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Aan de
bewoner(s) van dit
adres.

Bewoners Organisatie Ommoord
van, voor en door bewoners

Bij de voorplaat
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“Onder de loep” is deze keer het motto.
Zoals de Bosuil in de bloemenbuurt. Op een
nacht in de vroege ochtend, maakte mijn vrouw
mij wakker en zij mij om stil zijn en te luisteren!
Oehoe oehoe hoorden wij! Dit was de eerste keer
dat wij de bosuil hoorden daarna hebben wij de
uil nog vaker gehoord! Toen ik dit mijn buurman
vertelde beaamde deze dat hij ook de uil gehoord
had.
Daarnaast heeft de redactie gekozen om in deze
uitgave van Nieuws Ommoord een aantal zaken
te belichten die de bewoners van Ommoord aangaan.
Zo stellen wij u de nieuwe leden van de Gebiedscommissie voor, besteden wij aandacht aan het
Hoogheemraadschap, dat er voor zorgt dat wij
droge voeten houden.
Tenslotte leven wij in Ommoord een flink stuk
onder de zeespiegel!
Ook geeft Stedin een inkijk in de nieuwe energie-

wet. Wij laten u kennis maken met de wijkregisseur.
En natuurlijk is er aandacht voor de historie van
onze wijk, wist u bijvoorbeeld dat er een zwembad in Ommoord is geweest? Ook is er een item
over de ERGO een project van de Erasmus Universiteit, waar vele Ommoorders vrijwillig aan
meewerken om de kennis over het proces van het
ouder worden te vergroten.
Ook de natuur komt aan bod in een artikel over
“minder” maaien voor “meer” groen, water overlast bij regen als gevolg van veel tegels in onze
tuinen!
Ook de Opzoomer activiteiten worden uiteraard
belicht en schenken wij aandacht aan de Werkgroep zondernaam en zijn doelstellingen.
Veel lees plezier.
Jan Kluiters

In dit nummer
2		 Inhoud en bij de Voorplaat

16		 Spartelen in Ommoord

4		 Project Oost-Alexander

18		 Vensters van het verleden

6		 Hoe werkt het bestuur van het
waterschap?

19		 Vergroenende tuinen

8		 Wijkregisseurs de ogen en oren uit van
uw wijk

22		 Nieuwe energiewet en wat heeft dat
te maken met Stedin
24		 Stichting Werkgroep Zonder Naam

9		 Platanen in Ommoord

26 		 Hoogteverschillen Ommoordseveld

10		 Minder maaien voor meer natuur

28 		 Opzoomeren

12		 Meer toegangkelijk groen in Ommoord
14		Ergo

NIE

UW

S
Colofon

Ommoord onder de loep.
Dat is het thema voor deze uitgave, wij willen diverse organisaties
die van belang zijn voor de leef- en woonomgeving in Ommoord
nader belichten.
Stadsbeheer en het hoogheemraadschap Schieland-Krimpenerwaard zijn een tweetal organisaties die iedereen kent maar waar
misschien niet iedereen van weet wat zij allemaal doen voor de
leef-woonomgeving in Ommoord. Wij zullen proberen hierin wat
meer duidelijkheid te scheppen. Ook komen meerdere andere wetenswaardigheden aan bod.
Na een lange warme zomer, waarin de Ommoordse natuur het
zwaar te verduren heeft gehad zijn wij nu weer in de herfst beland
en staan wij aan de vooravond van , misschien wel, een strenge
winter.
Een ding staat voor 2019 al vast... de Romeynshof blijft nog minimaal 1 jaar open en dan... de tijd zal het leren.
Wij als Bewoners Organisatie Ommoord blijven ons ervoor inzetten om de Romeynshof voor Ommoord te behouden.
Ook de aanleg van de “ omstreden” doortrekking van de A16 naar
de A13 is begonnen , nu nog alleen de voorbereidende werkzaamheden maar vanaf 2019 zal daar serieus werk van worden gemaakt. Ook hier zullen wij, waar mogelijk ,onze invloed blijven
aanwenden om de uitvoering kritisch te volgen.
Tevens gaan wij met een werkgroep bestaande uit enthousiaste
bewoners en leden van De BOO proberen een wijkmanifestatie te
organiseren in het kader van het 50 jarig bestaan als “volwassen”
woonwijk.
Ommoord als volwassen woonwijk bestaat 50 jaar, de Bewoners
Organisatie Ommoord bestaat 50 jaar en ongetwijfeld bestaan er
nog diverse verenigingen en belangenclubs ook 50 jaar. Daarom is
het plan om in september 2019 een grote wijkmanifestatie te organiseren waarin alle jarigen een rol spelen onder het motto
“ 50 jaar Ommoord festival”.
Wij houden u op de hoogte van de voortgang via onze website,
nieuwsbrieven en uitgaven van Nieuws Ommoord.
Geef uw mailadres door via info@BOO.nl om de nieuwsbrieven te
kunnen ontvangen.
Nico Nekeman

Nieuws Ommoord is een uitgave
van Bewoners Organisatie Ommoord
en mede mogelijk gemaakt
door subsidie van de Gemeente
Rotterdam, adverteerders en
tekstuele bijdrage van bewoners van
Ommoord.
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Project Oost - Prins Alexander.
Prins Alexander is een belangrijk en groot gebied,
waar het goed wonen, werken en leven is. Met
veel groen, water en ruimte. Heerlijk om op te
groeien en oud te worden. En toch investeert
het college tien miljoen euro in het gebied, want
Prins Alexander is ook kwetsbaar.
Bewoners en ondernemers merken dat het gebied
langzaam aan het afglijden is. De openbare ruimte kan een opknapbeurt gebruiken. Verzakkingen
in de straten moeten worden aangepakt. En het
verbeteren van de veiligheid moet extra aandacht
krijgen.
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Prins Alexander telt bijna 95.000 inwoners
verdeeld over acht wijken: Het Lage Land, Kralingseveer, Nesselande, Ommoord, Oosterflank,
Prinsenland, ‘s-Gravenland en Zevenkamp.

Op de wijken Nesselande en Zevenkamp na (die
hebben een wijkcomité) worden de andere wijken bestuurt door de gebiedscommissie, die tevens gaat over opgaven die de wijken overstijgen.
Ommoord is de grootste wijk van Prins Alexander. Het is een rustige woonwijk met veel groen.
De wijk bestaat uit meer dan 12.000 woningen en
telt ruim 25.500 inwoners.
In het middengebied kom je veel hoogbouw tegen en de laagbouw ligt aan de rand van de hoogbouw. Ommoord kent relatief veel oudere bewoners; ongeveer de helft is ouder dan 55 jaar.
Een heikel punt is de toekomstige nieuwe weg de
A16.
De gebiedscommissie:
Ommoord valt dus onder de gebiedscommissie.
Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt hun altijd bereiken:
De gebiedscommissie kunt u bereiken via e-mail
gebiedscommissies@rotterdam.nl
per telefoon 14 010 of per brief: Gebiedscommissie Prins Alexander,
Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.
U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen.. Gebiedscommissie Prins Alexander, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.
In het document hieronder staan de leden van de
gebiedscommissie.
Bewonersinitiatieven
Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of
wijk? En wilt u dat samen met medebewoners
uitvoeren? De gebiedscommissie heeft een budget voor bewonersinitiatieven en u kunt hiervoor
subsidie aanvragen. Dat kan van alles zijn, zolang
het gebied of de wijk er maar leuker, mooier of
beter van wordt.
Gaat het bewoners initiatief over uw straat, of
paar straten met het lenen van materialen, een

keetje en maximaal € 250,00 neem dan contact
op via:
Stichting Opzoomer Mee & Bewonersidee
E-mail info@opzoomermee.nl
Telefoon (010) 213 10 55
Twijfelt u? Stuur een email naar subsidie@rotterdam.nl of bel naar (010) 267 48 50.
Grote bewonersinitiatieven (gebieds-of stadsinitiatief) vanaf € 10.000 vraagt u online bij de gemeente Rotterdam via www.rotterdam.nl/subsidies aan.
De gemeente kan u ook helpen bij uw aanvraag.
Neem contact op via subsidie@rotterdam.nl of
(010) 267 48 50

Weet u dat in de Havenloods vaak een bijlage van
de stadskrant zit?
Zo blijft u altijd op de hoogte. Stadskrant niet
ontvangen?
De Stadskrant verschijnt eenmaal in de twee
weken als bijlage in de Rotterdamse huis-aanhuiskranten van de Persgroep: de Havenloods
en de Botlek 2. De Stadskrant verschijnt ook in
de Hoekse Krant en in de Rozenburgse Courant.
Heeft u de Havenloods of de Botlek 2 niet ontvangen?
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Meld dit dan telefonisch via 0900 - 424 57 26.

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen. Op internet staan de e-mails
en telefonische gegevens.

