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De redactie van de Buurtkrant van 
het Kleiwegkwartier probeert het 
nieuws in het Kleiwegkwartier zo goed 
mogelijk te volgen. Maar over heel 
veel activiteiten berichten we niet. De 
reden? Vaak zijn die buurtgebonden en 
gebruiken de initiatiefnemers hun eigen 
informatiekanalen.

Een voorbeeld is het Prinses 
Margrietlaankwartier. Veel ouders met 
kinderen maken gebruik van Buurttuin 
Het Zwembad in de Willem van 
Hillegaersbergstraat. Eén zaterdag per 
maand - vooral in de zomer - plegen 
de vrijwilligers onderhoud in de tuin. 
Die informatie gaat rechtstreeks per 
mail. Net zoals de informatie over de 
jaarlijkse buurtbarbecue in de tuin bij 
het begin van de zomer.

In de Bloemenbuurt Oost en West - 
de grens vormt de Rozenlaan - en de 
Gravenbuurt is een bewonersgroep 
actief onder de naam Grondwater 
Op Peil (GOP). Nog maar een week 
geleden heeft die groep huis-aan-huis 
een aflevering van de eigen Nieuwsbrief 
verspreid. 

Voor de bewoners in die buurten zijn er 
regelmatig avonden in de Oranjekerk 
waarin ze worden bijgepraat over de 
grondwater- en funderingsproblematiek 
in hun wijk. De eerstvolgende van die 
avonden is op woensdag 11 december. 

Nog even over dat GOP. Om de vier 
weken heeft de kerngroep daarvan 
overleg met ambtenaren van de 
gemeente en het Hoogheemraadschap 
voor Schieland en de Krimpenerwaard 
over de stand van zaken. Die ambtenaren 
zijn van de dienst Stadsbeheer afdeling 
Water en dienst Stadsontwikkeling 
afdeling Bouwen en Wonen speciaal 
belast met funderingszaken. Van 
elke vergadering maakt één van de 
bewoners een verslag.

Over naar Het Statenlaankwartier. Elke 
woensdagochtend vergadert daar 
met een ijzeren discipline een groep 
bewoners over de gevolgen en de 
consequenties van de aanstaande 
vervanging van het verouderde 
rioleringssysteem. Soms sluiten 
vertegenwoordigers van de bewoners in 
wat heet De Laantjes (Wilhelminalaan, 
Heiligerleelaan, Elisabethlaan) en Het 
Schiereiland aan. 

Ook voor die bewoners is er binnenkort 
een bewonersavond. Op maandag 16 
december in zaal 10 van Centrum Djoj 
aan de Antony Duyklaan.

Eén keer in de drie maanden 
hebben vertegenwoordigers van 
de bovengenoemde buurten met 
grondwater- en funderingsproblematiek 
en vertegenwoordigers van Oud-
Hillegersberg een overkoepelend 
overleg met de gemeente, waaronder 
de gebiedsorganisatie, en het 
hoogheemraadschap.

Afwezig in de bovengenoemde buurten is 
de Edelstenenbuurt. De rioolvernieuwing 
heeft daar al in 2007 plaatsgevonden 
en funderingsproblematiek speelt er 
nauwelijks. Wel heeft de Edelstenenbuurt 
traditiegetrouw de meest hechte band 
met het Melanchtonpark, dat altijd 
wordt gerekend te behoren tot het 
Kleiwegkwartier, maar dat eigenlijk 
deel uit maakt van Schiebroek. Op de 
volgende pagina valt te lezen hoe de 
bewoners van de Edelstenbuurt zich 
nog meer kunnen gaan bezig houden 
met het Melanchtonpark...  

Chris Mast

Presentatie van het boek. Links Henk Koetsveld (auteur), rechts Fabian Lionaar 
(voorzitter BOK). In het midden Mayson (links) en Robin, respectievelijk neef en 
kleinzoon van de auteur. (foto: Theo Joosten)

Druk bezochte presentatie boek
Een eeuw Kleiwegkwartier 

Te koop 

Wie het boek Een eeuw 
Kleiwegkwartier nog niet in zijn 

bezit heeft, kan het aanschaffen op 
vier verschillende plaatsen in het 

Kleiwegkwartier.
Dat zijn Primera en (kinder)
boekhandel Ver van Hier, 

respectievelijk op de Kleiweg 71 en 
69.Verder bij Peet de Herenkapper 

op het Bergpolderplein 8a en bij 
Gusto Italiano op de Kleiweg 199b 

(hoek Topaasstraat)

Agenda
• Elke woensdagochtend 10.00 - 

11.30 uur koffie-inloop bij de BOK 
voor alle buurtbewoners.

• Elke dinsdagochtend van 
7.30 - 10.00 uur, Kleiweg 108b, 
inloopspreekuur voor de werk-
zaamheden kruispunt Kleiweg/
Rozenlaan/Uitweg. De gemeente 
en de aannemer zijn aanwezig 
ter beantwoording van vragen. 
Ook een afspraak tussen 10.00 
en 11.00 uur is mogelijk per mail 
naar projecten@evsbv.nl. 

