
Motivatie Bloembollenplan Provenierssingel Rotterdam

Twee jaar geleden is als onderdeel van het singelplan Rotterdam de provenierssingel volledig

gerenoveerd. Een onderdeel van dit grootschalige opknapproject was het groen: er werden niet

levensvatbare bomen gekapt, nieuwe bomen aangeplant, milieuvriendelijke oevers aangebracht en

plantvakken opnieuw ingericht. Het resultaat is prachtig, maar……het is allemaal wel heel groen

geworden. De enige kleur die m.b.v. planten is aangebracht komt van de kattestaarten en lissen in de

singel, de rozen en de maagdenpalm in de borders, en wellicht nog hier en daar een bloemetje.

Dit leidde ertoe dat bewoners van de singel het plan hebben opgevat om de Provenierssingel rijkelijk

te beplanten met voorjaars- en najaarsbloeiende bloembollen. Er is contact gezocht met de afdeling

Groen van de buitenruimte (Petra van Rijswijk) en samen met Gerard Treijtel en Paqui Roos is een

plan ontwikkeld.

De opzet is dat de bewoners, onder begeleiding van Gerard Treijtel, zelf de bollen planten. De

gemeente zorgt voor de bollen en voor het uiteindelijke beheer ervan. Tot nu toe kunnen we spreken

van overenthousiaste reacties van alle kanten, van de bewoners en van de gemeente.

Waarom menen we dat het een goed plan is?

De Provenierssingel vormt door haar ligging tussen achterkant centraal station en Schiekade een

centrale blikvanger, een soort visitekaartje, van Rotterdam. Van alle kanten kan de Provenierssingel

gezien worden, vanuit haar zijstraten, vanaf de Proveniersstraat, waar dagelijks honderden forensen

langskomen en vanaf de Schiekade, een van de toevoerwegen van Rotterdam centrum. Kleurige

bloemvakken zullen een opvallende en vrolijkmakende toevoeging vormen. Aan de zijde Schiekade is

het een prachtige ondersteuning van het kunstwerk van Klaas Gubbels “In de verte een zwaan”,

overigens ook een bewonersinitiatief.

Rotterdam profileert zich als een groene gemeente en werkt er hard en succesvol aan om dit waar te

maken. De bloembollen zullen in de periode van februari-juni hier een bijdrage aan leveren. We

kozen met opzet voor gevarieerde en lang doorbloeiende samenstellingen.

De banken, en ook de grasvelden, aan de Provenierssingel worden intensief gebruikt door passanten,

bewoners uit de straten rondom de Provenierssingel, door mensen die hun hond uitlaten, toeristen

en ook door de bewoners zelf. De Provenierssingel fungeert eigenlijk als een soort park, zeker ook

voor mensen uit een andere cultuur die veel in de buitenruimte doorbrengen en ook voor bewoners

van bovenwoningen. De bollenperken hebben we zo gekozen dat zij grenzen aan deze zitplekken

(banken), en door de keuze van een flinke hoogte van de bloembollen en de grootte van de

plantvakken, denken we te bereiken dat deze ook vanaf een grote afstand te zien zijn.