Ron Davids (CDA) Anneke van Dijk (groen links) Colette Everse (Leefbaar Rotterdam)
Shereeva Fabre (PVDA) Rene Hoff (PVDA) Eric Heusden (Leefbaar Rotterdam) ) Pieter van Hoof (Leefbaar) Esther Janse (D66) Vanessa Kievit Eline Wickerhoff (Leefbaar) Boris Ludema (VVD) Dieudonnee Penning (Groen
Links) Antoinette Roetgerin (CDA) Esther van Schaik (Leefbaar) Pauline Schepers (VVD)

Hoe werkt het bestuur van het
waterschap?
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Het hoogheemraadschap is een organisatie met
een gekozen bestuur. Het college van Dijkgraaf
en Hoogheemraden (vergelijkbaar met het college van Burgemeester en Wethouders) vormt het
dagelijks bestuur. Het is verantwoordelijk voor
de uitvoering van de taken van het waterschap.
Het college wordt gecontroleerd door de Verenigde Vergadering (vergelijkbaar met de gemeenteraad). Eens in de vier jaar vinden verkiezingen
plaats. Dan wordt een nieuw algemeen bestuur
gevormd. Dit bestuur kiest uit zijn midden de
nieuwe hoogheemraden. Anders dan bij een gemeente heeft het waterschap geen dualistisch
stelsel. De dijkgraaf en hoogheemraden maken
deel uit van het algemeen bestuur. Daarnaast zijn
er geborgde zetels. Deze bestuurders worden gekozen vanuit belangenorganisaties zoals LTO en
de Kamer van Koophandel. De eerstvolgende verkiezingen vinden plaats op 20 maart 2019.
Een van de leden van het dagelijks bestuur is
hoogheemraad Dorenda Gerts: “het besturen van
een waterschap is heel mooi werk, droge voeten
en schoon water, ook voor de lange termijn!”
In gesprek met.
Na een vriendelijk ontvangst door de management assistent Sanne Prins, ontmoet ik
dagelijks bestuurslid mevrouw Dorenda Gerts,
communicatie adviseur en perscontacten mevrouw Annefieke Pagnillo en de heer
Marc den Ouden beleidsadviseur Watersystemen.
Als dagelijks bestuurslid heeft Dorenda Gerts de
portefeuille;
• Waterkwantiteit & Publiekszaken
• Waterkwantiteit, grondwater & zoet water
• Vergunningverlening waterkwantiteit
• Peilbesluiten
• Baggeren
• Vaarwegbeheer (incl. nautisch beheer)

• Vergunningverleningsbeleid
• Publiekszaken (Klachten en meldingen)
Communicatie adviseur is Annefieke Pagnillo, zij
is aanwezig daar zij verantwoordelijk is voor alle
communicatie naar buiten toe.
Marc den Ouden is aangeschoven omdat hij meer
kan vertellen over wat er in Ommoord zoal gebeurt. Aangezien we het over Ommoord hebben,
is het prettig dat hij erbij is.
Werkzaamheden in Ommoord vallen onder
Rotterdam Prins Alexander.
In begin 2018 is het hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard gestart met
werkzaamheden aan de tussenboezem van de
Rotte gelegen aan de achterzijde van de woningen aan de Bergse Linker Rottekade. De werkzaamheden bestaan uit het baggeren van de tussenboezem, het op orde brengen van een aantal
dammen met duikers en bruggen en het ophogen
van enkele delen van de kade. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd zodat het geheel
de komende jaren weer voldoet aan de gestelde
(waterveiligheids) normen.
De baggerwerkzaamheden zijn noodzakelijk om
het watersysteem (aan- en afvoer van water en
de kwaliteit van het water) weer op orde te krijgen. Door de droogte van de afgelopen zomer is
het gras pas laat ingezaaid. Wilt u hier meer over
weten kunt altijd bellen telefoon: 010-4537200.
Marc den Ouden tovert op zijn Tablet met opmaak
de kaart van Ommoord tevoorschijn, zodat wij
een duidelijk beeld hebben van de omgeving waar
we over praten. De weg A20 en de plaats waar de
A16 komt zijn hier ook duidelijk te zien.
Ook het Ommoordseveld en de kinderboerderij

De Blijde Wei komen ter sprake. Dit mooie recreatie gebied voor de mensen moet je wel met
droge voeten kunnen belopen. Het gaat wel eens
wat fout, maar het blijft mensenwerk.
Op dit moment zijn er geen plannen om te baggeren inde hoofdwater afvoer, deze loopt rond van
Zuid naar Noord tot aan het gemaal ter hoogte
van de Varenhof. Het waterpeil is in de hoofdwater afvoer overal hetzelfde. Bij de aanleg van
de A16 in het Terbregseveld loopt er overleg met
Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam. Er
wordt een nieuw watersysteem gemaakt en er
worden duikers geplaats om het water onder de
weg af te voeren, maar verder verandert er niet
zo veel aan het systeem in Ommoord zelf.
Samen met de gemeente Rotterdam en de waterschappen Hollandse Delta, Delfland en Schieland
en de Krimpenerwaard is er een gezamenlijk waterplan voor Rotterdam gemaakt.
Het Waterplan voor Rotterdam is uniek. Stedenbouwkundigen en waterexperts hebben er samen
aan gewerkt. Dat heeft veel opgeleverd. Het plan
vertelt hoe we wateroverlast in de toekomst willen voorkomen, hoe we werken aan een betere
kwaliteit van het water en hoe we de veiligheid
ook in de toekomst nog beter willen waarborgen.
Het water maakt Rotterdam tegelijkertijd mooier
en aantrekkelijker. Voor meer informatie over het
waterplan Rotterdam kunt u terecht bij Marc den
Ouden, telefoonnummer 010 45 37 200.
In Rotterdam speelt water een belangrijke rol in
de leefomgeving. Op de noordoever bevinden zich
veel gewilde woon- en werkgebieden. Het grootste deel van het centrum, Kralingen, Blijdorp, Hillegersberg, de Brainparken en Prins Alexander.
Het water levert daaraan een grote bijdrage; wonen aan de plas of een singel is zeer geliefd. De

opgave voor dit stadsdeel is het verder uitbouwen van die bestaande kwaliteiten. Noord heeft
boezems en singels die voor de waterberging
dienst doen. Maar een groot deel van de berging
gaat via het rioleringsstelsel. De strategie is de
singels en boezems te versterken en uit te breiden waar dat kan. En innovatieve oplossingen
zoals waterpleinen en groene daken te gebruiken
waar de ruimte schaars is. Zoals in de binnenstad
en de oude stadswijken.
Weet u dat;
Vanaf 15 oktober 2018 inspecteren medewerkers
van het hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard de watergangen, zoals sloten,
op de toegestane begroeiing.
Goed onderhoud is belangrijk voor de waterkwaliteit en de aan- en afvoer van water, zoals bij
hoosbuien en droogte. Een sloot is goed onderhouden als de waterdiepte en begroeiing op orde
zijn, en ook duikers schoon zijn.
De Gemeente Rotterdam en de drie waterschappen in de regio Rotterdam (Waterschap Hollandse Delta, hoogheemraadschap van Schieland en
de Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap van
Delfland) organiseren samen het Rotterdamse
Klimaat- en Waterdebat voor scholieren op vrijdagmiddag 1 februari 2019. Jongeren debatteren
rond de vraag ‘Hoe houden we de stad ook in de
toekomst klimaatbestendig?’
Als u op de hoogte wilt blijven kunt u bij het
Hoogheemraadschap de nieuwsbrief aanvragen via
www.hhsk.nl.
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Wijkregisseurs de ogen en oren van
uw wijk.
Stadsbeheer organiseert de werkzaamheden
vanuit zes gebiedskantoren. De mensen in de gebiedskantoren houden de buitenruimte in vorm.
Zij onderhouden en beheren bijvoorbeeld het
groen en de wegen, maar ook speeltoestellen,
bruggen en tunnels.
Stadsbeheer adviseert over de inrichting van
uw wijk of buurt. Ook organiseert Stadsbeheer
de milieuhandhaving, afvalinzameling en het
reinigen van straten, pleinen en markten.
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In elk van de 14 gebieden werken de
medewerkers van Stadsbeheer samen om ervoor
te zorgen dat de buitenruimte van Rotterdam zo
goed en efficiënt mogelijk in vorm blijft. Binnen
de gebieden zijn de wijkregisseurs het eerste
aanspreekpunt.
Niet alleen intern voor de collega’s van de
gemeente, maar ook voor externe partijen
als de politie, brandweer, ambulance, RET,
winkeliers- en bewonersorganisaties, scholen,
(sport)verenigingen, kerken en heel veel andere
sparringpartners. En natuurlijk ook voor u, als
bewoner van de wijk.
Wijkregisseur voor Ommoord is Nelli Cooman.
De wijkregisseur is op de hoogte van
het onderhoudsniveau in de wijk, de
klachtenafhandeling, alle wegwerkzaamheden,
bouwplaats vergunningen, evenementen
en burgerinitiatieven over de buitenruimte.
Hierdoor weet zij wat er allemaal speelt in de
wijk en kan vroegtijdig knelpunten en problemen
signaleren of voorkomen.
Toch ziet ook de wijkregisseur niet alles.
U kunt de medewerkers van Stadsbeheer helpen
uw wijk zo schoon, heel en veilig mogelijk te
houden. Wanneer u een idee of suggestie heeft
om zelf in de buitenruimte uit te voeren, zoals
een opruimactie zwerfvuil of het onderhouden
van een stukje groen of bijvoorbeeld plaatsing
van straatmeubilair kunt u eveneens een verzoek
indienen. Wanneer uw klacht, vraag of suggestie

