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De vergunning van groen-
teman rinus smit die zijn 
kraam heeft op de hoek van 
de zwartjanstraat met de ja-
cob Catsstraat was verlopen. 
een verlenging zat er voor de 
gemeente niet in. 
De buurt was verbijsterd. 
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Wijkrestaurant Bij de Provenier

Bij weer en wind was Rinus present 
en maakt altijd met je een leuk praatje. 
Elke zaterdag haalde ik met mijn doch-
ter vers geplukt fruit en smakelijke 
groenten. Wat zouden we Rinus mis-
sen! Direct werd door bewoners een 
petitie gestart om de zestiger Rinus 
op zijn vaste stek door te laten gaan. 
Al 31 jaar stond de groenteboer daar. 
De petitie werd in een mum van tijd 
door 1700 bewoners ondertekend. Ge-

lukkig kwam er een positief antwoord 
en dat hoort ook. Rinus kan nog twee 
jaar en drie maanden heerlijke verse 
producten verkopen. ‘Ik ben altijd in 
gesprek gebleven met de gemeente’ 
zegt Rinus. ’Ik had echt argumenten.’ 
Met de steun van de buurt is hij blij. 
Hij is altijd vrolijk, vriendelijk en be-
hulpzaam. En met zijn groente- en 
fruitkraam is Rinus een icoon van de 
Zwart Janstraat in Rotterdam-Noord. 

De noorDerlinK
Katern 
van de gemeente 
Rotterdam
in het miDDen 
van Deze Krant

Hij is nu 64 jaar en zou het liefst nog 
een paar jaar doorgaan. Alleen de ge-
meente Rotterdam wil de vergunning 
niet verlengen. Rinus’ vaste klanten 
komen in actie want het laatste beetje 
nostalgie van kraampjes op straat mag 
niet verloren gaan, vinden ze.  ‘Ik run 
de kraam al 31 jaar en dat doe ik al 31 
jaar elke dag met plezier.’ Rinus de 
groenteman is een man met het hart 
op de tong en bij de gedachte dat hij 

zijn kraam moet opgeven, raakt hij ge-
emotioneerd. En dat vindt hij niet zo 
gek. ‘Dit is niet mijn werk, dit is mijn 
toneel. Als ik ‘s ochtends aankom dan 
gaat de bandrecorder aan en voordat 
ik gewerkt heb, heb ik al zeventig of 
tachtig keer goedemorgen gezegd. Te-
gen iedereen, echt tegen iedereen.’ 

Vervolg op pagina 7

Groenteman Rinus 
hoort in Oude Noorden
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‘Mevrouw, die corona motiveert me 
niet zo……’ Ja, Kunst! Wat wil je? Een 
lesje hoe kom ik uit de put? Wat te 
doen met corona-apathie, malaise, 
tegenslag, tegenwind, ellende, na-
righeid, rottigheid, beproeving, ver-
schrikking etc, hè? Niet achterover 
hangen, niet in verzuipen, intrin-
sieke motivatie i.p.v. extrinsieke, 
een beetje Baron von Münchhausen 
werk………..aan je eigen staart jezelf 
uit je eigen moeras trekken! Zelluf 
doen!! Dalen zijn onderdeel van het 
leven. Is zo helaas. Het zit tegen, 
soms zijn er diepe putten, Griekse 
tragedies, vechten voor je bestaan, 
overkomen van moeilijkheden, het 
beste ervan maken ondanks dat je 
geen zekerheid hebt. Natuurlijk zijn 
dit historische tijden voor een ieder. 
Voor de een is dit zoveelste crisis, 
voor een ander de eerste. Voor een 
jongere of culturele / horeca-onder-
nemer is t wel een onmetelijk-zwart-
gat-beproeving! Niemand in het Wes-
ten kent echter deze vorm van 1 jaar 
lang stil op de plaats. Geen ervaring 
met pandemie in Nederland. Klaar. 
Behoorlijk democratisch. Managen 
in / van het onbekende. The science 
of muddling through. Get over it. Het 
gaat niet zoals normaal. Word moe 
van zeuren, klagen, de corona-kaart 
uitspelen alsof het een goed voor al-
les joker is! Is dit de terugkomst van 
de boemerang van onze warme-bad-
generatie? Verweekte kids net uit 

COlumN

hun warme badje op de ijsbaan in 
beschermende outfit en vervolgens 
afhankelijk van Ouder-Curling-Mas-
ters wiens bezemen ervoor zorgt dat 
het kind perfect rechtdoor toekomst 
blijft gaan? Crisis is inherent aan het 
leven en heeft ook positieve effecten. 
Daarom moet het anders door coro-
na. Corona blijft!

Criminele zorgen
Een shake out van de markt, het “te 
veel” wordt opgeruimd. De 4% krimp 
van de economie valt momenteel nog 
mee, een golf aan faillisementen zal 
verderop dit jaar komen. We zitten 
in een “buying time”-overbrugging, 
kijken of er na de lockdown nog wat 
te redden valt? Nachtleven en ho-
reca zitten op slot, de zelfkant van 
de maatschappij staat onder druk. 
Duidelijk is dat criminelen actief 
zijn als ik een gemeentefolder in de 
brievenbus krijg, die me waarschuwt 
voor slechte noodkredieten van ma-
lafide bedrijven. Dat zijn toch tekens 
aan de wand voor wat er gebeurt ach-
ter onzekere huisdeuren?! Corona 
confronteert ons met ons het wan-
kele kaartenhuis van schulden, op 
te grote voet leven en vage grenzen 
tussen boven- en onderwereld. Waar 
gaat eigenlijk alle criminele energie 
heen nu offline zo beperkt wordt? 
Hoe vrolijk is de afstandsmaatschap-
pij voor een zakkenroller? Ook de 
winkeldief staat voor een gesloten 

winkeldeur. Ondernemers die het 
tegenwoordig niét moeilijk hebben… 
voldoende spaargeld of zwart geld? 
Cybercriminaliteit en whatsappfrau-
de nemen niet voor niets giga toe! 
Noem het daarom ajb geen “reset”, 
want reset impliceert het terugzet-
ten van de oude instellingen. Dat 
gebeurt mooi niet. In het menselijk 
algoritme is stante pede opgeslagen 
dat groei – lineair of exponentieel – 
niet vanzelfsprekend is. NO business 
as usual. Je zal dus iets nieuws / an-
ders en voorzichtiger moeten doen. 
Verandering omdat het moet!

er moet een economie 
komen die er is voor de 
maatschappij en niet 
andersom!
Op weg naar nieuwe spelregels. Na-
denken over essentie, maken van 
nieuwe beginnetjes, waarderen van 
wat je had, wat je deed. Daar waar 
ik in 2019 mijn uiterste docenten-
best moest doen om een beetje in-
teresse voor school op te brengen, 
is dat nu omgedraaid. Wow, Corona 
als een gratis cursus tegendenken! 
HBO-leerlingen die school ineens 
leuk vinden…... met als resultaat ook 
meer doordacht werk. Voor deze su-

perspoedcursus sneldigitalisering 
voor docenten kunnen we het virus 
ook dankbaar zijn! Vrouwtje Natuur 
leert ons de harde les van te veel be-
weging, te veel reizen,  te dicht op el-
kaar. Terug naar de locale omgeving 
lijkt het nieuwe economische nor-
maal met minder transport. Voelen 
we nu zelf ook wat varkens / kippen 
/ kalfjes / nertsen / koeien voelen? 
Opgesloten zijn zonder natuurlijk 
contact of bewegingsvrijheid? Ook 
de mens is een besmettelijk product 
met beperkte houdbaarheidsdatum 
geworden! Het effect van gebrek aan 
vrije uitloopruimte op een levend we-
zen lijkt me duidelijk maatschappe-
lijk geïllustreerd. Wat is het wenken-
de perspectief, waar gloort hoop? Ik 
zet mijn kaarten in - om met Melkert 
te spreken - op een humanisering 
van de economie: minder nadruk 
op groei en winst, meer oog voor 
werkgelegenheid, duurzaamheid en 
innovatie. Stoppen met dieren als 
producten te zien en hen dieron-
vriendelijk te behandelen. Laten we 
minstens 30% minder vlees eten. 
Minder én beter vlees! Trendspecia-
listen voorspellen niet voor niets een 
hernieuwde hippie-tijd, waarin ‘love, 
peace, touch & green’ de toverwoor-
den zijn. Weg van ruzie, frustratie, 
rellen en het korte lontje. Wat liever, 
leuker, aardiger, fijner, makkelijker, 
mooier, slimmer en begrijpender 
zijn naar elkaar. Niet corona-moe, 
maar corona-moeder van het positie-
ve, dat motiveert. Maak het Kralingse 
Bos maar alvast coronaproof voor dit 
nieuwe festijn! 

geen mooier titel verdient 
de artistieke performance 
van dichter en oude noor-
derling edwin de voogt. 
het noorderdicht brengt 
licht in donkere dagen. De 
met poëzie volgekrabbelde 
bierviltjes vinden we terug 
voor de ramen van horeca 
en winkels, maar dan in 
uitvergrote vorm. 

10.000 bierviltjes werden in de 
buurt verspreid en 43 werden als 

raamdecoratie uitverkoren. Via de 
VERS-app op je smartphone kon je 
de gedichten horen op je wandeling 
door de buurt. We zien heel wat be-
woners door Zwaanshals en langs 
het Noordplein wandelen met een 
glimlach op de lippen. 
Edwin is organisator van het lite-
raire evenement bij de plas in Hil-
legersberg waar tal van Rotterdam-
se dichters van zich laten horen. 
Deze keer wilde hij inspelen op de 
wandelaars in de buurt in corona 
tijd. Opvallend is de match tussen 

Corona-moe!?

HeT NOORDeRDiCHT sCHijNT

op initiatief van wethouder 
Kathmann kregen we een di-
gitale conferentie vanuit ar-
minius. volgens Kathmann 
moet de gemeentelijke orga-
nisatie grondig veranderen, 
de rotterdammers moeten 
meer kunnen meebeslissen.

De wijkmanagers krijgen niet gele-
verd door de gemeentelijke diensten 
waar ze om vragen. Dat het anders 
kan bewijst de directe uitkering aan 
winkeliers op de Beijerlandselaan. De 
wijkagenda moet centraal komen te 
staan. De wijk bestelt de diensten le-
veren. Tegelijkertijd met de sprekers 
reageert het publiek digitaal. Waarom 
het bestel veranderen? Kijk hoe het 
beter kan. Is de wijk als schaal niet 
te klein? Werkt de wijkmanager voor 
ons of voor de gemeente? Doe meer 
met referenda. Hoe geef je jongeren 
een plek? 

samen een proces aangaan
Oud wethouder Karakus komt aan 
tafel, hij werkt nu voor platform31 
dat bestuursmodellen in binnen en 
buitenland bestudeert en kijkt wat je 
ervan kan leren. ‘Een bestuursmodel 
verschilt van participatie. Bij partici-
patie gaat het om meedoen en mee 
beslissen’. Een inspirerend voorbeeld 
vindt hij Almelo waar bewoners bud-
getten krijgen waar ze zelf een invul-
ling aan kunnen geven. Waar kan de 
burger over mee beslissen? 
Karakus is kritisch: een derde van be-
woners redt zich goed, een derde leeft 
in armoede en heeft wel andere zor-
gen, een derde vindt dat de overheid 
het maar moet regelen. Je moet kaders 
stellen over mee beslissen. 
Wie gaat over sloop - nieuwbouw? Is 
dit geen stadsbrede beslissing? Het 
publiek reageert bijzonder kritisch. 
Els Leclercq  van TU Delft is al jaren 
betrokken bij participatie. De aanpak 
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de bewoners gedichten en de plek 
waar ze terecht komen. De gedich-
ten zijn te zien tot en met maart 
maar voor altijd op je telefoon. Een 
paar opvallende dichtregels (vrije 
uittreksels): ‘Enfant terrible Frans 
Vogel kwam hier graag, roerend 
het lepeltje traag, durfde wat ande-
ren niet in een waas, graag geziene 
gast in en uit de Faas.’ ‘Vele kralen 
maken een snoer van woorden’ vóór 
het raam van Puur in Zwaanshals. 
Bij de Postiljon dicht bewoner Luc-
kie Delacroix: ‘Aangespoeld bij een 

van een postzegel als metrostation 
Voorschoterlaan is een aanfluiting. 
We willen actieve en betrokken Rotter-
dammers maken, maar weten ze wel 
voldoende over bewonersinitiatieven? 

Naast IJburg maakt Amsterdam een 
nieuw eiland. De ambtenaren wil-
len dit realiseren binnen het budget, 
maar bewoners willen een duurzaam 
en sociaal eiland. Leclercq  vindt dat 
de diensten moeten gereorganiseerd 
worden en willekeur van ambtena-
ren wordt bestreden. Karakus wijst 
op een Belgisch experiment. Diverse 
projecten worden gepresenteerd en 
bewoners bepalen waar het geld aan 
wordt gegeven. ’Gemeente en bewo-
ners doen het samen. We leven niet in 
parallelle werelden. Aan allerlei pro-
blemen werken we. Het gaat van coö-
peratie naar zelforganisatie.’ Karakus 
spreekt zich uit voor directe demo-
cratie. Geen vertegenwoordiging dus, 

hele families schaatsen 
op de singel. er wordt 
uitbundig gelachen, het 
is dolle pret. is het de 
ontlading na de opsluiting 
in Corona tijd? 

Senioren kijken toe met een glimlach 
op de lippen. Zo was het vroeger. Het 
is behoorlijk fris maar de schaatsers 
hebben er geen last van. De anders 
luidruchtige ganzen hebben zich te-
ruggetrokken op het wad onder de 
bruggen. Vaders slepen met de slee-
tjes. Een creatieveling doet het met 
een bierkrat. We maken in elk geval 
wat meer mee dan een supermarkt-
bezoek. Jongelui luisteren naar een 

gettoblaster. Thermosflessen met 
warme chocolade worden aangerukt. 
Nog niemand ging door het ijs en 
binnenschippers kunnen we ook niet 
verwachten. Het is hier geen Amster-
dam. Veel kinderen hebben dit nog 
nooit meegemaakt. De laatste ijstijd 
was in 1997. 
De maandag daarop komt de dooi, 
gevolgd door een prille lente. Nu zijn 
weer de druiventelers aan zet Vin 
Hollandais. Digitaal knalt op omroep 
Brabant de carnaval de huiskamer in 
‘kapje op, kapje af’. Half Rotterdam zit 
vandaag niet in Breda. We pinken een 
traan weg.

gespleten plein, een hipster feest in 
herfstkleuren, verschraald pils en 
vette ballen.’ ’Het oude mengt zich 
met het nieuwe. Niet huidskleur of 
geloof maar de wijk verbindt.’ ’Dwa-
lend door het Oude Noorden zingen 
akkoorden van creativiteit. Ik waan 
me aanbeland in wonderland’ dicht 
Richard bij Jeans en Zo. Verder bij 
Kickaboo: ‘Oude Noorden geen huis, 
maar toch een thuis.’ Wat vind je 
van: ’Mijn Oude Noorden wervelend 
als de wind. Je bent als een graci-
euze dame die soms haar rust niet 

vindt.’ Bij de Noorderbrug: ‘Bij het 
zien van de Noorderbrug ben ik blij 
ik ben weer terug.’ Bij Natuurlijk 
Bloemen: ’Drinkgelag niet te ver-
bloemen natuurlijk, ook in de Faas 
figuurlijk.’ Mooi is de sociale expres-
sie van Wil van Vught ‘Mijn lieve 
Oude Noorden, hier getogen en 
geboren met liefde en saamhorig-
heid, laten we dat iedereen horen.’ 
Wil Dijkgraaf  slaat de spijker op de 
kop: ‘Voor het Oude Noorden heb ik 
geen woorden. Het is een gevoel als 
je begrijpt wat ik bedoel.’

maar samen een proces aangaan. Het 
publiek reageert weer en Lot Mertens 
(ambtenaar Woon Omgevingswet) 
vat samen. In spelvorm wil ze een 
volle bingo kaart vullen met zinvolle 
items. Hoe vind ik mijn wijkagenda, 
doeners zijn ook bereid om te praten. 
Er zijn actieve bewoners genoeg maar 
je moet ze wel zien. Het probleem is 
niet het model maar een stadhuis dat 
niet luistert.

agniesebuurt schuift aan
Nina Hooimeijer mede eigenaresse 
van Bird, Marvin Biljoen van de wijk-
raad en Diane Vergeer van Heliport 
schuiven aan. Ze juichen de nieuwe 
bouwstenen toe: behouden van bewo-
ners energie, luisteren en participatie 
bottum up. Alle drie zijn ze enthousi-
ast over de wijkraadsleden. Ze zijn niet 
gebonden aan politieke partijen, mak-
kelijk benaderbaar en heel betrokken. 
Toch zijn er nuances. Zo wil Diane sa-

menwerking tussen de wijkraden. He-
liport waar ze woont ligt op een kruis-
punt van drie wijken. Nina van Bird is 
voor een brede dialoog. Vertegenwoor-
diging is eenzijdig. Ze wil een groep 
vormen die een afspiegeling is van 
de wijk. Ouderen, jongeren, onderne-
mers, multicultureel. Zo heeft ze ook 
haar personeel geselecteerd. Het geeft 
warmte, begrip voor elkaar en geza-
menlijkheid. Nu worden ondernemers 
vaak gezien als overlast verkopers. 
Volgens Nina is een netwerk hebben 
belangrijk. Ze stelt ook de vraag: waar 
mag je over gaan? Bij gebiedsplannen 
is zekerheid belangrijk, zeker voor on-
dernemers. Je investeert een miljoen, 
dan kan een plan niet om de twee jaar 
veranderen. Je moet denken op lange 
termijn. Centraal bij meebeslissen is: 
’Wat vind je in je wijk belangrijk.’