• Oranje leeszaal/bibliotheek elke 
dinsdag van 10.00 - 12.00 uur en 
elke donderdag van 14.00 - 16.00 
uur Oranjekerk. (Let op de nieuwe 
tijden op donderdag).

• Dinsdag 29 oktober, gebiedskan-
toor Argonautenweg, 20.00 uur. 
Vergadering Gebiedscommissie 
Hillegersberg-Schiebroek.

• Dinsdag 5 november, Oranjekerk 
10.00 uur, culturele ochtend, lezing 
door Henk Koetsveld auteur boek 100 
jaar Kleiwegkwartier over het culturele, 
sociale en religieuze leven in het Klei-
wegkwartier.

 

• Dinsdag 19 november, gebiedskantoor 
Argonautenweg, 20.00 uur. Vergade-
ring Gebiedscommissie Hillegersberg-
Schiebroek.

• Dinsdag 3 december, Oranjekerk 
10.00 uur, culturele ochtend. Is het 
kitsch of is het kunst? Lezing en taxa-
tie door beëdigd taxateuse mevrouw 
Roozendaal. Iedereen mag maximaal 
twee voorwerpen ter taxatie meene-
men. Toegang gratis. 

• Wijkwinkel, Antony Duyklaan 9, open 
van dinsdag tot en met donderdag 
van 9.30 uur tot 12.00 uur. Bewo-
ners van het Kleiwegkwartier zonder 
computer, die voor een aanvraag of 
iets dergelijks een computer nodig 
hebben, kunnen zich wenden tot de 
wijkwinkel bij voorkeur op dinsdag 

 en donderdag.

John Hokke, de secretaris-penningmeester 
van de BOK, had zijn handen vol aan de 
verkoop en het bedienen van het mobiele 
pinapparaat. John: ‘Oef wat was het druk. 
Vele mensen kochten meerdere boeken. 
En wat een geweldige opkomst, ook 
gezellig. Ik heb vele bekenden gezien, 
maar ook voor mij onbekende bezoekers 
waren aanwezig.’

Auteur Henk Koetsveld presenteerde in 
een lezing van ongeveer een half uur de 
highlights van zijn boek. Wie dat heeft 
gemist, of nog een keer wil horen, heeft 
de mogelijkheid op dinsdagochtend 
5 november, als hij te gast is in de 
Oranjekerk bij een culturele ochtend.

Er was na de aankoop gelegenheid 
om het boek te laten signeren en van 
een opdracht te laten voorzien door de 
auteur. Henk Koetsveld: ‘De opkomst en 
het aantal mensen, dat het boek heeft 
gekocht, hebben me verrast. Ik ben ook 
blij met de vele positieve reacties van 
buurtgenoten.’

De onderdelen van de middag werden 
aan elkaar gepraat door Fabian Lionaar 
de voorzitter van de Bewonersorganisatie 
Kleiwegkwartier (BOK). Robert Koemans, 
een in het Kleiwegkwartier woonachtig 
talent uit de jazzwereld, zorgde voor de 
muzikale omlijsting. Op de achtergrond 

Het andere nieuws
in het Kleiwegkwartier 

was de koster van de Oranjekerk, Berent 
Stapelkamp, bezig om de middag in 
goede banen te leiden.

Veel bewoners uit de wijk waren 
gekomen, maar ook oud-bewoners zoals 
Flora de Vrijer uit Zeist, die ons later 
mailde, dat ze is geboren en opgegroeid 
in de Gladiolusstraat, inmiddels al 
53 jaar in Zeist woont, maar dat het 
Kleiwegkwartier toch blijft trekken. Kijk, 
dat vinden we leuk. En Fabian Lionaar 
hoorde dat er zelfs uit Nijmegen, 
Nieuwegein en Canada belangstelling 
voor het boek was getoond.

De organisatie van de middag was in 
handen van bestuurslid Sabrina Ong-
Atan, die zoals ze na afloop verwoordde 
‘met een trots gevoel de deuren van de 
Oranjekerk had dichtgetrokken.’ 

Sabrina: ‘Als relatief nieuw bestuurslid 
vond ik het leuk om zoveel bewoners 
de hand te schudden. Eén van de 
kernwaarden van de BOK is het 
bevorderen van de sociale cohesie. 
Wat mij betreft heeft deze uitreiking 
daaraan een grote bijdrage geleverd. 
Niet alleen heb ik veel bewoners 
gesproken, maar sprak men ook met 
elkaar.’

Chris Mast

De presentatie van het door Henk Koetsveld geschreven boek Een eeuw 
Kleiwegkwartier op zaterdag 28 september in de Oranjekerk heeft onder grote 
belangstelling plaats gevonden. De kerkzaal was tot de laatste plaats bezet, 
wat betekent dat er meer dan tweehonderd belangstellenden waren. Na afloop 
was er zoveel vraag naar het boek, dat de ruim tweehonderd exemplaren 
binnen een mum van tijd waren uitverkocht en er extra exemplaren moesten 
worden aangerukt.



