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Hoewel het dit jaar allemaal heel anders gaat in 
onze wereld is gelukkig de wisseling van de sei-
zoenen hetzelfde gebleven. 
Bizar toeval is het feit dat, sinds het van kracht 
worden de coronamaatregelen, het vrijwel onaf-
gebroken zonnig weer is geweest. 
Dit heeft voor ons Ommoorders het voordeel dat 
wij, met inachtneming van de regels, uitbundig 
van onze groene woonomgeving kunnen genieten. 

Overal staan inmiddels de bomen in het groen en 
bloeien de bermen en velden uitbundig. 
Ook in het gedeelte van het Ommoordse Veld aan 
de zijde van de Klaverbuurt zijn de zeer zeldzame 
orchideeën weer te zien. 
MAAR........... een dringende oproep, bekijk deze 
unieke bloemen vanaf de paden, ga het veldje niet 
in en vooral........ pluk ze niet!! 

Informatie over deze donkerpaarse orchideevari-
ant kunt u vinden op het informatie bord. 
Deze orchideevariant is erg zeldzaam en komt 
maar op een paar plaatsen in Nederland voor. 

Ook nog even een mededeling met betrekking tot 
de paarden in het Ommoordseveld; 

Voorjaar in Ommoord

Deze paarden zijn gewend om buiten te leven, zijn 
kerngezond en worden goed verzorgd. Maar geef 
ze beslist geen brood of andere voedselresten 
want daarvan kunnen ze heel erg ziek worden. 

Doordat ze graag in het gras rollen en dat ook 
doen als het een beetje modderig is kunnen ze er 
soms behoorlijk vies en verwaarloosd uitzien, 
maar ....... er is dus absoluut niets aan de hand. 
U hoeft dan ook niet de dierenpolitie of DCMR te 
bellen, die zijn recent langs geweest en hebben 
geen bijzonderheden geconstateerd. Een even-
tuele mestgeur, op het platteland en zeker in de 
buurt van een boerderij is vrij normaal en zegt 
niets over eventuele slechte leefomstandigheden. 

Meestal is deze geur afkomstig van de mestopslag 
bij de kinderboerderij welke overigens zeer regel-
matig wordt leeggehaald. 

Dus...... veel plezier tijdens uw wandelingen door 
Ommoord in het Ommoordse Veld, hou in deze 
rare tijden rekening met elkaar en 
respecteer de regels.

Nico Nekeman



Warme maaltijd aan huis
B

u
u

rt
w

er
k

 O
m

m
o

o
rd

n
ie

u
w

sb
ri

ef
   

  
  

  
  

  
  

  
  

 m
ei

 2
02

0
B

O
O

Bel voor het actuele 

menu 010-455 37 99



Isolement door coronacrisis

‘’De telefoongesprekken met Ria en Kaotar geven 
extra gezelligheid aan mijn dag’’
Isolement
De coronacrisis raakt ook het leven van de 85-ja-
rige mevrouw Hansen-Dirks. Ze durft haar bood-
schappen niet meer zelf te halen en al haar so-
ciale activiteiten zijn weggevallen, zoals de 
spelmiddagen 
die in haar ser-
viceflat werden 
georganiseerd. 
Haar zoon haalt 
wekelijks de 
boodschappen 
voor haar, maar 
verder krijgt ze 
geen bezoek.

Bellen met vrij-
willigers
Ze is dan ook 
erg blij dat vrij-
williger Ria, 
met wie ze 
voorheen altijd 
gezellige uit-
stapjes maak-
te, haar nu elke 
dag wel even 
belt. Ook heeft 
ze sinds een paar weken een TelefoonMaatje: Ka-
otar met we ze nu wekelijks belt. Ze vertelt: ‘’De 
eerste keer dat ik Kaotar aan de lijn had, hadden 
we al meteen een uur met elkaar gekletst. Heel 
gezellig, ik voelde direct een klik met haar. We 
hebben al met elkaar afgesproken dat als dit alle-
maal voorbij is we lekker met elkaar gaan winke-
len en ergens wat gaan nuttigen.” Met beide vrij-
willigers praat ze over allerlei onderwerpen: wat 

ze die avond gaan eten; haar speelse hond; het 
coronavirus en de impact daarvan en wat er alle-
maal speelt in hun levens.

