
Citaten uit documenten die het beleid voor van de Schat van Schoonderloo beheersen 

Deelgemeente Delfshaven (2-9-1999)  
Op 2-9-1999 besluit Deelgemeenteraad Delfshaven om:  
1. Het gemeentebestuur te adviseren een groeninvulling te realiseren op de locatie 

Schoonderloostraat;  
2. Het programmasecretariaat van het Bouw- en investeringsprogramma te informeren over 

dit advies;  
3. Afhankelijk van het gemeentebesluit het OBR [OntwikkelingsbedrijfRotterdam] te 

verzoeken de locatie in goede staat over de dragen aan de deelgemeente; Te zijner tijd 
een plan voor de inrichting uit te werken en hier ondertussen financiële middelen voor te 
zoeken.  

Myrza Axwijk (portfeuillehouder ROSV-B van Deelgemeente Delfshaven 
aan Actiegroep Red de Schat van Schoonderloo (3-4-2001) 
- de locatie is niet meer opgenomen in de nota Nieuwbouwprogramma (2000-2003, vh 

bouw- en investeringsprogramma);  
- OBR is bereid om het stukje in beheer te geven aan de Werf Delfshaven; 
- Deelgemeente heeft € 100.000 beschikbaar voor herinrichting van de Schat in 2002; - In 

overleg met wijkconsulent Hans Uijthoven starten planteam; 
- met wijk / opbouwwerk overleggen over samenstelling planteam.  

Overleg planteam Gat van Schoonderloo (20-9-2001)  
De inzet is om in een groeimodel te komen tot een groene oase. Groen is hoofdzaak, spelen 
kan binnen het groen. Met als einddoel zelfbeheer.  

Agendapost DB (12-3-2002)  
Bewoners hebben al jarenlang de wens geuit om hier een kleinschalig wijkparkje aan te 
leggen. Nu het licht op groen gezet is door de deelgemeente zijn de bewoners aan de slag 
gegaan. Zij hebben het grondgebied omgedoopt tot 'Schat van Schoonderloo'. Het 
Ontwikkelingsbedrijf heeft het kadastrale gebied nr. 2414 en 2616 overgedragen aan de 
deelgemeente met daarbij € 4,537,80 als afkoopsom te besteden aan de herinrichting. De 
deelgemeente heeft zelf uit algemene middelen ook € 45.378,02 beschikbaar gesteld. Totaal 
beschikbaar € 49.915,82  
De planvorming voor 'Schat van Schoonderloo' is gestart. De bewoners gaan in zelfbeheer 
het gebied ontwikkelen. Het plan is om met ondersteuning van Gemeentewerken / Werf 
Delfshaven dit in een natuurlijk groeimodel tot ontwikkeling te laten komen. In het OTB is dit 
punt aan de orde geweest en zowel OBR als de dS&V [dienst Stadsontwikkeling en 
Volkshuisvesting] vinden deze manier van werken als ook de zinzet van middelen om te 
komen tot een wijkpark een prima idee.  
  



Statuten Stichting Vleugels voor de Schat (29-4-2003)  
Doel Artikel 2.  
De Stichting heeft ten doel:  
1. Ondersteuning en stimulering van de ontwikkeling en bestendiging van het stadsparkje: 

de Schat van schoonderloo  
2. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:  
- geld en steun vragen aan subsidiegevers en deze giften zoveel mogelijk borgen; 
- de "zelfwerkzaamheid" te ondersteunen van diegenen die in de schat werken: tuiniers en 

inrichters; 
- dienstbaar te blijven aan de uitgangspunten en randvoorwaarden van de Schat; 
- over te gaan tot inhoudelijke en organisatorische advisering en nadere actie, als er 

ontwikkelingen in de Schat zij, die indruisen tegen de algemene uitgangspunten zoals 
door de deelgemeente Delfshaven verwoord in de Randvoorwaarden voor de Schat van 
Schoonderloo; het verrichten van alle handelingen, welke met het voorgaande in de 
ruimste zin genomen geacht kunnen worden in verband te staan, daaruit voort te vloeien 
of daarvoor bevorderlijk te zijn.  

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.  