Zoekplaatje
Voor het nieuwe zoekplaatje kozen we een foto van een straat met een kerk. De 
vragen zijn: Wat zien wij? Van wanneer dateert de foto? En welke herinneringen 
heeft u aan dit gedeelte van het Kleiwegkwartier?

Oplossingen zoals altijd per mail naar 
buurtkrantbok@gmail.com of in de 
brievenbus van de BOK. Over naar 
het vorige zoekplaatje. Er waren acht 
inzendingen. Vanzelfsprekend van vaste 
inzenders als Stef Stolk, Bouke Savert (dank 
voor de actuele foto), mevrouw Van Boven 
en Christel van Hees. Verder van semi-vaste 
als Jan Bogaarts (uit Terbregge) en Rita 
Blijdorp en van twee nieuwe: Ton van der 
Meijden en Eva Osinga. 

Iedereen had het antwoord goed. Citaat 
van nieuwe inzender Eva Osinga: ‘Wij zijn 
in juni naar het Kleiwegkwartier verhuisd 
en ik lees de Buurtkrant van begin tot eind. 
Vooral de rubriek Zoekplaatje vind ik als 
bouwhistoricus erg leuk! Ik ben nog bezig 
het Kleiwegkwartier te ontdekken, zowel 
heden als verleden (waarbij het boek Een 
eeuw Kleiwegkwartier ook goed helpt). Erg 
leuk om te lezen! Daarom was ik verrast 
dat ik het Zoekplaatje deze keer meteen 
herkende. Het is volgens mij de Uitweg, 
gezien vanaf het kruispunt met de Kleiweg.’

Bij de herinneringen kreeg de winkel van De 
Gruyter de meeste aandacht, ook vanwege 
de slogan ‘En betere waar en 10%.’ Die 10% 
staat ook op de foto. Stef Stolk herinnert zich 
nog het snoepje van de week, een puzzeltje, 

kleurplaatje of fluitje of iets dergelijks. Stef: 
‘In de winkel rook het altijd heerlijk naar 
versgemalen koffie. Ik herinner me ook 
nog de prachtige wandtegeltableaux met 
afbeeldingen van tropische plantages e.d. 
Ik heb me vaak afgevraagd waar die zijn 
gebleven.’ En Rita Blijdorp schrijft: ‘Het was 
een prachtige winkel met aan de muur achter 
de toonbank een soort van glazen vitrines 
of glazen opbergbakken met glanzend 
koperen ornamenten met verschillende 
soorten koffie.’ Volgens Christel van Hees 
had de grootgrutter de bijnaam Piet den 
Dief. Wie tien procent van de omzet kon 
afstaan, liet de klant teveel betalen was de 
redenering. Zij memoreert dat in 1973 Joop 
Zijlaard het pand kocht, dat toen al langere 
tijd leeg had gestaan.

Dan de andere winkels. Eerst de winkels 
aan de linkerkant. Rita Blijdorp: ‘Links op de 
Kleiweg zat een slagerij Broman (?) en een 
sigarenzaak en aan de linkerkant op de Uitweg 
een zaakje met huishoudelijke artikelen, 
speelgoedjes en dergelijke gedreven door 

oude dames. Daarnaast een paardenslager 
en even verderop voor het café een kapper.’ 
De overkant. Stef Stolk: ‘Rechts op de hoek 
woninginrichter Heijndijk, die meubelen, 
gordijnen, vloerbedekking en bedden 
verkocht. Daarnaast de ijzerwarenhandel van 
Jurgens, waar je terecht kon voor allerhande 
spijkers, schroeven en gereedschappen. 
Spijkers en dergelijke werden toen nog los 
verkocht per ons en werden afgeleverd in 
een bruine papieren zak. Maar ook voor een 
enkel scharniertje kon je hier terecht. De heer 
Jurgens en zijn zoon bedienden hun klanten 
gekleed in een bruine stofjas. De lange 
wand van de winkel was bedekt met een 
groot aantal houten laden waarin de diverse 
ijzerwaren gesorteerd waren opgeslagen.’ En 
mevrouw Van Boven: ‘Naast Heijndijk kwam 
later slagerij Frans Maas, de beste slager die 
ik ooit had.’ Rita Blijdorp voegt toe: ‘Op dat 
hoekje waar nu de apotheek is, stonden altijd 
Jehova’s getuigen met De Wachttoren.’

Dan nog even de benzinepomp. Stef Stolk: 
‘Bij het benzine- en smeerstation Natol 
werden auto’s door een pompbediende 
van brandstof voorzien, waarbij als service 
tevens de voorruit met spons en wisser 
werd gereinigd. Om zijn schouder hing een 
lederen geldtas voor de contante afrekening 
van de brandstof.’

