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Een goede buur? (vervolg)
Van meerdere kanten is met instemming
gereageerd op de kritische column in
het vorige nummer over de relatie van de
RET met zijn buren. Veel omwonenden
herkenden zich in de aangedragen
voorbeelden, een enkeling vond het te
kritisch.
Heeft de aangedragen kritiek effect gehad?
Deels wel, deels niet. In eerste instantie
liet de RET weten teleurgesteld te zijn
door de stevige woorden. In het verleden
slecht uitgevoerde of gecommuniceerde
maatregelen zijn hoe dan ook niet meer
terug te draaien. Maar na de eerste emoties
bleek dat de RET op enkele actuele punten
de kritiek blijkbaar wel hout vond snijden.
Over het niet informeren van omwonenden
over het in september tijdelijk gebruiken
van het werkplaats-terrein als eindpunt
voor tramlijn 4 werd het boetekleed
aangetrokken. Er werd beterschap
beloofd voor de volgende periode met
veel tramverkeer, die inmiddels op vrijdag
16 oktober is ingegaan en tot vrijdag 13
november zal duren.
Omdat de BOK met tientallen klachten van
bewoners van de Zonnebloemstraat en de
Kleiweg aantoonde waar de pijnpunten
zaten, heeft de RET ons uitgenodigd
voor overleg. Samen met enkele
omwonenden hebben we gesproken met
een RET-delegatie, op de locatie waar
de trams in de avond en nacht keren en
opgesteld worden. Alleen al het feit dat
er rechtstreeks informatie kon worden
uitgewisseld was van waarde. De RET
zegde toe de maximum snelheid op het
terrein terug te brengen naar 5 km/h en
dat de 25 geparkeerde trams ’s nachts
worden uitgeschakeld om het hinderlijke
gezoem te voorkomen. De bejaarde en
jarenlang ongebruikte tramrails op het
terrein zijn nagezien, schoongemaakt en
gladgeslepen. Het personeel is op het hart
gedrukt niet naar elkaar te roepen of via de
intercom te communiceren. Ook via - en
dat was een suggestie van onze zijde een Denk aan de buren bord bij de ingang
zoals attente café-eigenaars dat soms bij
hun terras plaatsen. Bij elkaar zou dit er toe
moeten leiden dat de omwonenden minder
merken van het nachtelijke gebruik als
tijdelijke tramremise. Het idee om ’s nachts
een toezichthouder te laten rondlopen die
kon worden gebeld als er toch onnodig
overlast werd veroorzaakt werd door de
RET omarmd, maar later weer afgeblazen
wegens hoog ziekteverzuim. Klagen
kan dus alleen overdag, bij de RETklantenservice. Het best per mail.
Op 9 oktober kregen de omwonenden
een informatiebrief van de RET. Daarna
is er ook nog een RET-brief bezorgd op
de Kleiweg en Straatweg waar tussen
middernacht en zes uur veel meer trams
dan gebruikelijk voorbijrijden, op weg
naar/van de tijdelijke remise.
Binnenkort krijgen sommigen weer een
RET-brief in de bus, want de in de column
genoemde geluidsoverlast door slechte
lassen in het spoor in de overweg van
metrolijn E gaat in november worden
aangepakt.
Voor de steeds weer losliggende
wisseldeksels op de Kleiweg, Straatweg
en Kootsekade blijft klagen bij de RETKlantenservice nog steeds de enige
oplossing. De RET heeft wel aangegeven
hier meer prioriteit aan te geven en
daarnaast een proef met een steviger
bevestiging voor te bereiden.
Zo heeft een schurende column beweging
gebracht in zaken die van belang zijn voor
het als goede buren samenleven. Over
wat er daarvoor verder nodig is willen we
met de RET in gesprek blijven.
Chris Mast

www.bokrotterdam.nl
www.bewonershis.nl
Facebook BokRotterdam

Van Ondernemersvereniging
naar BIZ als partner van formaat
Begin dit jaar is de Ondernemersvereniging vervangen door de Bedrijven
InvesteringsZone (BIZ). De Buurtkrant is
nieuwsgierig: Wat heeft die verandering tot
nu toe gebracht? Wat merken bewoners
hiervan? Om die reden een interview
met de voorzitter Angelique de Wolf.
Angelique is in de buurt bekend van de
Albert Heijn. Al is ze niet meer bij de winkel
betrokken, haar hart ligt nog steeds bij de
ondernemers en het Kleiwegkwartier.
‘Het voorzitterschap is onbezoldigd. Het kost
veel tijd, maar ik haal hier veel voldoening
uit. De nieuwe stichting is slagvaardiger
dan de voormalige ondernemersvereniging.
Enerzijds hebben we met dit concept geen
free-riders, winkeliers die niet bijdragen
maar wel profiteren. Anderzijds omdat nu
alle bedrijven in het gebied meedoen, dus
ook de niet-winkeliers. En het aanbod aan
winkels en diensten is behoorlijk gemêleerd.
Door ons te verenigen in deze stichting zijn
we een gesprekspartner en aanspreekpunt
voor de gemeente. Zo kunnen we invloed
uitoefenen op de besluitvorming van de
gemeente. Bijvoorbeeld over, toen er
sprake van was, het behoud van de tram
op de Kleiweg en de Stop & Shop-zone
als aanvulling op het betaald parkeren en
goede stallingsmogelijkheden voor fietsen.
Ieder bedrijf op de Kleiweg tussen de
Straatweg en de Uitweg en een klein stukje van
de begrenzende straten doet verplicht mee.
Een plan met de highlights voor de komende
vijf jaar is met hulp van een kwartiermaker
opgesteld. Het plan heeft ook de goedkeuring
van de gemeente en de begroting en de
uitvoering worden jaarlijks gecontroleerd. De
Stichting BIZ Kleiwegkwartier heeft maar vier
bestuursleden, daardoor kan niet alles worden
gedaan wat we zouden willen. We vragen