meer aandacht nodig heeft komt deze vanzelf
bij de wijkregisseur terecht. De wijkregisseur
denkt met u mee en brengt u zo nodig in contact
met partijen die u verder kunnen helpen. De
wijkregisseur heeft intensief contact met zijn
of haar collega’s van Openbare Werken, Schone
Stad en Toezicht & Handhaving. Als er klachten
binnenkomen van bewoners schakelt zij deze
collega’s in om de knelpunten in de wijk op te
lossen. Hierdoor wordt u altijd zo goed mogelijk
en door de juiste personen geholpen. Samen
houden we de buitenruimte van Rotterdam
mooier, schoner en veiliger!
Contact
De wijkregisseur is bereikbaar via
telefoonnummer 14 010.
Heeft u geen internet of vindt u het te lastig dan
kunt u ook terecht bij Vraagwijzer.
VraagWijzer Prins Alexander
VraagWijzer is een gratis loket waar u voor
informatie en advies terecht kunt.
Heeft u vragen of problemen, bijvoorbeeld
met moeilijke brieven, juridische zaken, uw
gezondheid of met geld? En komt u er zelf niet
uit? Kom dan langs bij de VraagWijzer in uw
eigen gebied.
Voor vragen over financiën en schulden gaat u
niet meer naar de Kredietbank Rotterdam, maar
naar een VraagWijzer in de buurt.

U kunt ook op onderstaande tijden in
Ommoord zonder afspraak langskomen.
Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur Gerard
Goosenflat, Thomas Mannplaats 150
Donderdag van 10.00 tot 12.00 uur
Romeynshof, Stresemannplaats 8

Platanen in Ommoord verliezen hun
schors.
Het zal u ongetwijfeld zijn opgevallen dat de
voet- en fietspaden bezaaid liggen met stukken
schors. Waar platanen staan zult u dit mediterrane en zeldzame verschijnsel kunnen zien. De
platanen verliezen hun schors door de droogte.
Het is juist de bedoeling dat platanen hun schors
loslaten om plaats te maken voor een nieuwe
schors.

van de boom dat eigenlijk al dood is en alleen
nog functioneert als beschermlaag.
De plataan is afkomstig uit mediterrane delen
van Europa en is in Nederland een veel gebruikte
boomsoort om lanen en wegen te voorzien van
deze prachtige bomen met het forse bladerdak en
decoratieve stammen.
Ommoord is royaal voorzien van deze mooie bomen, deze staan rondom “de ruit” en geven de
wijk daardoor een groene uitstraling.
Klein nadeeltje is dat in de herfst er enorm veel
bladeren naar beneden vallen en die zorgen ervoor dat Stadsbeheer het op dat moment even
heel druk heeft om, soms tijdens stormen, de
bladeren op te ruimen.

De schors sprint los

Dit proces is misschien door de droogte en warmte uitbundiger dan in andere jaren maar het is
juist een teken dat ze goed groeien. Als de bomen
groeien, barsten ze op een gegeven moment letterlijk uit hun schors’’. Onder de oude schors zit
vaak al een hele nieuwe laag. ,,Schors is een deel

Een nieuwe “jas”
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Minder maaien voor meer natuur
Berm Martin-Luther Kingweg
Tot een jaar of twintig geleden waren gladde gazons en strakke vakken met één soort beplanting
de norm in het groenbeheer. Dat is tegenwoordig wel anders. De gemeente werkt aan meer
en vooral ook verschillende soorten groen in de
stad. In een groene wijk is het immers fijn wonen, werken en recreëren. Maar het is ook goed
voor de natuur, zoals insecten, vogels en egels.
Daarom beheert de gemeente groengebieden,
zoals het Ommoordse Veld, de Wijktuin en de
heemtuin in het Wollefoppenpark, op een meer
natuurlijke manier. En dat geldt ook voor openbaar groen op andere plekken, zoals wegbermen
en plantsoenen.
Schapen op bezoek
Een belangrijke manier om groen op een natuurlijke manier te onderhouden is maaien. Of liever
gezegd: minder maaien. Daarom worden sommige grasvelden nog maar twee tot drie keer per
jaar gemaaid. Zo kunnen er andere plantensoorten groeien, waar bijvoorbeeld bijen en vlinders

op afkomen. Dat gebeurt niet alleen machinaal.
Van april tot november kun je in de stad schapen
tegenkomen, de natuurlijke grasmaaiers van Rotterdam. Ze houden het gras in de bermen langs
de snelwegen en in parken kort. De schapen verplaatsen bovendien zaden via hun vacht. Zo verspreiden ze natuurlijke bloemen en kruiden.
Maar natuurlijk beheer is niet overal mogelijk. De
gemeente let op zaken als verkeersveiligheid en

Wijktuin in mei

de aanwezigheid van speelveldjes, hondenuitlaatzones en uitstapstroken bij parkeervakken. Hier
wordt wel regelmatig gemaaid.
Oog voor plant en dier
Minder maaien zorgt dus voor aantrekkelijk en
gevarieerd groen en een rijker insectenleven.
Maar ook op andere manieren houdt de gemeente rekening met planten en dieren. Zo worden
sloten en singels onderhouden in een periode
dat vissen er zo min mogelijk last van hebben en
blijft het slootvuil dan nog enkele dagen aan de
kant liggen. Op deze manier krijgen dieren zoals
kikkers de tijd om weer het water in te kruipen.
Bomen worden pas gekapt als duidelijk is dat dieren er geen vaste rustplaats hebben. En natuurlijk worden in het broedseizoen helemaal geen
bomen gekapt. En de knotwilgen in Ommoord
worden niet allemaal tegelijk geknot. Tegenwoordig gebeurt dit in gedeeltes of om en om. Zo blijft
een rij knotwilgen ook aantrekkelijk om naar te
kijken.
Ook bij het snoeien en dunnen van bosplantsoen
(bosachtige beplantingen) wordt er nu veel meer
rekening gehouden met de natuurwaarde. Kort

knotwilgen ommoordseveld
voor de werkzaamheden controleren we de beplanting op aanwezigheid van nestel-activiteit.
Het in één keer flink terugsnoeien van gehele
plantvakken vermijden we zoveel mogelijk.
Meer informatie over het Rotterdamse groen en
groenonderhoud vindt u op www.rotterdam.nl/
groen
Schapen op bezoek
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Meer toegankelijk groen
in Ommoord.
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Het wandelgebied Ommoordse Veld uitgebreid.
Er is bijna 6 hectare wandelgebied toegevoegd
aan het Ommoordse Veld. Dit gebied is gelegen
ten westen van de kinderboerderij, grenzend aan
de boezem van de Rotte. Het gaat niet om aangelegde wandelpaden, maar om een natuurlijk
pad door het drooggelegde veenmoeras. Je moet
er rekening mee houden dat je natte voeten kunt
krijgen.
In het kader van de Rotterdamse Parkenmaand
2018 verzorgde Jino Huiberts op 9 september een
rondwandeling door dit natuurgebied. Jino is
al jaren nauw betrokken bij het beheer van het
groen in Ommoord. Hij nam ons mee over het zo-

genaamde struinpad door deze weilanden, aan de
meest westelijke kant toegankelijk via een heel
smal bruggetje, en aan de andere kant via een
hek: honden zijn hier niet gewenst. Hij vertelde
hoe het ecologisch beheer uitgevoerd wordt. De
bedoeling is dat een veelheid aan planten en insecten overlevingskansen krijgen. En dat doe je
niet door er regelmatig en overal met maaimachines overheen te gaan. Beter doe je eraan door
er regelmatig schapen te laten grazen. De eerste
kudden hebben er al gegraasd. Schapen laten bepaalde planten staan, zoals pitrus. Er ontstaan
hierdoor stoppelvelden. Bovendien zorgen de
schapen voor verschraling van de grond: door het
gewas te eten, onttrekken zij voedingsstoffen aan
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de grond. Kenmerkend voor verschraalde grond
zijn planten als Witte klaver, Gewone margriet,
Grote ratelaar.
Ook zullen tijdens elke ronde altijd stroken niet
begraasd worden of ongemaaid blijven staan:
Op de boezemdijk, die vorig jaar is opgehoogd
met klei, geeft dit bijvoorbeeld distels, koolzaad,
kamille, brandnetels en Driedelig tandzaad een
kans. Ook kan in de ongemaaide/onbegraasde
vegetatie het dierenleven een goed heenkomen
zoeken; tijdelijke schuilplaatsen zijn voor hen van
levensbelang.
Het waterpeil in de sloten wordt hoog gehouden om verdroging en inklinking van het veen te
voorkomen. Deze zomer zag je dat goed, omdat

in dit gebied de grassen niet verschroeiden door
de hete zon. In gebieden waar het grondwaterpeil wel laag gehouden werd, zoals in de wijken,
zag je de verschroeiende werking van de zon heel
duidelijk. Ook de waterstand in de boezem wordt
hoog gehouden, om te voorkomen dat de Rottedijk, als veendijk, als gevolg van uitdroging, zou
kunnen bezwijken.
Rob Lenoir
Werkgroep Ommoordse Veld Open en Groen

