
In december werden de 
Noordse Feesten jammerlijk 
onderbroken door de Corona 
maatregelen. Maar uitstel 
betekent voor het Rotterdams 
Volkstheater geen afstel. De 
hele maand april zetten ze 
Noord op z’n kop met 9 op-
tredens op pleinen in diverse 
wijken met muziek, straat-
theater en acrobatiek. 
De trailer van het Rotterdams Volksthe-
ater verschijnt op zondag 10 april op 

het  Pijnackerplein dat vol loopt met 
bezoekers, hele families met kinderen, 
ouders en grootouders. De Mainport 
Barbershop Singers zorgen voor een 
stevige intro met een greep uit hun 
45-tal klassiekers. Natuurlijk is ook 
Olim Nicolai aanwezig met zijn aapjes. 
Onder grote belangstelling van de kin-
deren die vooraan op de grond zitten 
zorgt de acrobaten voor een ongeloof-
lijke dance performance van foxtrot 
tot jive. Shelly met ukelele en vriendin 
brengen country die je doet wegdro-

men. De perfecte meerstemmigheid is 
heerlijk. Ze luisteren naar de grappige 
naam van Mourning Glories. 

De Kift als klapper
De Kift is de grote klapper van de dag 
met trompet, schuiftrompet, trombo-
ne, elektrische gitaren, drums, piano, 
alt, bassaxofoon en ukelele. Ze bren-
gen een enorme energie met zich mee 
en schitterende songs met ingrijpende 
teksten. ‘Ik ben een strandjutter die de 
brokstukken van zijn leven opraapt.’ 

Talentrijke songwriters dragen bij aan 
hun nummers zoals de Irakees die 
jaren in het ANC zat of de kleurrijke 
Fransman met een gedurfde composi-
tie. We krijgen een hels ritme waarbij 
de trompetten een hoofdrol spelen. 
Mooi is het lied van de duivel die hem 
aan de bar gekluisterd houdt. Als de 
bodem van het glas in zicht is. De dui-
vel die portier speelt, hem achtervolgt 
door kronkelende straatjes en bij thuis-
komst door zijn brievenbus schreeuwt: 
‘Malheur !’ De zanger voelt de pijn van 

het ochtendlicht als de vogels hoog de 
hemel opzoeken. Als uitsmijter komt 
nog een meezinger over de witte ha-
ring. Het hele optreden nodigde uit 
tot dans waar het publiek gretig op 
insprong. De hele accommodatie was 
heerlijk met een lekker wijntje en heel 
diverse Surinaamse hapjes. Opvallend 
was de familiale sfeer op Rotterdams’ 
mooiste plein.
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Citeer Solzhenitsyn: “We know they 
are lying, they know they are lying, 
they know we know they are lying, we 
know they know we know they are ly-
ing. And still they continue to lie.” Een 
overdosis hufters regeert: Poetin met 
zijn generaals, zijn vriendje Orbán 
met een monsterzege in Hongarijeen 
en gelukkig niet Marie Le Pen - als zij 
haar zin krijgt - met haar anti-Europe-
se agenda, Elon Musk die weg naar 
Trump’s getwitter weer vrij wil maken 
door het gehele medium op te willen 
kopen, Bosnische Serviërs die zich 
willen afscheiden……Ohh, sorry, ver-
geet de standaard brandhaarden met 
mensen op de vlucht: Soedan, Syrië, 
Somalië, Myanmar, Congo, Nigeria, 
Jemen, Ethiopië en Afghanistan. NL? 
Ja, een trippende Baudet, een fulmine-
rende PVV, een minister-president die 
de leugendetector test niet doorstaat 
en een verse minister van Financiën 
met een me-too-partij-doofpotaffaire. 
Beschermd door rijke Zuidas-advoca-
ten. Superliegers beschermen leuge-
naars. Liegen is een vak. 

