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Een eeuw Kleiwegkwartier (3)

Het boek over het Kleiwegkwartier begint 
vorm te krijgen. Hoe zit het met het bestuur?

Tot 1941 werd de gemeenschap in het 
Kleiwegkwartier bestuurd door B&W 
van Hillegersberg en Schiebroek. De 
gemeenteraad van Hillegersberg bestond 
uit vijftien leden. Zes van hen woonden 
destijds in het Kleiwegkwartier. In 
Schiebroek was de verhouding vijf van de 
elf raadsleden. De politici en bestuurders 
woonden zelf in het gebied.

Tijdens de wereldoorlog veranderde 
alles. De beide gemeenten werden 
opgeheven en kwamen bij Rotterdam. 
De bestuurders werden werkloos. De 
raadsleden werden overbodig. Eén van de 
Schiebroekse raadsleden was Joods en 
werd vermoord in een concentratiekamp. 
Na de bevrijding zag men de nadelen van 
grote gemeenten, die snel groeiden door 
annexaties.   Binnen de gemeenteraad 
van Rotterdam werd gesproken over 
decentralisatie en vormen van behoud 
van een zekere zelfstandigheid van de 
voormalige randgemeenten. De vraag was 
alleen op welke manier dat gestalten zou 
moeten krijgen. Moest het een wijkbestuur 
worden met een sociaal-culturele functie of 
moest het een orgaan worden met publiek 
gezag en bestuurlijke functies?
                                    
Het werd een wijkraad die ervoor moest 
zorgen dat het gebied zich in sociaal-
culturele zin (verder) zou ontwikkelen en 
zou gaan dienen als sociale beschutting 
tegen het onpersoonlijke stedelijke leven. 
Hillegersberg en Schiebroek werden 
samengevoegd. In 1948 werd de wijkraad 
geïnstalleerd. De leden kwamen uit de 
kerken en andere maatschappelijke 
organisaties. Ze werden benoemd door 
B&W. Mensen binnen het gebied, die de 
publieke zaak wilde dienen werden zo 
weer ingezet.  De wijkraad ging het college 
van B&W adviseren. In 1964 wordt de 
gemeentewet herzien.  De gemeenteraad 
krijgt de mogelijkheid om bevoegdheden 
over te dragen aan commissies. Op 1 
januari  1973 worden op basis hiervan 
de eerste deelgemeenteraden ingesteld. 
In 1983 wordt ‘onze’ wijkraad een 
deelgemeenteraad.   De leden werden 
gekozen.  De deelgemeenteraden en 
de gemeenteraad worden van lieverlee 
gezien als complementair. Ze vullen 
elkaar aan. De gemeenteraad maakt 
afwegingen die de hele gemeente beslaat. 
De deelgemeenten opereren binnen deze 
kaders en nemen beslissingen binnen het  
territorium van de deelgemeente.  Er waren 
op deze manier weer lokale bestuurders 
en politici. Van de negentien leden wonen 
er de meeste perioden vier of vijf in het 
Kleiwegkwartier

In 2002 verandert de Nederlandse 
politiek nogal. De overheid wil kleiner 
en efficiënter worden. De EigenKracht 
van het individu en BurgerKracht van 
gemeenschappen moet meer worden 
ingezet. Het begrip ‘bestuurlijke drukte’ 
komt op met als gevolg: de deelgemeenten 
worden in 2014 opgeheven en omgebouwd 
tot een gebied met een gebiedscommissie. 
In de twee perioden van haar bestaan 
komen twee van de dertien leden uit het 
Kleiwegkwartier.  De gebiedscommissie 
zou geen politiek moeten bedrijven, maar 
moeten fungeren ‘als oren en ogen’ van 
de wijk.  Het adviseert de raad en  B&W 
net zoals de wijkraad dat deed. De 
gebiedscommissie heeft wel een budget 
om burgerinitiatieven te subsidiëren. 
Toch komen tien leden voort uit een 
politieke partij. De bewonersorganisaties 
hebben zich verenigd en kregen tijdens 
de verkiezingen van 2018 24% van de 
stemmen en drie zetels.