Ergo, oftewel Erasmus Rotterdam
Gezondheid Onderzoek.
Wie in Ommoord heeft hier niet van gehoord of
neemt zelf actief deel?
“ Gezond ouder worden, kan dat?” Met die
vraag ging in 1990 in Ommoord dit grote langlopende onderzoek van start.
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Op 26 maart 1991 werd het Ergo centrum, in Ommoord, door Prinses Juliana geopend. Vanaf dat
moment werden alle inwoners die 55 jaar en ouder waren, door het Ergo team benaderd.
In 2002 werd de deelnemende groep uitgebreid
met bewoners uit Ommoord die na 1990 55 jaar
werden. Momenteel zijn er ongeveer 15.000 deelnemers.

Omdat veel ouderdomsziekten al op jongere leeftijd kunnen ontstaan werd de groep deelnemers
in 2006 en 2016 wederom uitgebreid. Ditmaal met
bewoners van respectievelijk 45 en 40 jaar en ouder.
In 2005 werd het ERGO centrum uitgebreid met
een MRI scan voor nog betere en verfijndere onderzoeken.
Het ERGO onderzoek richt zich op hart- en vaatziekten, botten (ontkalking en artrose komen
vaak voor bij ouderen), hersenen middels een on-

derzoek in de MRI scan, ogen, lever, psychiatrie,
medicijngebruik, genetisch onderzoek met behulp van DNA onderzoek, huidaandoeningen met
de nadruk op psoriasis, eczeem en huidkanker, de
oorzaak van het ontstaan van deze aandoeningen is niet
altijd bekend, maar
met behulp van het
Ergo onderzoek verwacht men nauwkeuriger cijfers over
het voorkomen onder de algemene bevolking te
krijgen en daarmee misschien ook meer inzicht
met betrekking tot de oorzaken. Als laatste maar
zeer zeker niet de minste is er sprake van uitgebreid onderzoek op het gebied van keel-neus en
oorheelkunde omdat vaak op oudere leeftijd het
gehoor achteruit gaat en dit grote invloed kan
hebben op de kwaliteit van leven is het van groot
belang om dit grootschalig in kaart te brengen.
Uit een persbericht van 21 september 2017 blijkt
dat een van de bevindingen uit het ERGO onderzoek is, dat er mogelijk een nieuwe risicofactor is
met betrekking tot dementie.
Het ERGO onderzoek heeft voor het eerst aangetoond dat er een relatie is en wel een te hoog
of te laag magnesiumgehalte in het bloed, bij
55-plussers waarbij dit het geval is kan de kans
op dementie wel 30% hoger zijn. Er waren 9.500
deelnemers , gezonde mensen met een gemiddelde leeftijd van 65 jaar. Uiteraard is dit nog maar
een begin en is er nog veel vervolgonderzoek nodig omdat het momenteel nog niet mogelijk is
om zonder meer aan te nemen dat dit de oorzaak
kan zijn. Maar de waarde van het ERGO onderzoek is niet te negeren

Nu zult u zich misschien afvragen: Waarom is er
gekozen voor Ommoord?
Er is gekozen voor Ommoord omdat mensen in
Ommoord er vaak lang tot heel lang blijven wonen, de sociaal maatschappelijke diversiteit en
vooral omdat de zorgverleners zoals huisartsen ,
verpleeginstellingen en apotheken goed georganiseerd zijn in Ommoord.
Nu zult u misschien denken; ik wil hieraan ook
wel meedoen wat
moet ik dan doen?
Helaas..... aanmelden voor deelname
is niet mogelijk,
mocht u in aanmerking komen voor het
ERGO-onderzoek dan
wordt u benaderd.
Redactioneel artikel samengesteld op basis van
de openbaar toegankelijk website van ERGO Rotterdam.

Natuur van dichtbij
Hoewel de bosuil veel voorkomt in
Nederland krijg je
deze niet vaak te zien.
Wel is in het gebied
tussen de Rozenbuurt
en Bloemenbuurt

Gezien in
Ommoord
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geregeld een uil te horen. Het spookachtige
geluid van het roepende mannetje galmt
dan door Ommoord. Bosuilen behoren tot de
vroegste broedvogels, in februari zijn ze al
druk doende. Ze zijn dan luidruchtig en goed
te horen.
Hoewel een bosuil bij voorkeur broedt
in open loofbos met eiken neemt hij ook
genoegen met kleine bosjes of stadsparken in
landelijk gebied. Zolang er maar ergens grote,
oude bomen in de buurt aanwezig zijn. Vanuit
het Bergsebos is het een eenvoudige oversteek
naar de Rozenbuurt.

Ook een niet alledaagse vogel gezien?
Stuur uw waarneming, eventueel met foto naar info@boo.nl

Spartelen in Ommoord
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Foto: RH 244 Historische Commissie ‘De Ommoordse Polder’

‘Het is weer voorbij die mooie zomer, die
zomer die begon zowat in mei……’

prefereren boven een zwembad aan de rand van
de wijk.

Zo begon de bekende ‘zomer-hit-song’ van Gerard
Cox uit de jaren ’70 van de vorige eeuw. Na net
zo’n mooie warme zomer als die van 2018. Heeft
u ook zo verlangd naar een zwembad in Ommoord met die lange hete dagen?
Vroeger was er een bescheiden zwembad aan de
Dawesweg.

Het bouwen is begonnen
Tegen het einde van 1974 begon de bouw van een
onoverdekt zwembad aan de Dawesweg. Voltooiing mei 1975. De kosten van het bad worden
begroot op fl. 650.000,-. De helft wordt door het
rijk gesubsidieerd als onderdeel van het experimenteel welzijnsbeleid. Het Ministerie van CRM
(momenteel het Ministerie van VWS) heeft in
1971 een bedrag van 3 miljoen gulden ter beschikking gesteld. Dat bedrag, waarvoor inmiddels
o.a. het communicatiecentrum en een aantal
speeltuintjes zijn gerealiseerd, werd toegekend
op voorwaarde dat de gemeente Rotterdam eenzelfde bedrag zou bijdragen. En dat wijkbewoners
nauw betrokken worden bij de plannen. Andere
projecten zijn een kinderboerderij, een jeugdcentrum en een kinderdagverblijf. Het zwembad
wordt gebouwd van geprefabriceerde elemen-

De eerste plannen en veel overleg
Al snel nadat bewoners zich vestigden in Ommoord in 1967 werden plannen gemaakt voor recreatieve voorzieningen. De dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam hoopt in 1971
krediet beschikbaar te krijgen voor o.a. sportvelden, tennisbanen, speeltuinen en een zwembad.
Streefdatum voor deze voorzieningen is 1975. Uit
een enquête onder 1750 Ommoorders blijkt dat
1100 bewoners een zwembad midden in de wijk

Historische Commissie ‘De Ommoordse Polder’

moeten uitwijken naar ander badwater. Als dan
ook nog blijkt dat het openlucht zwembad aan
de Dawesweg slecht wordt bezocht, is sluiting
onvermijdelijk. Dit levert een besparing op van
twee ton.
Geen gespartel meer
In augustus 1982 gaat de stop eruit. Zwembad
Dawesweg sluit. Trouwe zwemsters trekken hun
laatste baantje. Ze zwommen acht jaar lang,
elke dag in het zomerseizoen, hun baantjes. Toch
telde het kleine bad aan de Dawesweg in de zomer van 1982 nog 5600 bezoekers. Het zwembad
is slachtoffer van flinke bezuinigingen en het exploitatietekort van het zwembad in Zevenkamp.