OP DE NOOrDsiNgEl
ijspret
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Ondertussen duikt de discussie op 
rond waarde en opbrengsten. In de 
ZOHOprincipes kwamen de par-
tijen van creatieve ondernemers tot 
woningbouwcorporatie en ontwik-
kelaars Stebru en Leyten overeen dat 
de waardering van het gebied stoelde 
op de bijdrage van tal van creatieve 
ondernemers die van het gebied een 
aantrekkelijke spot maakten. Die 
sfeer wilde men behouden en dat 
kon alleen door het behoud van de 
huidige creatieve ondernemers wat 
stoelt op een haalbare huurstelling. 
In de nieuwe plannen is er ruimte 
voorzien voor betaalbare huur. Op dit 
moment kent de oudbouw een diverse 
huurstelling. (dit is vooral in het Gele 
Gebouw geregeld, huurders hadden 
een mate van zelfbeheer. Ook Time 
Window huurt als collectief en regelt 
de huurdifferentiatie zelf) De sterke 
schouders betalen meer, de starters 
minder. Conflict met de ontwikkelaars 
wordt het begrip zelfbeschikking. De 
ideeën daarover waren volgens de 
citizens niet heel erg overtuigend. 
(?) Reden voor Arienne Boelens om 
op te stappen. Arienne vindt dat het 
consortium teveel top-down werkt. 
Raymond van den Broek van ZOHO-
citizens ziet nog wel mogelijkheden 
maar heeft de nodige kanttekenin-
gen. De partijen zullen zich beroepen 

op de overeengekomen tender bij de  
aanbesteding. ‘Qua stedenbouw en 
architectuur is het winnende plan van 
Stebru en Leyten goed, meent van den 
Broek, met mooie landschappelijke 
en ecologische elementen.’ Maar vol-
gens hem krijgen de huidige onderne-
mers in de toekomstige ontwikkeling 
te weinig ruimte. ‘We moeten steeds 
maar bewijzen dat dit ook voor de 
ontwikkelaars waarde heeft. Makers, 
kunstenaars en andere creatievelin-
gen moeten niet altijd een tijdelijke 
plek krijgen maar permanent in de 
stad aanwezig zijn. ZOHO is nog de 
laatste plek in het centrum waardoor 
Rotterdam een paar jaar geleden als 
een soort nieuw Berlijn werd gezien. 
’Volgens Karlijn Bouvy van Leyten / 

Stebru kennen de ZOHOcitizens het 
DNA van de ZOHO ondernemer en 
krijgen ze de kans om deze kennis 
in te zetten in het door ontwikkelen 
van het gebied. Terwijl ZOHOcitizens 
vreest dat er bij de ‘verbouwing’ een 
leegloop tot stand komt, voert Karlijn 
aan dat er altijd een beschikbare werk-
plek zal zijn in het gebied. ‘ Dat is ons 
uitgangspunt.’ De tender stelde als 
voorwaarde dat er een minimum aan 
betaalbare ruimte voor de creatieve 
sector beschikbaar blijft, in elk geval 
de komende 10 jaar. ‘Na afloop blijft 
er minder vierkante meters over dan 
er nu zijn’ oppert van den Broek. ‘Het 
gaat er om of we die zelf kunnen ver-
delen en het zo voor iedereen die wil 
blijvenbetaalbaar kunnen houden.’

De fotograaf bracht de levens van in-
dividuen, verdrukten en mensen met 
een onorthodoxe levensstijl in beeld, 
van overal in de wereld. Zijn foto’s en 
film maken je bewust en geven een 
stem aan hen die niet gehoord wor-
den.  Samidin: ‘Het onbewuste wat 
wij als mens niet kunnen zien, kun-
nen wij in beeld wel zien, het onzicht-
bare. Een mens kan niet een seconde 
stil staan want dan begint de tweede 
seconde al. Ik probeer mijn werk te 
prikkelen door de massa, mezelf en 
het onderwerp met elkaars wereld te 
confronteren waardoor er nieuwe en 
gerespecteerde invloeden en beelden 
ontstaan.’ Als we de galerie binnen-
komen worden we getroffen door de 
variëteit van werelden door Staccii in 
beeld gebracht. Je komt er helemaal 
midden in. Uitgelaten jongelui in Los 
Angeles. Eenlingen met tattoos, men-
sen aan de zelfkant. Een jongetje in 
pak torent boven een eindeloze krot-
tenwijk. Een gezin bezet een aftandse 
portiektrap in Katendrecht. Indone-
sische mannen gefotografeerd op de 
koloniale route door een betoverend 
land. Een inkijk in de Parijse banlieue.

jongerengroepen in beeld
Zijn levensproject is Societies. ‘Socie-
ties’ is een verhalende fotodocumen-
taire waarin Stacii Samidin laat zien 
hoe verschillende groepsidentiteiten 
leven in een wereld binnen de alle-
daagse wereld. Met realistische beel-
den laat Stacii Samidin het publiek 
kennis maken met groepen jongeren 
binnen onze samenleving. Zijn werk 
geeft een oprecht beeld van mensen 
achter het masker van het stereotype 
beeld. ‘Societies’ neemt de kijker mee 
op een reis door tijd en ruimte. Het 

is een onderzoeksproject gebaseerd 
op theorie, ervaringen uit binnen- en 
buitenland, radicalisme en het ste-
reotype beeld van bepaalde groepen 
in de samenleving. Door eerlijkheid 
en openheid in beeld en mens na te 
streven, wordt er geprobeerd voorbij 
dit vermeende stereotype beeld te kij-
ken. Om dit te kunnen bereiken com-
bineert Stacii drie patronen in zijn 
fotografie: de eigen ik, het onderwerp 
en de alledaagse wereld. Met deze 
drie patronen creëert hij een nieuwe 
wereld”.

Kleurrijk kunstwerk 

een trotse 
krantenbezorgster

Chantal arts ken ik al 40 
jaar. ze bezorgt de ze-
venkrant met veel verve. 
Chantal is transgender. ze 
wordt volgend jaar 70. haar 
hobby is het filmen van 
evenementen die ze streamt 
op haar Youtube kanaal star 
tv rotterdam. het is geen 
goedkope hobby.
Nu er weinig evenementen zijn heeft 
Chantal besloten tot een beauty make 
over. Ze ziet er echt leuk uit. Ze toont 
me haar grote doos make-up en 
draagt een sexy rokje. Als kind vond 
Chantal al travestieten niet zo gek. 
Ze voelde zich ‘anders’ maar leerde 
als ‘jongen’ voor bankwerker en was 
erg geïnteresseerd in techniek. Toch 
kocht ze stiekem dameskleding. Ze 
trouwt en krijgt een zoon. Als Chan-
tal de transformatie naar vrouw wil 
doorzetten, gaat het koppel scheiden. 
De kleine is pas één jaar maar Chan-
tal moet voor zichzelf kiezen, anders 

kan ze naar eigen zeggen ook niet van 
anderen houden. Als haar zoon 18 is 
wordt de relatie hersteld. 
Vrouw word je niet zomaar. Er gaan 
gesprekken met de psychiater en hor-
monen behandelingen aan vooraf. De 
chirurgische ingrepen vergeet Chan-
tal nooit. Het werkt. Ze heeft borsten 
gekregen en de stembanden worden 
ingekort. Chantal krijgt de looks van 
haar moeder. Haar ouders accepteren 
haar. Met haar vriend bekijkt ze alle 
afleveringen van Drag Race Holland. 
Chantal schiet wel even vol. Geluk-
kig vindt ze, transformeren mensen 
steeds jonger. Chantal is een eeuwige 
optimist die heel wat voor de kiezen 
heeft gekregen. Met haar vriend Mike 
is ze al 24 jaar samen. Toen ze elkaar 
leerden kennen was hij vrouw en 
Chantal man. Beide ondergingen een 
transformatie. Je optutten en vrouwe-
lijk zijn geeft Chantal kracht. ‘Ik voel 
me nu zo gelukkig dat ik bang ben 
om dood te gaan.’

De stichting woonwerk-
plaats piet roovershuis en 
het jan van der ploeghuis 
nodigden de snelteke-
naar johan van Dam uit 
om leuke tekeningen van 
de bewoners. hij maakte 
maar liefst dertig karika-
turen. 
De deelnemers kregen de tekening 
cadeau en poseerden voor een ka-
rikaturaal groepsplaatje. De Piet 
Roovers stichting opende onlangs 
haar buurtatelier waar bewoners 

van het huis en de buurt kunnen 
schilderen en djembé spelen onder 
begeleiding van lokale kunstenaars. 
Het atelier gaat ook samenwerken 
met de Hildegardisschool in het ka-
der van kunstzinnige vorming. De 
Piet Roovers stichting zet ook in op 
het huisvesten van oudere kunste-
naars in het Jan van der Ploeghuis 
in combinatie met een klein atelier. 
Een aantal kunstenaars is al neer-
gestreken en zal  vanaf eind juni 
zorgen voor enkele spectaculaire 
opterdens.

Razendsnelle 
tekenaar

GelD 
VErsus 
WAARDe

De pompenburg plannen 
met prestigieuze 
hoogbouw en parkachtige 
verbindingen richting 
Coolsingel over het spoor 
heen en verder met het 
Dakpark van de hofbogen, 
ondergaan enkele 
wijzigingen. Deze hangen 
onder andere samen met 
het ns standpunt rond de 
overkapping. 

Fotograaf stacii samidin 
brengt onorthodoxe levensstijl in beeld

visions is een fotografie-
project voor en met ver-
schillende generaties uit 
het oude noorden. team 
fratsen werkt tijdens dit 
project samen met foto-
graaf stacii samdin. 
Fratsen is een organisatie die door-
lopend maatschappelijke muziek-
projecten organiseert in de wijken 
in Rotterdam. De uitvoering van het 
project bestaat uit een middag waar 

Stacii Samdin een inspiratie college 
geeft in zijn galerie aan het Noord-
plein 197. De fotograaf vertelt zijn 
persoonlijke verhaal en zijn ervaring 
als straat- en portretfotograaf. Jon-
geren leren de verhalen kennen van 
oudere buurtbewoners en vice versa. 
De ouderen nemen twee muziek-
nummers mee die belangrijk voor 
hen zijn. Geeft het muzieknummer 
een geluksgevoel door een dierbare 
herinnering of refereert het nummer 

aan een ingrijpende gebeurtenis? 
De jongeren proberen elementen 
uit hun gesprek te vertalen in hun 
portret. Belangrijk is dat jongeren 
worden uitgedaagd om hun artis-
tieke identiteit te ontwikkelen en 
te laten spreken in fotografie. De 
twee groepen komen uiteindelijk in 
de galerie om de gemaakte foto’s te 
selecteren voor een expositie in de 
wijk. Stacii geeft feedback . 

Visions, jongeren fotograferen

stacii samidin is fotograaf 
en documentairemaker en 
heeft zijn gallery op het 
noordplein. hij studeerde 
aan de willem de Kooning 
academie. eerlijkheid, 
radicalisme en onbekende 
terreinen vormen de basis 
van samidin’s levenswerk. 
hij wil kijken en luisteren 
zonder vooroordelen. 

sinds kort is het Correct ge-
bouw omgetoverd tot een 
street art/graffiti  kunst-
werk in afwachting van de 
onherroepelijke sloop voor 
nieuwbouw van een woon-
complex. 
Wie de kunstenaars zijn laat naar zich 
raden. Kenners zien wel de handte-
kening van street art graffiti kunste-
naars. Na  het vertrek van Correct 
naar de Ceintuurbaan heeft het pand 
leeg gestaan totdat het in 2017 werd 
gekraakt en tijdelijk bewoond. Buurt-
bewoners hadden begrip voor de kra-
kers. ‘Het pand stond al zolang leeg, 
het verpaupert alleen maar verde’, zei  
een vrouw. ‘Zolang er geen nieuwe 
bestemming is gevonden mogen ze 
er van mij blijven’, was de reactie 
van een buurman. Toch hebben ze 
er vrij kort gewoond. Intussen wer-
den plannen ontwikkeld door EGM 
Architecten voor nieuwbouw die aan 
bewoners uit het Oude Noorden en 
Liskwartier gepresenteerd werden op 
informatiemarkten. Het nieuwe pand 
krijgt dezelfde vorm als het Correct-
gebouw. Het wooncomplex kun je 
in twee delen splitsen. De eerste vier 
verdiepingen zijn van rode bakstenen 
met erkers en verticale ramen, zoals 
veel te zien is in Het Oude Noorden. 