Angelique de Wolf (voorzitter van de BIZ): ‘We streven ernaar dat de bewoners als eerste in hun eigen wijk op pad gaan.’ (foto: Theo Joosten)
regelmatig aan de ondernemers of ze willen
meehelpen aan een project. De komende
vijf jaar is de focus: naamsbekendheid,
inrichting buitenruimte en extra groen, het
collectief versterken, gezamenlijke acties en
evenementen. Denk hierbij aan vervoer en
parkeren, de renovatie van de feestverlichting
en de groene aankleding. Een evenement zoals

Vignet van de BIZ

Parkeren op eigen uitrit blijft
(voorlopig) gehandhaafd
In de eerste Buurtkrant van dit jaar
hebben we aandacht besteed aan de
verwarring, die er was ontstaan over
de mogelijkheid om (met ontheffing)
op de eigen uitrit te kunnen parkeren.
Die mogelijkheid was in 2013 door de
toenmalige deelgemeente HillegersbergSchiebroek ingevoerd. Een bewoner van
de Willem van Hillegaersbergstraat kreeg
plotseling nul op het request. Toen hij het
er niet bij liet zitten, bond de gemeente in.
Nu er een nieuw parkeerbeleid komt met
de invoering van het betaald parkeren in het
Kleiwegkwartier was de BOK benieuwd wat
er zou gebeuren met de mogelijkheid voor
bewoners om met een jaarlijkse te verlenen
ontheffing op de eigen uitrit te kunnen parkeren.
Die vraag hebben we voorgelegd aan de

gemeente. Het antwoord is, dat als na
verloop van tijd blijkt dat de parkeerdruk in
het Kleiwegkwartier gezakt is tot onder de 85
procent het beleid wordt gewijzigd. Tot die
tijd blijft het bestaande beleid gehandhaafd.
De parkeertellingen, die in november in drie
nachten zijn uitgevoerd, leverden over het
gehele Kleiwegkwartier een parkeerdruk
op, die varieerde van 91 tot 94 procent.
In het Kleiwegkwartier zijn er iets meer
dan 3300 parkeerplaatsen op straat. Dat
betekent, dat er twee- tot driehonderd
auto’s tegen die tijd hun heil ergens
anders moeten hebben gezocht.
In het volgende nummer van de Buurtkrant
komen we terug op het volledige antwoord
van de gemeente.

de Sinterklaasintocht komt door corona helaas
te vervallen. We laten de kleurplatenactie en
de speurtocht al dan niet in aangepaste vorm
wel doorgaan. We zijn bezig met plannen om
etalages in een Sint & Kerst sfeer in te richten.
Voor de ondernemers in het Kleiwegkwartier
is het heel belangrijk dat mensen in de wijk
klant zijn bij plaatselijke ondernemers. Het
winkelgedrag van de klanten is anders dan
tien jaar geleden. Waar toen het shoppen
nog een populair tijdverdrijf was en
mensen van winkel naar winkel struinden,
hebben de klanten van nu vaak thuis via
internet al een keuze gemaakt en gaan
ze doelgericht naar de aanbieder of laten
het thuis bezorgen. Daar spelen we op in
met de website www.hetkleiwegkwartier.nl,
een facebookpagina en instagram waar
de ondernemers hun diensten onder de
aandacht brengen. We streven ernaar dat
bewoners als eerste in hun eigen wijk op
pad gaan. Voor hun geplande boodschap,
om vervolgens een broodje te halen aan
de overkant en nu je er toch bent ook een
andere aankoop te doen. De Stop & Shop
helpt ook voor mensen van buiten de wijk
naar het Kleiwegkwartier te komen en niet
uit te wijken naar een ander gebied.
Een onderbelicht item is de sociale factor.
In de supermarkt komen mensen bijna

Speciaal bericht
voor de kinderen uit
het Kleiwegkwartier
Sint komt dit jaar helaas niet voor de
intocht naar het Kleiwegkwartier. Hij
behoort namelijk met zijn respectvolle
leeftijd tot de risicogroep. Sint komt in
de rustige uurtjes wel schoenen vullen
dus zet vooral je schoen en zing een
prachtig lied op 5 december en in de
twee weken daarvoor.
Alleen brave grote en kleine kinderen
maken kans bij de (hulp)sinterklaas.