Aan ouderen die ook alleen thuis zitten en wel 
wat extra aanspraak kunnen gebruiken, geeft ze 
graag mee: ‘’Probeer ook eens om met een vrijwil-

liger te bellen. 
Het kost niets en 
het geeft extra 
gezelligheid aan 
de dag.’’

Aanbod voor ou-
deren
Veel ouderen 
zitten vanwege 
de coronacrisis 
alleen thuis en 
kunnen geen be-
zoek meer ont-
vangen. Unie 
Van Vrijwilligers 
Rotterdam (UVV) 
biedt ouderen 
hulp met: Bood-
schappenservice, 
TelefoonMaatje, 
DigiMaatje (tele-

fonische uitleg over videobellen en andere digi-
tale vragen), SpelletjesMaatje (online spelletjes 
doen met een vrijwilliger), TuinMaatje (hulp met 
het bijhouden van de tuin) en Hulp op Maat (zoals 
de hond uitlaten, medicijnen ophalen en nog veel 
meer).
Kent of bent u een oudere die hier graag gebruik 
van wil maken? Laat het UVV dan weten via info@
uvvrotterdam.nl of 010-413 08 77.
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Schapen op de Söderblomplaats - 
Terug van weggeweest.

Onder meer door de werkzaamheden aan het 
Stadswarmtenet waren er de afgelopen 2 jaar 
geen schapen om het gras van de Söderblomplaats 
(knikfkat), complex Herema, op te eten. Vanaf 
deze week staan er weer 40 schapen in de Söder-
blomse wei. De bewoners, waarvan er veel nog 
steeds 
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in huis moeten blijven, zijn er blij mee. Het gras 
was voor de aanleg van de Stadswarmte wel een 
paar keer machinaal gemaaid, maar sinds vorig 
jaar september is het ongemoeid doorgegroeid. Er 
is dus flink wat te eten voor de schapen. 
De kleine kudde komt van schaapherder Martin 
Oosthoek

Foto gemaakt door Martin Oosthoek.
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Onderwerp: Werkzaamheden President Rooseveltweg 

Geachte heer/mevrouw, 

Bouwcombinatie De Groene Boog legt de nieuwe A16 Rotterdam aan, een nieuwe snelweg tussen de 
A16/A20 bij het Terbregseplein en de A13 bij Rotterdam The Hague Airport. Onze aanwezigheid wordt steeds 
meer zichtbaar. Zoals u kunt zien wordt er op diverse plekken zand neergelegd voor het inklinken van de 
ondergrond. Via deze brief informeren wij u specifiek over werkzaamheden bij de President Rooseveltweg.  

Nachtelijke afsluiting President Rooseveltweg 
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, is op onderstaande data de President Rooseveltweg in de 
avond en nacht afgesloten tussen 20.00 en 6.00 uur. Overdags kunt u wel passeren. Hulpdiensten en het 
openbaar vervoer kunnen wel langs het werk. Het Shell tankstation blijft vanaf de Terbregseweg bereikbaar.  

• Maandag 11 t/m donderdag 14 mei (15 mei als reservenacht) 
• Maandag 18 en dinsdag 19 mei (20 mei als reservenacht) 
• Dinsdag 2 en woensdag 3 juni (4 juni als reservenacht) 

Welke werkzaamheden voeren we uit? 
De afsluiting is nodig omdat we een tijdelijke brug voor het bouwverkeer maken over de President 
Rooseveltweg. Zo scheiden we het reguliere verkeer van het bouwverkeer. De werkzaamheden in de nacht 
bestaan uit het verwijderen van de middenberm, het asfalteren van een gedeelte van de weg en het 
aanbrengen van funderingspalen voor het middensteunpunt van de brug. Als laatste wordt de prefab stalen 
constructie geplaatst en hijsen we de brugdekken in. Woensdagavond 6 mei voeren we een aantal 
voorbereidende werkzaamheden uit. De weg is dan niet afgesloten. 