Dan de datering. Op één uitzondering na 
(Ton van der Meijden, die schreef eind jaren 
zeventig/begin jaren tachtig) zat iedereen bij 
de datering goed. Mevrouw van Boven dacht  
jaren vijftig/zestig ‘gezien de knipperbollen’. 
Jan Bogaarts: ‘Ik zie nog geen tramrails. Ik 
schat daarom zo rond 1959.’ Christel van 
Hees: ‘Ik houd het op 1959, op basis van 
de auto’s en een gedateerde opname  van 
de plek uit een andere hoek in dezelfde tijd 
gemaakt afkomstig van de site fotos.Serc.
nl. Zoals bijna altijd was de redenering van 
Stef Stolk sluitend: ‘Knipperbollen werden 
in 1958 ingevoerd, maar in 1962 weer 
afgeschaft na een wijziging in de verkeerswet 
waardoor voetgangers op alle zebrapaden 
voorrang kregen. Er is nog geen tramrails 
en bovenleiding. De doortrekking van lijn 10 
kwam gereed op 31 oktober 1960. Alles in 
aanmerking nemend, schat ik de opname 
op 1959.’
Bij de loting voor de cadeaubon kwam 
Eva Osinga als winnaar uit de bus. Ze kan 
hem tijdens de openingsuren ophalen in de 
wijkwinkel.

Als het aan Johanne Lether - pianolerares 
uit de Hoofdlaan in de Edelstenenbuurt 
- ligt, dan komt er binnenkort een 
botanische tuin in het Melanchtonpark. 
Zij kreeg het idee toen zij las over een 
botanische tuin in de Afrikaanderwijk, die 
sinds 2013 bestaat. Ook Kralingen heeft 
er twee, het Arboretum Trompenburg 
en de vroegere botanische tuin van het 
Libanon Lyceum. Die dateert uit 1912. 
De ingang is tegenwoordig aan de 
Kralingse Plaslaan 110. Johanne heeft 
ervaring met tuinieren, want ze heeft zelf 
een volkstuin. 

Voor de verwezenlijking zijn drie zaken 
nodig: medewerking, mensen en 
middelen. Daarover verderop meer.

Voor degenen, die zich afvragen wat een 
botanische tuin nu precies is, laten we 
Johanne aan het woord: ‘Een botanische 
tuin is eigenlijk een groen museum, 
meestal onderhouden door vrijwilligers. 
Je kan er leren over planten, want er 
staan bordjes met informatie bij. Soms 
worden er cursussen gegeven. Men vindt 
er gewone planten, maar ook bijzondere, 
die worden bedreigd met uitsterven. Een 
botanische tuin is een oase van rust, een 
ontmoetingsplek, waar je fijn kan vertoeven. 
Er is vaak een kas, waar warmteminnende 
planten worden gekweekt. In een later 

stadium is er misschien de mogelijkheid om 
in de tuin koffie of thee te drinken.’

De plaats, die Johanne in gedachten heeft 
is het middengedeelte van het park. Ter 
oriëntatie, wie het park betreedt via de 
(nieuwe) Koraalbrug en langs de Finse 
speeltoestellen rechtdoor gaat over een 
klein bruggetje, treft aan zijn linkerhand 
een beetje verwaarloosd gedeelte aan. Met 
brandnetels en kleine boompjes. In vaktaal: 
opschot. Een houten vlonder in het water 
verbindt twee gedeelten van niet verharde 
paden. Al met al gaat het om een hectare 
grond.

Nu over de drie m’s. Medewerking, 
mensen en middelen. We beginnen met 
medewerking, daarna de middelen en tot 
slot de mensen, die Johanne zoekt.

Eerst de medewerking. Die is er volop. Na 
een mailtje aan de gemeente Rotterdam 
kwam die langs in de persoon van de 
wijknetwerker en de man, die sinds jaar en 
dag is belast met het groen in Hillegersberg. 
Samen met Johanne hebben ze een kijkje 
genomen in het park. Ze vonden het beiden 
een goed idee. Al na een paar dagen volgde 
hun toestemming. 

Dan de middelen. Johanne is bezig 
met een zogenaamd bewonersinitiatief, 

De Buurtkrant van het Kleiwegkwartier kreeg 
recent post uit Spanje. Sinterklaas laat de 
kinderen uit het Kleiwegkwartier weten, dat 
hij van plan is om die wijk op zaterdag 23 
november met een bezoek te vereren. Dit 
jaar heeft het bezoek van de Goedheiligman 
- uiteraard vergezeld van pieten en 
pietenorkest - heel wat voeten in de aarde. 
Want traditiegetrouw begroet Sinterklaas de 
kinderen in een tent op het Bergpolderplein.

Maar zoals iedereen weet is dat op de schop 
gegaan en dus moest het Sinterklaas-
comité naar een andere oplossing zoeken. 
Die is gevonden. Sinterklaas zal nu alle 
kinderen ontmoeten in de tramremise 
aan de Kootsekade. Daar krijgt hij bij 
binnenkomst een warm onthaal van een 
koor van zingende en dansende kinderen 
onder leiding van Jacqueline Janssen.