Bovenop deze authentieke basis ko-
men twee moderne etages. Met veel 
glas is de buitenzijde transparant en 
de appartementen op deze verdie-
pingen hebben open balkons. De pa-
nelen op de bovenste etages krijgen 
een zeefdruk die verwijst naar het 
verleden van het pand. Op de begane 
grond is een gezamenlijke tuin en 
ook het dakterras op de derde ver-
dieping is voor alle bewoners open. 
Hier kun je dus samen met de buren 
genieten van de zon. In de plint van 

het gebouw is ruimte voor horeca. De 
83 appartementen zijn duurzaam ge-
bouwd: ze zijn gasloos, aangesloten 
op stadsverwarming en op het dak 
liggen 140 zonnepanelen. In het pand 
zijn 68 huurwoningen die volgens 
Bouwen aan Rotterdam vallen binnen 
de prijsklasse €737,- en €1.350,-. De 
andere 15 appartementen zijn koop-
woningen, waarvan de meesten val-
len in het middensegment tussen de 
€310.000,- en €460.000,-.
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Vanaf 2017 is ze bezig met de idee 
uitwerking. 2018 was het jaar waar-
in ze met drie anderen  tal van eve-
nementen organiseerde gericht op 
bewustmaking. Van die tijd dateert 
ook haar relatie met Blue City om 
hun gedachtegoed, gebaseerd op 
een circulaire economie, toeganke-
lijker te maken en structureel kozen 
ze voor het winkelconcept. Op dit 
moment hebben ze twee ruilwin-
kels, één in het centrum, recht naast 
de koopgoot, en één in Noord.

overproductie en enorme 
vervuiling
Monique en haar collega’s willen 
een halt toeroepen aan het enorme 
overschot aan kleding, wat zorgt 
voor een vervuiling te vergelijken 
met de auto industrie. Daarom is 
Swappen (ruilen) noodzakelijk. Wat 
is het verschil tussen The Swapshop 
en de Leger des Heils winkel? 
De selectie bij The Swapshop is ster-
ker. Ingezet wordt op hoofdzakelijk 
kwaliteit en fashion wat scoort bij de 
kenners. Het concept is gericht te-
gen verspilling. Aanvankelijk telde 
alleen het bewust maken. Nu wil 
The Swapshop  bewijzen dat ook 
een business model haalbaar is.

ruilen en service
Je kan ook geld verdienen met een 
schonere wereld. Klanten brengen 
hun kleding mee en krijgen daar-
voor punten waarmee ze andere 

kleding kunnen meenemen. Naast 
dit ruilen betalen ze ook enige ser-
vicekosten. Maar alles blijft meer 
dan betaalbaar. Een haast nieuwe 
winterjas van Calvin Klein, € 800,- 
in de winkel gaat hier weg voor € 

50 servicekosten en 100 punten. De 
servicekosten zijn voor de huur en 
verbreiding van het concept. Met 
een subsidie van CityLab010 wordt 
nu een social traineeship  gestart 
met talentvolle Rotterdammers.

 samenwerken
Waarom is de zaak bij de Wasserij 
gevestigd? Wat hen verbindt is de 
duurzaamheidsgedachte, 30 pro-
cent van wat ze binnen krijgen als 
kleding gaat ook naar diverse desig-
ners zoals Rotterdamse ontwerper 
Berend Brus, die kleding vermaakt 
en ze zo een nieuw leven geeft. Het 
is een voedingsbron voor ontwer-
pers. Een jongen in de Wasserij is 
gespecialiseerd in sportkleding. De 
sportkleding van Swap wordt apart 
gehouden en gaat naar hem toe. 
In Tilburg zien we gelijkaardige ont-
wikkelingen. Simon Trel en Khaled 
Hamadeh komen erbij zitten. ‘Zelf-
voorzienend zijn in de regio is ook 
een grondgedachte. Het is alsmaar 
kopen en kopen. Zeker in deze co-
rona tijd is er een enorm overschot 
aan kleding. Dump die kleding als-

jeblieft niet. Een jaar geen kleding 
kopen zou een enorme winst zijn 
voor het milieu. ’Het Swap Concept 
trekt voor de Wasserij ook meer 
mensen van buiten aan.

Kennis economie
‘Hoelang produceren ze nog mas-
saal? Het moet altijd nieuw. In Azië 
is het een ratrace. Als rijke landen 
zijn we duur, onze enige redding 
is speciaal zijn’ meent Monique als 
sociologe. ‘Ieder heeft wel zijn eigen 
winkeltje, maar toch hebben ze een 
gemeenschappelijk netwerk.’ De 
Swap Shop zoekt items uit en wil 
een brug vormen tussen de kring-
loop- en vintage en de normale win-
kels.’

plastic zakjes eruit, plastic 
schelpen erin.
Eén december begon de kunstinstal-
latie Fruits de Me, een initiatief van 
Eddy Kaijser. Het is een kunstwerk 
dat langzaam is ontstaan in het 
brugwachtershuisje op de Zaagmo-
lenbrug. Het huisje dient als ten-
toonstellingsruimte waar het kunst-

werk dag en nacht te zien is voor 
een periode van de drie maanden. 
Eerst is plastic afval door school-
kinderen o.l.v. Plastic Whale uit de 
Rotte verzamelden in het huisjes ge-
toond. Vervolgens is het samen met 
senioren verwerkt tot een kunstwerk 
van plastic schelpen met kleurige 
harten. Zij hebben de ontwerpen 

Hij staat er elke dag met fruit en 
groentekraam op de hoek van de Ja-
cob Catsstraat en de Zwartjanstraat. 
De groenteman vindt het heerlijk 
buiten op straat en moet met zijn 64 
jaar nog niet denken aan stoppen. 
‘Ik houd zo ontzettend verschrikke-
lijk veel van de mensen hier in de 
buurt.’
Uniek in zijn soort is Rinus zoals 
hij mensen begroet, te woord staat 
en helpt. ‘Ik zie sommige winkeltjes 
beheren en die staan erbij alsof het 
ze geen fuck interesseert. Dan denk 
ik bij mijn eigen: doe‘s een keer ge-
woon, help eens een keer iemand 
op een normale manier. Want als je 
in Noord gewoon fatsoenlijk, aardig 
en vriendelijk bent. Dan krijg je dat 
vijfentwintig keer zo goed terug.’

schoonmoeder van 82 
moet kraam runnen
De vergunning van de groente- en 
fruitkraam staat nog altijd op de 
naam van zijn schoonmoeder. Die 
was ruim 35 jaar geleden met de 
kraam begonnen maar na een paar 
jaar nam Rinus het al over. De ver-
gunning hebben ze zo gelaten en 
dat is altijd goed gegaan. Tot de 
huidige aanvraag voor verlenging. 
Rinus’ schoonmoeder is inmid-
dels 82 jaar oud en woont vanwege 
het coronavirus tijdelijk in bij haar 

schoonzoon en dochter. ‘Dat is veili-
ger en zo kunnen we goed voor haar 
zorgen’, vertelt Rinus. Een ambte-
naar van de gemeente Rotterdam 
liet Rinus onlangs weten negatief te 
adviseren over een verlenging van 
de vergunning. Met als reden dat de 
vergunninghouder, de schoonmoe-
der in deze, zelf de kraam moest 
runnen. ‘Het lijkt me sterk dat ik 
elke dag een vrouw van 82 jaar naar 
de kraam moet brengen.’ Volgens 
Rinus hanteert de gemeente een 
uitstervingsbeleid en willen ze zo 
langzaam af van standplaatsen en 
kraampjes op straat. Jammer vindt 
hij. ‘Absoluut jammer. Het staat bui-
ten kijf dat die kraampjes het straat-
beeld sieren’, zegt hij vol overtui-
ging over de meerwaarde van kleine 
straat handeltjes. Het is nog maar 
2,5 jaar tot zijn pensioen en hij moet 
niet denken aan vervroegd stoppen. 
‘Ik heb in mijn hele leven nog nooit 
een uitkering gehad en het zal me 
toch niet net voor mijn pensioen ge-
beuren.’

vaste klanten starten petitie
Als zijn vaste klanten horen van een 
dreigend en vervroegd einde van de 
groente- en fruitkraam, komen ze 
in actie. Geboren en getogen Noor-
derling Chris van Agthoven start 
een petitie. ‘Ik kom hier al vanaf 
het begin en Rinus is het gezicht 
van de straat. Mensen hebben een 
praatje. En hier kan je nog een halve 

bloemkool halen of een stukje broc-
coli kopen voor een zacht prijsje’, 
vertelt Chris. Hij is de initiatiefne-
mer van de petitie. ‘Dit laatste stukje 
nostalgie moeten we behouden en 
Rinus zijn laatste paar jaar laten 
volmaken’, vertelt Chris. Het aantal 

steunbetuigingen en handtekenin-
gen stroomt binnen. ‘Mijn kinderen 
zijn groot geworden met de groente 
van Rinus, zegt de 66-jarige Sybella 
van Dongen. Toen zij hoorde van 
het voortijdige einde van de kraam, 
was ze ronduit verontwaardigd. Wat 
is dit nou voor waanzin?’, zegt ze. 
‘Rinus is hulpvaardig, altijd vrolijk 
en betrokken, hij helpt iedereen en 
brengt je spullen thuis.’ Vaste klant 
Heleen Ronden weet de alternatieve 

kraam van Rinus in het pakhuis te 
vinden. Ook zij vertelt hoe bijzonder 
Rinus is. ‘Hij heeft niet alleen lekke-
re groente en fruit, maar oefent ook 
een belangrijke buurtfunctie uit. Hij 
kent iedereen, hij helpt iedereen, 
loopt altijd met tassen te sjouwen, 

Dit is zijn leven. Dit moet niemand 
hem afpakken. Ik weet dit als geen 
ander want ik ben pas 35 jaar met 
hem getrouwd.’ Saignant detail is 
dat ook Sandra’s vergunning op het 
Binnenwegplein in de 90-er jaren 
niet werd verlengd. Ook toen kwa-
men de buurtbewoners uit Cool in 
het verzet. Sandra en haar vader 
konden blijven, weliswaar in de 
vorm van een glazen paviljoen.

gehaakt met opgevist plastic uit de 
Rotte. Ooit zwerfvuil, is het nu ge-
bruikt als materiaal om kunst mee 
te maken. Het project is ontstaan 
vanuit de wens voor meer bewust-
wording en aandacht voor de Rotte 

FRuiTs De meR 

en de natuur. Door de rivier schoon 
te maken en van het afval een kunst-
werk te maken ontstaat er meer be-
wustwording voor onze omgeving. 
Met de creativiteit en inzet van de 
senioren gaan we de vervuiling te 

lijf. Met als resultaat een kunstwerk 
met een serieuze boodschap.  De ex-
positie is inmiddels afgelopen. Het 
wachten is op een nieuw project in 
het brugwachtershuisje.

Groenteman Rinus 
hoort in Oude Noorden
Vervolg van pagina 1

swapshop 
kiest voor 
circulair

we komen binnen in de 
wasserij, een pand vol de-
signers, naast humanitas 
met ingang agathastraat. 
een trapje op en we kijken 
vol verwondering naar de 
diverse kledingstukken 
van kwaliteit en een echt 
Fashion gehalte. elegante 
jasjes, popart broeken, 
stijlvolle hemden, vrolijke 
rokjes en fijne blouses. 
we spreken met monique 
Drent, één van de grond-
leggers van het concept. 

weet alles van de buurt. Dat mag 
niet zomaar weg.’ Ook de vrouw van 
Rinus doet een goed woordje voor 
haar man. Zij runt de groentekraam 
op het Binnenwegplein in het cen-
trum van Rotterdam en schrijft een 
warm betoog onder haar handteke-
ning: ‘Rinus gaat elke dag met ple-
zier naar zijn werk. Weer of geen 
weer. Altijd gezellig zegt hij, met 
zijn klanten of iemand die gewoon 
voor een praatje even langskomt. 

Rinus wordt helemaal stil van alle 
steunbetuigingen. De teller staat op 
bijna 1700. ‘Ik ben diep onder de in-
druk’, zegt hij. ‘Ik ben een normale 
vent die alles voor zijn klanten over 
heeft.  Zoveel  handtekeningen,  zo-
veel  waardering,  daar  ben  ik  ontzet-
tend dankbaar voor.’ De petitie en de 
massale support lijken ook wat in de 
gang te zetten bij  de gemeente Rot-
terdam. Rinus krijgt een telefoontje 
dat ze ervoor gaan zorgen dat hij 
door kan tot aan zijn pensioen. ‘Het 
betekent toch ook wel dat er bij de 
gemeente menselijkheid in zit’,  zegt 
Rinus.  Even later  volgt  de  schrifte-
lijke bevestiging dat Rinus nog 2,5 
jaar door mag met zijn groente- en 
fruitkraam. De  nieuwe  vergunning 
loopt  tot  het  moment  dat  Rinus 
aangegeven  heeft  als  zijn  gewenste 
pensioenleeftijd.  Daarna  verdwijnt  de 
standplaats  uit  de winkelstraat.  Bij  de 
gemeente was altijd  al  de intentie  om 
Rinus  tegemoet  te  komen  omdat  hij 
een speciale sociale functie heeft in de 
wijk
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reDaCtieaDres
ruivenstraat 81 
3036 DD rotterdam
email: info@noorderzon010.nl

reDaCtie
ed de meijer, johannes odé 

FotograFie
johannes odé, joop bastinck

website 
joop bastinck

bijDragen aan Dit nummer
anja berkelaar, Kinderparadijs, 
joke verkerk-van nieuwenburg, 
marjan van hoorn, 
viola schaaff,  hedi leegerstee

opmaaK: bureau404 
DruK: janssen/pers

Huis van de Wijk Mozaïek
Schommelstraat 69
3035 LG Rotterdam
Tel. (010) 244 82 40

Stichting Kinderparadijs 
Meidoorn
Meidoornstraat 47
3036 WC Rotterdam
Tel. (010) 467 80 70
info@kinderparadijs.net
www.kinderparadijs.net

Huis van de Wijk 
Het Klooster
Ruivenstraat 81  
3036 DD Rotterdam
Info@KIoosterOudeNoorden.nl
Tel. (010) 466 15 44
contactpersoon: Leon van 
Barneveld en Johan HoltHof

Centrum voor 
Jeugd en Gezin Noord
Eudokiaplein 31
3037 BT Rotterdam
Tel. (010) 444 46 11
www.cjgnoord.nl

Dock Participatie
Ruivenstraat 81
3036 DD Rotterdam  
Tel. (010) 443 06 00

Servicepunt 
Oude Noorden - Agniesebuurt
Ruivenstraat 81
3036 DD Rotterdam
Tel. (010) 466 15 44

Maatschappelijk Werk Noord
Eudokiaplein 33a
3037 BT Rotterdam
Tel. (010) 443 07 00

Huis van de Wijk 
De Nieuwe Banier
Banierstraat 1 
3032 PA Rotterdam
Tel. 010 846 03 41 

SOL 
(Samen Ondernemend 
Leren)
hoofduitvoerder 
Welzijnsopdracht in Noord
Schommelstraat 69, 
3035 LG Rotterdam
Tel. (010) 244 82 40

Woonstad Rotterdam
Prins Alexanderlaan 201 
Rotterdam 
Tel. (010) 440 88 00

Stichting Havensteder 
Heer Bokelweg 121  
3032 AD Rotterdam  
Tel. (010) 890 25 25

Sociaal Raadslieden
Servicepunt Oude Noorden - 
Agniesebuurt
Ruivenstraat 81
3036 DD Rotterdam
Tel. (010) 466 15 44 
(op afspraak)

Gemeente Rotterdam  
Tel. 14010
Voor al uw vragen, klachten of 
andere meldingen, 24 uur/dag
VraagWijzer
Eudokiaplein 35, Tel. 14010
 
Rotterdam gebied Noord
Eudokiaplein 35

Pedagoog Opvoedwinkel 
Twinkeltje Noord
Ruivenstraat 81
3036 DD Rotterdam
Tel. (010) 467 43 65
Pedagogisch spreekuur:
di 13.30-15.30u(inloop)
wo 8.30-10.30u (inloop) en
10.30-12.30u (op afspraak)

Buurtbemiddeling
Wessel in ’t Veld: 
wveld@dock.nl 
M: 06 - 387 592 56

VOORTGEZET ONDERWIJS
Grafisch Lyceum Rotterdam 
Heer Bokelweg 255  
3032 AD Rotterdam  
Tel. (010) 880 25 00  

Horeca Vakschool Rotterdam
Noordsingel 72
3032 BG Rotterdam
Tel. (010) 465 50 55
www.hvsr.nl

Accent 
Praktijkonderwijs Centrum
Vijverhofstraat 97
3032 SH Rotterdam
Tel. (010) 465 10 36 
Hildegardis Mavo
Walenburgerweg 35
3039 AC Rotterdam
Tel. (010) 465 74 38
www.hildegardismavo.nl

BASISSCHOLEN
OBS De Klimop  
Rembrandtstraat 27  
3035 LL Rotterdam  
Tel. (010) 466 68 95  
 
De Fontein  
Hoyledestraat 25  
3036 LP Rotterdam  
Tel. (010) 465 93 66  

Prinses Julianaschool
Snellemanstraat 47
3035 WK Rotterdam
Tel. (010) 466 15 51

Hildegardisschool 
Verbraakstraat 7 
3036 MR Rotterdam 
Tel. (010) 465 68 40

Wie
WAT
WAAR

 Agenda
 

RAADPLEEG 
www.noorderzon010.nl/agenda/

KIJK VOOR AKTIVITEITEN 
IN DE BANIER EN MOZAïEK OP 
www.solnoord.nl

HET KLOOSTER 
21 april 14:00 
De reuzedwerg (kinderprogramma)
en raadpleeg: 
www.kloosteroudenoorden.nl/

STuDIO DE BAKKERIJ
Online interviews, muziek en 
theater. Info: 
www.studiodebakkerij.nl/agenda/

het youtubekanaal van Kinderpara-
dijs Meidoorn. In de buitenlucht bij 
het Kinderparadijs gingen de kinde-
ren er al mee aan de slag. Diya vond 
het nog niet zo simpel: “Zohee, een 
fiets tekenen is echt heel moeilijk.” 
Maar ze zette door en dat leverde 
een mooie tekening op. Ayoub ging 
vlot aan het tekenen en bedacht 

iets heel creatiefs: “Mijn fiets heeft 
vuurwielen”. Als jij nou ook de wijk 
wat gezelliger wil maken, maak dan 
ook een vrolijke, oude, fantastische 
of creatieve fiets en doe hem in de 
brievenbus van Kinderparadijs Mei-
doorn, Meidoornstraat 47. Wie weet 
komt jouw fiets wel bij de collage! 
Speeltuin Wikado van Kinderparadijs 

Meidoorn is weer geopend voor een 
maximum aantal kinderen. Je mag 
1,5 uur spelen, maar als het niet druk 
is, kun je blijven spelen. Kom je ook? 
www.kinderparadijs.net

op een dag fiets je door het 
oude noorden. zonnetje 
in je gezicht. je toert een 
beetje rond. je hebt een 
neus voor kunst en terwijl je 
fietst neurie je er een beetje 
bij. met de wind in je haren. 
en in de snelheid van het 
voorbij fietsen valt je oog op 
de tekst: “een fiets plaat-
sen” Dat is leuk en positief!