Henk Koetsveld

• Elke woensdagochtend 10.00 - 11.30 
uur koffie-inloop bij de BOK voor alle 
buurt- 
bewoners.

• Oranje leeszaal/bibliotheek elke 
dinsdag van 10.00 - 12.00 uur en 
elke donderdag van 15.00 - 17.00 uur 
Oranjekerk.

• Donderdag 25 oktober, Oranjekerk  
(organisatie Stichting Activos),  
14.30 - 16.30 uur, herfstmiddag met  
herfstquiz. Kosten 4,00.

• Zaterdag 27 oktober, speeltuin De Tor-
teltuin, 12.00 - 17.00, controle fietsver-
lichting door vrijwilligers van de ANWB.

• Zaterdag 3 november, speeltuin De 
Torteltuin, Haloween, 18.30 uur voor de 
mini’s, 19.30 uur voor de maxi’s.

• Dinsdag 6 november, Oranjekerk, 10.00 
uur, culturele ochtend, lezing ‘Noord- 
Holland van streek tot streek’, door  
de heer Van den Burg.

• Woensdag 7 november, 11.30 uur, 
hoek Erasmussingel en Smaragdstraat, 
officiële ingebruikname van de pomp 
voor grondwateraanvulling. Na afloop 
napraatje in Brasserie (H)eerlijk. Be-
langstellenden welkom.

• Woensdag 7 november, Oranjekerk, 
19.30 voor bewoners van de Bloe-
men- en Gravenbuurt, grondwater- en 
funderingsproblematiek.

Ook voor kinderen van alle leeftijden is er meer dan genoeg om te oefenen. (foto: Theo Joosten)

• Donderdag 15 november, Oranjekerk 
(Stichting Activos), 13.30 - 16.15 uur, 
workshop kaars versieren. Kosten 
9,50.

• Donderdag 15 en vrijdag 16 novem-
ber, Oranjekerk, 14.00 - 20.30 uur, 
boekenmarkt.

• Zaterdag 17 november, Oranjekerk, 
10.00 - 16.00 uur, jaarlijkse bazar.

• Dinsdag 20 november, vergadering 
Gebiedscommissie Hillegersberg-
Schiebroek.

• Donderdag 22 november, Oranjekerk 
(Stichting Activos), Sinterklaasmid-
dag. Kosten 5,00.

• Zaterdag 24 november, intocht van 
Sinterklaas in het Kleiwegkwartier, 
vanaf 13.00 - 14.30 uur op het Berg-
polderplein.

• Donderdag 29 november, Oranjekerk 
(Stichting Activos), 13.30 - 17.00 
uur, opera Carmen (Bizet) op groot 
scherm met ondertiteling. Kosten 
2,00.

• Dinsdag 4 december, Oranjekerk, 
10.00 uur, culturele ochtend verhalen-
verteller H.van Woerkom.

• 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.

Aan Sigrid de Jong, gebiedsregisseur 
van de gemeente voor de zone 
Noord-West vroegen we om wat 
achtergrond. Sigrid de Jong: ‘De 
gemeente werd vorig jaar benaderd 
door een aantal sportscholen 
(WeAreFit, Sportingclub De Uitweg 
en HartForHer) en het Melanchthon 
College met de vraag of er in het 
Melanchtonpark fitnessvoorzieningen 
konden worden geplaatst. Deze 
partijen gebruikten het park al langer 
voor buitensport-activiteiten, zoals 
looptrainingen, fitness-trainingen en 
bootcamptrainingen. Hierbij werd 
gebruik gemaakt van de tot dan 
toe beschikbare middelen, zoals 
opdrukoefeningen op een stoeprand 
of een bankje. Hun wens was in het 
park een heuse fitness/bootcamp 
voorziening te realiseren.’

De gemeente besloot de vraag te 
honoreren. En gedurende één jaar als 
proef een mobiele bootcamp installatie 
te plaatsen in het Melanchtonpark. Zo 
kan worden getest of deze voorziening 
goed functioneert op deze plek.