dagelijks voor hun inkopen maar ook voor
een buurtpraatje. Datzelfde zie je ook bij de
bakker, de kapper, de kinderwinkels enz.
Zonder dit zou de wijk zielloos zijn en verliest
het aan sociale cohesie. Dat blijkt ook wel
als je ziet dat veel consumenten in coronatijd
toch de plaatselijke ondernemers niet zijn
vergeten. Dat wordt enorm gewaardeerd
door alle ondernemers!
Het Kleiwegkwartier leent zich uitstekend voor
bedrijven met een goed concept: de huren
zijn relatief betaalbaar, de bewoners gunnen
hun klandizie aan lokale ondernemers. Met
de BIZ staan ze er niet alleen voor en hebben
ze hoe klein ook een gelijkwaardige stem ten
opzichte van de grotere winkels. Het werkt
goed in de praktijk: lege panden vinden snel
een nieuwe bestemming.
Bedrijvigheid houdt de leefbaarheid en
sfeer van de wijk in stand. Dit komt dus ten
goede aan de bewoners. De ondernemers
en bewoners kunnen niet zonder elkaar en
geven elkaar en de buurt een positief impuls.’
Wat willen jullie over vijf jaar hebben bereikt?
‘Dat bewoners zeggen dat ze voor bijna al
hun aankopen in eigen wijk blijven en dat
mensen uit andere wijken graag naar het
Kleiwegkwartier komen.’
Ciska Evers

Agenda
• Dinsdag 17 november 2020, 20.00 uur.
Digitale vergadering Gebiedscommissie
Hillegersberg-Schiebroek.
• Dinsdag 15 december 2020, 20.00 uur.
Digitale vergadering Gebiedscommissie
Hillegersberg-Schiebroek.
• Wijkwinkel, Antony Duyklaan 9, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag open van 9.30 tot 10.30 uur. Ook
telefonisch bereikbaar via 010-4224445
en via info@bokrotterdam.nl.

Geland in het Kleiwegkwartier

Zoekplaatje
Voor het nieuwe zoekplaatje kozen we een foto, waarvan we denken dat hij
niet al te veel problemen oplevert in het thuisbrengen. De vragen zijn: Wat
zien we hier? Van wanneer dateert hij? 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 op de Antony
Duyklaan 9. Inzendingen uiterlijk de eerste week van december.

Over naar het vorige zoekplaatje. Er
kwamen drie inzendingen binnen. Van
drie vaste inzenders. Iedereen had het bij
het rechte eind. Zoals Stef Stolk schreef:
‘De foto toont de Caspar Fagellaan in de
richting van het Statenplein en Statenlaan.
De kerktoren behoorde bij de R.K.
Christus Koningkerk. Deze kerk maakte
deel uit van een complex waartoe ook
een jongens (Tarcisius) lagere school,
een jongens ULO, een meisjes (Theresia)
lagere school, een kleuterschool, een
gymzaal en een pastorie behoorde.’ In de
woorden van mevrouw Van Boven ‘Een
rustige laan met mooie huizen.’
Maar er was meer te zien op de foto. Zoals
Bouke Savert schreef: ‘Boven de huizenrij
steekt nog de Christus Koningkerk uit.’
Bouke merkt op, dat op zijn aktuele foto
(dank daarvoor) het heel veel moeite kost

om nog de kerk te ontdekken. Dat heeft
te maken met een, je zou haast zeggen
voor het Kleiwegkwartier traumatische
gebeurtenis. Zoals Stef Stolk schrijft: ‘Op
4 november 1991 werden de torenspits
en de pijlers waartussen de kerkklok
hing, door de bliksem getroffen. De
beschadiging was zo ernstig, dat het
bovenste deel van de toren moest
worden gesloopt.’ In de woorden van
Bouke Savert: de puntmuts moest
worden gesloopt.

Misschien dat daarmee ook een vraag
van mevrouw van Boven is beantwoord.
Want zij vraagt zich af waar de kerkklok
is gebleven. ‘Ik heb die klok zo vaak
horen luiden, maar weet nu niet waar de
klepel hangt.’
Dan nog even over de geschiedenis van
het kerkgebouw. Mevrouw Van Boven
herinnert zich dat al vanaf 2003 er geen
diensten meer in de kerk plaatsvonden.
Stef Stolk weet dat in 2016 de kerk (het
gehele complex is van architect H.P.J. de
Vries, die zelf in de Statenlaan met uitzicht
op zijn eigen schepping ging wonen) aan
de eredienst werd onttrokken. Dat werd
gedaan door de bisschop van Rotterdam.
Tegenwoordig zijn er 24 appartementen.
Zoals mevrouw Van Boven stelt: het
complex heet nu Staten Koning, dat vind
ik een mooie naam.