Laat positiviteit nou net een van de 
Wijkwaarden zijn.“Daar kan ik wat 
mee voor de kinderen!” denkt mees-
ter Hugo van het Kinderparadijs. Bij 
navraag bleek dat kunstenares Rosa 
Peters dat negatieve bordje (Geen 
fiets plaatsen) ook niet zo zag zitten 

op haar raam en ze begon de G van 
het woord ‘geen’ weg te peuteren. Dat 
was nog best een klusje. En toen er 
stond: “Een fiets plaatsen”. Ook grap-
pig, moet ze vast hebben gedacht.

Fietsen tekenen
Deze twee kunstenaars raakten met 
elkaar in gesprek en toen ontstond 
het idee dat kinderen aan de slag 
gaan met het tekenen van allerlei 
fietsen. Al die fietsen bij elkaar ko-
men achter het raam te hangen en 
op deze manier ontstaat een gezellig 
kunstwerkje achter het raam aan het 
Zwaanshals, vlak boven het bordje 
‘Hier een fiets plaatsen” Het filmpje 
dat meester Hugo daarvoor heeft ge-
maakt staat op de facebookpagina en 

mijn fiets heeft 
vuurwielen! 

Ontwikkeling Jumbo 
3e Pijnackerstraat
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GEMEENTE ROTTERDAM BETROKKEN IS, ALLEEN OF IN SAMENWERKING MET BEWONERS, BEDRIJVEN OF ORGANISATIES. 

Op 2 maart vond de eerste digitale bijeenkomst plaats voor bewoners en ondernemers 
van de Zwart Janstraat en omliggende straten. Tijdens deze avond heeft de gemeente 
uitgelegd waarom zij een pilot met eenrichtingsverkeer wil starten en welke stappen 
ze gaat nemen om dat zo zorgvuldig mogelijk te doen. Ook was er ruimte om vragen te 
stellen aan de aanwezige experts.

Pilot eenrichtingsverkeer Zwart 
Janstraat  

Huidige verkeerssituatie Zwart Janstraat. 

WONEN | KIKX DEVELOPMENT

De ontwikkeling van de nieu-

we supermarkt aan de Zwart 

Janstraat (Noorderboulevard)  

gaat eindelijk van start. Na 

jaren van voorbereiding en 

procedures is pasgeleden in 

opdracht van de gemeente  

begonnen met de sloop van 

de twee voormalige school-

gebouwen aan de 2e en 3e 

Pijnackerstraat. 

De karakteristieke gevels 

van de scholen verdwijnen 

niet voorgoed uit het straat-

beeld. Zo blijft de gevel aan de 

2e Pijnackerstraat behouden 

en wordt weer in oude staat 

gerestaureerd en onderdeel 

van de achtergelegen nieuw-

bouw. Om de gevel te behouden 

zal na de sloop een tijdelijke 

staalconstructie worden aan-

gebracht om de gevel te sta-

biliseren. Aan de 3e Pijnacker- 

straat worden de historische 

en beeldbepalende elementen 

voorzichtig uit de gevel geno-

men om later weer te worden 

verwerkt in de nieuwe gevel. 

Naar verwachting duren de 

sloopwerkzaamheden tot hal-

verwege dit jaar, mede doordat 

er uiterst zorgvuldig te werk 

Impressie 3e Pijnackerstraat.  

hebben van het mogelijke een-

richtingsverkeer. 

A van oost naar west 

Het eenrichtingsverkeer 

vanuit de Noordmolen-

straat wordt doorgetrok-

ken tot aan de Bergweg. 

B van west naar oost 

Vanaf de Bergweg tot  

de kruising met de Noord-

molenstraat. 

C variant op scenario B 
Waarbij het eenrichtings-

verkeer gedeeltelijk wordt 

ingesteld. 

Onderzoek Gemeentepeiler
De gemeente heeft alle inwo-

ners van Rotterdam Noord 

gevraagd hun mening te 

geven via de Gemeentepeiler. 

In totaal hebben 371 mensen 

de vragenlijst ingevuld. Maar 

liefst 85% van de responden-

ten denkt dat eenrichtings-

verkeer kan helpen om de ver-

keersveiligheid te vergroten. 

De grootste problemen vol-

gens hen zijn een tekort aan 

ruimte voor fietsers, stilstaan-

de auto’s en auto’s die te hard 

wordt gegaan ten aanzien van 

de directe omgeving. Na de 

zomer zullen de bouwwerk-

zaamheden gaan beginnen en 

worden de supermarkt en tien 

nieuwe woningen gebouwd. 

De oplevering staat gepland 

voor halverwege 2022.

Meerdere scenario’s mogelijk
Er zijn drie mogelijke scena-

rio’s gepresenteerd. Deze 

opties zijn onderzocht door 

verkeersexperts en bespro-

ken met de hulpdiensten. Het 

is natuurlijk belangrijk dat zij 

tijdens een calamiteit geen last 

rijden. Veel mensen hebben 

ook verteld waar wij tijdens 

de pilot rekening mee moeten 

houden en waar zij zich zorgen 

over maken. De meest gestelde 

vragen worden beantwoord op 

rotterdam.nl/zwartjanstraat.

Hoe nu verder?
De verkeersexperts van de 

gemeente werken op dit 

moment een voorkeursscena-

rio uit. Dit scenario zal als eer-

ste voorgelegd worden aan de 

bewoners en ondernemers. 

Wellicht organiseren we voor 

hen nog een tweede bijeen-

komst als daar behoefte aan 

is. De rest van de inwoners 

van Rotterdam Noord wordt 

op de hoogte gehouden via de 

gebiedspagina in de Haven-

loods en via de Facebookpagi-

na van gebied Noord. Uiteraard 

houden we bij de vervolgstap-

pen rekening met de manier 

waarop Covid-19 zich ontwik-

kelt en de invloed die het kan 

hebben op de pilot. De meest 

actuele informatie staat op 

rotterdam.nl/zwartjanstraat. 



De Wijkraad Agniesebuurt, van links naar rechts: Laura van der 
Voort, Gino Wouter, Marvin Biljoen, Hamlet Mewafy, Theo Coşkun.  

WELZIJN EN BUITENRUIMTE

Het gemeentelijke programma Rotterdams WeerWoord heeft als doel de stad en  
haar inwoners weerbaar te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals 
droogte, hitte en wateroverlast. In het Oude Noorden is het Klimaat Actie Team actief: 
een groep waarin bewoners, de gemeente, woningbouwcorporaties, ondernemers en 
het waterschap samenwerken aan concrete acties in de wijk. 

Klimaat Actie Team

Vorig jaar is het Klimaat Actie 

Team goed van start gegaan. 

Er zijn contacten gelegd met 

bewoners, woningbouwcor-

poraties, verschillende afde-

lingen binnen de gemeente en 

initiatieven op het gebied van 

groen. Er zijn actiegroepen  

gevormd die zich richten 

op verschillende plekken in 

de wijk, zoals de Blokland-

straat en de Blommersdijkse-

WIJKRAAD

Wijkraad Agniesebuurt in 2021

Ook in 2021 zetten we ons in voor een veilige, sportieve 
en schone wijk. Dat doen we onder andere door:

Illustratie Jan Bunk laan. Maar ook actiegroepen 

rond specifieke thema’s, zoals 

geveltuinen en het stimuleren 

van regenwateropvang. Er is 

een mooie samenwerking ont-

staan met Huis van de Wijk het 

Klooster en stichting Groen-

Goed. Samen hebben zij een 

18 meter lange geveltuin aan-

gelegd bij de ingang van het 

Klooster. 

Op 5 december vond een grote 

geveltuinenactie plaats bij het 

Jan van der Ploeghuis, in de 

Bloklandstraat en in de Raep-

horststraat. Zo’n zestig bewo-

ners, volwassen én kinderen, 

haalden op gepaste afstand 

tegels uit de stoep, schepten 

aarde, plantten planten en, 

ook heel belangrijk, zorgden 

voor broodjes. Met als mooi 

resultaat: nieuwe contacten  

tussen buren en het Oude 

Noorden is 120 meter groene 

geveltuin rijker!

In 2021 gaan we met fris-

se energie verder. Rekening 

houdend met geldende coro-

namaatregelen gaan we weer 

mooie acties neerzetten. Wat 

zijn zoal de plannen? 

-  Blommersdijkselaan: onder 

andere het aanleggen van 

groen, waterdoorlatende 

tegels en samenkomstplek-

jes.

-  Moerkapellestraat: aanleg-

gen van groen en dat kop-

pelen aan het watervast-

houdende ‘polderdak’ dat 

Woonstad gaat aanleggen. 

-  Bloklandstraat: het creëren 

van schaduwplekken, extra 

groen en samenkomstplek-

jes. En een ondergrondse 

regenwateropvang realise-

ren in de buurttuin.

-  Organiseren van meerde-

re acties waarbij we in de 

wijk geveltuinen en andere 

groenvakken aanleggen

-  Stimuleren van regenwater-

opvang door actief te onder-

steunen bij het afkoppelen 

van hemelwaterafvoeren.

-  Werken aan manieren voor 

groeniniatieven én parti-

culieren om makkelijk aan 

organisch materiaal voor 

bodemverbetering te komen.

Genoeg leuks te doen dus! Wil 

je meedoen? Op www.rotter-

damsweerwoord.nl zijn aller-

lei praktische tips te vinden 

waarmee je zelf aan de slag 

kunt. En er is informatie over 

welke subsidies er beschikbaar 

zijn. Als je het leuk vindt om 

niet alleen in en om het huis, 

maar in de hele wijk bezig te 

zijn, sluit je dan aan bij het 

Klimaat Actie Team of één van 

de actiegroepen. Interessant? 

Neem contact op met de 

coördinator van het Klimaat 

Actie Team, Daniël Opbroek: 

danielopbroek@hotmail.com

Gevolgen coronamaatregelen
De Wijkraad wil ook iets doen 

aan de armoede. Door de coro-

namaatregelen hebben som-

mige bewoners het moeilijker 

gekregen. Wij gaan samen-

werken met allerlei organisa-

ties die met name bewoners 

en ondernemers ondersteunen 

die het moeilijk hebben. Na de 

zomer organiseren we samen 

met de gemeente een banen-

markt voor jong en oud in 

het Hofplein theater. Allerlei 

bedrijven zullen daar aanwe-

zig zijn. Ter plekke kan je ook 

tips krijgen over het schrijven 

van een goede sollicitatiebrief 

en het voeren van een sollici-

tatiegesprek. 

Schoon
Erger je je ook zo aan het vuil 

op straat? Samen met Stads-

beheer gaan we dit jaar wer-

ken aan een schonere Agnie-

sebuurt. Zij gaan de meest 

vervuilde locaties beter 

schoonhouden en er wor-

den “grofvuildagen” acties 

gehouden. Een schone Agnie-

sebuurt lukt ons niet alleen. 

Daar hebben we jouw hulp bij 

nodig. Heb je ideeën hoe we 

onze wijk schoner krijgen? 

Vertel het ons. Wij zorgen voor 

de middelen!

Input
Binnenkort starten de par-

ticipatietrajecten voor het 

Hofbogendakpark en nieuw-

bouwwijk ZoHo. Jouw stem 

is ontzettend belangrijk dus 

laat (van) je horen! Volg 

ons via Facebook (facebook.

com/wijkraadagniesebuurt) 

en/of meld je aan voor de 

nieuwsbrief via m.biljoen@

wijkraadrotterdam.nl. 

Sport en spel op het Ammer-
sooiseplein
Vanaf maart gaat Thuis op 

Straat 2 keer per week sport 

en spelactiviteiten organise-

ren voor kinderen! Er wordt 

(eindelijk) een sporttoestel 

geplaatst voor jongvolwas-

senen en oudere Agniesebu-

ren. Terwijl de kinderen op 

het plein spelen werk je aan je 

conditie. Sportscholen uit de 

buurt zullen af en toe sport-

lessen op het plein verzorgen 

die voor iedereen gratis toe-

gankelijk zijn. Zo kan je kennis 

maken met allerlei sporten.

Wil je meer weten over we gaan doen? Kom dan naar onze verga-

dering op 8 maart. Je kan deze digitaal volgen via de website van 

de gemeente Rotterdam (Notubiz). Je kan ons ook een mail sturen 

via wijkraden@rotterdam.nl

Werkzaamheden herinrichting van de straten rondom de Hofbogen.  

BUITENRUIMTE

Agniesebuurt Oost
De gemeente start naar ver-

wachting begin 2023 met het 

onderhoud en de verbetering 

van de buitenruimte in Agnie-

sebuurt Oost. Het riool is ver-

sleten en wordt vervangen 

door een gescheiden riool-

stelsel. Daarnaast is het een 

goede gelegenheid voor nuts-

Het schiet aardig op met de werkzaamheden in de  
Agniesebuurt. Afgelopen september was het project  
in de Vrouw Jannestraat en omstreken klaar en we ver-
wachten dat het project in de Vijverhofstraat in april 
afgerond kan worden. Als laatste is de Agniesebuurt  
Oost aan de beurt. Bewoners worden weer van harte uit-
genodigd mee te denken over de plannen.
 

Aanpak Agniesebuurt

Saïda Boukarhihi (rechts) bij de Duimdrop op het Johan Idaplein

BUITENRUIMTE

Tijdens de afgelopen jaar-

wisseling is er brand geweest 

in de Duimdrop op het Johan 

Idaplein. Door brandschade 

moest de Duimdrop noodge-

dwongen sluiten. 

