
Geschiedenis:
• De tuin aan de Tsjaikofskilaan 25 te Rotterdam-

Hillegersberg bestaat al sinds 1975 en is destijds 
opgezet als een educatieve tuin, er waren 
schooltuintjes, de naam was El Dorado.

• Toen door bezuinigingen het aantal schooltuintjes 
verminderde, werden de lapjes grond verhuurd 
aan 55+ buurtbewoners, de zgn. seniorentuintjes. 
De tuin werd beheerd door een medewerker van 
de dienst ‘Sport & Recreatie’ van de gemeente 
Rotterdam. In die periode zijn de algemene delen 
van de tuin ingericht met o.a. een flinke vijver, 
overkapping, plantenborders, kippenren, knotwilgen 
en hebben 2 imkers een bijenstal geplaatst t.b.v. hun 
bijenkasten. De dienst ‘Sport & Recreatie’ stelde 
jaarlijks plantjes aan de tuin ter beschikking. 

• In 2013 heeft de gemeente besloten de tuin 
vanwege bezuinigen te sluiten. 

• Enkele buurtbewoners zijn in actie gekomen om de 
tuin te behouden, vanaf 2013 wordt de tuin door de 
Stichting Tuin Tsjaikofskilaan (STT) van de gemeente 
zonder subsidie gehuurd. STT verhuurt nutstuintjes 
aan buurtbewoners en een flink stuk grond aan 
het centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam 
(RRR). STT beheert de tuin samen met het RRR en 
wordt vanaf 2013 ‘Drrroomland’ genoemd. 

Doelstellingen:
• Drrroomland wil een biologische buurtuin zijn, 

een oase van rust waar men de natuur van 
dichtbij kan beleven en wil tevens fungeren als 
een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners 
jong en oud. Er worden in dit verband o.a. geen 
bestrijdingsmiddelen, geen kunstmest en geen 
gecoate zaden/planten (i.v.m. Neonicotinoïden) 
gebruikt.
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• Voor het centrum voor Reuma en Revalidatie 
Rotterdam (RRR) is Drrroomland een plek om 
groente en kruiden voor de keuken te verbouwen, 
bloemen ter decoratie van het interieur te leveren 
en tevens is het een fijn wandelgebied voor de 
patiënten met hun gasten.

• Het behoud van een paradijselijk stukje groen in 
Hillegersberg

Financiën
• Sinds 2013 zijn er geen betaalde krachten aanwezig, 

STT bekostigt alles zelf (onderhoud tuin en 
opstallen, beplanting en inrichting terrein (tuin)
meubilair e.d.)

• De inkomsten van STT bestaan uit verhuur van ca. 
90 nutstuintjes, de bijdrage van het RRR, de verhuur 
van het groene gebouwtje met zaaltje van 5x10 
meter en keuken t.b.v. cursussen, vergaderingen, 
workshops, kinderfeestjes, verenigingen, 
verjaardagen e.d. , de bijdragen van de Vrienden 
van STT en (eenmalige) donaties. 

• Waar mogelijk probeert STT een beroep te doen 
op fondsen, zo werd met financiële steun van het 
Oranjefonds in 2013 een grote volière gebouwd.



Vrienden van Drrrroomland:
• Vrienden van Drrroomland ontvangen een sleutel 

van het hek en zij kunnen op ieder moment 
wandelen op het terrein en genieten van de 
tuin, doordeweeks, in het weekend, ‘s avonds 
en overdag. Vrienden worden uitgenodigd op 
vrijwilligersdagen en andere bijeenkomsten zoals de 
borrels, lezingen e.d

• Vriend van Drrroomland worden kost € 25,-- per 
jaar. (zie voor meer informatie de folder Vrienden 
van Drrroomland)

Gerealiseerde plannen en activiteiten:
• Vanaf 2013 worden de algemene delen van de tuin 

stap voor stap (her)ingericht. Zo zijn er vlinder- en 
bijenweiden met wandelpaden en een hostaborder 
aangelegd, een volière gebouwd en de boomgaard 
uitgebreid.

• ’s-zomers worden door Stichting Egelopvang egels 
uitgezet en in het najaar van 2013 zijn uilenkasten 
opgehangen. De vleermuizenkasten staan nog op de 
wensenlijst.

• Vanaf 2011 wordt meegedaan met het Rotterdamse 
‘VerborgenTuinenWeekend’.

• De tuin is op zaterdagen en zondagen open voor 
publiek.

• 2013 Realisatie van de website www.drrroomland.nl
• 2015 Facebook-pagina: www.facebook.com/

drrroomland.
• 2015 een nieuwe fundering en vloer in het groene 

huisje.

Een oase van rust.

www.drrroomland.nl

Organisatie:
• Stichting Tuin Tsjaikofskilaan (STT) wordt geleid door 

een bestuur bestaand uit een voorzitter, secretaris, 
penningmeester en algemeen bestuurslid uit RRR.

• Naast het bestuur zijn er, uit de praktijk geboren, 
commissies die zorgen voor beleidsinput en 
uitvoering van noodzakelijke taken.

• Vrijwilligers en de huurders van de nutstuintjes 
zorgen gezamenlijk voor onderhoud van het 
volledige terrein. Elk eerste weekend van de maand 
is er een werkweekend waarbij inzet voor het 
algemene deel zeer op prijs wordt gesteld.

Wat is er te zien:
• ca. 90, aan particulieren verhuurde nutstuintjes
• fruitbomen
• bijenstal
• kruidentuin
• hostaborder
• natuurvijver
• klimboom/speelhut van Oom Jan
• volière
• kippenren
• bloementuin 

Als je geluk hebt:
• fazanten
• vos
• sperwer

En... vergeet de Tulpenboom niet te bekijken waarvoor 
kenners omrijden!

Er zijn nog enkele tuintjes te huur!