Dan de datering. Stef Stolk beargumenteert:
‘Op grond van de karige begroeiing, het
ontbreken van de typische TV-antennes
op de daken in de jaren vijftig en zestig,
het ontbreken van de zwart/witte ringen
op de lantarenpalen die tijdens de
oorlogsjaren waren aangebracht vanwege
de verduistering, kom ik uit op een datering
van de foto eind jaren dertig.’
Bij de loting voor de cadeaubon kwam
Bouke Savert als winnaar uit de bus. We
zullen hem opsturen.

Sinds juni vorig jaar wonen mijn man
en ik met onze twee kleine kinderen
in het Kleiwegkwartier. Hiervoor
woonden we vlakbij de Schieweg in
Noord. In een appartement, vierhoog
zonder lift, wat best een uitdaging
was met een baby en een peuter… We
zijn beiden opgegroeid in een dorp en
zijn na onze studie aan de TUDelft in
Rotterdam Noord beland. We wilden
eigenlijk de stad uit voor wat meer
ruimte en voor het dorpsgevoel. Dat
bleek helaas om meerdere redenen
lastig. Toen kwamen we dit huis in
het Kleiwegkwartier tegen. We waren
meteen verliefd op het huis én op de
tuin. We kenden de wijk niet echt,
maar besloten de sprong over de
snelweg en het spoor te wagen.
Na de verhuizing voelden we al snel
dat de sfeer in het Kleiwegkwartier heel
prettig is. Het is gemoedelijk, mensen
groeten elkaar, maken een praatje en
zijn erg vriendelijk. Mijn ouders passen
elke week op en zeggen dat ze hier vaker
worden gegroet op straat dan in hun dorp
thuis in de provincie Utrecht. Al komt dat
misschien doordat ze hier twee schattige
kindertjes bij zich hebben. Waar ik het
zelf duidelijk merkte, was bij een lezing
in de Oranjekerk over het boek Een eeuw
Kleiwegkwartier. Ik ben bouwhistoricus,
ik onderzoek de geschiedenis van
monumentale gebouwen en omgevingen,
dus ik viel met mijn neus in de boter
toen er vlak na onze verhuizing een
boek verscheen over de geschiedenis
van de wijk! Bij de lezing kwam ik al
snel met iemand aan de praat en toen
die hoorde dat ik historicus was, werd ik
meteen voorgesteld aan de auteur van
het boek. Voor ik het wist, leerde ik meer
en meer leuke mensen kennen. Aan het
einde van die ochtend werd ik gevraagd
om ook eens bij een overleg van de
Bewonersorganisatie aan te sluiten. Zo
snel kun je dus wortelen in een wijk. Blij
verrast hebben we hier het dorpsgevoel
gevonden dat we zochten. Een dorp in de
stad, het beste van twee werelden.
Het huis waar we voor vielen is een
tussenwoning uit 1936. Het is een bijzonder
huis, omdat het precies staat in één van de
twee knikken van de straat. De voorgevel
is 2,5 meter breed en de achtergevel 10
meter, het is een soort taartpunt. Dit zorgt
voor een bijzondere plattegrond met gekke
hoekjes. De makelaar vertelde dat menig
kijker de weg was kwijtgeraakt tijdens de
bezichtiging. Deze bijzondere plattegrond
en het feit dat aan het interieur de laatste
veertig jaar weinig meer was gedaan,
zorgden ervoor dat het lang te koop stond.
Wij hadden echter geen moeite om hier
doorheen te kijken, we zagen direct de
mogelijkheden van het huis. We kennen

elkaar van de studie bouwkunde in Delft.
Mijn man heeft zijn eigen architectenbureau
(NOV’82 Architecten) en ik werk als
zelfstandig
bouwhistoricus
(OSINGA
bouwhistorie). Dit was de perfecte uitdaging
voor ons! We houden beiden van klussen
en doen daarom veel zelf, alleen met twee
kleine kinderen is dat wel een uitdaging, dus
het is een meerjarenplan. Maar het huis is
groot genoeg, zodat we er ondertussen ook
met veel plezier kunnen wonen.
Naast het huis vielen we voor de tuin.
Door de brede achtergevel is de tuin
ook lekker breed. En door een slimme
zet van de vorige eigenaren konden zij
een deel van de tuin van de achterburen
erbij krijgen, waardoor de tuin ook nog
eens vrij diep is. Bovendien loopt er
achterin een pad naar onze garage aan
de Straatweg. Die is helaas te klein om de
auto in te zetten, maar voor fietsen is het
ideaal. En het is fijn om vanaf de straat
een directe toegang tot de tuin te hebben.
Onze dochter was ook meteen blij met de
tuin, want er stond een grote schommel.

De stalen constructie was ooit ter plekke
in elkaar gelast en met beton gefundeerd,
dus de vorige eigenaren waren blij dat
we die over wilden nemen. Ze vertelden
dat er al meerdere generaties op hadden
geschommeld. Hopelijk kunnen wij daar
nog wat generaties aan toevoegen want
we zijn van plan nog lang hier in het
Kleiwegkwartier te blijven wonen.
Eva Osinga

Nieuwe serie
Dit is het tweede verhaal van deze
nieuwe serie, waarin bewoners die
eerst recent in het Kleiwegkwartier zijn
geland, hun ervaringen verwoorden. In
nummer 4 van de Buurtkrant vond de
aftrap plaats door Ken Gould en Theo
Kemperman.
Nieuwe bewoners die mee willen doen,
kunnen contact opnemen met de
redactie.