Met deze proef hangt samen, dat de 
gemeente plannen heeft over enkele 
jaren te komen tot een andere inrichting 
van het westelijk gedeelte van het park. 
Daar is een sport- en speelvoorziening, 
een trapveldje en twee speeltoestellen 
in het zand. Bij de beslissing hoe daar 
in de toekomst mee om te gaan, worden 
de ervaringen met de mobiele bootcamp 
meegenomen.

Voor degenen, die in zijn eentje wil 
oefenen, staan op de toestellen zelf 
kleine afbeeldingen waarop schematisch 
wordt uitgelegd welke oefening mogelijk 

Melanchtonpark is bootcamp rijker

is met dat toestel. De gemeente denkt 
nog na over een groot bord met wat 
meer uitleg. Wie op de toestellen naar de 
kleine lettertjes kijkt, ziet dat het om Fins 
fabricaat gaat van de firma Lappset uit 
Oulu, dat tegen de poolcircel aanligt. Het 
gebruikte Finse hardhout is duurzaam. 

Wie regelmatig in het park komt, treft 
als groep, die de bootcamp het meest 
gebruikt WeAreFit aan. Woensdag- en 
zaterdagochtend en woensdagavond zijn 
hun oefentijden. Martin Esajas, de man 
van WeAreFit, weet nog precies op welke 
datum hij voor de eerste keer in het park 
aan de slag ging. Dat was op 21 augustus 
2016. Hij was toen net uit Arnhem 
verhuisd naar het Kleiwegkwartier.  

Hij woont om de hoek van het park in 
de Bloemenbuurt. En bij het kijken naar 
een huis, hield hij de nabijheid van 
een park ook in zijn achterhoofd.  Het 
gaat goed met WeAreFit. Hij begon 
op twee buitenlocaties, het zijn er nu 
twaalf. Degenen die mee willen doen  

Sinds half juni staat in het 
Melanctonpark een zogenaamd 
bootcamp, een installatie waaraan 
jong en oud allerlei oefeningen 
kunnen doen om in conditie te blijven. 
De installatie is een succes. Hij wordt 
veelvuldig gebruikt. Zowel individueel 
als in groepsverband.

(zie de website van WeAreFit), kunnen 
kiezen uit een maandabonnement of een 
strippenkaart.

Chris Mast



Hartstarter nu ook
op de Statenlaan 71

Zoekplaatje

De Oranjekerk zoekt vrienden

Voor het nieuwe Zoekplaatje kozen we dit keer een foto, die we recent kregen 
van een vaste inzender. Hij schrijft: ‘Het fotostandpunt zal niet moeilijk zijn te 
raden, maar wat er is te zien, wanneer en wat de aanleiding van het tafereel 
was, zal voor de meeste lezers wat lastiger zijn’. Vier vragen dus. 

Oplossingen zoals altijd per mail naar 
buurtkrantbok@gmail.com of in de 
brievenbus op de Antony Duyklaan 9. 
Dan nu over naar de inzendingen op het 
vorige zoekplaatje. Er kwamen negen 
inzendingen binnen, een aantal waar 
we zeer tevreden mee waren. Van vaste 
inzenders, zo-nu-en-dan inzenders, maar 
ook van nieuwe inzenders.

Alle inzenders hadden de locatie goed. 
Zoals mevrouw Van Boven schreef: 
‘Dit mooie oude pand staat aan de 
Kleiweg 241, hoek Amethiststraat. 
De oude kastanjeboom staat er nog. 
Het hek is vervangen door een mooie 
vuurdoornhaag. Rustiek plekje in het 
Kleiwegkwartier.’

Over het gebruik van de locatie weten de 
meeste inzenders, zoals Bouke Savert, die 
weer de actuele foto stuurde (daarvoor 
dank) en nieuwe inzender Korob wel te 
vertellen dat er eerder een smederij was 
gevestigd. Nieuwe inzender Sylvia Struik 
spreekt over een ‘ijzersmederij, ook 
hoefsmid.’ Meerdere inzenders wisten de 
naam nog. Ali en Jan Bochove spreken 
over Schildkamp, Bas van Wijk en Stef 
Stolk verduidelijken dat het om Arie 
Schildkamp ging. Bijna alle inzenders 
noemen Hoekstra’s Bandenservice, als 
meest recente onderneming.