We zijn de Duimdrop aan het 

herstellen en verwachten dat 

die begin maart weer open 

kan. De medewerker van deze 

Duimdrop, Saïda, maakte van 

de nood een deugd en ging in 

januari bij de Duimdrop op 

het Koningsveldeplein in het 

Liskwartier werken. Zo kon-

den sommige oudere kinderen 

van het Johan Idaplein toch 

nog bij Saïda op bezoek. Op dit 

moment geniet Saïda van een 

welverdiende vakantie. Zodra 

de Duimdrop heropend wordt, 

is zij weer het vertrouwde 

gezicht op het Johan Idaplein.

Duimdrop Johan Idaplein 
heropent na brand 

de wens dat alle zijstraten die 

uitkomen op de Hofbogen ook 

worden vergroend. In hoe-

verre de herinrichtingswerk-

zaamheden in de bovengrond 

gefinancierd kunnen worden 

vanuit het stadsproject Hof-

bogenpark wordt nog onder-

zocht. In de Agniesebuurt Oost 

gaat het om deze vier straten:

-  Agniesestraat (van Bergweg 

tot Teilingerstraat)

-  Heemsteestraat (van Vijver-

hofstraat tot Noordsingel) 

-  Wateringhestraat (van Vij-

verhofstraat tot Noordsin-

gel)

-  Herlaerstraat (van Vijver-

hofstraat tot Noordsingel).

Planning
Als eerste stap moet een Pro-

gramma van Eisen worden 

opgesteld. Daar gaat het pro-

jectteam in de eerste helft van 

dit jaar mee aan de slag. Dit 

wordt ter advisering voor-

gelegd aan onder andere de 

wijkraad. Vervolgens stellen 

we in de tweede helft van dit 

jaar een Voorlopig Ontwerp 

(VO) op. Hier mag u als bewo-

ner over meedenken. Daarvoor 

organiseren we een of meer-

dere interactieve sessies. Ook 

de wijkraad mag weer advies 

geven. Als het VO goedgekeurd 

is door de gemeente dan stel-

len we het vast als Definitief 

Ontwerp. 

Denk en doe mee! 
Woont u in de Agniese-

buurt Oost? En wilt u mee-

denken over de herinrichting 

van uw straat? Hoe maken we 

samen uw straat bijvoorbeeld 

nog leefbaarder en groener?  

Meld u zich dan bij de wijkraad 

of stuur een mail naar  

aanpakagniesebuurt@rotter-

dam.nl. Wij zullen de plannen 

ook tijdens de wijkraadsverga-

deringen toelichten. Dus houd 

de vergaderdata in de gaten. Op 

aanpakagniesebuurt.nl staat 

de laatste stand van zaken. 

Vervanging riolering 
Ammersooiseplein 
De riolering op een deel van 

het Ammersooiseplein wordt 

op dit moment vervangen. Dit 

project stond nog niet volledig 

in de planning en wordt onver-

“De verwachting is  
dat het project in de 

Vijverhofstraat in april 
afgerond kan worden”.

bedrijven (zoals Stedin, Evi-

des en Eneco) om hun bui-

zen en kabels te vervangen. 

En omdat de weg en stoe-

pen toch open moeten, is het 

meteen een goed moment om 

na te denken over de herin-

richting van de straten in de 

wijk. Vanuit het stadsproject 

Hofbogenpark ligt namelijk 

wacht eerder in zijn geheel uit-

gevoerd. Om de werkzaamhe-

den in de Vijverhofstraat goed 

te kunnen uitvoeren, moest 

sowieso en deel van het plein 

opgebroken worden. Na uit-

voering van de werkzaamhe-

den in de Vrouw-Jannestraat 

bleek echter dat voor een goe-

de aansluiting en daarmee 

doorstroming van het riool de 

rest van het plein direct moest 

worden vervangen. Het is dan 

ook niet mogelijk af te wach-

ten op de ontwikkeling van 

de Hofbogen en de eventuele 

aanpassing die dat nog vraagt 

aan het plein. De aannemer 

(DV LIVe) is op 24 februari 

begonnen met de werkzaam-

heden, die in totaal 5 weken 

duren. In deze periode ver-

vangen zij het riool en verwij-

deren ze oude waterleidingen 

en elektrakabels. Het werkge-

bied wordt met bouwhekken 

afgezet. De bankjes, bloemen-

perkjes en bomen in dat deel 

van het plein worden tijdelijk 

verwijderd en worden aan het 

einde van de werkzaamheden 

teruggeplaatst. De speelplaats 

blijft gewoon bereikbaar. Let 

u wel extra op uw kinderen, 

zodat ze niet per ongeluk het 

bouwterrein oplopen.



pagina 9nr 98 - maart 2021

actie 
De bewoners lieten dit niet over 
hun kant gaan. Ze stuurden een 
brandbrief naar het College, ver-
spreidden de brief in de wijk en 
benaderen ook de wijkraad Agnie-
sebuurt voor steun. De wijkraad 
adviseert negatief over de verkoop 
en wilde het behoud van het zelfbe-
heer. Ook de gemeenteraadsleden 
werden benaderd en ook hier werd 
positief gereageerd. Toch liep het 

sawitrie ziet er geweldig 
uit. terwijl iedereen een 
buikje krijgt in de corona 
gaat zij er stevig tegenaan 
en wordt met het koken een 
slanke den. al vanaf maart 
2020 kookt ze voor 20 tot 50 
personen en dat op donder-
dag. Dat is een heel jaar! 

Op woensdag koken studenten die 
luisteren naar ’ Groene Groenten’. 
Sawitrie is snel en handig. ‘Van-
daag is het boerenkool met runder-
rookworst!’ Sawitrie heeft nu zelf 
een bezorgdienst voor al die 75+ 
ers die ze verwent. Omdat de co-
rona gelden op zijn betalen de se-
nioren €3,50 per maaltijd. Sawitrie 

droomt ervan om weer te gaan dan-
sen en om een cocktail te drinken 
op het terras. Haar 18 jarige zoon 
mist zijn vrienden. Je kan zelfs 
geen filmpje pakken. Binnen dui-
delijke regels moet er in de horeca 
zeker op de buitenterrassen toch 
wat meer mogelijk zijn.

sawitrie houdt vol

De Teil blijft 
onder bewonersbeheer

niet over rozen. Flinke ruzies kwa-
men er met de verkoopafdeling. De 
zaak werd zelfs voor de rechter uit-
gevochten. Het werd zo heftig dat 
ambtenaar Marjolein van Doorn 
door wethouder Kurvers werd aan-
gesteld als bemiddelaar richting 
bewoners. Rond het Zuidplein had 
Marjolein al meer met dit bijltje ge-
hakt. Zij wist de bewonersbelangen 
te brengen richting Maarten van 
de verkoopafdeling. Ondertussen 
had de wijkraad nog steeds geen 
antwoord gekregen op haar onge-
vraagd advies van nota bene april 
2018.

De harmonie 
De taak van de bemiddelaar was 
duidelijk. Het complex moest ver-
kocht worden en dit diende te ge-
beuren in harmonie met de bewo-
ners. De oplossing werd gevonden 
bij de stichting Vrouwe Groene-
veld, de stichting voor Behoud van 
Rotterdams erfgoed. Een stichting 
van regenten die zich opwerpen 
als beschermers van het Rotter-
dams Historisch Erfgoed en ook 
het Hofje Zorg en Liefde in de Vij-
verhofstraat in eigendom hebben. 
De stichting wordt eigenaar en 
bewoners houden hun zelfbeheer. 
Beide partijen zijn tevreden. Marie-
Annette van Grunsven, bewoonster 
van het eerste uur, is enthousiast.  
De bewoners krijgen een contract 
voor 30 jaar wat daarna zelfs kan 
verlengd worden.  De stichting 
spreekt van uniek zelfbeheer. Vol-
gens Marie-Annette zijn er harde 
woorden gevallen maar is er een 
prima resultaat behaald. Ze wijst 
op de brede steun die ze kregen 
vanuit de wijk maar ook vanuit 
de gemeenteraad die hen breed 
steunde. ‘De trein leek soms uit de 
rails te lopen.’ Marie-Annette ver-
telt enthousiast hoe de ene buur-
man zijn trap gaat schuren en de 

ander zijn hoog plafond gaat stuk-
ken. ‘Toch is het belangrijkste dat 
sociale woningbouw wordt behou-
den en het complex geen voorwerp 
van speculatie is geworden.’ Wim 
Noordegraaf bewogen bewoner Tei-
lingerstraat: ‘De gemeente wil onze 
panden niet. Ze willen ze verkopen. 
Als het aan hen ligt verkopen ze 
zelfs het stadhuis. Woningen moe-
ten van iemand zijn, we leven in 
een kapitalistische maatschappij. 
We zijn dolblij dat we een vrien-
delijke belegger hebben gevonden. 
We zijn in elk geval voor 30 jaar uit 
de wind. Dan ben ik 98 jaar!’ Ma-
rie-Annette bewoner, actievoerder: 
‘de regenten bestaan al 210 jaar, het 
zijn geen speculanten. We streven 
ernaar om rijksmonument te wor-
den. We zijn het laatste stukje bij 
de brandgrens dat origineel is ge-
bleven op enkele plastic kozijnen 
na die eruit gaan. Vijf jaar geleden 
hebben we de eerste fase funde-
ringsherstel afgerond. Nu pakken 
we de tweede fase aan. Zo kunnen 
de woningen de volgende 100 jaar 
mee. Wist je dat we na ons contract 
van 30 jaar verlenging kunnen vra-
gen? Fantastisch!’

een voorbeeld 
Wijkraadslid Marvin Biljoen vraagt 
zich of ook nog andere complexen 
in de Agniesebuurt verkocht wor-
den. Marjolein van Doorn en 
verkoper Maarten wijzen op de 
Burgemeester Roosstraat, waar 
binnenkort de onderhandelingen 
starten. Theo Coskun wees er in de 
wijkraadvergadering op dat de be-
woners van de Teil zeer betrokken 
Agnieseburen zijn die 25 jaar een 
goed beheer hebben gevoerd. Ze 
zijn een rolmodel voor de andere 
bewoners. Veel van hen engageer-
den zich in wijknieuws, wijkactie, 
straatfeesten en opknappen van de 
woonomgeving. 

het historische pand de teil aan de teilingerstraat 
wordt al 25 jaar beheerd door de bewoners zelf. ze de-
den niet alleen dagelijks onderhoud, maar gingen zelfs 
over tot funderingsherstel. De woningen waren bezit 
van de gemeente rotterdam en vielen onder de dienst 
stadsontwikkeling. ze belandden uiteindelijk op het 
verkooplijstje. hiermee kwam niet alleen het zelfbeheer 
concept, wat werd gehonoreerd door voormalig wet-
houder pim vermeulen, in gevaar maar ook het sociale 
woningbouw karakter.

Rotterdamse woningen van 

vóór 1980 op een houten 

paalfundering en in risicoge-

bieden hebben in toenemende 

mate last van funderingspro-

blemen. De funderingen van 

deze panden kunnen door ver-

schillende oorzaken worden 

aangetast. Helaas beperkt de 

funderingsproblematiek zich 

bijna nooit tot één pand: in 

vooroorlogse stadswijken gaat 

WONEN

Vorig jaar zomer voerde Urbannerdam namens de 
gemeente funderingsonderzoek uit in het Oude Noor-
den Noord. Nu is het zuidelijke deel van de wijk aan de 
beurt. Bewoners in het gebied tussen de Bergweg en de 
Zwaanshals, en tussen de Zaagmolenstraat en de Noord- 
singel hebben inmiddels een uitnodiging van Funde-
ringskracht ontvangen. 

Funderingsonderzoek 
Oude Noorden Zuid
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WONEN | HAVENSTEDER

Wolstraat
Vanaf eind 2021 start Haven-

steder met de bouw van  

15 duurzame sociale huur-

woningen en 16 vrije sector 

woningen aan de Wolstraat. 

Het bouwterrein ligt braak.  

We starten op korte termijn 

met de voorbereidingen. We 

beginnen met onderzoek naar 

de draagkracht van de grond. 

We kunnen niet voorkomen 

dat u op een aantal momenten 

overlast ervaart van de werk-

zaamheden. We zullen er echter  

wel voor zorgen dat onze aan-

nemer deze zo beperkt als 

Projecten Havensteder
mogelijk houdt en de bouw-

plaats en woonomgeving net 

en op orde houdt. De eerste 

voorbereidende werkzaamhe-

den zijn inmiddels gestart.

Start sloop Wiekstraat
In februari zijn we gestart 

met de sloop van de Wiek-

straat (21-49, oneven num-

mers). Deze werkzaamheden  

nemen 8 tot 10 weken in 

beslag. In april verwachten we 

het bouwterrein vrij te maken 

van obstakels. En op 17 mei 

denken we dat Heijmans kan 

beginnen met de nieuwbouw. 

De woningen worden volgens 

planning in het voorjaar van 

volgend jaar opgeleverd.

Start ontwikkelstrategie 
Agniesebuurt 
Havensteder is in bezit van 

WONEN | WOONSTAD

Aanpak woningen met 
een slechte fundering
Woonstad Rotterdam is in 

maart 2020 gestart met het 

vernieuwen en verbeteren van 

woningen met een slechte fun-

deringen in het Oude Noorden. 

Naast het vernieuwen van fun-

deringen van beeldbepalen-

de woningen, voeren we ook 

grootonderhoud uit. De verbe-

teringen zorgen ervoor dat de 

woningen minder energie ver-

bruiken en prettiger worden 

om in te wonen. In de meeste 

gevallen worden ook de keu-

kens, wc of badkamer ver-

nieuwd. De woningen kunnen 

dan de volgende 25 jaar weer 

vooruit. 

Verbouwen tijdens lockdown 
Het werk voert Woonstad uit in 

bewoonde staat. “We beseffen 

dat onze bewoners voor een 

langere termijn in een onrus-

tige periode zitten. Werk-

lui beginnen vroeg met het 

werk en zijn de hele dag bezig; 

maken lawaai en stof. Daar 

bovenop speelt ook corona en 

de lockdownperiode(s). Hier-

door is de bewegingsvrijheid 

voor iedereen minimaal. Alle 

winkels en buurthuizen, op de 

supermarkt na, zijn dicht. De 

combinatie verbouwen en een 

lockdown is pittig, zeker als je 

kinderen hebt die thuis moe-

ten leren. We kijken samen 

met de huurder naar oplos-

singen als de woonsituatie 

ondraaglijk is door geluids-

overlast. Soms bieden we een 

rustwoning waar mensen zich 

tijdelijk kunnen terugtrekken 

en een andere keer bieden we 

een logeerwoning aan, waar 

ook geslapen kan worden.  

De woningen zijn sober maar 

doelmatig ingericht en voor-

zien van wifi”, zegt Debby 

Smit, projectleider Wijken van 

Woonstad Rotterdam.

Funderingstrein rijdt door 
In mei 2021 levert Woon-

stad het eerste funderingpro-

ject aan de Heer Vrankestraat, 

Hoeksestraat en Hoyledestraat 

op in de kop van het Oude 

Noorden. Een tweede project 

aan de Benthuizerstraat, Lou-

werslootstraat en Zoomstraat 

is gestart. Het derde project, 

een aantal woningen in de 

Soetendaalsestraat begint van 

de zomer. Meer projecten wor-

den voorbereid. De projecten 

lopen als een ‘funderingstrein’ 

nog een aantal jaar door in de 

wijk. 

De houten palen die aan vervanging toe zijn. 

de eigenaren bewust van  

de funderingsproblemen die 

spelen in hun wijk en wel-

ke gevolgen dit kan hebben 

op de (middel)lange termijn. 

Funderingskracht is onlangs 

een nieuw project gestart in 

het Oude Noorden Zuid. Eind 

januari hebben zij een bijeen-

komst georganiseerd waarin  

eigenaren werden geïnfor-

meerd over funderingspro-

blematiek en de subsidie van 

de gemeente. De gemeen-

te subsidieert tot 75% van 

de onderzoekskosten, maxi-

maal € 1.500 per eigenaar per 

jaar. Voorwaarde is wel dat de 

eigenaren van panden die de 

fundering delen het funde-

ringsonderzoek samen doen. 