De schommel (foto: privé)

De worstelingen van een
vrouwelijke ondernemer
In de Buurtkrant van mei 2010 stond
een interview met een vrouwelijke
ondernemer uit het Kleiwegkwartier
die een prachtig kantoor met twaalf
flexibele werkplekken had geopend.
Speciaal voor startende en ervaren
vrouwelijke ondernemers die behoefte
hadden
buitenshuis
hun
eigen
onderneming te runnen. Om op die
manier kennis en netwerk te laten
groeien en de mogelijkheid te kunnen
bieden om problemen met andere
onderneemsters te bespreken. Noëlla
de Jager, oprichter en eigenaar
van Good Place 2 Work kijkt er met
genoegen op terug. Na tien jaar zijn
wij nieuwsgierig hoe het opstarten
van deze co-working community van
vrouwelijke professionals haar is
vergaan.
De antwoorden zijn te vinden in haar
recent verschenen boek. Want dit jaar viert
Noëlla niet alleen haar tienjarig bestaan
als ondernemer maar vond er ook een
boeklancering plaats! En daarvoor was
ook de Buurtkrant uitgenodigd.

De presentatie van haar eerste boek
Over leven als ondernemer vond
plaats op de prachtige locatie van
Natuurtalent in Schiebroek. Vanwege
de coronamaatregelen was er voor dit
heugelijke feit maar ruimte voor een klein
select gezelschap. Barbara Kathmann als
wethouder Economie, wijken en kleine
kernen mocht als eerste het boek uit
handen van Noëlla ontvangen.
In dit boek vertelt Noëlla oprecht over haar
ervaringen van de afgelopen tien jaar. Het
leven van een vrouwelijke ondernemer gaat
niet altijd over rozen. Het boek beschrijft
haar worsteling. Nuchter, openhartig en
vooral krachtig. Met de boodschap dat
tijdens het vallen, leren en weer opstaan
een positieve blik je altijd verder helpt.
Noëlla beschrijft haar teleurstellingen
op een positieve manier en ziet dit als
ervaringen waar je uiteindelijk sterker van
wordt. Dit doet zij ook door middel van
een aantal voorbeelden uit de praktijk. Het
boek leest prettig dankzij haar ontwapende
en eerlijke manier van schrijven. Noëlla
steekt iedere (beginnende) ondernemer
daarmee een hart onder de riem.

Over leven als ondernemer,
Noëlla de Jager
info@goodplace2work.com
Dit inspirerende boek is goed geschreven
en leest makkelijk weg. Daardoor is
het ook zeer geschikt om als cadeau te
geven. Het boek is te koop bij Ver van Hier
(Kleiweg 69) en bij Good Place 2 Work
(Elektroweg 11-Z).
Marjolein Tan

Oude Electroweg
blootgelegd
Tijdens graafwerkzaamheden op de
Elektroweg werd op 160 cm diepte een
gedeelte van het oude wegdek gevonden.
Ik werd getipt door Jelle Feenstra. Hij is één
van de actieve bewoners van Grondwater
Op Peil (GOP). Een groep die actief is
in de Bloemenbuurt en Gravenbuurt ten
behoeve van de funderingsproblemen in
deze buurten. Nauwgezet volgde hij de
werkzaamheden.

zou dit kunnen duiden op damwanden
die er in het verleden kunnen hebben
gelegen en die moesten voorkomen dat
de straat vrij snel zou wegzakken. Tijdens

de werkzaamheden zijn hier echter geen
sporen van gevonden.
Henk Koetsveld

Tijdens de werkzaamheden werd niet
alleen dit stukje wegdek gevonden. Over
de gehele Elektroweg werden zogenoemde
trekstangen onder het oude wegdek
gevonden die over de breedte van de weg
liggen. Volgens de vaklieden van RVS bouw

De gebiedscommissie HillegersbergSchiebroek heeft in zijn digitale
vergadering van dinsdag 22 september
een besluit genomen (stemverhouding
tien tegen twee) over het advies over
de venstertijden, die zullen worden
gehanteerd na de invoering van het
betaald parkeren.

voor die horecazaken in verband met
de noodzaak van het plaatsen van een
slagboorm. Een zelfde regeling wil men
voor andere ondernemers in de wijk als hun
bedrijfsvoering wordt aangetast. Verder
verzoekt de gebiedscommissie om een
ruimhartige regeling van het zogenaamde
aantal bezoekersuren.

De gebiedscommissie kiest voor de
maximaal mogelijke tijden van maandag
tot en met zaterdag, dus van 9.00 uur ‘s
ochtends tot 23.00 uur ‘s avonds.
Op zondag blijft het parkeren vrij.