Twee inzenders hebben persoonlijke 
herinneringen. Ria Pikaar schrijft: ‘Wij 
woonden daar vanaf 1970 tot en met 
1986.’ Zij noemde als enige ook het 
daar eerder gevestigde schildersbedrijf 
Hooijkaas. Ook Bas van Wijk heeft 
voetstappen liggen in het pand. Hij schrijft: 
‘Dit is de plaats waar Arie Schildkamp zijn 
woning en smederij runde. Er werden 
paarden beslagen en constructiewerk 
uitgevoerd. Ik heb er mijn eerste lessen 
in metaalbewerking gehad. Door onder 

meer schroefdraad te snijden boven 
op de werkzolder. (...) Ik heb op mijn 
achterbalcon nog een metalen hek staan 
wat destijds door Schildkamp is gemaakt.’

De sfeer van het terrein trof drie 
inzenders. Nieuwe inzender Jan 
Bogaarts, nu woonachtig in Terbregge, 
maar in zijn jeugd in het Kleiwegkwartier 
schreef: ‘Het terrein bij het afgebeelde 
gebouw ziet er (zacht uitgedrukt) wat 
rommelig uit.’ Idem Stef Stolk: ‘Het 
terrein van die smederij maakte met al 
het roestige ijzer dat er lag opgeslagen 
een rommelige indruk.’ Bas van Wijk gaf 
er een positieve draai aan: ‘Het was er 
altijd gezellig rommelig.’

Dan nog iets over de omgeving. Stef 
Stolk merkt op, dat in de verte de 
centrale werkplaats van de RET te zien 
is, terwijl links de Duizendschoonstraat 
en Zonnebloemstraat liggen. En Bas van 
Wijk herinnert zich naast de smederij de 
fietsenzaak van Jan de Vries die DCR 
fietsen verkocht. ‘Daarnaast de drogisterij 
van H. P. van Linden, alwaar je toen nog 
een litertje petroleum kon kopen voor het 
gaarstomen van het draadjesvlees op 
een Hallet petroleumstelletje. Daarnaast 
het café van Teun van Eijk met zijn zoons 
Adrie en Leo heb ik  op de lagere school 
gezeten.’

Dan over de tijd. Bas van Wijk denkt 
halverwege de jaren vijftig, Bouke Savert 
schat begin jaren zeventig, evenals Sylvia 
Struik, Jan Bogaarts schat eind jaren 
zestig/begin jaren zeventig. Stef Stolk 
beredeneert: ‘Aan de kleding van de 
voorbijgangers en de geparkeerde auto’s 
te zien, schat ik rond 1970.’ 

Bij de loting kwam Ria Pikaar uit de bus als 
winnaar van de cadeaubon. Zij kan hem
ophalen in de buurtwinkel.

AED op de Statenlaan 71. (foto: Theo Joosten)

Na bijna een jaar van intensieve 
voorbereiding is in augustus van dit jaar 
de Stichting Vrienden van de Oranjekerk 
opgericht. Met een bestuur dat al het 
nodige voorwerk heeft verricht, nu ook 
aan de slag gaat en er veel zin in heeft. 

Waar gaat het om? De Oranjekerk, 
zowel het gebouw als de toren, vormen 
een karakteristiek onderdeel van het 
Kleiwegkwartier. Na een periode van 
onzekerheid over de toekomst van 
het kerkgebouw is het gebruik sterk 
toegenomen. Naast de gemeente van 
de Oranjekerk, maakt nu ook de nieuwe 
gemeente Noorderlicht gebruik van het 
gebouw voor een dienst.

Het Noorderlicht was sinds 2012 actief in 
Blijdorp met als thuisbasis de Prinsekerk, 
niet ver van het Centraal Station 
(achterkant).