Wat betekent dit voor u? 
Tijdens de werkzaamheden is de President Rooseveltweg afgesloten. U maakt gebruik van de 
omleidingsroute die door middel van gele bebording is aangegeven. De werkzaamheden kunnen hoorbaar en 
zichtbaar zijn in de omgeving. De hinder zal naar verwachting minimaal zijn. Voor het aanbrengen van de 
funderingspalen passen we een geluidsarme en trillingsvrije methode toe. 

Voortgang werkzaamheden i.v.m. corona 
U vraagt zich wellicht af wat de gevolgen zijn van het coronavirus op onze werkzaamheden aan de 
A16 Rotterdam. Binnen de mogelijkheden van de RIVM-richtlijnen kan het werk doorgaan. Veiligheid van 
onze medewerkers en van de mensen met wie zij in aanraking komen, staat voorop. Uit voorzorg is de Expo 
A16 Rotterdam tot en met 1 juni gesloten. We heten u graag weer welkom zodra dat kan én mag. De 
openingstijden zijn dan van dinsdag tot en met zondag tussen 10.00 en 17.00 uur. De Expo bevindt zich bij de 
Eekhoornplaats aan de Rottebandreef (Bergschenhoek). 

Afzender 
De Groene Boog 
K.P. van der Mandelelaan 50 
3062 MB Rotterdam 

Bestemd voor 
Bewoners/bedrijven nabij 
President Rooseveltweg  
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Omleidingsroute voor verkeer via de Terbregseweg, de Hoofdweg en de Alexanderlaan en vice versa. 

Vragen en klachten, waar kunt u terecht? 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Wilt u meer informatie of heeft u vragen over andere 
onderwerpen van de A16 Rotterdam? Stuur dan een e-mail naar a16rotterdam@rws.nl Of neem telefonisch 
contact op met de gratis Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 - 8002. Veel informatie staat ook 
op onze projectwebsite: www.A16Rotterdam.nl

Met vriendelijke groet, 

Eva Zonneveld 
Omgevingsmanager De Groene Boog

Bouwcombinatie De Groene Boog werkt in opdracht van Rijkswaterstaat aan de realisatie van de A16 
Rotterdam. De combinatie bestaat uit de bedrijven BESIX, Dura Vermeer, Van Oord, John Laing, Rebel en de 
TBI-bedrijven Croonwolter&Dros en Mobilis. Zij is verantwoordelijk voor het ontwerpen, het bouwen en de 
financiering van het project.
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De twee historische commissies van Terbregge en 
Ommoord hebben hun inloopmiddag laten 
samensmelten. Al jaren werken deze twee sympa-
thieke organisaties intensief samen, ze delen 
immers dezelfde geschiedenis. 
Om dit gezamenlijk verleden nog beter tot zijn 
recht te laten komen, is de inloopmiddag voor 
beide voormalige 'dorpen' in het leven geroepen. 

Wanneer:     
18 juni (elke derde donderdag van de maand)

Waar:           
Huis van de Wijk (Gerard Goosenflat, 
Thomas Mannplaats 150, Rotterdam-Ommoord) 

Dorpen weer herenigd! 

Tijden:        
13.00 tot 16.00 uur. 

Wat:                
Ons gezamenlijk archief met veel oude foto's en 
historische kaarten van ons gebied. Daarnaast is 
bekende Kalender van Terbregge te koop.

Nog meer:     
Heeft u zelf oude foto's of verhalen? Neem ze mee 
en deel ze a.u.b. met ons. Foto's krijgt u direct 
weer mee terug. 