De verdere procedure is nu, dat wethouder
Bokhove haar voorstel tot invoeren van het
betaald parkeren inbrengt in het College van
B&W. Nadat daar het besluit is gevallen vindt
de invoering plaats. In de wandelgangen
circuleert de datum van 1 februari 2021.

Bij het advies zijn een aantal aandachtspunten
gevoegd. Die behandelen we hieronder.
In de eerste plaats wil de gebiedscommissie
dat er voor de watersportverenigingen
in het gebied zogenaamde verenigingsvergunningen beschikbaar komen.

Speciaal voor dit moment werd het werk even
stilgelegd om de plek nader te bekijken en om
wat foto’s te kunnen maken. Het is opvallend
dat het stukje wegdek niet groot was en
geheel intact bleek te zijn. Onder het wegdek
waren nog twee lagen zand zichtbaar van
elk ongeveer 20 cm. Ik was benieuwd of er
onder deze lagen ook nog kolenas of ander
eenvoudig verhardingsmateriaal zou worden
gevonden. Doch bij het nog verder afgraven
werd alleen zand en water gevonden.
Op de foto uit circa 1914 is het huidige
Elektroweg Business Centrum te zien. De
straat die we zien loopt van de Kleiweg
naar dit gebouw dat destijds werd gebouwd
door Electrostoom. In 1928 werd tegenover
dit pad de Zonnebloemschool gebouwd
met daarnaast een nieuw kantoorpand van
Electrostoom dat werd gebouwd in 1930.
Dit pand werd afgebroken en op deze
plek staat nu een appartementengebouw.
Tussen 1914 en 1928 moet er dus een
nieuwe weg zijn aangelegd. Precies op die
plek lag een veenput zoals goed te zien is
op deze oude foto. Het vermoeden is dus
dat het gevonden stukje wegdek uit deze
tijd afkomstig is. Voor een deel ligt dit stukje
zo laag omdat de weg is ingeklonken en
voor een deel is ophoging de oorzaak.

De komende invoering van het
betaald parkeren: een update

Een zelfde verzoek is er voor de eigenaren
van de huisjes op de eilanden in de Bergse
Achterplas. Ook pleit de gebiedscommissie
ervoor om medewerkers en/of personeel
van ondernemingen, scholen en andere
organisaties in de wijk een optimaal gebruik
van de vergunningenregeling te bieden.
Electroweg in 1914 met het huidige Elektroweg Business Centtrum

Verder vraagt men aandacht voor de
verkeersveiligheid op de Straatweg in verband
met het gebruik van de privé-parkeerterreinen
van de horeca gelegenheden daar. Ook pleit
men voor een financiële tegemoetkoming

Parkeerauttomaat op de Kleiweg: binnenkort
in de gehele wijk (foto: Theo Joosten)

Onderhoud aan klok Oranjekerk
De Oranjekerk mist sinds twee maanden
zijn wijzers en uurwerk. Maar geen zorgen.
De gemeente Rotterdam, verantwoordelijk
voor het uurwerk van de kerk, heeft ze laten
weghalen door de Koninklijke Eijsbouts

uit het Noord-Brabantse Asten, het bedrijf
(uit 1872), dat wereldwijd luidklokken en
uurwerken repareert en restaureert. Op
dinsdag 3 november komt die firma het
geheel weer monteren. (foto: Theo Joosten)

Het stukje oude Electroweg

Nu nieuwbouw aan
Rechter Rottekade
Ook de derde keer dat de architect van
Bokkers van der Veen te gast was bij de
Commissie Welstand en Monumenten
(nauwkeurige lezers van de Buurtkrant
weten dat het gaat om negen
appartementen op de hoek van de
kantoorruimtes aan de Kootsekade en
Bergse Rechter Rottekade) is hij door
de commissie met huiswerk belast.

De commissie vraagt wel op subtiele wijze
een verschil te maken tussen het front en
het achterliggende rechthoekige volume
om de verwijzing naar bestaand en nieuw
afleesbaar te houden, zonder afbreuk te
doen aan de architectonische eenheid.

Daarnaast geeft zij mee het industriële
karakter ook in de uitwerking tot zijn recht
te laten komen.’
Een volgend maal wil de commissie de
technische uitwerking van dit scenario zien.

Soep van Sabrina
Voor vier tot vijf personen, of vier ruime
porties voor één persoon
Ingrediënten
• 1 ui (gesneden)
• 3 tenen knoflook (geplet)
• 1 winterpeen (klein gesneden)
• 2 paprika’s (1 rode, 1 kleur naar
keuze)
• 2 koppen rode linzen
• 1 kop groene linzen
• 2 stengels bleekselderij (bepaal
zelf hoe grof/fijn)
• 1 eetlepel tomatenpuree
• 1 blik gepelde tomaten (liefst
biologisch, hoeft niet)
• Handje gesneden koriander
• Handje gesneden peterselie
• 1 ½ liter groentebouillon
• Snuf kurkuma
• Snuf paprikapoeder
• Olie
• Peper