Het Noorderlicht richtte zich in de 
beginfase vooral op jongeren, inmiddels 
is de leeftijdsbasis verbreed. Het richt 
zich op mensen die geen kerkelijke 
achtergrond hebben of jarenlang niet meer 
actief betrokken zijn bij een kerk, maar wel 
verbinding zoeken.  Voorganger is Niels de 
Jong.

Daarnaast heeft de Oranjekerk ook voor 
niet-kerkgangers een sociale functie. Zij 
komen er samen voor allerlei activiteiten. 
De laatste jaren heeft de gemeente er 
meerdere avonden belegd voor bewoners 
over de funderingsproblematiek in het 

Niet alleen naast de Schiebroekse Apotheek op de Uitweg, zoals we berichtten 
in de vorige Buurtkrant, hangt tegenwoordig een AED, een Automatische 
Externe Defribilator, kortweg een harstarter. Ook op de Statenlaan 71 hangt er 
tegenwoordig één in de tuin bevestigd aan de houten fietsenbergplaats. Voor 
de oriëntatie: nummer is 71 is tegenover de Heinsiuslaan en de Heinsiuslaan is 
weer het verlengde van de Emmalaan.

Kleiwegkwartier. Daarnaast is er elke 
maand een culturele ochtend voor de 
wijkbewoners. Ook zijn er muzikale 
ochtenden. Talloze concerten zijn er 
geweest voor jong en oud, kerkelijk of niet-
kerkelijk met gratis toegang.

Het is niet vanzelfsprekend dat een 
kerkgebouw in een tijd van een afnemend 
kerkbezoek, kan blijven voortbestaan. 
Wanneer het geld voor het grootonderhoud 
gaat ontbreken dan moet er wat gebeuren. 
De Stichting is vooral opgericht om het 
gebouw dat zo’n markante plaats inneemt 
aan de Rozenlaan te behouden voor de 
toekomst. Ook wanneer de kerkelijke 
inkomsten niet meer toereikend zijn. 

De Stichting rekent er op dat alle 
wijkbewoners bereid zullen zijn bij te 
dragen aan het voortbestaan van het 
gebouw. Als donateur of begunstiger, in 
welke vorm dan ook. Zij hoopt dat ook 
bedrijven die in het Kleiwegkwartier zijn 
gevestigd iets over zullen hebben voor het 
toekomstige behoud. Volgens de Stichting 
dient het behoud alle wijkbewoners ter 
harte te gaan en dient iedereen met elkaar 
zich daarvoor in te zetten.

Op zaterdag 17 november zal de Stichting 
aanwezig zijn tijdens de jaarlijkse bazar 
en boekenmarkt. Wijkbewoners kunnen 
zich daar aanmelden als ‘Vriend van 
de Oranjekerk’ en daarmee bijdragen 
aan het behoud van dit beeldbepalende 
kerkgebouw met de karakteristieke 
torenspits.

Het initiatief is van Ronald Nanninga, 
die op dat nummer woont. Misschien 
dat de AED in de loop van de tijd nog 
wel verhuist naar een meer centrale 

plaats in de wijk. Nanninga vindt dat het 
appartementsgbouw in de voormalige 
Christus Koningkerk zich daar goed voor 
leent. Voorwaarde is wel, dat de AED  

website (in ontwikkeling):   
 www.vriendenvandeoranjekerk.nl   

info@vriendenvandeoranjekerk.nl 
bank: NL54 INGB 0008 5823 84

Voor informatie over het  
crowdfundingplatform zie:  

www.buurtaed.nl

Voor informatie over de 
reanimatiecursus zie:  

www.dehartstichting.nl

Voor informatie over AED’s  
in de buurt zie: 

www.aed.rodekruis.nl

24 uur per dag bereikbaar moet zijn.  
Ronald Naninga kwam rond de 
Pinksterdagen van dit jaar op het idee, 
toen hij op facebook las over een 
soortgelijk initiatief van de bewoners 
van de Hoyledesingel. Philips en de 
Hartstichting hadden een crowdfunding 
platform gelanceerd om meer AED’s 
beschikbaar te hebben in Nederland. Ook 
voor de AED in de Statenlaan was het geld 
er snel, zodat tot aanschaf kon worden 
overgegegaan.