Foto: RH 243
Historische Commissie ‘De Ommoordse Polder’

Feestelijke opening.
Op 12 mei 1975 wordt het zwembad onder grote belangstelling geopend.
ten en heeft een bassin van 25 bij 12.5 meter met
warmwatervoorziening. Daarnaast kleedhokjes
en een ligweide van 25 bij 25 meter. Om geluidshinder tegen te gaan is enkele jaren eerder op het
terrein beplanting aangebracht. Voor de afrastering is fl. 45.000,- nodig.
Waar ging het mis?
Het zwem- en sportcomplex in Zevenkamp dat
in augustus 1982 geopend zal worden, kampt in
1981 al met een begrotingstekort. De deelgemeente Prins Alexander worstelt met flinke bezuinigingen. Het is zelfs zo erg dat het gemeentelijk
instructiebad aan het Barbarakruid (overdekt
zwembad) moet sluiten. Dit levert een besparing op van fl. 175.810,-. Zwemverenigingen en
het schoolzwemmen komen in de problemen en

Recyclen?
De deelgemeente Prins Alexander zat danig met
deze ‘veredelde badkuip’ in de maag, aangezien
slopen grote kosten met zich meebrengt.
Er wordt gezocht naar een alternatief. Waarschijnlijk zal de bouw van kantoren nodig zijn,
staat er in het huis-aan-huisblad ‘Alexanderpost’
van 8 september 1983. Maar de Deelgemeente
vindt dat de bouwwerken moeten passen in de
omgeving. In november 1986 wordt een originele bestemming gevonden voor het afgedankte
buitenbad. De fundering van het voormalig buitenbad doet dienst als grondslag voor een blok
van vier huizen. Fort Bouw BV is van plan om in
totaal 26 huizen te bouwen in de premie A sector. Er is voor een zodanige verkaveling gekozen
dat de constructie van het zwembad precies aan
vier woningen (met kelder) plaats biedt. En zo
geschiedde.

Tsja: ‘Het is weer voorbij die mooie
zomer, die zomer die begon zowat in
mei……’
Historische Commissie ‘De Ommoordse Polder’

Historische Commissie ‘De Ommoordse Polder’
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Vensters van het verleden
18

Dit is de Kelloggplaats in Ommoord. Wie kent deze groenteboer? Of was
het de SRV-man “avant la lettre”?
Was u klant? Kent u de personen die op de foto staan?
Deel uw herinneringen met ons! met vriendelijke groet, Historische
Commissie “de Ommoordse Polder”
Agnes Reichardt (06-15378429)

VENSTERS VAN HET VERLEDEN - HISTORIE OMMOORD.
Tijdens de maandelijkse inloopmiddag, presenteren we onze mooie collectie
historische foto’s, oude lokale kranten en luchtfoto’s vanaf 1953 tot heden.
Wanneer:
Waar:

donderdag 18 oktober a.s.
Gerard Goosenflat (Huis van de Wijk), Thomas
Mannplaats 150, Ommoord.
Tijd:
13.00 tot ca. 16.00 uur
Wat:
foto expositie geschiedenis Ommoord (1875-heden),
krantenknipsels vanaf ca 1968, korte lezing ‘van Nul tot Nu’ en plakboeken
vol herinneringen.
Nog meer?:
neem u eigen foto’s of verhalen mee, wij scannen of
kopiëren dit en u krijgt uw eigen materiaal direct weer mee naar huis.

Historische Commissie ‘De Ommoordse Polder’

DE VERGROENENDE TUIN,
HOE DOE JE DAT EN WAAROM?
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Ommoord is een groene wijk, misschien wel een
van de groenste wijken van Rotterdam.
Toch gaat dit artikel over het vergroenen van de
wijk en met name uw tuin.
We onderscheiden in de wijk twee gebieden, het
ene deel binnen de ring van de ontsluitingswegen
en de andere deel daar omheen gelegen.
Binnen de ring wonen de meeste mensen “boven
maaiveld” en hebben geen eigen tuin, omdat de
woningen hier gestapeld zijn, appartementen gebouwen, tot een hoogte van 50 a 60 meter.
Om de gebouwen heen is veel groen aanwezig,
dit is publiek groen waar de bewoners beperkt
invloed op uit kunnen oefenen omdat zij er geen

Een gevarieerd beeld van een achtertuin met op de
voorgrond bloemen, een advies van Mien Ruys (zij was een
toonaangevend Nederlands tuinarchitect). Zicht vanuit de
woning

zeggenschap over hebben. De gemeente verzorgt
de aanleg en het onderhoud. Over het algemeen
ziet de wijk er netjes en verzorgd uit.
Buiten de ring zijn de woningen geclusterd en
vooral grondgebonden. De bewoners hebben er
alle een eigen voor- en achtertuin waar zij zelf
voor zorgen.
De kwaliteit van het beeld, het aanzicht, van de
tuinen varieert sterk. Het kan varieren van een
tuin geheel voorzien van tegels of bestrating
enerzijds tot een geheel groene tuin anderzijds.
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Een groene tuin is tegenwoordig jammer genoeg
niet meer vanzelfsprekend. Begrijpelijk omdat het onderhoud naast alle andere dagelijkse
werkzaamheden tijd en aandacht vraagt. Voor
veel mensen is, of lijkt, dit teveel gevraagd. Het
kost immers tijd om een ontwerp te maken van
de opzet en indeling, het kost geld om het uit te
voeren (of laten voeren) en vervolgens is er het
onderhoud.
Het resultaat van een aangelegde tuin levert echter veel meer op dan alleen een tuin met groen.
Zo is het aanzicht van een straat met veel groen
veel plezieriger dan een straat vol beton en tegels
en komen er meer vogels en andere dieren voor
in een groene wijk.
En hoe leuk is het om een egeltje over het gras
achter uw woning te zien lopen of ‘s avonds een
uil te horen roepen.
Vanuit het oogpunt van het veranderende klimaat
zien we meer hevige regenbuien (hoos- buien) en
nu ook niet alleen een warmere maar ook droge

een groene tuin geleidelijk de bodem in zakt. De
bomen en planten hebben er dan profijt van.
Vanuit de dierenwereld gezien biedt een gestrate
tuin geen leefomgeving.

Deze voortuin is helaas veranderd in een stenen plateau.
Het biedt een saai en wat troosteloos beeld, zo op de hoek
van de straat. Het straatbeeld gaat er niet op vooruit.

In een groene tuin echter kom je heel veel leven
tegen, zoals bijen, kikkers, egels en vogels.
Over dit onderwerp is en wordt op het moment
veel geschreven en er is veel informatie beschikbaar. Gemeente Rotterdam geeft via de website
praktische informatie en tips.

De net niet helemaal groene voortuin, waar de buxus
zwaar te leiden heeft gehad door de rupsen. Het grindbed
laat regenwater door, het zorgt voor weinig onderhoud en
is goed aan te vullen met kleine perken met bloemen of
een struik of boompje

zomer. Tijdens een hoosbui kan het riool het vele
water wat in een keer binnenkomt bijna niet
meer aan. Van een bestrate tuin stroom regenwater direct het riool in, terwijl het regenwater in

Op Rotterdam.nl / wonen en leven / tuintips
wordt over twee onderwerpen gesproken,
Onder het motto TEGEL ERUIT, GROEN ERIN.
Informatie over (meer) groen in de tuin
Informatie over water in de tuin
Beide bieden tips waar je enthousiast van wordt
en zin van krijgt om uit te gaan voeren.
Je hoeft niet alle tips uit te voeren, al is het maar
een onderdeel zodat er een begin gemaakt wordt
en het bewustzijn van nut en de noodzaak vergroot.
Hoe krijg je een tuin die voldoet aan de kenmerken, makkelijk, regenbestendig, natuurvriendelijk
en beschermend tegen zon en hitte?
Daarvoor verwijs ik naar de websites www.huisjeboompjebeter.nl & www.delevendetuin.nl

Huisje Boompje Beter biedt informatie voor verschillende soorten tuinen.
De levende tuin deelt de tuin in onderdelen in;
bodem, dieren, energie, voedsel en water.
Subsidie.
Er bestaat een subsidieregeling Klimaatactief
voor maatregelen die helpen om overlast door
klimaatverandering te voorkomen. Denk aan het
verwijderen van tuintegels. Het plaatsen van een
regenton of het aanbrengen van waterdoorlatende verharding.
Bewoners die met elkaar samenwerken, in een
bepaalde straat, wijk, vereniging of stichting kunnen subsidie krijgen. Informatie over de subsidieregeling is te vinden op www.hohohoosbui.nl

Tot slot.
Als architect behoort het tot ons dagelijks werk
om gebouwen en hun omgeving zodanig te ontwerpen dat er zoveel mogelijk profijt kan zijn van
natuurlijke energiebronnen, tegen zo laag mogelijke kosten en dat ons leefklimaat zoveel mogelijk waarden kent voor geluk, gebouwd geluk.
Ons aller bijdrage aan dit geluk is nodig, voor nu
en voor de toekomst.
Ir Ingrid Douwes,
Architect wonend in Ommoord
21

01 oktober 2018

Achter in de tuin een pergola met
druivenranken, waardoor er altijd een
lommerrijke zitplek in de tuin is. Ondanks de
mooie nazomer vallen de bladeren toch, maar
het is er nog steeds fijn om te eten.

Nieuwe energiewet en wat heeft dat
te maken met Stedin.
Ik zal u niet vervelen met het hele wetsartikel
en de gang er naar toe, maar in het kort vertellen wat het in houdt.
De energiewereld verandert en dit heeft impact op ons energienet. Zonnepanelen, groen
gas, elektrisch rijden en aardgasvrij wonen
zijn ontwikkelingen waar we middenin zitten.