Maar het eind van de procedure is in zicht. Het
gaat om de Bergse Rechter Rottekade 11, het
pand op de foto, een voormalige loonmalerij.
De bouwkundige staat is zo slecht dat behoud
moeilijk, beter onmogelijk, is. De eerste
mogelijkheid is een zuivere reconstructie, de
tweede volledige nieuwbouw, waarbij een
vertaling wordt gegeven van het karakter
van de voormalige loonmalerij. De voorgevel
wordt in dit scenario een bouwlaag hoger
en de latere zij-aanbouwen worden in vorm
niet langer verschillend. De bestaande
gelaagdheid in tijd en vorm tussen de
aanbouwen wordt vertaald in een onderscheid
in de kleur van het metselwerk.
Zelf is de architect voorstander van scenario
twee, de volledige nieuwbouw. Ook de
commissie is daar nu voorstander van.
Zoals het verslag van de vergadering op
16 september stelt: ‘De architect heeft de
commissie voldoende overtuigd dat met
een herinterpretatie van het karakter van
de voormalige loonmalerij de industriële
atmosfeer blijft bestaan en de geschiedenis
van dit gebied herkenbaar blijft.
Bergse Rechter Rottekade 11, de voormalige loonmalerij (foto: Theo Joosten)

Ik wil mijn liefde voor soep delen
met de lezers van de Buurtkrant.
Soep maken, soep eten, ik doe
het al jaren bijna dagelijks. Zowel
voor lunch als voor diner, soep kan
altijd. Overgebleven groente in de
groentelade, je kunt er vast soep
van maken.

Je kunt soep pureren, je kunt het
garneren, en het is ook nog eens goed
in te vriezen. Want of je nu veel tijd hebt
of helemaal niet, of je moeilijke eters
aan tafel hebt of een groot gezin, met
soep kun je altijd een manier vinden om
het lekker dan wel feestelijk te maken
zonder al te veel moeite. En last but not
least, soep is ontzettend gezond!
Daarom de eerste keer een recept voor
vegetarische linzensoep.
Spoel de linzen goed af en laat deze
uitlekken. Verhit olie in een soeppan en
bak hierin de ui, knoflook en de winterpeen
vijf minuten op hoog vuur.
Voeg terwijl je roert tomatenpuree
toe, en vervolgens de kurkuma en de
paprikapoeder. Als het goed is ruikt het
dan al heerlijk in de keuken.
Tot slot voeg je alle overige ingrediënten
toe. Houdt alleen wat peterselie en
koriander achter de hand ter garnering.
Laat alles zachtjes koken en vergeet niet af
en toe te roeren. Plet met de achterkant van
een houten lepel de gepelde tomaten fijn.
Na veertig minuten zachtjes koken is de
soep klaar. Serveer met verse koriander
en/of peterselie.
Eet smakelijk en gezond.
Sabrina

Toch nog feest op de
Bergse Zonnebloem
Dit jaar bestaat de Bergse
Zonnebloem, lagere school voor
Dalton-onderwijs negentig jaar.
En wie jarig is viert feest. De
feestcommissie had een echte
feestweek verzonnen met allerlei
interessante workshops, een
zangochtend, een fotobooth, een
barbecue voor ouders en als kers
op de taart slapen op school! Dit
alles zou in mei plaatsvinden.
De corona-crisis gooide roet in
het eten, de school moest dicht
en dat was een flinke domper
voor iedereen.

in het feest en sommigen waren
verkleed als opa’s en omaatjes,
erg leuk om te zien. Samen met
de oudercommissie hebben we
er een topdag van gemaakt’,
aldus Ellen Dijkstra, directeur
van de Bergse Zonnebloem. De
ochtend werd afgesloten met een
heus Bergse Zonnebloemlied,

speciaal voor school geschreven
en uitgevoerd door twee meesters.
’s Middags werd het onderwijzend
personeel ook nog verrast met een
heerlijke stoelmassage. Het was een
zeer geslaagde dag. Of zoals een
van de kinderen zei: ’Vieren we vanaf
nu elk jaar zo’n feest?’

Op woensdag 23 september is toch
nog een bescheiden (Corona-proof)
feestje gevierd.
De hele school was prachtig versierd
en de kinderen kregen al vroeg op
de ochtend taart. Ook waren er
smoothies en fruitspiesen. Daarna
konden de leerlingen bingoën,
sjoelen, film kijken en knutselen.
’We zijn zo blij dat we de kinderen
een mooie ochtend hebben kunnen
bieden. De kinderen hadden veel zin

Kleiweg 26N, 3051 GR Rotterdam

Achterste rij vanaf links Ellen Dijkstra (directeur), Jelle Kroeze en Rosanne Bakker.
En de kinderen Zoë, Max, Robin, Guusje, Imran, Fien, Kim en Casper, sommigen in vermomming. (foto: Bergse Zonnenbloem)

Adopteer ook een container
Sinds anderhalf jaar heb ik, Elly
Olijrhook,
een
afvalcontainer
geadopteerd. Waar ik woon, ben ik
gezegend met een ondergrondse
afvalcontainer precies voor mijn
huis. Je kunt je voorstellen dat dit een
voordeel heeft (lekker dichtbij), maar
zeker ook nadelen. Zoals iedereen wel
weet, wordt er door sommige mensen

in bepaalde gevallen afval naast de
container gezet. Als dat gebeurt, kijk
ik uit op dat afval en dat irriteert mij
mateloos. Dus na enige overweging
heb ik toen besloten de container te
adopteren.
En het is heel goed te doen, bij
mij in de straat gaat het weleens

telefoon 010 4223095

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.