Risken 
Constateer een globaal potje Risken. 
Een beetje Risker weet dat het Rus-
sische gebied moeilijk te verdedigen 
is: te groot, te veel landjes en van alle 
kanten makkelijk aan te vallen. Kop-
pel die geografische bord kennis aan 
eeuwenlang centralistisch bestuur 
- tsaren m/v, Lenin, Stalin en nu de 
desinformerende KGB-er Poetin - en 
je snapt dat zo’n volk bijna verslaafd 
is aan autocratische leiders. Verdulle-
me het boek Dictatorvirus van Frank 
Schaper staat al een poosje in de kast. 
Nu pas snap ik het. De meester-stra-
teeg Poetin plant dit al > 20 jaar. Weet 
wanneer hij moet toeslaan: als de te-
genstander verzwakt is (corona, eco-

COlumN
nomie, EU). Krijgt  geen tegenwicht 
en niemand die deze macht waanzin-
nige kan en durft tegen te spreken (á 
la de nadagen van Hitler in zijn Ber-
lijnse bunker). En ik? Heb me als een 
naïeveling gedragen, als de befaamde 
gekookte kikker, heb het verdrongen. 
“Ich habe es gewusst, aber nicht ver-
standen”. Heb me zó van het bord 
laten spelen. Niet begrepen omdat ik 
het niet wilde begrijpen. Pas met een 
krantenkop “Oorlog in Europa” drong 
de pijngrens door en vielen de schel-
len van de ogen. Het hufteriaanse is 
van alle tijden, er is altijd oorlog en 
vrede geweest. En nu ook dichtbij. 

alledaagse hufteriaans 
gedrag
De hufter nog dichterbij! Met stip op 
1: iets eten op straat, de verpakking 
weggooien, je troep voor iemand an-
ders laten. Dat ruimen de natuur ka-
bouters wel op…. Soort puber die zijn 
eigen kamer bevuilt, maar dan buiten. 
Vele kleine huftertjes maken buiten-
gewoon onnodig zwerfvuil. Op 2 staat 
geluidsoverlast. Met verboden ‘sport-
uitlaten’ op auto’s en motoren. Kei-
hard optrekken, machismo, showing 
off. Ik pest je met mijn geluidsover-
last. Dat is mijn macht, jij slachtoffer 
moet je bek houden, ik straaljager 
daar doorheen. Geen handhaving 
maakt geluid tot irritatie en geeft 
schrikachtig gedrag. Vele huftertjes 
maken de stad tot een vroem vroem-
nachtmerrie. Op 2 ex aequo: keihard 
praten en bellen in het Openbaar Ver-
voer. De omstanders genieten mee 
met de permanente bereikbaarheid. 
Praten in de stiltecoupé, expres. Je 
kan bijna een klap voor je kop krijgen 
als je er iets van zegt. Op de ultieme 
plaats 3 staat: agressie en geweld te-
gen hulpverleners. De omgekeerde 

wereld. Mensen schieten vanuit hun 
professionele rol te hulp en worden 
aangevallen? De groep past zich niet 
aan, laat zich niets opleggen,viert 
frustraties bot, voorkomt dat het 
slachtoffer wordt geholpen. Alleen 
maar agressieve groep escalatie. Te 
hulp schieten is een gevaar voor het 
eigen leven aan het worden.

De hufter in mij 
zoekt hufterproof
Ben ik hufter vrij? Neen, heb ook wel 
eens de volle auto-asbak op een par-
keerplaats geleegd. Schaam ik me nu 
voor. Natuurlijk recalcitrant geweest, 
wel eens te hard de muziek aan etc. 
Met het ouder worden word je be-

dachtzaam. Van geweld moet ik niets 
hebben. Ben ik nou bezig een mop-
perkont te worden? Neen, hé, om-
denken dan maar: zoek kansen voor 
een hufterproof maatschappij. Alles 