Johanne Lether (met tuinschaar) nabij de beoogde locatie in het Melanchtonpark. (foto: Theo Joosten)

de gebiedscommissie Hillegersberg-
Schiebroek is de instantie die daarover 
gaat. De mensen van de gemeente hebben 
Johanne ook aangeraden andere fondsen 
aan te schrijven. In de tuin in de Afrikaanderwijk 
wordt het onderhoud gefinancierd door 
middel van de zogenaamde Right to 
Challenge opdracht die is aangegaan met 
de gemeente Rotterdam. Daarbij neemt een 
private partij een deel van de taken van de 
gemeente over en ontvangt daarvoor de 
financiën. Op Zuid worden nieuwe planten 
en nieuw meubilair aangeschaft met behulp 
van bijdragen van het Oranjefonds, het Elise 
Mathilde fonds en de Van Leeuwen van 
Lignac Stichting

Over naar de mensen. Johanne hoopt 
op genoeg vrijwilligers. Zij zoekt: 
‘Enthousiaste mensen, die niet bang zijn 
voor een blaar op hun vingers. Verder (wel)
doeners), uitdenkers, meelopers, optimisten, 
handen-uit-de-mouwen-stekers, tijdmakers, 
groepsgerichte gezelligerds, volhouders, 
formuliereninvullers, begroters en koffie-en 
theezetters.’ Wie mee wil doen, kan contact 
(ook via een appje) opnemen met Johanne 
(06-10658730). Zij plannt de bijeenkomsten 
vanaf half november op zaterdag, aan een 
lange tafel, bij haar op de Hoofdlaan 16. 
Tussen 13.00 en 14.00 uur.

Chris Mast

Speciaal bericht uit Spanje voor
de kinderen uit het Kleiwegkwartier

Het volledige programma van zaterdag 23 
november ziet er als volgt uit: 

Sinterklaas en de Pieten komen om 12.00 
uur aan op de Kleiweg hoek Straatweg. Zij 
worden begeleid door een Pietenorkest en 
worden bij Albert Heijn verwelkomd door de 
voorzitter van de Ondernemersvereniging 
van het Kleiwegkwartier. 

Vervolgens gaat Sinterklaas met zijn gevolg 
wandelend over de Kleiweg. Hij bezoekt 
winkeliers, eerst aan de kant met de 
oneven huisnummers daarna aan de even 
kant. Hij steekt over op het zebrapad nabij 
bloemisterij Kouwen. Dit alles onder het 
toeziend oog van de politie. Rond 13.00 uur 
is hij weer terug bij de Straatweg. Hij steekt 
daar over en via de Kootsekade wandelt hij 
naar de tramremise.

In de remise zullen Sinterklaas en zijn Pieten 
de kinderen zoveel mogelijk aandacht 
geven en mogen zij met hen op de foto. Er 
is heerlijke warme chocomelk. Sinterklaas 
blijft tot 14.30 uur. Met één van de trams uit 
vroeger tijden vertrekt hij.

Verder maakt het Sinterklaas comité 
bekend dat vanaf maandag 4 november 
de kleurplaten klaarliggen bij de winkeliers 
op de Uitweg, Straatweg, Kleiweg en het 
Bergpolderplein. Er kan worden gekleurd 
maar ook gepuzzeld. 

De kleurplaten kunnen ook weer worden 
ingeleverd bij de winkeliers, zodat de pieten 
weten bij welke kinderen zij de presentjes 
kunnen brengen.

Johanne Lether neemt
initiatief voor botanische
tuin in het Melanchtonpark



Uitbreiding tijden 

Nagekomen mededeling: vanaf 
maandag 28 oktober rijdt de Kleiweg-
shuttle op de in dit artikel genoemde 
uitgebreide tijden, dat wil zeggen van 
maandag tot en met vrijdag van zeven 
uur ’s ochtends tot en met acht uur ’s 
avonds. Deze proef duurt voorlopig 

vier weken, plus een week opstarttijd. 
Dus in ieder geval tot en met vrijdag 29 

november

De eerste damwanden die eind oktober worden 
geslagen, liggen het verste weg van de huizen. 
Tijdens die werkzaamheden zal monitoring zijn 
van de direct omliggende bebouwing.

Ten tweede doen ProRail en de toezegging 
om voorafgaand aan het inbrengen van de 
damwanden aan de noordzijde van het station 
een bouwkundige vooropname uit te voeren. 
Deze werkzaamheden staan gepland in het 
voorjaar van 2020. Welke woningen daarvoor 
in aanmerking komen zal mede afhangen van 
de meetresultaten van de werkzaamheden in 
oktober.

De werkzaamheden aan Station Noord 
worden nu serieus. Op zaterdag 26 (vanaf 
00.00 uur) en zondag 27 oktober zal er 
geen treinverkeer zijn, omdat er een aantal 
damwanden zullen worden geslagen aan 
de kant van de rijksweg. Die damwanden, 
die rusten op de eerste zandlaag, moeten 
voorkomen, dat de spoorbaan naast het 
Muizengaatje wegzakt.

Dat weekeinde zijn er ook op andere plaatsen 
op het traject tussen Rotterdam en Woerden 
werkzaamheden. Dat betekent, dat er geen 
treinen rijden tussen Rotterdam Centraal 
en Woerden. Het reizigersverkeer wordt 
onderhouden met bussen, die doen evenwel 
niet Station Noord aan.

