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Het begint met een pas verschenen 
boek over de geschiedenis van de 
Nieuwe Binnenweg. Eén zin daaruit 
laat me niet los: De Nieuwe Binnenweg 
ontstond ooit als voetpad tussen de 
weilanden. De roemruchte Rotterdamse 
Binnenweg een landweg, dwars door 
het Oude Westen? Verrassend en ook 
weer niet; uiteindelijk was alles wat de 
mens gebouwd heeft ooit groen. Maar 
de vraag wat er van het oorspronkelijke 
groen in de wijk is overgebleven houdt 
me bezig.

De auteur laat zich geen uitspraken over het histo-
rische groen in de stad ontlokken. Misschien omdat 
daar niet zo heel veel over te vertellen is? Op basis 
van oppervlakkig onderzoek zou je dat wel denken: 
het Oude Westen is nooit een groene wijk geweest. 
Met de bouw van het Oude Westen eind negentiende 
eeuw verdween het polderlandschap in hoog tempo. 
Over openbaar groen werd niet nagedacht, dat had 
in die tijd, waarin fabrieksarbeiders urgent een dak 
boven het hoofd nodig hadden, geen prioriteit. Oude 
foto’s van de binnenstraten in het Oude Westen 
bevestigen het beeld van een troosteloze woonomge-
ving waar elk spoor van bomen of bloemen ontbrak. 
Alleen aan de ‘gouden rand’ van de wijk, ’s-Gra-
vendijkwal, Mathenesserlaan en Westersingel, werd 
beplanting in het ontwerp opgenomen.

Oude bomen
In het Oude Westen staan niet veel oorspronkelijke 
bomen meer, het gevolg van het bombardement, 
de bomenkap voor brand- en timmerhout tijdens de 
Hongerwinter en de stadsvernieuwing in de jaren 
tachtig. De oudste is de Breytenbachboom (genoemd 
naar de Zuid-Afrikaanse schrijver/dichter Breyten 

Monumentale tuin
Aan de Westersingel staat een pand uit 1875 dat in 
geen historisch overzicht mag ontbreken. Het wordt 
bewoond door architectuurhistorica Gerda ten Cate. 
Zij heeft haar huis, op no. 40, op de monumentenlijst 
laten zetten, inclusief de meer dan 40 meter diepe 
tuin. Ze vermoedt dat die de enige negentiende-
eeuwse tuin van niet alleen het Oude Westen maar 
van heel Rotterdam is. ‘De tuin is vermoedelijk ont-
worpen door iemand uit de bekende tuinontwerpers-
familie Zocher,’ vertelt ze. ‘Het is een typisch midden-
negentiende-eeuws tuinontwerp, heel bijzonder, want 
dat van andere oude tuinen is van eind negentiende 
eeuw.’ Ze slaat een boek open, Tuin 1867, Verzame-
ling van Tuinsieraden, en zoekt naar een tekening van 
een tuinontwerp zoals het hare, met slingerpaden 
rondom ronde en ovale perken, en met wandelpaden 
waardoor je linksom en rechtsom door de tuin kunt 
lopen.
Dat er zo-
veel over 
de tuin 
bekend is, 
heeft een 
reden: ‘De 
familie 
Vermaas, 
die in de 
handel 
zat, liet 
het huis 
in 1875 
bouwen. Vervolgens hebben de drie ongetrouwde 
kinderen erin gewoond, die op het laatst verzorgd 
werden door het dienstmeisje. Uit dankbaarheid heeft 
zij het huis geërfd. Nadat zij was overleden heb ik 
het huis gekocht. Er was toen weinig aan veranderd.’ 
Anno 2013 staan er nog diverse oude tuinplanten-
soorten, rododendron, een oude beuk, taxus en au-
cuba Japonica of broodboom, evenals een authentiek 
prieel, roestig maar nog bruikbaar. In de buurtuinen 
is het verleden ver te zoeken, die zijn bijna allemaal 
ingrijpend gewijzigd.