Aardgasvrij is de nieuwe norm
In Nederland hebben we afgesproken dat we in
2050 geen aardgas meer gebruiken om huizen en
22 gebouwen te verwarmen. Dit is nodig om de internationale klimaatafspraken te halen en bij te
dragen aan een schone en veilige toekomst.
Per 1 juli 2018 mag Stedin volgens de wet geen
nieuwe gebouwen meer aansluiten op het aardgasnet. Dit mag alleen als er een bouwvergunning is aangevraagd voor 1 juli 2018.
Deze wijzingen geldt voor alle kleinverbruikers,
zoals woningen en kleine bedrijfsgebouwen.
Stedin Netbeheer B.V. is per 1 juli 2008 de nieuwe
naam van Eneco NetBeheer. Stedin Netbeheer
B.V. is als netbeheerder verantwoordelijk voor

een veilig en betrouwbaar transport van elektriciteit en gas. Daarnaast is Stedin Netbeheer B.V. als
netbeheerder verantwoordelijk voor de aanleg, de
uitbreiding en het onderhoud van het transportnet. Stedin Netbeheer B.V. is werkzaam in de provincies Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland,
Utrecht en Limburg.
Stedin is netbeheerder in het grootste deel
van de Randstad, waaronder Den Haag,
Utrecht,Rotterdam en het Rijnmond haven- en
Botlekgebied. Drukke, stedelijke gebieden met
complexe infrastructuur, waar de afhankelijkheid
van energie groot is en energie altijd beschikbaar
moet zijn.
Info vanuit Stedin:
Om te wonen, werken en leven. Ruim 2,2 miljoen
klanten rekenen op ons. Dag en nacht. Dat wij,
als onderdeel van Stedin Groep, via onze netten
zorgen dat zij het hele jaar door energie hebben.
We zijn er trots op dat onze netten tot de meest
betrouwbare netten van de wereld behoren.
Want energie is onmisbaar geworden in de wereld waarin wij leven. Het is heel vanzelfsprekend
dat er altijd energie is. We gebruiken energie voor

alles, op elk moment, en we gebruiken er steeds
meer van. Thuis, onderweg en op het werk.
Omdat we willen dat ook de komende generaties altijd energie hebben, gaan we samen over
op schone energie. Uit bronnen die niet opraken
en die de planeet niet uitputten of vervuilen. Dit
vraagt om flinke aanpassingen van het energienet, of beter gezegd, ons energiesysteem. Nieuwe
technieken helpen daarbij. Net als een goede samenwerking tussen alle mensen en organisaties
die betrokken zijn bij onze energievoorziening.
Om de levering van de elektriciteit nu en in de
toekomst te garanderen, vervangen wij de elektriciteitsverbinding tussen het energie station aan
de DR. Zamenhofstraat en het energie station in
Rotterdam Ommoord.

Contact Stedin:
Postadres
Postbus 49
3000 AA Rotterdam
Telefoon: 088 - 896 39 63
Website www.stedin.net
WHATSAPP
Contact met ons wanneer het u
uitkomt.
Wij beantwoorden uw bericht op
werkdagen tussen 08.00 en 20.30
uur. Geef uw postcode en huisnummer door voor een snelle afhandeling van uw vraag.
Telefoon: 06 469 639 63
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Stichting Werkgroep Zonder Naam
Doelstelling: Ondersteuning van mensen die,
doordat ze al jaren van een minimuminkomen
moeten leven of door andere oorzaken, in de
problemen zijn gekomen. Ons motto is delen:
“mensen, die voldoende hebben staan iets af voor
mensen die aan het eind van de maand geen geld
meer hebben om eten te kopen”
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Breder draagvlak.
Daarom schrijven wij regelmatig in publicaties
van de gezamenlijke kerken en elke week in hun
weekbulletin. Daarnaast informeren wij over
onze activiteiten in wijkkranten en bewoners
informatie, zoals door de Bewonersorganisatie
BOO. Wij hebben informatie folders uitgereikt
aan huisartsenposten, apothekers, huismeesters
en brieven geschreven aan de scholen in Ommoord en Zevenkamp. Niet enkel om een breder

draagvlak te krijgen, maar ook om te stimuleren
dat gesignaleerde noodsituaties aan de werkgroep worden kenbaar gemaakt.
Dit jaar
Ons bestand, dat zelfs wel 60 adressen bevatte,
is nu teruggelopen tot rond de tien. Ook al is
bekend dat er zeer veel mensen in Ommoord en
Zevenkamp onder de welstandsgrens leven en
soms heel moeilijk weten rond te komen. Maar
de huidige situatie van mogelijkheden om meer
structureel hulp te verkrijgen maakt een twee
maandelijkse ondersteuning met een boodschappenpakket minder gewenst. Wel ontstaan
er noodgevallen. Zelfs in toenemende mate. De
eerste, die daarmee wordt geconfronteerd, is
maatschappelijk werk. Door heel verschillende
oorzaken moeten mensen voor ondersteuning

Vertrouwenspersoon
De werkgroep bestaat uit een dagelijks bestuur
– vertrouwenspersonen en bezorgers – de vertrouwenspersonen onderhouden het contact
met mensen die een beroep op steun doen of
hebben gedaan.

bij de overheid aankloppen. Helaas neemt een
beslissing nogal tijd, waardoor mensen in een
noodsituatie komen. In die gevallen verzoekt
maatschappelijk werk ons om aan betrokkene
een noodpakket uit te reiken. Wat wordt gedaan.
Zo’n noodpakket bestaat uit een goed gevulde
tas met dagelijkse boodschappen. Maar ook de
Werkgroep zelf krijgt verzoeken om een noodpakket uit te reiken. In gesprek met een van
onze vertrouwenspersonen wordt hierover een
beslissing genomen. Dat gebeurt ruimhartig. Bij
alle contacten wordt zorgvuldig met de privacy
omgegaan, ook om die reden worden pakketten
thuis bezorgd. Contact kunt u opnemen met de
Werkgroep telefoon: 06 12053805

Voor ons werk is geld nodig. De enige bron is
financiële steun. Ook zijn houdbare producten
welkom. De werkgroep heeft in zijn kast in Open
Hof noodpakketten klaar staan om directe hulp
te kunnen bieden. Zo’n noodpakket wordt op de
dag van bezorging aangevuld met verse producten. Daarbij wordt gelet op de gezinssamenstelling. Bij ontvangst van een pakket zijn uiteraard
de kinderen nieuwsgierig. In een karig huishouden ontbreken vaak verwennerijen waar kinderen
recht op hebben. Dus is wat extra’s voor hen een
goede zaak. U kunt houdbare producten en ook
wasmiddelen afgeven in Open Hof aan de Hesseplaats en ons financieel steunen. Bijdragen kunt
u storten naar de Stichting Werkgroep Zonder
Naam onder vermelding van het woord “armoedebestrijding”.
Het rekeningnummer is:
NL96 INGB 0007 6094 94.
Namens onze werkgroep alvast hartelijk
bedankt!
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SCHOONMAAKBENDE
OEFENT AANSPREKEN
e Schoonmaakbende, een van
de Opzoomerclubs, telt 173
deelnemende straten en komt
jaarlijks bij elkaar. Dit jaar vond het
festijn plaats op 21 juni in Hal 4 in de
Esch. Ruim driehonderd Rotterdammers
werden getrakteerd op de minicursus
“Buurman, wat doet u nu?”. Een
cursus over het aanspreken van
je buren. “Hé mafkees, ruim die
drol eens op!”

Stel, jij en je buren steken de handen regelmatig uit
de mouwen om je straat schoon te houden. Dan zie je
een buurvouw doorlopen, nadat haar hondje een drol op de
stoep heeft gelegd. Onder leiding van presentatrice Conny
Anders en sidekick Annemiek kreeg het publiek op 21 juni
verschillende situaties voorgelegd met telkens de vraag: wat
zou jij doen? Al doende werden zo vier belangrijke regels
voor het aanspreken van je buren duidelijk. “Hé mafkees, ruim
die drol eens op!” Of “Moet ik ‘m soms door je brievenbus
douwen?” werden natuurlijk afgekeurd. Het publiek vond dat
je altijd iemand met respect moet aanspreken. “Wie respect
geeft, krijgt dat terug”, stelde Aisha uit de Essenburgstraat.
“Wij hebben goede buren, er is gelukkig nooit ruzie!” Cemil
en Judith van Wijktuin De Locomotief combineren het
tonen van respect het liefst met een beetje humor. Hun
suggestie? “Uw hond laat iets vallen mevrouw.” Diana uit de
Lepelaarsingel dacht er toch iets anders over. “Respect moet
je verdienen, maar ook afdwingen”, vond zij. “Ik ken mijn
buren erg goed en als er bijvoorbeeld afval op straat wordt
gegooid, zeg ik daar in de gebiedende wijs iets van. Ik ben
heel streng.”
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Belang van een schone straat
Tijdens de minicursus kwam ook het containerprobleem
aan bod: de container is vol en een buur zet zijn vuilniszak er
voor het gemak maar naast. Een herkenbaar probleem. Diana
vertelde hoe zij dit aanpakt in de Lepelaarsingel. “Ik heb de
vuilniszak opgepakt en voor mijn buurvrouw haar deur gezet.
Toen ze boos werd, heb ik gezegd: oké, dan bel ik 14010 en
krijg je 125 euro boete. Aan jou de keuze.” Hoewel effectief
vonden de meeste aanwezigen deze aanpak niet ideaal.
“Zien schoonmaken doet schoonmaken”, vertelde Veerle uit
de Volmarijnstraat. Maar dat geldt ook voor vervuilen. Maak

te vullen. We zijn toen in gesprek gegaan met de bewoners en
hebben het belang van een schone straat en wijktuin uitgelegd.
Nu halen we nog maar één vuilniszak per maand op.’’