Aanmelding wijkparkje Schat van Schoonderloo als Groeibriljant (28-9-2005)  
Vorig jaar greep de Schat van Schoonderloo op het nippertje naast de Groebriljant-status. 
Maar we gaven de moed niet op! Sindsdien is uit de modderige chaos die de Schat destijds 
nog was, al een veelbelovend wijkparkje ontstaan. Dat wil zeggen de infrastructuur van een 
parkje, met borders, een plein en een huisje voor de beoogde beheerder. Fysiek is er dus al 
veel bereikt. Maar ook sociaal! Er is een tuingroep die een heel inrichtingsplan heeft 
gemaakt, de kinderen krijgen een zandbak en willen aan hun kindertuin beginnen, de 
vereniging Schat van Schoonderloo i.o. begeleidt het proces, de 'Marokkaanse dames' 
krijgen hun rozentuin als het meezit - kortom er is voortgang en er zijn heel veel actieve 
bewoners die hun schouders eronder zetten! Naar mate het parkje vordert worden het er 
bovendien steeds meer...  

Niet alleen zijn de initiatiefnemers - de bewoners - erin geslaagd om de helft van het 
bedrag al bij elkaar te brengen. Acht lange jaren van strijd, samenwerking en doorzetten... 
Maar daarmee begint het pas: de bewoners gaan straks het hele park opbouwen, 
beplanten en onderhouden! De tuingroep gaat aan de slag, bewoners verven momenteel 
het huisje en richten het in, kinderen worden georganiseerd en mogen zelf hun tuin inrichten, 
de kleintjes spelen onder toezicht in de zandbak... De Schat van Schoonderloo is van en voor 
de bewoners.  

Totaal reeds gefinancierd en uitgegeven (post 1-13) € 225.000 Totaal nog te financieren 
(post 14-34) € 200.000. Posten 1 t/m 13 zijn reeds gefinancierd. Anders dan vorig jaar toen we 
de aanvraag indienden is er nu al veel werk verzet en zijn de contouren van het park 
duidelijk geworden. Door de impuls die we kregen door toekenning van subsidie door het 
VSB fonds heeft de deelgemeente ook andere fondsen kunnen aanboren die konden 
worden opgeteld bij de inspanningen van de deelgemeente zelf. Dat alles heeft 
geresulteerd in een park in wording waar we erg trots op zijn.  



Uitvoeringsovereenkomst Project Schat van Schoonderloo (17-2-2006)  
In het kader van de Rotterdamse collegeprogramma "Groeibriljanten" 
Overwegende: 
1. De eindbegunstigde een bijdrage uit het collegeprogramma Groeibriljanten ontvangt 

van maximaal 150.000 euro voor het project Schaat van Schoonderloo, zoals 
opgenomen in de beschikking met kenmerk d.d. 15 februari 2006.  

2. Aan de Schoonderloostraat een wijkparkje wordt aangelegd voor en door bewoners. Er 
moet een oase komen van kleurige bloemen, bijzondere planten en kunst.  

4. Door de ondertekening en de retour zending van de uitvoeringsovereenkomst binnen 
acht weken na verzending van de beschikking d.d. 15 februari 2006 verklaart de eind-
begunstigde dat het project conform het ingediende projectvoorstel wordt uitgevoerd...  

 
Artikel G 
Aanvullende voorwaarden 
1. De eindbegunstigde draagt zorg voor het beheer van het wijkparkje. Van eventuele 

afspraken met derden dient een afschrift te worden gestuurd naar de 
programmamanager. 

Ondertekend door wethouder Veiligheid en Volksgezondheid M.J.J. van de Akker en 
programmamanager Groeibriljanten R. Wapperom namens de gemeente en J.J. van de 
Putte namens de Stichting Vleugels voor de Schat.  

Statuten Vereniging Schat van Schoonderloo (4-10-2006)  
Doel Artikel 2  
1. Het doel van de vereniging is:  
a het bevorderen van het tuinieren in het park Schat van Schoonderloo in de wijk 

Delfshaven in Rotterdam; 
b het bevorderen van de sociale contacten in genoemde wijk; 
c het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn  
2.  Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door: 
a het inrichten van zogenaamde thematuinen in het voornoemde park; 
b het ter beschikking stellen van gereedschappen aan de leden; 
c het verrichten van tuindersactiviteiten in de ruimste zin van het woord.  
 