Tot besluit
Met de bebouwing van het Oude Westen eind negen-
tiende, begin twintigste eeuw verdween het oor-
spronkelijke polderlandschap. De lege kavels zijn later 
bebouwd. Wat overbleef aan groen bestond voorna-
melijk uit niet-openbare tuinen, zoals de kloostertuin 
behorend bij het Sint-Antonius.

In de jaren na de oorlog, maar vooral na de stadsver-
nieuwing in de jaren tachtig, kwam er geleidelijk meer 
aandacht voor openbaar groen. Met als gevolg dat 
er vandaag nog maar weinig straten in de wijk zijn 
zonder bomen of een andere vorm van (gevel)beplan-
ting. In de privésfeer worden tuinen meer bijgehou-
den en ook werken wijkbewoners zelf actief mee aan 
een natuurlijker omgeving. Het Oude Westen is dan 
misschien niet zo groen meer als toen de eerste paal 
in de grond werd geslagen, het is wel enorm veel 
groener ten opzichte van de vooroorlogse jaren. Een 
trend die alleen nog maar zal toenemen. En met deze 
verheugende conclusie eindigt dit historische rondje 
groen door ons Oude Westen.

Breytenbach, die de boom in de jaren zeventig tijdens 
Poetry International bezocht), halverwege de Wester-
singel. De 20 meter hoge plataan, die vorig jaar een 
omtrek van 4,75 m had, is een keer verplaatst, heeft 
een ingrijpende verjongingskuur ondergaan en wordt 
met kunst- en vliegwerk staande gehouden. Maar hij 
is er nog, nu al 130 jaar, deze unieke boom, die zich 
tot jonge bomen in de wijk verhoudt als een authen-
tieke stolpboerderij tot Vinex-woningen.

Verder staan in het Wijkpark nog een paar vooroor-
logse bomen, uit de tijd dat op die locatie de klooster-
tuin van het ‘Sint-Antoniusgesticht voor ongeneeslijk 
zieken’ lag. In de Mathenesserlaan zijn wat platanen 
uit de jaren twintig en dertig behouden gebleven 
(in de buurt van het Westerpaviljoen, in die tijd een 
uitspanning langs het voetpad tussen de weilanden). 
En in de Tussentuin staat de opvallende populier die 
‘Tante Anna’ uit de Gaffelstraat in 1960 als twijgje, 
meegenomen uit het Museumpark, plantte. Maar de 
bomen die tijdens het bevrijdingsfeest na de oorlog 
in de Coolsestraat stonden, bestaan enkel nog in de 
herinnering van wijkbewoonster Jet.

Herinneringen
‘Achter de Rochussenstraat lag een braakliggend stuk 
land,’ vertelt Jet (geb. 1933 in de Josephstraat 61, 3e 
etage, ‘in de bedstee’). ‘Dat was het Land van Hobo-
ken. Daar gingen we met de kinderen heen om ons te 
verpozen, met een paar flessen water en brood. In de 
oorlog werden op dat land aardappelen gepoot. Als uitje 
gingen we ook weleens naar de dierentuin, die toen nog 
achter de Diergaardesingel lag. Hij was maar klein maar 
wel heel groen. Voor 25 cent kon je naar binnen. Tot er 
tijdens de oorlog een bom in terechtkwam en de dieren 
in de straten liepen.’

Stien, vriendin van Jet die aan het begin van de oorlog 
in het Oude Westen is komen wonen, vertelt dat bij de 
arbeiderswoningen meestal kleine tuinen of plaatsjes 
hoorden. Er werd niet echt getuinierd, want daar was in 
de kinderrijke gezinnen vaak geen tijd voor. De kinderen 
speelden in de tuin, of er werden groenten in verbouwd 
of kippen gehouden. Alleen de grote tuinen bij de he-
renhuizen werden goed bijgehouden, en dan vaak nog 
door een tuinman.

Gezocht:
Enthousiastelingen die willen helpen 
om de website van de Aktiegroep 
actueel te houden. Door aanleveren 
van artikelen en foto’s en het 
bijwerken van de website. Contact: 
Marianne Maaskant tel. 010-4361700.
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