Het bedienen van een AED is een 
vak apart. Om die reden organiseert  
de Hartstichting reanimatiecursussen. 
Daar wordt de kursisten geleerd hoe 
te reanimeren en een AED bedienen. 
Na afloop van de kursus weet je hoe je 
moet handelen bij een hartstilstand. 
Een basiscursus duurt ongeveer vier 
uur. Daarin komt aan bod, hoe je een 
hartstilstand herkent en wat je dan als 
eerste doet, hoe je moet reanimeren en 
in welk tempo en hoe je een AED aansluit 
en bedient. Samen met andere cursisten 
worden alle reanimatiestappen geoefend 
op poppen. Na afloop van de cursus 
ontvangen cursisten een certificaat.

Voor een geplande cursus in november 
in de Tarciciusschool zijn al dertig 
aannmeldingen binnen. Cursisten die 
met goed gevolg de cursus hebben 
doorlopen kunnen zich aanmelden bij de 
Hartstichting. Indien de nood aan de man 
(en ze in de buurt zijn) ontvangen ze een 
oproep. Ook kunnen ze zo de AED die  
het meest nabij is naar de patient 
brengen.



Grote opkomst bewoners
Kleiwegkwartier bij 

concert in De Doelen

Zaterdag 13 oktober waren veel 
bewoners van het Kleiwegkwartier, 
door de aankondiging in de vorige 
Buurtkrant enthousiast geworden, 
over het - voor hen gratis - concert 
van het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest in de grote zaal van De 
Doelen. Op het programma stonden 
stukken van Strawinsky en Bartok. 
Pittige muziek, wat evenwel hielp 
was dat presentator Martin Baai voor 
dat het eigenlijke concert begon 
door het orkest, dat al op het podium 
had plaatsgenomen, delen van de 
muziek liet voorspelen en daarbij 
uitlegde wat de componist voor ogen 
had. Zoals bij Strawinsky het begin 
de sfeer aan het hof van de Chinese 
keizer poogde uit te beelden en 
Bartok begon met een kakafonie 
van geluid, de bedrijvigheid van de 
moderne stad schetste. 

Op grote schermen links en rechts 
van het podium verscheen zowel 
bij Strawinsky als bij Bartok de 
programmatische toelichting. Wat 
wel een beetje deed denken aan de 
tussentitels bij stomme films.

Met dit type concert met de naam Core 
Classics poogt het orkest een nieuw 
en jonger publiek naar De Doelen te 
trekken. Na afloop was de bar op de 
begane grond open voor het napraatje. 
Iedere bezoeker had bij binnenkomst 
een muntje gekregen, dat goed was 
voor een drankje. Veel bewoners van 
het Kleiwegkwartier troffen elkaar daar 
om ervaringen uit te wisselen. Die 
waren over het algemeen positief, een 
enkeling vond de muziek zware kost.

Met dit type concert viert het orkest 
samen met de Rotterdamse bevolking 
het honderdjarig bestaan. Bij ieder 
concert worden de bewoners van één 
wijk uitgenodigd. 

Het concert op zaterdag 13 oktober was 
voor de bewoners met postcode 3051. 
De straten net buiten het Kleiwegkwartier 
komen nog aan de beurt. Donderdag 
8 november is postcode 3054 aan 
de beurt, vrijdag 16 november onder 
meer postcode 3045 en donderdag 6 
december de postcodes 3052 en 3053 
(Schiebroek). Aanmelding (mogelijk tot 
twee weken voor het concert) via de 
website van het orkest.
 
Voor degenen die de smaak 
van klassieke muziek te pakken 
hebben gekregen nog een tip. 
Niet ver van het Kleiwegkwartier, 
net over de Rozenlaanbrug, ligt 
de Bergsingelkerk. Sinds een paar 
seizoenen voeren musici van het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest 
daar op een aantal zaterdagavonden 
een kamermuziekprogramma uit. Soms  
doen talentvolle conservatorium-
studenten mee.

