
Een UFO met een missie
Speeltuin de Feijenoordse Middenstip is een groen en vrolijk eilandje in de 
knetterharde omgeving van de Rotterdamse wijk Feijenoord. 
In deze wijk gaat een groot aantal kinderen met een taalachterstand naar 
school. De organisatie van de speeltuin springt hier op in door kinderen 
en hun ouders te stimuleren op het gebied van taal vanuit hun speelse 
en vertrouwde omgeving, namelijk de speeltuin om de hoek.  Een van de 
initiatieven hierto is het bieden van een aantrekkelijke en tegelijk intieme 
plek om samen een boek te kunnen lezen.  Zo luidde de vraag aan architect 
Iris de Kievith. Het resultaat is een (voor)leespaviljoen dat van buiten 
expressief is, reagerend op de harde omgeving, maar van binnen zacht en 
geborgen.

De vorm van het paviljoen komt vanzelfsprekend voort uit de keuze voor 
het materiaal waarvan het is gemaakt, namelijk oude polyester voedersilo’s. 
Samen met Boris Duijneveld, ervaren op het gebied van transformaties van 
silo’s, zijn de mogelijkheden van silo’s als bouwmateriaal verkend. Met twee 
geschikte exemplaren heeft Iris de Kievith het ontwerp gemaakt wat Boris 
Duijneveld vervolgens heeft gebouwd. 
Een cilindrische en een kubusvormige silo zijn verzaagd en met een nieuwe 
polyester laag zijn de verschillende delen naadloos aan elkaar bevestigd tot 
een solide geheel. De trechter bovenop het paviljoen vangt regenwater op 
voor de moestuin met zowel rode kool als sopropo.
Van binnen vormen de twee vierkante helften nissen waarin je lekker kan 
zitten. De rechte delen van het bankje en de tuit zijn afgewerkt met vuren 
multiplex, alle kromme delen zijn bekleed met wol, gemaakt door Clara 
Froger samen met haar Rotterdamse sociale onderneming De Viltmannen. 
Zij heeft hiervoor de wol van wel 30 schapen van een lokale kudde 
verwerkt tot een dikke vilten bekleding waarmee het paviljoen een zacht 
en warm interieur heeft gekregen, met speciale geur en akoestiek. Het 
spaarzame licht door de paar (wasmachine)raampjes maakt het binnen 
nog intiemer.  Dankzij dit intieme karakter blijkt het paviljoen zich in de 
praktijk bovendien goed te lenen als retraite. 

Het is een plek geworden om te luisteren. Naar mooie verhalen, maar ook 
naar elkaar.  













projectgegevens
opdrachtgever St. Speeltuin de Feijenoordse Middenstip 
lokatie Persoonsdam 133, Rotterdam
opp 7,5 m2 (bvo)
opdracht januari 2013 
oplevering november 2015 
ontwerp Iris de Kievith 
constructie Atko, Fevzi Atceken  
bouw Boris Duijneveld, MUD projects  
ontwerp interieur  Clara Froger Dutch Design 
Foto’s Marc Heeman 

links
Speeltuin de Middenstip www.defeijenoordsemiddenstip.nl
Iris de Kievith architect www.irisdekievith.nl
MUD projects   www.mud-projects.com
Atko  www.atko.nl 
Clara Froger Dutch Design  www.clarafroger.com 
De Viltmannen   www.deviltmannen.nl
Marc Heeman  www.hee-man.nl

Dit paviljoen is tot stand gekomen dankzij de inzet van de makers en 
betrokkenen en vrijwilligers van de speeltuin, en dankzij de financiële 
bijdragen van: 
het Oranjefonds, de Van Leeuwen Van Lignac Stichting, Stichting Elise 
Mathilde, Van Ommeren de Voogt Stichting, CBK R’dam, Gemeente 
Rotterdam dienst Stadsontwikkeling en Bewonersinitiatief / Opzoomermee
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