Emmer water

de vervuiler ervan bewust dat slecht gedrag gekopieerd
wordt en het afvalprobleem daardoor alleen maar groeit.
Dileimys, met 10 jaar de jongste aanwezige, had ook een
goed argument paraat. “Vuilnis is gevaarlijk voor huisdieren!”,
zei zij. “Bovendien trekt afval ongedierte aan, en daar zit toch
niemand op te wachten?”. De gangmakers van De Locomotief
hebben ervaren dat bewustwording inderdaad helpt. “De
wijktuin is een fijne plek waar veel buurtbewoners komen.
Er worden kruiden, planten en groenten verbouwd, maar
wie niet tuiniert kan er ook gewoon lekker zitten genieten.
Tot een paar jaar geleden was het afvalprobleem erg groot.
We verzamelden elke dag genoeg troep om een vuilniszak

Samir uit de Sint Mariastraat herkende het containerprobleem.
Hij had zelf te maken met een buurman die zijn vuilniszak
naast de container gooide en vervolgens weigerde om deze
te verwijderen. Als Samir toentertijd over het belang van een
nette straat had verteld, had hij nu misschien nog goed contact
met zijn buurman gehad. Helaas liep het anders. Samir en zijn
buurman kregen ruzie. Daarna gooide Samir vanuit zijn raam
een emmer water over zijn buurman heen. Een drastische
oplossing. Hoewel die buurman sindsdien zijn vuilniszak netjes
in de container gooit, is de sfeer tussen hen flink verpest. 'Ga
nooit boos uit elkaar' is een belangrijk aandachtspunt als je je
buren aanspreekt. Als buren kom je elkaar immers vaak tegen
en het is niet leuk als je dan steeds negatieve gedachten of
emoties ervaart!

Schoonmaakbende
De Schoonmaakbende (173 deelnemende straten) is een van de
vier Opzoomerclubs die Opzoomer Mee in de afgelopen jaren
heeft opgericht. Andere Opzoomerclubs zijn: de Voorleesclub (253
straten), de Conversatieclub (40 straten) en de Lief & Leedclub
(614 straten). Straten die lid zijn van een club zetten zich voor een
bepaald onderwerp extra in.
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Dileimys (10) van de Schonebergerweg was

Samen sta je sterk

het zwerfvuil in haar straat best zat. Ze hing

Sandra, ook afkomstig uit de Lepelaarsingel, vertelde dat ze
het heel lastig vindt om mensen aan te spreken. “Er zijn wat
problemen met onze buren, maar ik ben te verlegen om er
iets van te zeggen.” Durf je het niet alleen, doe het dan samen
met een andere buur, drukten de aanwezigen haar op het hart.
Sandra nam zich ter plekke voor dat de volgende keer te doen.

postertjes op in de straat: zullen we met zijn
alleen de mouwen opstropen? Je krijgt een
mooie beloning: een schone straat! Tijdens de
bijeenkomst van de Schoonmaakbende werd ze
als jongste gangmaker in het zonnetje gezet.

'Buurman, wat doet u nu?'
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Vier feest
met je buren
Geef een straatfeest
en nodig alle buren uit

Sinterklaas, Kerst of Oud & Nieuw

27
Over de
kerstboom
• Zorg dat je aanmeldbon
vóór 1 december 2018 bij ons
binnen is.
• De kerstboom wordt 6 december
door Stadsbeheer in je straat geplaatst.
• Je versiert met je buren de kerstboom
en maakt er het middelpunt van je
straatfeest van.
• Je ruimt de kerstboom kort na de
feestdagen zelf op: in stukken zagen en
langs de kant van de weg leggen.

Over het geld

De pepernoten liggen weer in de supermarkt, de
bouwmarkt heeft de kerstversiering weer uitgestald…
het wordt weer december! Een koude maand met warme
feesten voor familie en vrienden. Geef ook een straatfeest en
haal zo de banden met je buren aan. Daar kun je het komend
jaar veel plezier van hebben. Een goede buur is immers beter
dan een verre vriend!
Jouw feest, onze bijdrage

Zet je straatfeest in het teken van Sinterklaas, Kerst of Oud & Nieuw of bedenk
zelf een feest. Opzoomer Mee helpt je met een bijdrage van maximaal 175 euro.
Het geld kun je benutten voor de onkosten van je straatfeest. Je kunt een deel van
de bijdrage ook gebruiken om een kerstboom van 7 meter en/of een lichtslang
voor je straat te bestellen. Hoe één en ander werkt lees je hiernaast.

Lief & Leedpotje

Ouderen, zieken, alleenstaanden... hopelijk betrek je ze bij
het straatfeest, want extra aandacht voor elkaar is in december nooit weg.
Misschien wil je wat vaker lief & leed delen met buren die extra aandacht goed
kunnen gebruiken. Vraag dan ook het Lief & Leedpotje van 150 euro aan.

Succesvol Opzoomeren!

Straat
Wij gaan het volgende doen

Geschat aantal bewoners dat meedoet

Vermoedelijke datum

Extra aanbieding
Wij vragen aan (kruis aan)
Bijdrage voor het straatfeest
Lief & Leedpotje 150 euro. Neem contact met ons op.
Lichtslang van 20 meter
Kerstboom van 7 meter op de volgende plek
Naam

Adres

Ruim 600 straten in Rotterdam
hebben een Lief & Leedpotje.
Daarin stort Opzoomer Mee
jaarlijks 150 euro. Het geld kun je
bijvoorbeeld gebruiken om een
zieke bewoner een fruitmandje te
geven, een bloemetje te brengen
bij iemand die veel zorg besteedt
aan oudere buren of een kaartje te
kopen als er een baby in de straat
is geboren. Die kleine attenties
kunnen veel betekenen en helpen
om van je straat een fijne straat te
maken om in samen te leven.
Wil je ook zo’n Lief & Leed
potje voor je straat?
Kruis dan het vakje op de bon aan.
Wij bellen je dan op om je
aanvraag in orde te maken.
Heeft je straat al een Lief & Leedpotje?
Dan hoef je het potje niet opnieuw aan
te vragen.

Bezoek opzoomermee.nl voor video’s en tips om van je straatfeest een succes
te maken.

E-mail

Telefoon

1
2
3
4
5
Vul hier je gegevens in en die van vier andere buren (de 1e contactpersoon ontvangt per e-mail bericht)

aanmeldbon

• Als je alleen de bijdrage wilt:
maximaal 175 euro.
• Als je ook een lichtslang (25 euro)
bestelt: maximaal 150 euro.
• Als je ook een kerstboom van 7 meter
(75 euro) bestelt: maximaal 100 euro.
• Als je ook een lichtslang en kerstboom
bestelt: maximaal 75 euro.

Over het Lief & Leedpotje

Handtekening

Vul de bon in en stuur hem op naar:
Opzoomer Mee
Antwoordnummer 3122
3000 WB Rotterdam
(een postzegel is niet nodig)
Appen kan ook!
Stuur een foto van de
aanmeldkaart naar
06 16 832 943

De kleine lettertjes Het insturen van een aanmeldbon geeft
niet automatisch recht op een bijdrage. Op opzoomermee.nl/
spelregels lees je op welke wijze Opzoomer Mee je aanvraag
beoordeelt. Opzoomer Mee gaat zeer zorgvuldig om met je
aanmeldbon en de persoonsgegevens die daarop vermeld staan.
Deze gegevens worden o.a. gebruikt om je te kunnen informeren
over tips e.d. om van het Opzoomeren in je straat een succes te
maken. Ze worden tevens digitaal gedeeld met een uitbetaaladres
bij je in de buurt. Op vertoon van een kennisgeving betaalt dit
uitbetaaladres je de toegekende bijdrage uit. In verband met een
mogelijke controle van je activiteit(en) en uitgaven bewaren wij je
gegevens tot 2020. Daarna worden je aanmeldbon en
persoonsgegevens vernietigd. Op opzoomermee.nl/ privacy vind
je meer informatie over hoe Opzoomer Mee met deze gegevens
omgaat.