De bewoners in de buurt zijn over de 
werkzaamheden voorgelicht op dinsdag 10 
september 2019. Die avond startte met een 
presentatie over de werkzaamheden en de 
bouwplanning. Daarop bleek dat de bewoners 

zorgen hadden over de invloed van het 
inbrengen van de damwanden op hun woning. 
ProRail en de aannemer hebben aangegeven 
dat zij geen effect verwachten. Dat stelde de 
bewoners niet gerust. Zij gaven aan dat er bij 
eerdere bouw- en heiwerkzaamheden serieuze 
overlast is ervaren en dat hun inschatting is 
dat deze werkzaamheden ook zullen worden 
gemerkt in de omliggende woningen. Om 
meer zicht te krijgen op de mogelijke risico’s 
zijn daarop een aantal afspraken gemaakt.

Ten eerste neemt de aannemer contact op 
met de bouwinspecteur van de gemeente 
Rotterdam voor de inspectierapporten over 
de betreffende bouwwerkzaamheden die 
recent zijn uitgevoerd in de buurt. Dit om 
meer inzicht te krijgen welke werkzaamheden 
zijn verricht en welke bouwmethode is 
gehanteerd, zodat zij daaruit lessen kunnen 
trekken voor de komende werkzaamheden. 
De gemeente Rotterdam verleent hieraan zijn 
medewerking.

Geen treinverkeer via Station Noord
op zaterdag 26 en zondag 27 oktober

Maandag 19 augustus begonnen de 
werkzaamheden aan het kruispunt 
Kleiweg/Rozenlaan/Uitweg. Die 
concentreerden zich in die eerste fase op 
de Rozenlaan en de zijde van de Kleiweg 
aan de kant van het Bergpolderplein. 
Dat gedeelte van de werkzaamheden 
wordt vrijdag 1 november afgesloten. 
Die fase, zogeheten fase 1 duurt dus 
twee en een halve maand. Op maandag 
4 november begint de zogenaamde fase 
2. Die is het meest veeleisend, wat ook 
wel blijkt uit de tijdspanne. Die is vier 
en een halve maand. Het einde staat 
gepland half maart.

In die tweede fase vinden de werkzaam-
heden op de Kleiweg plaats aan de kant 
van de Action, bakkerij Klootwijk, Kleiweg 
Tweewielers, Schiebroekse Apotheek en 
De Snor. Ook wordt er begonnen met het 
werk aan de Uitweg. Het gebied reikt tot de 
Statenlaan.

Vanzelfsprekend rijdt tram 8 nog steeds niet. 
Wel is er autoverkeer mogelijk, in dezelfde 
richting als tot nu toe, dus vanaf de kant van 
de Straatweg richting Franciscus Gasthuis. 
Autoverkeer kan deze maanden op het 
kruispunt alleen linksaf de Rozenlaan op.

De aannemer (EVS Infrabouw) start 
de werkzaamheden aan de trottoirs bij 
cafe-restaurant De Snor. Dat werk wordt 
afgerond voor de Kerstdagen. Na de 
kerstvakantie wordt het trottoir tussen 
Uitweg en Statenlaan opgebroken. 

Op woensdag 23 oktober is er in de 
Oranjekerk een inloopavond voor bewoners 
geweest, waar de details voor het voetlicht 
kwamen.

Nieuwe fase voor 
werk aan kruispunt

Sinds medio augustus is het een 
bekende verschijning in onze wijk en 
zelfs daarbuiten: de Kleiwegshuttle. In 
RET-jargon heet het ding iYYo, maar in 
de buurt wordt ook wel gesproken over 
het golfkarretje. Op maandag tot en 
met zaterdag tussen negen en zes uur 
rijdt het elektrische voertuigje met drie 
zitplaatsen voor passagiers op afroep in 
het gebied tussen Station Noord en de 
RET garage Kleiweg.

De Kleiwegshuttle wordt gereden door het 
bedrijf DAM (www.dam-nederland.nl)  dat 
zich richt op zinvol werk voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Wie het 
nummer 06 1007 5588 belt krijgt rechtstreeks 
de chauffeur aan de lijn om een afspraak te 
maken over de plaats waar de klant wil worden 
opgehaald. Vertrekpunt en bestemming 
kunnen overal in het Kleiwegkwartier liggen, 
maar er blijkt in de praktijk flexibel om te 
worden gegaan met verzoeken om te rijden 
naar bijvoorbeeld supermarkten Dirk en Lidl op 
de Bergweg of naar het Franciscus Gasthuis. 
Ook zijn buurtbewoners blij met de service 
om met de zware boodschappentassen thuis 
te worden afgezet. En wat voor sommigen 
een extra voordeeltje is: een rit met de 
Kleiwegshuttle is gratis.