Basis Zdrave
Praktijk voor
Fysiotherapie Mw.P.N.Leone
Fysiotherapie / McKenzie Therapie
Oedeem Therapie / Lymfedrainage
Medische Fitness Training

Want in de meeste gevallen is de
opening gewoon verstopt met iets
groots. En dan is het een kwestie
even het deurtje openmaken, storing
verhelpen en alles loopt weer soepel.
En ik ben in een paar minuten af van
mijn ergernis af. Daarnaast is het zo
dat wij als adoptanten een speciale
code krijgen, die we kunnen gebruiken
via www.rotterdam.nl/meldingen.

Elly Olyrhook met haar attributen

Kunstlessen voor kinderen in
Bergse Dorpsstraat
Kunstlessen voor kinderen in de
leeftijd van zes tot en met twaalf
jaar vinden sinds september plaats
in de Bergse Dorpsstraat elke
woensdagmiddag en vrijdagmiddag.
De lessen worden gegeven door
Roebie Starink. Zij is eerste graad
docent beeldende vorming en heeft
jarenlang ervaring in het lesgeven

van kunstvakken op verschillende
niveau’s.
De serie lessen wordt afgesloten
met een expositie van de door de
kinderen gemaakte kunst in de
week van 14 december.
Voor meer informatie:
www.roebiestarink.nl/workshops

Activos zoekt actieve vrijwilligers
De
Stichting
Activos
zoekt
enthousiaste vrijwilligers om activiteiten te begeleiden voor senioren.
Dit is mogelijk bij Breggesteyn aan de
Mendelssohnlaan in Hillegersberg
en de Wilgenstaete aan de
Hamakerstraat in Schiebroek-Zuid.
Beide woon-complexen bieden
zelfstandig wonen voor 55plussers.
Er zijn diverse activiteiten en functies:
gastvrouw/-heer, bingo, sjoelen,

creatief, handwerken, lunches
bereiden, etc. Wie musiceert en
het leuk vindt om af en toe op
zondagmiddag voor een kleine
groep senioren op te treden is ook
van harte welkom.
Voor verdere informatie:
stichtingactivos@gmail.com of
06 82460068 of het contactformulier
op de website.

Begoniastraat 6, 3051 LC Rotterdam,
010 - 418 07 58
Zie ook onze website

www.bzfysiotherapie.nl

Door die code krijgt mijn melding
een bepaalde status, zodat het
eerder wordt opgepakt.

Corry’s Dierenwinkel
Bergpolderplein 2-3
3051 GA Rotterdam
Telefoon: 010 4611295

Kortom, het geeft een beetje werk,
maar ook voldoening als de ergernis
van naast geplaatst afval in een paar
minuten is verdwenen en de straat
weer schoon is.

Openingstijden:
ma. t/m do. 9.00 tot 18.00
vr. van 9.00 tot 21.00, zat. 9.00 tot 17.00

Doe uw #schoon #heel #veilig

Rapport Rekenkamer
met veel aandacht voor
het Kleiwegwakrtier
Onder de titel Burgers op de bres
is een rapport van de Rotterdamse
rekenkamer verschenen over burgerinitiatieven. Van de tien initiatieven
die onder de loep werden genomen,
waren er twee uit het Kleiwegkwartier:
Grondwater Op Peil (GOP) uit de
Bloemenbuurt en Prefusta uit het
Statenlaankwartier.
Dat
laatste
initiatief tracht met preventieve
maatregelen de grondwaterstand
op peil te houden en daarmee het
funderingshout te redden.
GOP
heeft
tot
doel
de
grondwaterstand in de Bloemenbuurt
structureel te verhogen.
In de volgende Buurtkrant komen we
uitgebreid terug op het rapport, dat
is te downlaoden via de website van
de Rekenkamer

andrestapijthuis@live.nl

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

maandenlang prima, hoef ik niets
te doen, maar het kan ook ineens
helemaal mis zijn. Bij het adopteren
kreeg ik van Stadsbeheer een
set attributen met daarin onder
andere een bezem, opraapknijper,
vuilniszakken, handschoenen (heel
fijn) en het allerbelangrijkste een
sleutel.

Wie ook een container wil kan contact
opnemen met de wijkregisseur via
L.huizervanzanten@rotterdam.nl
(of via 06-18190959)

www.andrestapijthuis.nl

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

Geen wachtlijst, meestal geen verwijsbrief nodig,
contracten met de grotere zorgverzekeraars.
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Alwin Schogt (lid) en Chris Mast (Buurtkrant).
Kantoor, wijkwinkel en redactie
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