Funderingskracht ondersteunt 

bij het leggen van contact met 

buren door bijvoorbeeld het 

organiseren van bijeenkom-

sten. Ook houden zij woning- 

eigenaren op de hoogte van  

het proces via nieuwsbrieven. 

Funderingskracht is tot 16 juli 

aanspreekpunt voor eigenaren 

in het Oude Noorden Zuid. Bent 

u eigenaar in het Oude Noor-

den Zuid en geïnteresseerd in 

gesubsidieerd funderingson-

derzoek? Neem dan contact op 

met Shimona Malaihollo via 

010-766 04 15 of oudenoor-

denzuid@funderingskracht.nl

veel woningen in de Agniese-

buurt. Een groot deel hiervan 

is voor de oorlog gebouwd en 

dus verouderd. De komende  

jaren gaan we op aardig wat 

plekken investeren om de 

woningen klaar te maken voor 

de toekomst. Hoe we dit gaan 

doen staat in de ontwikkel-

strategie voor de wijk. Hierin 

beschrijven we een toekomst-

visie die we samen met de 

buurtbewoners en de gemeen-

te Rotterdam op gaan stellen. 

Wij willen dat er zoveel moge-

lijk inbreng van alle gebruikers 

van de Agniesebuurt in terug-

komt. En dat de visie haalbaar 

is. We zijn natuurlijk afhanke-

lijk van factoren zoals tijd en 

geld. Ook zijn wij in gesprek 

met de wijkraad. Binnenkort 

vragen wij de inwoners van de 

Agniesebuurt om een vragen-

lijst in te vullen. Hoe woont u? 

Waar bent u wel tevreden over 

en waarover (nog) niet? Houd 

uw brievenbus in de gaten!

Overzichtsfoto van de Wiekstraat waar een deel van de woning 
gesloopt wordt.

het vaak om meerdere pan-

den die met de fundering aan 

elkaar verbonden zijn. Soms 

gaat het om een hele straat-

kant of zelfs meer. Daarom is 

een wijkgerichte aanpak om 

eigenaren te steunen bij fun-

deringsonderzoek belangrijk. 

Per buurt of wijk worden de 

bewoners benaderd door de 

proces-begeleiders. Zij maken 
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Dapper doorstaat de jonge eigena-
resse Anna Regina de corona crisis, 
ze kent namelijk niet anders. Vorig 
jaar kreeg ze in januari de sleutel 
van het winkelpand, en na tweeën-
halve maand verbouwen en inrichten 
startte de winkel in het voorjaar met 
een klein assortiment eigengemaakte 
jam en siropen en de verkoop van 
biologisch brood, meel en degelijke 
keukenspullen. 
Een mogelijkheid voor een leuk ope-
ningsfeestje was er niet, want de 
corona crisis brak aan en de winkel 
ging open voor slechts 1 klant tege-
lijk: Nu, na driekwart jaar, heeft ze al 
een trouwe klantenkring gevonden in 
haar buurtbewoners, en mede door 
haar instagram pagina vol prachtige 
fotografie komen er ook bezoekers 

uit Amsterdam, Den Haag en zelfs 
uit België. Geduldig wordt er voor 
de deur gewacht. De winkel biedt 
momenteel dan ook veel leuks en lek-
kers voor wie van gezond maar vooral 
ook van lekker eten houdt zoals cakes 
en koekjes (ook Vega en zonder glu-
ten), spreads voor op brood of als dip, 
altijd een verse salade en soep om 
mee te nemen en natuurlijk de wisse-
lende collectie huisgemaakte siropen 
en jams waarmee het allemaal begon. 
Er staan momenteel maar liefst 12 
verschillende zelfgemaakte jams om 
uit kiezen met smaken zoals pruim 
met verveine of marmelade van bit-
tere sinaasappel met kamille. Het 
kraak verse biologisch zuurdesem-
brood komt van Meneer Leffers uit 
Delft. Een stevige sandwich met dit 

brood om mee te nemen wordt vers 
voor je klaargemaakt, net als een van 
de warme dranken voor er bij. Het 

fruit voor de jams komt van Rotter-
damse stadstuinders, van biologische 
bedrijven en van het stukje familie-

land in IJhorst (in de kop van Over-
ijssel). Daar komen ook bloemen en 
verse kruiden vandaan die gebruikt 
worden in producten zoals in bloe-
men- en kruidenzout, eigen kruiden-
thee mengsels, siropen en als smaak-
maker in diverse gerechten. Een 
exclusief assortiment kookboeken, 
verfijnd keramiek, kleine kunstvoor-
werpen en keukengerei maakt het 
aanbod compleet. Anna Regina hoopt 
dat mensen ook nu de weg naar de 
Zwaanshals weten te vinden en de 
winkel haar eerste jaar overleeft. Dat 
openingsfeestje, dat moet er zeker 
nog komen. Misschien in mei als de 
winkel 1 jaar bestaat? Dan laten we 
jullie dat zeker weten en kunnen we 
samen proosten!

aan de rotterdamse 
zwaanshals, waar op za-
terdag het publiek zwerft 
langs de vele food-, design- 
en fashion winkeltjes die 
elkaar daar afwisselen, is 
momenteel weinig leven te 
bekennen. wel bij regina 
food and objects op 325c, 
waar de etalage ieder keer 
weer verrast, de geur hangt 
van vers gebakken cannelés 
(de beroemde parijse koek-
jes met rum) en op zaterdag 
een uitnodigende mand vol 
baguettes klaarstaat voor 
haar klanten. 

Regina 
foods 
and 
objects

om de rotte verder op de 
kaart te zetten bij bewoners, 
ondernemers, overheden en 
andere organisaties, schreef 
stichting plezierrivier de 
rotte, in samenwerking met 
air, architectuur instituut 
rotterdam en partners van 
der leeuwkring en ge-
meente rotterdam een open 
oproep uit voor de poort 
van noord, de plek waar 
de rotte de rotterdamse 
ruit van rijkswegen binnen 
stroomt. 

Met 39 inzendingen is de Open Op-
roep Poort van Noord een onverwacht 
succes. Voor de jury lag de vrijwel on-
mogelijke taak om uit de rijke oogst 
één of meerdere winnaars aan te 
wijzen. ‘Het was appels met peren 
vergelijken, maar het is gelukt!’.  De 
inzending ‘Rotte, stel je voor’ van Ma-
rit Schavemaker en Jet ten Voorde en 
‘De Beeldenro(u)tte’ van Margit van 
Schaik en Jesper Baltussen, zijn de 
twee winnaars van de eerste ronde! 
De winnaars ontvangen € 2.500,- 

om hun plan verder uit te werken en 
zullen dat tijdens de geplande Rotte 
Conferentie op 4 juni presenteren. 
Daar wordt de uiteindelijke winnaar 
gekozen en start het traject tot reali-
satie.

sleutelplek langs de rotte
Ewoud Dekker, Stichting Plezierri-
vier de Rotte: “In ons Ontwikkelper-
spectief ‘De Rotte beweegt je’ benoe-
men we de Poort van Noord als één 
van de negen sleutel plekken langs de 

Rotte. Een locatie waar het beleefbaar 
maken van de mooie verhalen van de 
Rotte goed kan bijdragen aan de sa-
menhang van het gebied en het aan-
trekkelijker maken ervan. Een plek 
bedoeld als ‘anker’ voor de continue 
beleving van de Rotte; je wordt hier 
op vanzelfsprekende wijze bewust 
gemaakt van het verhaal van de Rotte. 
En een plek waar aan de ene kant Rot-
terdam begint en aan de andere kant 
het groene deel van het Landschaps-
park Rottemeren. Het creëren van 

een waardevolle Poort van Noord be-
gint volgens ons met de agendering 
ervan.

Diversiteit
Iedereen kon een idee indienen. In-
dividueel of in teamverband. En van-
uit professionele en/ of persoonlijke 
betrokkenheid. Het winnende idee 
moet de Poort van Noord agenderen, 
zichtbaar maken, gebruik ontlokken 
en een bijdrage leveren aan het pro-
grammeren van deze plek. Als voor-

bode van een nieuwe waardevolle 
sleutelplek langs de Rotte. Bij deze 
Open Oproep, en de beoordeling van 
de ideeën, staan specifiek de criteria 
identiteit, inclusief & verbindend, 
landschap & duurzaamheid centraal. 
Ewoud Dekker: “We zijn blij verrast 
over het aantal inzendingen. De di-
versiteit van de inzenders is groot en 
de creativiteit van de ideeën is onge-
kend. Vanuit diverse invalshoeken is 
er naar (de toekomst van) de Poort 
van Noord gekeken.  

Open Oproep ‘Poort van Noord’

jana beranová schrijft poë-
zie en proza. in 2008 kreeg 
ze de erasmusspeld voor 
haar inzet voor de letteren 
en in 2009 - 2010 was ze 
stadsdichter van rotterdam. 
ze voelt zich betrokken bij 
het breekbare en de maat-
schappij. ze juicht samen-
werking met beeldend 
kunstenaars en musici toe. 

Verschillende van haar gedichten 
zijn geplaatst in de openbare ruimte.
Dichteres Jana Beranová is eruit. 
Na haar dood wordt haar woning in 
de Rotterdamse Provenierswijk een 
vluchthuis. ‘Voor schrijvers die in 
nood zijn, om op adem te komen.’ 
Haar keuze is begrijpelijk. Beranová 
kwam op jonge leeftijd zelf als vluch-
teling uit Tsjechië naar Nederland en 
werkte later als dichter onder meer 
voor Amnesty International. De na-
latenschap gaat naar ICORN, een 
internationaal netwerk voor vluch-
telingen, dat tijdelijk onderdak en 
een vluchtplek biedt aan schrijvers 
die door hun werk gevaar lopen. De 
Rotterdamse Stichting Verhalenhuis 
Belvédère krijgt het beheer over de 
woning.

uitgestalde verzamelingen
De bijzondere woning ademt het 
leven van de dichteres. Op een 
overloop hangt een serie ingelijste 
kunstwerkjes met dichtregels van 
Beranová. ‘Dat was van een project 
met Henk van Wessem’, vertelt de 
inmiddels 88-jarige dichteres. Elke 
dag, 584 dagen achter elkaar, maakte 
Henk een tekening en ik een dicht-
regel. Die hebben we drie maanden 

lang geëxposeerd in de Laurenskerk 
en verkocht. Wat overbleef, hebben 
we gedeeld. Mijn deel hangt hier. ’In 
de woonkamer staan of liggen verza-
melingen uitgestald; waterkruiken 
bijvoorbeeld, of stenen.’ Beranová:  
‘Ik reisde vroeger met een Eend en 
had altijd een schepje bij me. Overal 
zat ik in de grond te peuteren of ik 
wat los kon peuteren. Zo begon het 
eigenlijk al. Bijzondere stenen gin-
gen mee naar huis.’ Een collectie 
oude gereedschappen uit Groningen 
hangt in het trapgat. Lachend: ‘In-

eens had ik gereedschappen, die ik 
eigenlijk nooit wilde verzamelen.’ Er-
naast hangen vormen om chocolade 
te maken. 

inboedel intact houden
Kortom, alles in het huis heeft een 
verhaal. En Beranová wil niet dat 
haar mooie dichtbundels in de prul-
lenbak verdwijnen. ‘Slechte boeken, 
of boeken die niets waard zijn, daar 

kan ik mee leven. Maar de dichtbun-
dels die ik heb staan, mogen niet 
weg!’ Met de schenking van haar 
woning bereikt Beranová dat haar in-
boedel intact blijft. ‘Ik zat maar te pie-
keren wat ik aan wie kon weggeven, 
zodat het niet verloren zou gaan.’ Die 
zorg is nu voorbij. ‘Ja, dat gevoel heb 
ik. Dat was ook de bedoeling. Maar 
de bedoeling was natuurlijk ook dat 
bepaalde dingen niet zomaar wegge-
gooid werden.’ ‘Kijk, ik hang er niet 
aan. Ik ben helemaal niet hebberig. 
Het gaat er bij mij omdat het een 

goede bestemming krijgt.’ Als het 
vluchthuis onverhoopt spaak loopt, 
heeft Beranová notarieel een tweede 
optie vastgelegd. Twee goede doelen, 
Amnesty International en Vluchtelin-
genwerk, mogen dan alles verkopen. 
‘Ja kijk, het leven is vergankelijk, dus 
dingen ook. Maar ze moeten goed be-
steed zijn.’

VluCHTHuis 
voor schrijvers in nood

twee kunstenaars bivak-
keerden in studio de bak-
kerij. vandaaruit maakten ze 
een historische reis over de 
bergweg waar altijd wat te 
beleven viel. hun verhalen 
goten ze in reuze spandoe-
ken op bouwhekken. rotter-
damser kan het niet. 

De Bergweg was vroeger een landweg 
die paard en koets naar Hillegersberg 
voerde. Ondernemers en fabrikanten 
brachten rond 1900 werkgelegenheid 
en levendigheid op de Bergweg. Spe-
culanten zetten huizenblokken neer. 
De Bergweg stapte de moderniteit in. 
Geleidelijk gaat de straat zich ontwik-
kelen als een zorgboulevard. Met het 
Bergweg ziekenhuis en het Eudokia 
ziekenhuis. Er komen verloskundi-
gen en begrafenisondernemers als 
het CVU. Het gaat van de wieg tot het 
graf. In 1991 worden de ziekenhuizen 
gesloopt. De straat is gekend om zijn 
kroegen en artiesten. 100 jaar geleden 
trok de chocoladefabriek Beukers en 
Rijneke in het pand waar sinds 2012 
de Bakkerij is gevestigd. Miljoenen 
chocolaatjes werden er gefabriceerd. 
‘Van cacao naar cultuur grappen’ de 
smaakmakers. 

De bekendste vrouw van Rotterdam
We botsen op het beeld van Janine 
Wegman, geboren als Rinus. Janine 
was goochelaar, organist, universeel 
artiest en cultfiguur. Ze vond haar 
identiteit en werd de bekendste vrouw 
van Rotterdam. Bij het vroegere For-
mido wordt de aandacht getrokken 
door Nel van Prooijen. Ze gaf vanuit 
haar woning aan hele generaties kin-
deren piano - orgel - zang -  en dans-
les. De foto op het Billboard is ont-
roerend. Tante Nel zoals ze genoemd 
werd, woonde samen met tante Toos 
voor die tijd (50-er jaren) exceptioneel. 
Wat verder op 124 had seksuoloog 
Felix Dupuis zijn huisartsenpraktijk. 
Ook al was hij protestant, hij was heel 
openhartig en bewoners konden er 
met hun intiemste geheimen terecht. 
Bij de Correct locatie wordt ook het 
verleden gememoreerd. In 1901 was 
daar een Zuid Afrikaans openlucht-
museum. In 1908 kwam er de eerste 
bioscoop van Rotterdam Noord. In 
1935 kwam er een modern theater dat 
tenslotte plaats maakte voor het elek-
tronica walhalla Correct. De Bergweg 
heeft een bewogen geschiedenis die 
veelvuldig over de toonbank ging in 
de rits gezellige kroegjes. 

De smaakmakers
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gratis maaltijden voor 
bewoners met een smalle 
beurs
Sinds vorig jaar november is er een 
nieuw restaurant in de Proveniers-
wijk. Een restaurant waar gekookt 
wordt voor mensen aan de onderkant 
van onze samenleving. Kwetsbare 
bewoners die financieel niet rond-
komen en vereenzamen. Momenteel 
worden in wijkrestaurant Bij de Pro-
venier drie dagen in de week zestig 
maaltijden bereid en bezorgd in heel 
Noord.