De Kleiwegshuttle valt volgens de RET niet 
onder regulier openbaar vervoer, zodat OV-
9292 voor het overbruggen van de afstand 
Station Noord – Kleiweg RET vermeldt: 
met trein/tram/metro via Rotterdam CS 
naar Melanchthonweg reizen (reistijd 30-35 
minuten) of: zestien minuten lopen. Over de 
Kleiwegshuttle wordt in de reisplanner niet 
gerept. Wel is op aandringen van de BOK 
de informatie over de Kleiwegshuttle op de 
vervallen tram- en bushaltes op de Kleiweg en 
bij station Noord inmiddels verbeterd.

De Kleiwegshuttle tussen negen en zes 
uur op maandag tot en met zaterdag is 
naar de mening van de BOK en andere 
bewonersorganisaties geen voldoende 
alternatief voor de vervallen tramlijn 8 en 
buslijn 174. Maar volgens de RET is er in 
deze situatie zelfs helemaal geen vervangend 
vervoer nodig, omdat er andere OV-haltes op 
loopafstand liggen. Dat metro E, tram 25 en 
bus 35 niet altijd een passend alternatief zijn 
omdat ze je niet in de richting brengen waar je 

Kleiwegshuttle vervangt
(een beetje) tram 8 en bus 174

met tram 8 of bus 174 kon komen, is voor de 
RET geen geldig argument. Dat station Noord 
voor sommige klanten van tram 8 en bus 
174 nu op duizend tot twaalfhonderd meter 
loopafstand ligt vindt de RET onvermijdelijk. 
Het zegt te voldoen aan de normen van 
hun opdrachtgever, de Metropoolregio. 
Bovendien is de Kleiwegshuttle eigenlijk 
alleen maar ingezet om vervoer te bieden aan 
voor mensen die slecht ter been zijn. (Gaan 
die blijkbaar alleen tussen negen en zes uur 
naar buiten?) Dat andere RET-klanten er ook 
een flinke voetreis mee besparen is eigenlijk 
niet de bedoeling, maar wordt wel toegestaan.

Op aandringen van de bewonersorganisaties 
is de RET medio oktober met een voorstel 
gekomen om bij wijze van proef de tijden 
waarop de Kleiwegshuttle rijdt op maandag tot 
en met vrijdag uit te breiden van zeven uur ‘s 
octends tot acht uur ‘s avonds. Ingangsdatum 
nog te bepalen.
 
Het is een stapje in de goede richting dat 
de RET de Kleiwegshuttle op meer uren 
en daarmee duidelijk ook voor andere 
doelgroepen (forensen en scholieren) wil 
inzetten. Maar dit biedt dus nog steeds 
geen volledig alternatief voor de vervallen 

De shuttle in het Kleiwegkwartier. Wie 06 1007 5588 belt, heeft de chauffeur aan de lijn om een afspraak te maken voor het vervoer. 
(foto: Theo Joosten)

Chauffeurs gezocht 

Het bedrijf dat de Kleiwegshuttle 
regelt ([www.dam-nederland.nl]www.
dam-nederland.nl) wil graag mensen 
uit Hillegersberg-Schiebroek met een 
afstand tot de arbeidsmarkt de kans 

geven het stuur van deze wijkgebonden 
vervoervoorziening in handen te nemen.

Behoor je tot de doelgroep en heb je 
interesse? Stuur een mail naar: sjaak@

dam-nederland.nl

dienstverlening. Wie een avond naar De 
Doelen is geweest komt niet meer thuis 
zoals met tram 8. En ’s avonds door het 
Melanchtonpark lopen is niet voor iedereen 
een acceptabel alternatief.

Bovendien zijn we van mening dat het 
slagen van die proef mede afhankelijk is van 
verbetering en uitbreiding van de informatie 
over het bestaan van de Kleiwegshuttle. 
De RET is daar tot nu toe terughoudend in 
geweest, naar verluidt om te voorkomen dat 
er zich mogelijk te veel passagiers zouden 

Nieuwe entree met lift aan de kant van café ‘t Viaduct (rechts) en nieuw aangelegde
hellingbaan en trap aan de kant van het Villapark. (Beelden: Prorail)

De new look van het station bestaat er uit, 
dat de hellingbaan aan de noord-zijde 
flauwer wordt gemaakt en dat er een de 
zuid-zijde een lift komt in plaats van de 
hellingbaan. Verder krijgt de noord-zijde van 
het station een stationsentree en worden de 
perrontrappen vervangen. Een stationsentree 
houdt in, dat de kaartautomaten en de 
borden met reisinformatie worden verplaatst 
naar de begane grond. De stalen trappen 
worden vervangen door natuurstenen 
trappen. Die zijn niet alleen mooier, maar ook 
gebruiksvriendelijker.

aandienen voor het driepersoons voertuig. 
De bewonersorganisaties zijn echter van 
mening dat het niet de doelstelling van een 
openbaar vervoerbedrijf kan zijn om door het 
achterwege laten van informatie het gebruik 
van een OV-dienst te ontmoedigen. Als 
regulier OV zeven maanden niet kan rijden is 
het terecht dat klanten meer verwachten dan 
alleen maar een reisadvies loopt u maar een 
kwartiertje naar een andere halte. Aangezien 
de RET beweert dat op de Kleiweg slechts 
een gering aantal reizigers wordt getroffen 
door het vervallen van tram 8 en bus 174 zou 

men toch geen vrees hoeven te hebben voor 
te veel reizigersaanbod? Aangezien we vanaf 
nu nog vijf maanden te gaan hebben, blijven 
de bewonersorganisaties zich inzetten om 
de RET te overtuigen een beter alternatief te 
bieden, op meer uren van de dag.

