Kreekhuizen

De eerste 465 woningen van de wijk Kreekhuizen werden eind jaren vijftig in opdracht van de
gemeente Rotterdam gebouwd naar ontwerp van architectenbureau Van Dokkem en Hallema. Het
grootste deel van de wijk kwam in de jaren zestig tot stand. Ook Kreekhuizen is onderhevig aan een
sterke vergrijzing, waardoor het draagvlak voor voorzieningen afneemt en het voortbestaan van het
buurtwinkelcentrum onder druk staat.
De wijk ligt ten oosten van de
spoorlijn Rotterdam - Dordrecht,
ten zuiden van de Olympiaweg en
ten noorden van de Kreekhuizenlaan, het Kreekhuizenplein en de
Spinozaweg. Bij de noordwestpunt lag het voormalige St.Clara
Ziekenhuis, bij de zuidwestpunt
NS-station Lombardijen, en nog
iets zuidelijker het Maasstad
Ziekenhuis.
De wijk telt voornamelijk laagbouw
- rijtjeswoningen - en lage
flatwoningen. Een uitzondering
hierop vormen de twee elf
woonlagen hoge flats aan de
Spuikreek.
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Een klein winkelcentrum is gevestigd
aan het Kreekplein; op een paar
honderd meter afstand bevindt zich het
overdekte winkelcentrum Keizerswaard. Langs het spoor, ten westen
van de Smeetslandseweg, ligt een
groenstrook waar een aantal amateurvoetbalclubs en een scoutinggroep zijn
gevestigd.
De straatnamen in de wijk eindigen
bijna allemaal op kreek, zoals
Peitkreek, Sluiskreek, Krabbekreek.
Uitzonderingen zijn de
Smeetslandseweg en het Kreekplein.

De Olympus
Een mooi voorbeeld van een in architectonisch opzicht vernieuwend project in Kreekhuizen, dat
bestemd is voor oudere bewoners, is De Olympus, een complex van 41 appartementen in zeven
variaties, die elk ook nog eens naar de eigen wensen van hun bewoner kunnen worden ingedeeld.
Het complex, dat is ontwikkeld in opdracht van woningcorporatie Woonbron, heeft één opvallende
halfronde gevel. Door die vorm heeft een deel van de appartementen een woonkamer met hetzelfde
bijzondere kenmerk. Ook de omgeving waarin het gebouw is gesitueerd, is bijzonder. Schuin aan de
overkant van de Olympiaweg ligt het park De Twee Heuvels, aan de zuidkant grenst het complex aan
de wijk Kreekhuizen.
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