Natuurlijk heeft corona roet in het 
eten gegooid. Het was de bedoeling 
dat wijkrestaurant Bij de Provenier 
in november open zou gaan en dat er 
ook gegeten zou kunnen worden. ‘Er 
kan nu alleen worden afgehaald en 
gebracht’, zegt Carlos met enige spijt 
in zijn stem. Hij heeft een koksoplei-
ding gevolgd en werkt voor Stichting 
De Gaarkeuken als coördinator van 
beide keukens, op Zuid en in Noord. 
‘Het is jammer dat onze gasten niet 
samen gezellig kunnen eten, een 
praatje met elkaar kunnen maken. 
Dat missen ze’, weet hij uit ervaring. 

‘Ik heb een buurtrestaurant gehad 
en kookte daar gratis een keer in de 
maand een driegangenmaaltijd voor 
buurtbewoners die het moeilijk had-
den.’

meer maaltijden
‘Het liefst zouden we elke dag wil-
len koken’, zegt Gert Hofsteenge, 
bestuurslid van Stichting De Gaar-
keuken. ‘De ervaring is dat onze 
doelgroep steeds minder vaak naar 
buiten gaat voor een maaltijd. En 
een deel krijgt zelfs helemaal geen 
warme maaltijd zonder tussenkomst 
van de gaarkeuken. Daarom zijn we 
gaan bezorgen. In Rotterdam Noord 
ligt de armoedegrens rond de twintig 
procent.’ 
In de eerste drie maanden zijn er 
twee keer per week zestig maaltijden 
bereid. In januari hebben bewoners 

uit Noord, die vrijwilligers zijn bij het 
wijkrestaurant, een bewonersinitia-
tief ingediend opdat dat aantal kan 
worden uitgebreid naar zestig maal-
tijden vijf dagen per week. ‘We heb-
ben in februari besloten sowieso een 
derde dag te gaan koken. En wat mij 
betreft mag het gedurende deze pan-
demie zeven dagen per week’, geeft 
Gert aan. 

lekker en gezond 
In totaal zijn zo’n dertig vrijwilligers 
betrokken bij het wijkrestaurant. 
Hun achtergronden lopen zeer uit-
een en ze komen uit verschillende 
delen van Noord. Sommigen helpen 
eén, twee dagen in de week, anderen 
één keer per twee weken. De kook-
ploeg bestaat altijd uit vier personen 
en de werkzaamheden in de keuken 
beginnen om 12:30 uur. Op dinsdag 

en donderdag heeft de uit Kralingen 
afkomstige André de leiding. ‘Ik heb 
geen koksopleiding gevolgd, maar ik 
heb jaren gekookt voor buurthuizen 
en bij activiteiten voor grote groepen. 
Maar corona heeft dat doorkruist.’ 
Via via is hij bij het wijkrestaurant 
terechtgekomen. ‘Gelukkig kan ik 
nu weer doen waar mijn hart naar 
uitgaat: lekker en gezond koken voor 
mensen die het minder hebben.’ 

Vandaag, donderdag, staat op het 
menu: groente, aardappelpuree met 
een gehaktbal à la André, en een plak 
overheerlijke cake toe. ‘Een maaltijd 
bestaat uit een hoofdgerecht met de 
ene dag een voorafje en de andere 
dag een toetje. Het menu varieert per 
dag, maar ligt voor de komende zes-
tien weken vast’, vertelt Carlos. ‘Soms 
wordt het aangepast als we groenten 

of andere etenswaren gedoneerd krij-
gen. Maar in principe kopen we alles 
zelf in. Behalve de aardappelen die 
we elke week krijgen, zo’n veertig à 
vijftig kilo.’ 

mooi initiatief
Om 16:00 uur komt de schoon-
maakploeg van twee personen die 
begint met opruimen en afwassen. 
Ondertussen verdeelt de kookploeg 
de maaltijden over zestig bakjes die 
keurig opgesteld staan op grote tafels. 
Arnold, vrijwilliger uit de Proveniers-
wijk, vertelt dat hij in de Havenloods 
over Bij de Provenier had gelezen en 
dat ze vrijwilligers zochten. ‘Waar-
schijnlijk zoals de meesten hier, 
ben ik tijdelijk werkloos vanwege de 
corona crisis. Ik wilde al heel lang 
iets nuttigs doen voor mijn wijk. Nu 
heb ik tijd en ik kon me vinden in de 
doelstelling van De Gaarkeuken om 
te koken voor mensen die dat echt 
nodig hebben. Ik help één keer in de 
veertien dagen in de keuken en word 
daar blij van. Een mooi initiatief.’ 
Alle zes wijkraden van Noord hebben 
positief gereageerd op het bewoners-
initiatief om het wijkrestaurant Bij de 
Provenier te ondersteunen. 

gaarkeuken 
en wijkrestaurants 
Stichting De Gaarkeuken van Rot-
terdam, opgericht in 2017, stimuleert 
goed, gezond en gezellig eten. Dat 
doet zij vanuit een aantal wijkres-
taurants op Zuid en sinds novem-
ber 2020 met een wijkrestaurant 
in Noord. Het doel is minder draag-
krachtigen gratis een voedzame twee 
gangen maaltijd te kunnen aanbie-
den. Bewoners die wel genoeg bud-
get hebben, kunnen voor 4,50 euro 
eveneens een maaltijd nuttigen. Zo 
wordt een tweede doel bereikt: door 
samen te eten, worden relaties aan-
geknoopt en kan eenzaamheid wor-
den teruggedrongen. Door de corona 
crisis is het tweede doel (tijdelijk) in 
de verdrukking gekomen. Het doel 
is dat na de crisis het wijkrestaurant 
Bij de Provenier vijf dagen per week 
opengaat voor mensen uit Noord en 
anderen. Kent u iemand die moeite 
heeft of heeft u zelf moeite om de 
eindjes aan elkaar te knopen? En be-
hoefte aan een maaltijd? Laat het dan 
weten. Het liefst via het maatschap-
pelijk werk of via Gert Hofsteenge: 
gert@hofsteenge.net

Marjan van Hoorn

WijkrEstauraNt 
Bij De PROVeNieR

Aanvankelijk woonde hij in het stuk 
Wolstraat dat nu is afgebroken en 
gebruikt wordt als speelplek voor de 
kinderen. Hij had goede contacten 
met de moeder van Husniya Rook, 
ook getrouwd met een Engelsman. 
Elson was zijn hele leven zeeman en 
heeft zowat de hele wereld gezien. 
Hij ergert zich aan de grote bekken 

die mensen opzetten bij de loketten. 
Al dat negatieve. ‘ Wij zijn anders op-
gevoed door onze ouders.’ Elson was 
ons getipt door Havensteder.’ Een 
kleurrijk man met een goed verhaal.’ 
Elson kijkt naar buiten op de Rotte. 
‘Het is heerlijk als al die bootjes varen 
en de kinderen schateren van plezier.’ 

Elk jaar gaat hij naar de Wereldhaven-
dagen. Vijf jaar zat Elson in het Mid-
den-Oosten en anderhalf jaar in Au-
stralië tussen de kangoeroes. Negen 
maanden bivakkeerde hij in Brazilië 
met de Samba en struinde door de 
natuurparken in Kenia. In 1987 valt 
hij in zijn schip van drieënhalve me-
ter hoog naar beneden. Vijf weken ligt 

hij in het Havenziekenhuis, hij wordt 
afgekeurd, geen verzekering dekt nog 
een verder zeemansleven.

old school
De gewezen zeeman is vol lof over de 
Combinatie later gefuseerd met PWS. 
Het waren Old School mensen. 

s’ ochtends bellen en s’ middags ston-
den ze op de stoep. En hoe gaat het nu 
met Havensteder? ‘Ik had problemen 
met ratten als konijnen in mijn tuin. 
Het had wat voeten in de aarde tot de 
huurcommissie toe. Tot ik op Jan Pot-
appel stootte, een man van mijn hart. 
Met Ricardo en de jongens van de 
BouwAkademie komt het wel goed.’ 
We hebben het over de grote vaart, de 
enorme partijen graan die verscheept 
werden naar India en door crimine-
len werden ingepikt. Het gesprek 
komt natuurlijk ook op Corona. ‘Een 
beetje zwabberend beleid’, meent 
onze zeeman. Maar alsjeblieft geen 
Wilders, dit is een disaster.’ We heb-
ben het over het Oude Noorden van 
vroeger, een migrantenwijk. Je kon er 
goed leven en werken. 90 dagen had 
je om een baan te vinden. Er waren 
hele leuke cafés, nog geen drugs, veel 
Hollandse winkels, tot de langslepen-
de stadsvernieuwing de mensen weg-
dreef. Alles wordt nu duurder. Haven-

steder droomt van een Montmartre 
hier in de buurt. Het gesprek springt 
een beetje van de hak op de tak. ’Hoe 
kan één van de grootste Havensteden 
zijn trams 5 dagen niet laten rijden?’ 
Elson beweert geen groene vingers te 
hebben, maar heeft wel een markante 
bloementuin vol variatie. ‘Wij zijn di-
nosaurussen’ grapt Elson. Zijn tv en 
stereo zijn belangrijk, niet dat digitale 
gepiel. Toen hij op de sleepboot zat, 
had je van soorten kapiteins. De één 
houdt het bij brood en sardines, zon-
der groene thee. Wat een afgang. De 
ander komt met croissants en gebak-
jes, eclairs en donuts.

gefascineerd door kleuren
Elson is gefascineerd door de kleuren 
in verre landen, Afrika, Zuid-Ameri-
ka. ‘Dan komen ze hier en moet het 
stukken grijzer. Hou die kleuren van 
je natuurlijke habitat!’ We hebben het 
weer over de kroegen in het Oude 
Noorden, de Wijnberg en de Vogel. 

bewoners van de senioren-
flat op de zaagmolenstraat 
zaten goed in de puree. Door 
de wind en sneeuwstorm 
waren de galerijen aan de 
achterzijde bedolven onder 
wel 70 cm sneeuw. ricardo 
van havensteder kreeg di-
verse telefoontjes. 
Een bewoner met rollator maakte een 
rotsmak. Snel schakelde de wijkbe-
heerder Ray van de Bouwakademie 
in. Het was een titanenarbeid, de 
sneeuw weg scheppen en dan consta-
teren dat er nog een dikke ijslaag on-
der zit. Vanuit de bewoners kwamen 
er heel wat positieve reacties. Vooral 
de snelle ingreep werd gewaardeerd. 
‘Nu kunnen we eindelijk weer naar 

de brievenbus om onze medicijnen 
op te halen.’ De seniorenflat herbergt 
in meerderheid bewoners met fysieke 
problemen, met rollators en scootmo-
biels. Het bleef niet bij sneeuwpro-
blemen. Vanuit Zaagmolenkade en 
Zaagmolendrift kwamen alarmeren-
de geluiden over een muizenplaag. 
Zochten ook zij een warm plekje? De 
Bouwakademie maakte gaten dicht 
en deuren goed afsluitbaar. Trekker 
van de bewoners was meneer Elson, 
Engelsman en Liverpool fan. Zijn 
schutting wordt herstelt en achter 
zijn tuin worden groente en bloem-
bedden klaar gemaakt op het verwaar-
loosde binnenterrein. Meneer Elson 
geeft ons zijn kijk op de straat en zijn 
woningbouwvereniging. 

zeeman houdt van 
kleurrijke buurtbewoners

Herman Brood en Jules Deelder wa-
ren vaste gasten. ‘Zo hadden we er 
niet veel, maar het was wel echt Rot-
terdam.’ Wat is er mooier dan een ter-
ras in het Oude Noorden? 
Elson staat versteld van de enorme 
technische ontwikkelingen in de Ha-
ven. Vrouwen staan beneden met een 
knopje het laden te regelen. Alles is 
gerobotiseerd en vraagt 45% minder 
werklui. ‘Verhoudingen in de buurt 
zijn veranderd. Vroeger zat je in de 
kroeg en kreeg je de schilder, timmer-
man of loodgieter getipt.’ Elson heeft 
een bloedhekel aan afhaal, het gaat 
om het contact. We hebben het over 
contact, ontmoeten en het met elkaar 
omgaan. Het zeemansleven maakte 
Elson open minded, zelfs de taal is 
geen hinderpaal. Er zijn zoveel mooie 
mensen. Een wijk vol gewone men-
sen, compleet multicultureel is een 
zegen. Elsons levensmotto: geduld, 
ga mee met de flow. Ontdek de mooie 
mensen om je heen.

ik kom binnen bij meneer elson aan de zaagmolenkade 
en wordt al direct geconfronteerd in het halletje met een 
reuze liverpool vlag. ‘ze doen het niet zo best maar ik blijf 
fanatiek supporter.’ meneer elson, engelsman van origine, 
woont sinds 1992 in het oude noorden. 

Havensteder 
tegen sneeuwoverlast 
en muizen
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in steden als leiden en 
haarlem bevinden zich veel 
hofjes voor oudere en onge-
trouwde vrouwen, maar in 
rotterdam zijn  er nog maar 
enkele te vinden. zo is daar 
het hofje van Kuijl’s Funda-
tie aan de ’s gravenweg, dat 
zich tot 1972 aan de schie-
kade bevond en steen voor 
steen verhuisd werd naar 
het landgoed vredenoord in 
Kralingen. aan de voorscho-
terlaan, is daar nog, sinds 
1904, ’uit liefde en voorzorg’. 
tenslotte is daar het hofje 
‘vrouwe groenevelt’s liefde-
gesticht’, dat in 1902 op haar 
derde en definitieve bestem-
ming aan de vijverhofstraat 
in het oude noorden terecht 
kwam. over dit hofje wat 
meer…

De grondlegger
Het begon toen grondlegger Geertrui-
da Groeneveld in haar testament liet 
opnemen dat een deel van haar geld 
moest worden gebruikt voor ‘pieuze 
of nuttige gebruiken’. Haar fortuin 
had ze verkregen door haar kinder-
loze huwelijken met verschillende 
gereformeerde heren. Hiermee wilde 
ze een tehuis voor bejaarde en onge-
huwde vrouwen oprichten. In 1816 
werd het eerste hofje aan de Oostsin-
gel (=Goudsesingel) geopend. In 1817, 
toen de overheid de armenzorg naar 
zich toe wilde trekken, brachten de re-
genten deze op een dwaalspoor door 
voor een andere naam te kiezen: Vrou-
we Groenevelt’s Liefdegesticht. Door 
de stadsuitbreiding moest het hofje 
verhuizen en kwam het op de Weena-
straat te liggen, iets ten noorden van 
het Hofplein. Rond 1900 moest het 

hofje voor de derde en laatste keer 
verhuizen, de grond waarop het lag 
was nodig voor de aanleg van de Hof-
pleinlijn. Zo kwam het dat vanaf 1902 
dit hofje zich aan de Vijverhofstraat 
bevindt.

De regenten
De regenten (allemaal heren) hadden 
het vroeger voor het zeggen. Zij be-
paalden de huisregels voor de oudere 
en ongehuwde bewoonsters, die nu 
volkomen achterhaald zijn, maar toch 
leuk om er eentje te noemen uit de 
begintijd: 

Artikel 9: Niemand mag uit hare wo-
ning des nachts afwezig zijn zonder 
daarvan aan de Opzigtster kennis te 
hebben gegeven, en voor een afwezig-
heid van driemaal vier en twintig uren 
en langer heeft zij een schriftelijk con-
sent van den President-Regent nodig, 
hetwelk voor den aanvang der afwe-

zigheid hare woning doen luchten 
en voor de nakoming van het Artikel 
zorgen. 
Architect Barend Hooijkaas kreeg de 
opdracht van de regenten voor het 
ontwerp van het hofje aan de Vijver-
hofstraat. Hij ontwierp een u-vormig 
hofje met 18 woningen en een regen-
tenkamer aan een gemeenschappe-
lijke tuin. Hooijkaas werd hij de ‘ker-
kenbouwer’ van Rotterdam genoemd 
waarvan verreweg zijn bekendste 
schepping de voormalige Koningin-
nekerk. In 1994 droegen de  regenten 
het hofje over aan de Stichting  Oude-

renhuisvesting (SOR)  die het hofje 
grondig liet renoveren en qua voor-
zieningen aan de tijd heeft aangepast. 
Speciaal voor het 100-jarig bestaan 
zijn de tuin en de regentenkamer op-
geknapt. En sindsdien is het een rijks-
monument. 