John Krijgsman



Voor interesse: lastolt@zonnet.nl

Kleiweg 26N, 3051 GR Rotterdam          telefoon 010 4223095          www.andrestapijthuis.nl          andrestapijthuis@live.nl

Het vertrouwde adres voor tapijt, vinyl,
marmoleum, pvc en raamdecoratie

Zeer uitgebreide collectie gordijnstoffen,  
vouwgordijnen, plisse, duette rolgordijnen, jaloezieen enz.

Groot assortiment tapijt, vinyl, karpetten van bekende 
merken o.a. Desso, Parade, Bonaparte,  

Interfloor, Tretford, Novilon etc.

Bestuur
Fabian Lionaar (voorzitter), 
John Hokke (secretaris-penningmeester), 
Sabrina Ong-Aban (lid) 
en Chris Mast (Buurtkrant).

Kantoor, wijkwinkel en redactie
Antony Duyklaan 9, 3051 HA Rotterdam,
tel 422 44 45, info@bokrotterdam.nl
Wijkwinkel open van dinsdag tot en met 
donderdag van 9.30-12.00 uur.

Redactie
Ciska Evers, Petra Houmes, Theo Joosten (beeld), 
Coco Kossmann, John Krijgsman, Chris Mast 
(leiding en eindredactie, 06-4354 7060), Xandra 
Savelkouls. Medewerker: Marjolein Tan.

buurtkrantbok@gmail.com, 
www.bokrotterdam.nl, 
twitter.com/BOKrotterdam

Op artikelen uit de Buurtkrant rust copyright, 
het overnemen is niet toegestaan.

Losse exemplaren bij Albert Heijn, Primera en 
Opticien Dorssen.

De eerstvolgende krant verschijnt op vrijdag 
13 december 2019. De eerste krant in 2020 op 
vrijdag 24 januari. Vervolgens op vrijdag 28 
februari. 

Oplage:  5000
Opmaak:  Manon van Vliet
Druk:  Goos Reclamemakers,  
 Ouderkerk aan den IJssel 

Corry’s Dierenwinkel
Bergpolderplein 2-3
3051 GA Rotterdam

Telefoon: 010 4611295

Openingstijden:
ma. t/m do. 9.00 tot 18.00

vr. van 9.00 tot 21.00, zat. 9.00 tot 17.00

  tevens kunt u bij ons
 terecht voor het trimmen
 van uw hond

Basis Zdrave

Colofon BOK

Praktijk voor 
Fysiotherapie Mw.P.N.Leone

Fysiotherapie / McKenzie Therapie
Oedeem Therapie / Lymfedrainage

Medische Fitness Training

Begoniastraat 6, 3051 LC Rotterdam, 
010 - 418 07 58 

Zie ook onze website

www.bzfysiotherapie.nl
Geen wachtlijst, meestal geen verwijsbrief nodig,

contracten met de grotere zorgverzekeraars.

Extra handjes nodig?

Klusjes, transport, kleine verhuizingen

www.busjeenklusje.nl – 0641529601

info@klusjeenbusje.nl

Jazzkoor That Swing Rotterdam van start
Stella Stoltenborgh verwonderde zich over het feit, dat Rotterdam als stad van het North Sea Jazz Festival geen jazzkoor 
bezat. Samen met koordirigente Carolina Federbusch heeft ze nu zelf zo’n koor opgericht.

Donderdag 5 september zijn de repetities gestart. Die elke twee weken. Stella zoekt nog leden vooral heren (tenor, bas en 
bariton) om de klank diepte te geven. Maar ook voor dames (sopraan/mezzo en alt) is er nog plaats. Het koor is bedoeld 
voor reeds ervaren volwassen amateurzangers. Op het repertoire komen minimaal drie- stemmige arrangementen van 
bekende jazzsongs van Ella Fitzgerald en Louis Armstrong.

Bewoners steken
handen uit de mouwen
Bericht uit de Zonnebloemstraat van Robin van Holst. In een mooi weekeinde in september hebben een aantal bewoners 
van de Zonnebloemstraat het wilde groen (bramenstruiken, brandnetels en ander onkruid) aangepakt op het stukje 
Rozenlaan tussen de Duizendschoonstraat en de Zonnebloemstraat.
Robin van Holst: ’We zijn al een hele tijd in gesprek met de gemeente omdat we graag willen dat dit terreintje een andere 
invulling gaat krijgen dan met prikkel-struiken waar zwervers slapen en afval wordt gedumpt.’
Hij vervolgt: ’Hopelijk is onze zelfwerkzaamheid een aanleiding voor Stadsbeheer en de gebiedscommissie om naar onze 
wensen te luisteren en er wat mee te doen.’