Afspraken (16-5-2019; geactualiseerd) 
1. De Schat van Schoonderloo is een gemeentelijk park dat wordt beheerd door vrijwilligers. 

Het is een openbaar park en dus voor iedereen toegankelijk, kinderen onder begeleiding, 
honden niet toegestaan. Onder kinderen wordt verstaan jongeren die begeleiding nodig 
hebben. 

2. De Schat is gesloten van 's morgens vroeg tot zonsondergang, ook voor vrijwilligers. Voor 
enkele activiteiten kan een uitzondering worden gemaakt; te denken valt aan de 
kerstviering en de nieuwjaarsreceptie. 



3. Jan van den Noort coördineert de activiteiten in de Schat van Schoonderloo. Hij woont 
naast de Schat op nr. 77 en is bereikbaar via  jan@jvdn.nl en 06-4970 6455.  

4. Met Addie Bergwerff en Jean Paul Baeten vormt Jan van den Noort  het bestuur van de 
Stichting Vleugels voor de Schat. De stichting werft geld voor de Schat en beheert dat. 
Wie kosten maakt voor de Schat doet er goed aan dit tevoren met Jan te bespreken en 
achteraf een bonnetje voor de gemaakte kosten te overleggen. Voor gulle gevers staat 
het banknummer van de stichting open NL11 INGB 0008 6761 81. 

5. De Vereniging Schat van Schoonderloo is nieuw nieuw leven ingeblazen opdat de 
besluitvorming een breder draagvlak krijgt. Daartoe worden breed leden geworven. Het 
verenigingsbestuur wordt gevormd door Esther Stam en Elisabeth de Bruin. Er is één 
vacature. Stichting en vereniging vergaderen en besluiten in principe gezamenlijk. 

6. In het huisje liggen formulieren waarmee belangstellenden hun adresgegevens kunnen 
doorgeven. Ze worden dan via de Nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de 
activiteiten in de Schat. 

7. De coördinator is graag tijdig op de hoogte van alle plannen, activiteiten, feestjes enz. in 
de Schat. In overleg met het bestuur maakt hij afspraken met de betrokkenen, onder 
andere over het opruimen van de Schat, het tijdig verlaten van het park, het betalen van 
een borgsom en, na overleg met de initiatiefgroep, over een financiële bijdrage. 

8. Jan van den Noort beheert de website en het e-mailadres van de Schat 
http://www.schatvanschoonderloo.nl/en  info@schatvanschoonderloo.nl   

9. Erwin Heyl beheert de facebook-pagina van de Schat  
https://www.facebook.com/SchatvanSchoonderloo 
Erwin is bereikbaar op erwinheyl@gmail.com en 06-3824 0307. 

10. vervalt 
11. We zorgen voor een schoon en opgeruimd blokhutje (wc, vloer, koelkast, keuken enz.), 

wassen regelmatig af en zetten de spullen in de keukenkastjes, glasfaval in de glasbak, 
statiegeldflesjes wegbrengen. 

12. We ruimen ons eigen gereedschap en afval op. We laten liever geen eigen spullen in de 
Schat achter omdat we dan het risico lopen dat die bij een schoonmaakbeurt 
verdwijnen, zelfs als duidelijk is aangegeven wiens eigendom het is. 

13. Tuingereedschap en keukengerei worden in principe niet uitgeleend, ook niet aan 
vrijwilligers. 

14. Tuinafval wordt zoveel mogelijk in de Schat opgeslagen en gecomposteerd. 
15. Over de beplanting wordt overlegd met inhoudelijke deskundigen. 
16. We maken geen gebruik meer van plastic keukengerei. We hebben genoeg afwasbare 

kopjes, bordjes, glazen en bestek. In uitzonderlijke gevallen (grote gezelschappen) 
kunnen we kartonnen of andere verantwoorde wegwerpspullen inzetten. 

17. vervalt 
18. Met de basischool Harbour Bilingual zijn afspraken gemaakt over een regelmatig bezoek 

door de klassen. We hebben hen op het hart gebonden de veiligheid van de kinderen in 
de gaten te houden (vijver, gereedschap) en te voorkomen dat de kinderen door de 
perken rennen of bloemen plukken. Een goede voorbereiding en begeleiding zijn 
essentieel. De Schat is geen speelplaats. 