Het is haar tweede vestiging. Haar 
eerste zaak was op het Mathenes-
serplein en startte 5 jaar geleden. 
Dezelfde sfeer wil ze creëren in 
het nieuwe pand dat veel ruimer is. 
Vooral de indeling sprak haar aan. 
Leyla heeft een druk bezochte Web-
shop en hier is ruimte voor opslag en 
bestellingen. Haar absolute speciali-
teit is Turks fruit dat ze zelf vers ma-
ken en in lange repen in de etalage 
ligt. Het blijft niet bij Turks fruit. We 
zien noten, olijven, gebroken fruit, 

thee, koffie, handgemaakte jams, 
bonbons. Er is ook een afdeling zeep 
en eau de cologne gepresenteerd 
met tal van hebbedingetjes. Het hele 

interieur bestaat uit handgemaakte 
blank houten stellingen en tafels. De 
producten zijn een complete mix.
‘Ondernemen moet in je zitten, ver-

telt Leyla, het is niet altijd de gemak-
kelijkste weg. Je doet het gewoon. 
Je moet gebruik maken van de 
mogelijkheden.’ Wist je dat Arslan 

30.000 volgers heeft op Facebook?  
De klantenkring is compleet gemixt. 
‘We zijn hier net en hebben nog 
geen reclame gemaakt. We gaan nu 

het contact met de buurt oppakken.’ 
Fotograaf Johannes duikt in de thee 
afdeling.: zoete thee die je ook kan 
opeten, appel- en granaatappel thee, 
lindebloesem en vanille, groene thee 
met gember. De zaak is geur rijk 
en we ontdekken ook massage-sets. 
Grote koekjesdozen prijzen boven 
op de schappen, ze zijn schitterend. 
De open instelling van deze jonge 
mensen zal ongetwijfeld aansluiten 
op de spirit van het Oude Noorden. 
Zoetterette is een aanwinst voor de 
Benthuizerstraat. We proeven diver-
se stukjes Turks fruit, die door Ferdi 
zijn afgehakt. Heerlijk! Zoetterette 
vind je op Benthuizerstraat 77 / 79d 
Rotterdam.

Vrouwe 
Groenevelt’s 
liefdegesticht 

het eurosongfes-
tival komt er aan. 
hedi legerstee 
roept bewoners op 
om mee  te doen met 
activiteiten in rot-
terdam noord rondom 
het festival in mei. ‘je hoeft 
niet te kunnen zingen om 
een oun te zijn. 
Het songfestival gaat door en wij or-
ganiseren het stadsprogramma van 
het songfestival in Noord: Open Up 
Noord. We zoeken allerlei mensen. 
Ook jij kunt meedoen! Ben je handig 
met redactiewerk of vind je het juist 
leuk om een groep kinderen aan te 
sturen? Ben je een productie-wonder 
of liever een vlaggenlijn-bouwer? Sta 
je graag op het podium, of liever ach-
ter de schermen? Goed met pen en 
papier of juist met sociale media en 
het maken van filmpjes? Stuur een 
mailtje naar info@openupnoord.nl 
en kom bij het team van OUN!  Wil 
je het liefst optreden, maar ben je 

geen songfestival-zanger? Geen pro-
bleem. Voor jou is er een aparte ma-
nier om je aan te melden. Dat kan via 
Rotterdam laat je horen! Daar wordt 
een platform geboden voor talenten 
uit alle hoeken en gaten. Maak een 
filmpje en stuur deze in via What-
sApp of WeTransfer. Op deze site 
vind je alle info, nummers en mail-
adressen’: www.openuptorotterdam.
eu/rotterdamlaatjehoren
Volg ons op Facebook voor nieuwe 
info: facebook.com/openupnoord 
OUN komt 2-wekelijks digitaal sa-
men via zoom. Stuur een mailtje 
als je hierbij wilt zijn. Projectleider: 
Hedi Legerstee hedi@ideh.nl

meedoen 
met 

viola schaaff, wijkraadslid 
oude noorden vertelt over 
het wijkactieplan en de ko-
mende lifestream vergade-
ringen van de wijraad: ‘het 
nieuwe jaar is al even aange-
broken en de wijkraad oude 
noorden is weer met frisse 
moed van start gegaan’. 
Zo hebben we het Wijk Actie Plan 
voor dit jaar gemaakt, waarvan we in 
iedere openbare vergadering een punt 
zullen benoemen. Onze openbare 
vergaderingen zijn via livestream te 
volgen op de site van de gemeente en 
via Facebook. Het Wijk Actie Plan is 
een jaarlijks terugkerend plan voor 
de gemeentelijke diensten. Zij krij-
gen taken (acties) mee die wij in onze 
visie hebben uitgesproken. Deze visie 
wordt de wijkagenda genoemd en is 
leidend voor de vier jaar dat de wijk-
raad is gekozen. In deze agenda staan 
doelen zoals meer groen, veiligheid 
en bouwplannen. De agenda is terug 
te vinden op de site van de gemeente, 
onder het kopje wijkraad oude noor-
den. Dit jaar richten we ons op zaken 

die veelal zijn blijven hangen in het 
vorige jaar door corona. Of op pro-
blemen die juist zijn ontstaan, zoals 
armoede, vervuiling en leegstand. 
Samenwerking tussen de verschil-
lende wijkraden in Noord is daarbij 
van groot belang. De wijkraad draagt 
ondernemers en bewoners die het in 
deze tijd moeilijk hebben een warm 
hart toe. We hopen dat sociale initia-
tieven meer op de voorgrond komen; 
deze zullen wij met liefde ondersteu-

nen. Maak dus gebruik van de moge-
lijkheid en dien een bewonersinitia-
tief in. Ook (sociaal) ondernemers 
kunnen dit doen. Zolang het doel 
maar verbinding en ondersteuning 
is, met een mooiere, fijne, schone 
wijk als resultaat. Samen staan we 
sterk! ‘
https://www.rotterdam.nl/wonen-
leven/het-oude-noorden/ 
https://www.facebook.com/
wr.oudenoorden/

Wijkraad Oude Noorden 
via livestream

zOeTTeReTTe meT VeRs TuRKs FRuiT 

in de benthuizerstraat 
verscheen heel onlangs 
een schattige winkel, 
heel kleurrijk, met tal van 
streekproducten uit tur-
kije en rijnmond, absoluut 
biologisch. we maken 
kennis met enthousiasme 
eigenaresse leyla arslan, 
die met haar broer Ferdi 
de zaak runt. 

hoe is dat nou, wonen in 
een hofje?
Lydia 59, bewoonster sinds 2006: 
‘Voordat ik hier kwam wonen kende 
ik het hofje al en was er gelijk van 
gecharmeerd. Ik moest een ver-
zoek indienen bij de regenten om 
hier te mogen wonen en motiveren 
waarom ik hier wilde wonen en wat 
ik dacht voor de bewoonsters te kun-
nen betekenen.’ 
Ineke 68, bewoonster sinds 2020: 
‘In de korte tijd dat ik hier woon 
ervaar ik de beslotenheid als een 
gevoel van veiligheid. Het is een 

oase van rust, geen geparkeerde 
auto’s voor je huis en een mooie 
tuin voor je deur. dit hofje alles wat 
op  mijn droomwensenlijst stond: 
een benedenwoning met tuin, een 
oud huis,  een levendige buurt, in- 
of dichtbij het centrum van Rotter-

dam. En daarnaast is het nog een 
prachtig,besloten monument.’
Agnes 72, bewoonster sinds 1998: 
‘Het is hier beschut, veilig en mooi 
wonen, terwijl alle stedelijke acti-
viteiten binnen fietsafstand zijn. 
Soms is er gezeur over achterstallig 
onderhoud en andere gemeenschap-
pelijke dingen. Maar dat lossen we 
samen op. Het enige wat ik mis is 
een logeerkamer.’

hoe is de omgang 
met elkaar?
Agnes: ‘De sfeer is over het alge-
meen goed, de meeste vrouwen zijn 
betrokken en hulpvaardig.’
Ineke: ‘Ja, zoals dat meestal gaat 
in een vrouwengroep. Warm en 
steunend, maar ook wel eens met              
spanningen. Soms iets kleins, waar-
achter vaak onverwerkte of niet goed 
opgeloste zaken uit het verleden een 
rol spelen. Dat kan benauwen, maar 
dat duurt meestal niet lang. Ik zie 
het als een uitdaging om alles zo 
luchtig mogelijk en liefdevol te bena-
deren. Lydia: ‘We zijn er voor elkaar 
en staan open voor elkaar.’

wat doen jullie met elkaar?
Ineke: ‘Afgelopen zomer deden al-
lerlei leuke activiteiten zoals bingo, 
sport, BBQ, buitenbios, maar toen 
was daar de Corona, waardoor ik in 
de korte periode dat ik hier woon, 
nog niet zoveel kans heb gekregen 
om dingen samen te doen.’ 
Lydia: ‘Ja, de jaarlijkse BBQ en de 
kerstbrunch, kon helaas niet door-
gaan.’
Agnes: ‘We hebben overleg over ge-
meenschappelijke belangen. 
Praktische zaken zoals regelen van 
tuinmeubilair, maar ook begeleiden 
en zorg dragen voor zieke bewoon-
sters.’ 
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Alle huurders hebben een passend 
woonaanbod gekregen. De Kruiswijk 
Groep is op 8 februari met de sloop-

werkzaamheden begonnen. Ze ver-
wachten dat de woningen half april 
zijn gesloopt. Dan wordt het bouw-
terrein vrijgemaakt van obstakels. 
Op 17 mei start de nieuwbouw die 
in het voorjaar 2022 wordt opgele-
verd. De sloop startte ter hoogte van 
Wiekstraat 49C. Door het verwijde-
ren van de houten schuren ontstond 
een opening om de sloopkraan te 
kunnen opstellen. De meeste stof-
overlast komt van het slopen van de 
kappen. Wanneer de muren naar 
beneden komen wordt stofoverlast 
bestreden door intensief te sproeien. 

eengezinswoningen 
in de sociale huur

opnieuw moeten we een 
stuk waardevol historisch 
stadsgezicht in het oude 
noorden gaan missen! De 
wiekstraat is zo een histo-
risch stukje. in 2013 werd 
door de gemeente de Cul-
tuurhistorische verkenning 
gepubliceerd voor het oude 
noorden met als doel de 
historische identiteit van de 
wijk mee te laten wegen bij 
beslissingen over sloop of 
behoud. 
Er zou moeten worden ingezet op het 
behouden en versterken van de his-

torische beeldkwaliteit van de bebou-
wing. Toch werd voor de Wiekstraat 
besloten tot sloop. We weten dat fun-
deringsherstel een te kostbare zaak 
was, maar jammer dat er niet wordt 
nieuw gebouwd achter de gevel. Ha-
vensteder wil wel beeldbepalende or-
namenten opnemen in de traditionele 
nieuwbouw. In de Vinkenstraat waar 
vorig jaar woningen werden gesloopt 
zal de bocht in de straat worden be-
houden. Er komen eengezinswonin-
gen in traditionele stijl met tuintje 
en schuurtje. Nagenoeg geruisloos 
verdwijnen er halve straten in Rot-
terdam. In het Oude Noorden begon 

Historisch stadsgezicht 
verdwijnt

Woonstad met de beroemde Blokland-
straat, waar ooit de beroemde voet-
ballers Coen Moulijn, Wim Jansen 
en Jan Villerius opgroeiden en die 
in 2018 opnieuw landelijke bekend-
heid kreeg omdat er één huiseigenaar 
geen genoegen nam met de afbraak. 
Het leverde een bizar beeld: een oud 
overeind gebleven pand dat nu is in-
gebouwd tussen dure nieuwbouw. 
En er dreigen nog meer historische 
stadsgezichten in het Oude Noorden 
verdwijnen ondanks de gemeentelijke 
cultuurhistorische verkenning voor 
het Oude Noorden. 

Ter hoogte van 21A wordt een deel 
van de woning handmatig gesloopt 
met het oog op de bestaande bebou-
wing. 
Een deel van de Vletstraat wordt 
opengesteld voor bouwverkeer om 
de buurt goed te kunnen ontslui-
ten. De huidige parkeerplaatsen in 
de Wiekstraat komen te vervallen. 
Er is goed overleg met de Prinses 
Julianaschool om sloop en bouw zo 
rustig mogelijk te laten verlopen in 
het belang van leerlingen, leraren 
en ouders.

In De Nationale Week Zonder Vlees 
(8 tot 14 maart) introduceert het aan 
de Linker Rottekade gelegen Digters 
de vegetarische maaltijd bezorgser-
vice ‘Digters Thuis.’ De behoefte aan 
kant en klare vers bereide vegetarische 
maaltijden neemt snel toe. Vegetarisch 
restaurant Digters springt hierop in. 
Sinds 1991 waren ze op zoek naar vege-
tarisch eten dat zich onderscheidt. Ini-
tiator Patrick de Regt: ‘Al langer leefde 
bij ons de wens om lekker vegetarisch 
eten aan de deur van elke Rotterdam 
thuis te leveren. Goede en smaakvolle 

vegetarische maaltijden zijn de trend. 
Steeds meer mensen kijken er naar 
uit.’ Digters Thuis lost dat op en is er 
voor iedereen. Voor vegetariërs, flexita-
riërs of wie eens de vegetarische keu-
ken wil proeven. Wie gaat er nou niet 
watertanden bij de gedachte aan een 
goede gado gado met sticky tempeh. 
Digters geeft een introductie korting 
van 50% . Iedere maandag leveren ze 
verse maaltijden aan huis in het Oude 
Noorden en Kralingen - Crooswijk. 
Vanzelfsprekend is er ook die moge-
lijkheid voor elke Rotterdammer.

Onlangs kregen de appel- en peren-
boompjes op het Luchtpark op Station 
Hofplein een snoeibeurt door vrijwil-
ligers van Dakakker en GroenGoed 
onder deskundige begeleiding. 
Na restauratie van Station Hofplein 
zijn er 5 jaar geleden 150 fruitboom-
pjes op het dak geplant door Binder 
in samenwerking met Stichting de 
DakAkker en het Rotterdams Mi-
lieucentrum naar het ontwerp van 
bureau Zus. Sinds 2017 verzorgen 
vrijwilligers en medewerkers van 
GroenGoed de fruit- en heemtuin op 

het Luchtpark  en verbouwen er ook 
groente en klein fruit. Elke dinsdag 
wordt er tussen 11 en 14 uur getui-
nierd op wat nu de Tuin op Hofbogen 
heet. Maar ook op de andere stads-
landbouwprojecten van Groengoed 
wordt het hele jaar door getuinierd 
door vrijwilligers: zoals de Vredestuin, 
het Wilgenplantsoen en de Blokland-
tuin. Ook diverse geveltuinen wor-
den aangelegd en onderhouden door 
GroenGoed.  Wil je meedoen? Neem 
contact op met info@groengoedrot-
terdam.com

TuiN OP HOFBOGeN 

Digters, vegondisch 
genieten thuis

vanaf medio 2021 start 
havensteder met de bouw 
van 22 duurzame éénge-
zinswoningen in de sociale 
huur aan de wiekstraat, dat 
betekent dat na zorgvuldige 
afweging (behoud versus 
sociale huur) de huidige wo-
ningen nu worden gesloopt. 
het is mooi dat er hier inge-
zet wordt op sociale huur. 