Hoogteverschillen in het
Ommoordse Veld
Het NAP is in de 17e eeuw in Amsterdam ontstaan. In die tijd kwamen nog vaak overstromingen voor. Men wilde de stad beter beschermen
tegen de zee en begon met dagelijks de hoogste
waterstanden te meten in het IJ. Het IJ stond
toen nog in open verbinding met de Zuiderzee.
Dit vond plaats tussen september 1683 en sep-
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tember 1684. De daaruit voortvloeiende gemiddelde hoogste vloedstand werd aangenomen als het
“STADSPEYL” ofwel het Amsterdams Peil. Dit peil
werd een referentiepunt om bestaande waterkeringen op te hogen, zodat een veilige hoogte van
dijken en waterkeringen werd bereikt.
In de loop van de 18de eeuw is het AP verder ver-

Andorra Shoes

Schoenen voor dames en heren

Andorra Shoes heeft een ruime keuze in schoenen speciaal voor
steunzoolgebruikers. Daarnaast voeren wij een breed assortiment
voor zowel smalle als brede voeten in de maten G t/m K en
hebben wij veel pantoffels van het merk Rohde.
Wij hebben in onze collectie de volgende merken:
Verhulst, Ara, Rohde, Rieker, Jana, Jenny, Caprice,
Tamaris en MarcoTozzi .
Gratis parkeren
ondom
r
het winkelcentrum

Andorra Shoes • Winkelcentrum Binnenhof 84 • Tel. 010-41 000 26
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag: 09:30 - 17:30 uur • www.andorashoes.nl

Voor ons informatiepunt
zoeken wij vrijwilligers ter
versterking van ons team.

VRIJWILLIGERS
Reactie graag per e-mail aan
info@boo.nl t.a.v. Jan Kluiters Secretaris

spreid naar andere delen van het land. In 1818
werd het AP bij koninklijk besluit landelijk tot
norm verklaard. Hiermee kwamen andere regionaal in gebruik zijnde peilen te vervallen, zoals
ook Het Rottepeil.
Alle peilen in Nederland werden vanaf toen uitgedrukt in hoogten ten opzichte van het AP. Toen
later de meetmethoden nauwkeuriger werden
werd heel Nederland opnieuw opgemeten. De
nieuwe nauwkeuriger metingen van de peilen
worden sinds 1875 uitgedrukt in Normaal Amsterdams Peil (NAP) om verwarring met de eerdere
meting te voorkomen. Het peil zelf is ongewijzigd
het AP is gelijk aan het NAP.
In 1879 ging men ook in Duitsland en Luxemburg het NAP gebruiken. In 1973 volgden Zweden,
Noorwegen en Finland.
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Waterpeilen rond het Ommoordse Veld
Het waterpeil in de Rotte ligt op 1,00m beneden
NAP
De Rottekade ligt op ca. 0,25m beneden NAP
Waterpeil in de HeideBes buurt 5,70m beneden
NAP
Waterpeil in de Klaverbuurt 5,18m beneden NAP
Waterpeil over de Wilsonweg (hoogbouw) 6.70m
beneden NAP
De straatpeilen zijn gemiddeld een meter hoger.
Het laagst polderpeil in het Ommoordse Veld ligt
op in het westelijk gedeelte op 6,47m beneden
NAP.
Laagste punt van Nederland
Het laagste landniveau in Nederland ligt op
6,76m onder NAP in de Zuidplaspolder in Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit is door Rijkswaterstaat vastgesteld in 1995. Er ontstond toen discussie over het laagste punt, omdat in het Lage
Land in de Prins Alexanderpolder een kunstwerk
werd gebouwd bij het punt dat tot die tijd werd
beschouwd als het laagste punt van Nederland.
Dit gebied lag oorspronkelijk op 7,00m beneden
NAP, maar dit was verloren gegaan door ophoging van de grond tot 6,25m onder NAP toen daar
een woonwijk werd gebouwd. Op diverse locaties in de omgeving werd geclaimd dat daar het

laagste punt zou liggen. De Meetkundige Dienst
van Rijkswaterstaat is toen gevraagd te bepalen
waar het echte laagst punt is. Zij kwamen tot de
volgende definitie:
Onder het laagste punt verstaat Rijkswaterstaat
het punt dat de gemiddelde maaiveldhoogte
weergeeft van een door mens en dier beloopbaar,
nagenoeg horizontaal gebied van ongeveer 1 hectare en dat, gemeten ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil, lager ligt dan enig ander
maaiveld in Nederland.
Bij nameting bleek dit punt te liggen in Nieuwerkerk aan den IJssel op 6,74m beneden NAP (in
2005 gecorrigeerd naar 6,67m beneden NAP). Het
naastgelegen bedrijf Van Vliet Trucks heeft toen
aan de gemeente een monument aangeboden.
AHN: Actueel Hoogtebestand Nederland
Op de website www.ahn.nl is onder de tab “viewer” een aanklikbare kaart te vinden waarop van
elk punt in Nederland de hoogte t.o.v. NAP is af
te lezen.

Adressen in de wijk
Gezondheidscentrum Ommoord
Briandplaats 5, 3068 JJ Rotterdam
Huisartsenpraktijk:
Tel. 010-2862474 Spoedlijn 010-4214515
Bewonersorganisatie Ommoord
Stresemannplaats 8, 3068 JJ Rotterdam
Tel. 010-4206576
Huis van de wijk
Gerard Goosenflat, Thomas Mannplaats 150,
3069 NE Rotterdam.
Sociaal beheerders: Yildiz Akturan 0643941836 en
Lydia Molenaar 0620033056
E mail yildiz.akturan@buurtwerk.nl en
lmolenaar@stichtinghumanitas.nl
www.buurtwerk.nl/wat-doen-we/huizen-van-dewijk
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Huurdersvereniging Ommoord
Joliotplaats 4, 3069 JJ Rotterdam. Tel. 010-4560673
Buurtbemiddeling Rotterdam Stichting DOCK
Tel. 010-4012222
Wijkcentrum Romeynshof
Stresemannplaats 8, 3068 JJ Rotterdam
Tel. 010-4204099
Spreekuur van de wijkagent
Arjan van Heusden, Erik Bosch en
Marcel Kerseboom
Bereikbaar via 0900-8844 of via de website van de
politie www.politie.nl bij spoed 112
 Gemeentelijke aanspreekpunten bereikbaar
via 14010
 Gemeente Rotterdam/PrinsAlexander
www.rotterdam.ml
 Gebiedscommissie Prins Alexander
gebiedscommissie@rotterdam.nl
 Stadswinkel www.rotterdam.nl/voorzienigen:
stadswinkelprinsalexander
 Wijkregisseur van Stadsbeheer, Astrid van
Renswoude a.vanrenswoude@rotterdam.nl
 Stadswacht, teamleider Erica van Laren
www.rotterdam.nl/handhaving
 Meldingen buitenruimte en overlast
www.rotterdam.nl/meldingen
 Overlast van hangjongeren, bedrijven e.d.
Melden van overlast bij de politie tel. 112
(spoed) of 0900-8844
 Vraagwijzer gratis advies en informatie over
problemen met ingewikkelde brieven,
juridische kwesties, uw gezondheid of geld.
www.rotterdam.nl/vraagwijzer

kwesties, uw gezondheid of geld.
www.rotterdam.nl/vraagwijzer
Woonoverlast anoniem melden via e-mail naar
woonoverlast@rotterdam.nl
Hennepkwekerij anoniem melden bij 0800-7000
Meer informatie vindt u op www.meldmisdaad.nl
Geluids-stank of stofoverlast in het Rijnmondgebied
meld het (24 uur per dag) bij de meldkamer
DCMR tel. 0888 333555
Centrum voor Jeugd en Gezin (voor vragen over
kinderen en jongeren t/m 18 jaar)
tel. 010-2010110 www.cjgprinsalexander.nl
Buurtbemiddeling Christian Asche tel. 0648462182
casche@dock.nl
Meldpunt verwarde personen op werkdagen
9.00-17.00 uur tel. 010-4553799
Buurtwerk
www.buurtwerk.nl/rotterdam
Gebiedsnetwerker Eduard Autar tel. 010-2672538
er.autar@rotterdam.nl
Advies- en steunpunt huiselijk geweld
www.huiselijkgeweld.rotterdam.nl
Bereikbaar 7 dagen per week 24 uur per dag
RET klantenservice
Laan op Zuid 2, 3071 AA Rotterdam.
Tel. 0900-5006010
Openingstijden ma t/m do 9.00 tot 17.00 uur,
vrijdag 9.00-21.00 uur. OV Chipkaart kwijt 09000980
Overig
Stedin
0800-9009
Eneco klantenservice
0900-0201
Storingen Elec. En Gas
0800-0072
Storingen waterleiding
0900-0787
Storingen openb. Verlichting
14010
Storingen verkeerslichten
14010
Gemeentelijke Ombudsman
010-4111600
Meldingen-klacht Hoogheemraadschap
Schieland-Krimpenerwaard
010-4537356
Artsentelefoon
010-4201100
Nederlandse Voedsel- en waren
autoriteit
0900-0388
Blokkeernummers bij verlies of
diefstal bankpas
0800-0313
Tevens dient u uw bankkantoor te waarschuwen
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