H I S T O R I S C H E  C O M M I S S I E  ‘ D E  O M M O O R D S E  P O L D E R ’

Bijzondere samenwerking tussen de dorpen "Terbregge" en "Ommoord". 
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Ommoordse Veld in coronatijd

Als gevolg van de coronamaatregelen zijn er deze 
zomer helaas geen concerten op de Blijde Wei. De 
gemeente berichtte ons dat alle evenementen ver-
boden zijn tot 1 september. Voorlopig is de kinder-
boerderij is nog gesloten. 
Er zijn ook positieve berichten te melden. Het 
Ommoordse Veld mag zich op dit moment ver-
heugen op veel bezoekers. Kennelijk ook nieuwe 
bezoekers die dit stukje mooie natuur in de direc-
te omgeving van hun woonwijk ontdekken en met 
veel belangstelling de informatieborden lezen. Er 
wordt heel veel gewandeld en gelukkig houdt vrij-
wel iedereen zich keurig aan de 1,5 m afstand. Het 
is in deze tijd een zegen dat we zo dichtbij huis 
lekker kunnen wandelen en van de natuur genie-
ten.
De natuur doet zijn best dit 
jaar. Boterbloemen, ratelaars, 
fluitenkruid, koekoeksbloem 
en ook dit jaar weer meer 
orchideeën dan de afgelopen 
jaren. Dat komt waarschijn-
lijk omdat Stadsbeheer een 
duiker heeft afgesloten waar-
door de grondwaterstand ver-
hoogd is. Op sommige pun-
ten geeft dat wel eens natte 
voeten, maar het leidt er ook 
toe dat de eerdergenoemde 
planten het weer beter gaan 
doen. Tegen de natte voeten 
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heeft Stadsbeheer plankieren neergelegd, wat een 
service! 
De overige begroeiing begint alweer zo hoog te 
worden dat de orchideeën op sommige plekken 
moeilijk zijn te ontdekken, maar er staan voldoen-
de prachtige exemplaren vlak langs het pad. Het is 
absoluut niet de bedoeling dat u het veld betreedt 
om een foto’s te maken. Het is een kwetsbaar 
natuurgebiedje waar we met elkaar zuinig mee 
moeten zijn, dus blijf vooral op de paden. Ook uw 
hond mag u in dit stukje niet los laten lopen.
Als u niet weet waar de hond los mag lopen: op 
het infobord bij de parkeerplaats aan de Wilson-
weg hangt een kaartje op de achterzijde van het 
bord. De hond mag ook niet loslopen in de wei-

landen rond het struinpad. 
Zeker in het broedseizoen 
niet. Natuur-en vogelwacht 
Rotta maakt ernstig bezwaar 
tegen honden in dit rustge-
bied voor vogels en kleine 
dieren. Eigenlijk wil Stads-
beheer niet overal verbods-
bordjes neerzetten, maar 
het laten bij paaltjes die het 
losloopgebied markeren. Dat 
zou voldoende moeten zijn 
toch?

Mary Gerritse-Deijsselberg
Werkgroep Ommoordse Veld 
Open & Groen
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Als bewonersorganisatie willen wij de bewoners
informeren over zaken waar wij aan
werken en belangrijk vinden voor het leefklimaat
en het welzijn van de wijk Ommoord.
Dat betekent dat wij ook artikelen verzamelen
en schrijven over onze activiteiten en over
andere organisaties en initiatieven die wij van
belang vinden voor dit doel.

Welke onderwerpen vinden wij belangrijk:
1. De activiteiten van de BOO en de
    werkgroepen
2. Openbare ruimte
3. Wijkbelangen verenigingen
    zoals Heidebes en de Historische
    vereniging
4. Wijktuin
5. Ommoordse veld
6. Nieuwe A16
7. Informatieverstrekking
8. Ouderen
9. Wonen
10. Opzoomeren

Onze werkgroepen zijn het hele jaar actief met
deze aandachtsvelden en hebben als doel om
te werken aan het behoud van een goede en
leefbare woonomgeving.
Wilt u meedoen meld u dan aan op
info@boo.nl.

Ons informatiepunt in de hal van het
wijkgebouw de Romeynshof is momenteel
gesloten i.v.m. de corona maatregelen. 
We houden u op de hoogte zodra het weer wordt 
geopend.

Bewoners Organisatie Ommoord
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Meer nieuws op de Facebookpagina  van de  
Bewonerorganisatie Ommoord.
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