Op zaterdagavond 10 november is het 
eerste prorgramma van dit seizoen. 
Op het programma staan twee 
hoogtepunten uit het romantische 
repertoire, de strijksextetten van Brahms 
en Tchaikovsky. Voor de pauze het 
warmbloedige stuk van Brahms, na de 
pauze het meeslepende en onstuimige 
stuk van Tchaikovsky met de naam 
Souvenir de Florence.

Ook hier is de toegang gratis, aanmelding 
vooraf is dit keer niet noodzakelijk. De 
organiserende Rotterdam Chamber 
Music Society (RCMS) ontvangt subsidie 
van de gemeente Rotterdam en een 
aantal particuliere fondsen en stichtingen,  
maar stelt een (kleine) bijdrage in de 
kosten na afloop zeer op op prijs.

Chris Mast

Zaterdag 10 november - 20.15 uur 
Bergsingelkerk, Bergsingel 150

Begin oktober werd de pompput op de hoek van de Erasmussingel en Smaragdstraat  
geplaatst en vonden de afrondende werkzaamheden plaats. (foto: Theo Joosten)

Het gezelschap zal om kwart over elf 
te voet vertrekken vanaf Brasserie (H)
eerlijk aan het Bergpolderplein 6a naar 
de pompput. Daar vindt om 11.30 uur 
de ingebruikstelling plaats van de pomp 
en persleiding. Mocht het weer erg 
slecht zijn, dan vindt de handeling alleen 
symbolisch plaats bij Brasserie (H)eerlijk.

Na afloop van de officiële handeling 
zijn alle belangstellenden welkom in de 

Vanaf woensdag  
7 november gaat  
het (grond)water  
door de pomp

Op woensdag 7 november om half twaalf gaat de grondwateraanvulling voor de 
Bloemenbuurt Oost en West via een pomp en een persleiding officieel van start. 
De openingshandeling wordt verricht door de recent aangetreden wethouder Bert 
Wijbenga (VVD, portefeuille Handhaven, Buitenruimte, Integratie en Samenleven) 
en Dorenda Gerts als Hoogheemraad (bestuurder) van het Hoogheemraadschap 
van Schieland en de Krimpenerwaard. Zij is speciaal belast met de waterkwantititeit, 
waaronder het grondwater en publiekszaken. Locatie is de pompput aan de 
Erasmussingel nabij de Smaragdstraat. Bewoners zijn van harte welkom bij deze 
plechtigheid, die de start van de ophoging van het grondwaterpeil markeert. 
Daarmee komen en blijven de houten funderingspalen onder water en zo zijn ze te 
behoeden voor verdergaande paalrot, die optreedt bij droogstand.

brasserie voor het napraatje onder het 
genot van een drankje.

Het project is tot stand gekomen op initiatief 
van de bewonersgroep ‘Grondwater op 
peil!’. Met de gemeente Rotterdam en 
het Hoogheemraadschap voor Schieland 
en de Krimpenerwaard is ‘een goede 
en gewaardeerde samenwerking’ in de 
woorden van projectleider Ruud van 
Workum, ontstaan. 

De Adventkerk in de Minstreelstraat viert dit jaar het feit, dat de kerk vijftig jaar geleden werd 
geopend. Dat was op 1 november 1968 met een bijzondere dienst. De Adventkerk is het 
huis van de Zevendedagsadventisten, een kerkgenootschap ontstaan in negentiende eeuw 
in de Verenigde Staten. Hun eredienst vindt op zaterdag plaats, ook in andere opzichten, 
zoals ten aanzien van de spijswetten is er gelijkenis met het Joodse geloof. Zevendedags-
adventisten roken niet en gebruiken ook geen alcohol.

Op zaterdag 20 oktober om half elf begint de dienst, waarbij wordt stilgestaan bij het  
jubileum. Voorganger is dominee Guisèle Berkel-Larmonie. (foto:Theo Joosten)

Adventkerk vijftig jaar

Bewonersavond 
over grondwater
en funderingen  
in Oranjekerk
Op woensdagavond 7 november 
organiseert de bewonersgroep 
'Grondwater op Peil!' (GOP)weer een 
bewonersavond in de Oranjekerk. 
Zoals bekend gaat het project ter 
aanvulling van het grondwater in 
de Bloemenbuurt zodat de houten 
funderingspalen onder water blijven, 
eindelijk van start. Op de avond 
komt aan de orde, hoe dat precies in 
zijn werk gaat. Daarnaast is er ook 
nieuws over de Gravenbuurt.

De initiatiefgroep GOP bestaat sinds 10 
juli 2017 en bestaat uit huiseigenaren 
uit de Graven- en Bloemenbuurt. Hun 
motto is Natte palen en droge voeten en 
het liefst zo snel mogelijk.

Op woensdag 14 februari was er 
een kleine plechtigheid samen met 
vertegenwoordigers van de gemeente en 
het Hoogheemraadschap voor Schieland 
en de Krimpenerwaard vanwege de 
start van de aanleg van de persleiding 
naar de put in de Akkerwindestraat 
voor de aanvoer van oppervlaktewater 
naar het leidingenstelsel in de 
Bloemenbuurt. Inmiddels is ook de 
pomp geplaatst en zijn maatregelen 
genomen in de Erasmussingel om 
een goede wateraanvoer te regelen. 
De werkzaamheden zijn afgerond. 
De ophoging van het grondwaterpeil 
start nu en is nodig om de houten 
palen onder water te houden en te 
behoeden voor verdere aantasting door 
paalrot. Ook de nieuwe riolering in de 
Bloemenbuurt heeft al een wat hogere 
grondwaterstand tot gevolg.

Het voorlopig programma van de avond 
is als volgt.

1. De droge zomer van 2018. Het effect 
daarvan is: droogstand van paalkoppen. 
GOP heeft gemeten en toont de de 
resultaten. Grondwateraanvulling kan 
verdere droogstand voorkomen. 

2. Drainage en infiltratie van opper-
vlaktewater in de Bloemenbuurt. Hoe 
werkt het? Wat zijn de afspraken over 
de aanvoer van oppervlaktewater en de 
gewenst peilopzet van het grondwater. 
Wanneer gaat de pomp aan en uit?

3. Rioolvervanging Margrietstraat en 
nieuwbouw. Wat is de stand van zaken?

4. Gravenbuurt. Wat heeft GOP gedaan 
en wat gaat de gemeente onderzoeken? 
Na dat onderzoek is het tijd om 
conclusies te trekken voor een vervolg. 
Hoe kunnen bewoners meedoen?

5. De bodemdaling van de achter-
paden en tuinen in de Graven- en 
Bloemenbuurt. Te zien is dat het hier 
en daar mis is: lage tuinen, paden en 
schuurtjes die met enige regelmaat 
onder water komen te staan. Paden die 
in onbruik zijn geraakt en verloederen. 
Zijn er eigenaren die daaraan wat willen 
doen?

6. Vochtige kruipruimten en houten 
vloeren. De isolatieproducten die 
te koop zijn en de voor- en nadelen 
daarvan. Een onafhankelijke deskundige 
is ingeschakeld. Het doel is bewoners 
te helpen bij het maken van keuzes. 
Op de site van ‘Grondwater op peil!’ 
bij het ‘verslag info-avond 4 april’ is 
zowel over dit onderwerp zowel de 
eerder gehouden presentatie als een 
uitgebreide toelichting te lezen.

7. Code Oranje. Er waren aanloop-
problemen bij dit landelijke experiment 
van het Kennis Centrum Aanpak 
Funderingsproblematiek (KCAF) met 
de digitale monitoring van grondwater-
standen en vervormingen van gebouwen 
waar drie blokken in de Graven- en 
Bloemenbuurt aan mee doen. Naar voren 
komt, de stand van zaken.
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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.
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De eerstvolgende krant verschijnt op vrijdag 14 

december 2018. De eerste krant van 2019 op 

vrijdag 25 januari.   

Oplage:  5000

Opmaak:  Cynthia Boshart

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.