begint bij jezelf. Ik doe wat sugges-
ties voor een vrolijke maatschappij. 
Allereerst schrappen van het woord 
sportuitlaat, het wordt pauper uitlaat 
en alleen verkrijgbaar in knalroze. We 
maken van de Coolsingel één maand 
een 24 uur testcircuit, wie het hardst 
geluid kan maken. Dat moet voldoen-
de handhavingsmaatregelen opleve-
ren. In het OV: iedereen gaat met de 
vingers in de oren zitten als iemand 
luidkeels belt. Zwerfvuilproject op de 
Noorderboulevard met een enorme 
Zeemeeuw op stelten, die zich over 
je heen buigt als je iets op de grond 
gooit. Fluistert in je oor: “niet meer 
doen, slecht voor het milieu, slecht 
voor jezelf en de kids, daar is de prul-
lenbak”. Een ludieke BN’er met een 
online cursus “Jouw zak!” die je leert 
de vuilniszak correct in de onder-
grondse container te stoppen. Of een 
totaal andersoortige BHV-cursus!? 
Hulpverleners spelen de boze groep 
en het slachtoffer. De voormalige da-
ders moeten als taakstraf het slacht-
offer zien te redden en de-escaleren. 
Lijkt me een gezonde cursus. We be-
ginnen met luisteren en aanspreken. 
De ambitie is een hufterproof Oude 
Noorden, als eerste Rotterdamse wijk.

anja Berkelaar

Je plukt 6 eigenschappen uit een hele 
lijst en dan wordt je doopceel gelicht. 
Gelukkig zijn we een creatieveling 
met een handvol oranje kaarten. Je 
kan je bloedsuikerspiegel laten meten 
en je bloeddruk. Een 25 tal Surinaam-
se vrouwen stapt prompt naar buiten 
voor een 8 km wandeling. Je moet 
het maar doen! Er is ook een plek 
voor de taalcursus onder de afbeel-
ding van het sociale dier. We begroe-
ten’ Veilig in Huis.’ Senioren blijven 
langer thuis en een hele gamma van 
technische snufjes staat ter hunner 
beschikking, zelfs een heuse diabetes 
koffer. We belanden bij het holistisch 
centrum Gaia Center gevestigd op 
een bovenverdieping van Humanitas 
Bergweg. Gaia betekent aarde, we zijn 
verbonden met elkaar. Ze geven yoga 
en massage. Er is verder plek voor na-
tuurgeneeskunde door de actieve Sy-
rische Rana Sulieman. Ze werkt met 
kloppen op heupen en handen, met 
het volgen van haar handen en prik-
ken op bepaalde punten. Kan je ook 
terecht bij de psychiater? Wat over-
dreven, maar je kan je mentale ge-
zondheid checken door een spontaan 
gesprek aan te gaan. Motto is er voor 
je als je echt met iemand wil spreken. 

Ga eens naar www.allesgoed.org. Daar 
tref je levensverhalen en je kan er dat 
van jou aan toevoegen. De stichting 

wil herkenning bieden van mentale 
kwetsbaarheid. We draaien aan een 
rad. ‘Waar word je blij van?’ ‘Van de 
zon. Van een geslaagde culturele ac-
tiviteit.’ Je kan verderop je tandplak 
laten meten. De Propeller organiseert 
‘s avonds een health challenge. Bel-
len kan met 0102448240. Rotterdam 
Sportsupport verwacht je in Snelle-
man met ‘Kom in Balans’ met  Phi-
lippe Notenboom 0626900169. Ook 
Groengoed heeft een plekje bij de Ge-
zonde Tour. Wist je dat je minstens 
400 gram groente per dag moet eten? 
Tijd om actief te worden.  Op muziek 
van The Beatles krijgen we een knap 
staaltje stoeldansen waarbij armen, 
benen, voeten, heupen en wervelko-
lom het moeten ontgelden. Een heer-
lijk stukje gym! Just move baby!

De Banier zit stampvol met 
meer dan 50 senioren die 
vastbesloten zijn er een 
dansfeest van te maken, al 
is het vanop de theaterstoel. 
We zijn aanwezig bij de zon-
dagmiddagsoos van podium 
oude Rotten een initiatief 
van theaterwerkplaats voor 
ouwe Rotten.

Een bewegelijke dame weet de hele 
zaal mee te krijgen met hand en voet-
bewegingen, rollen van het boven-
lichaam, zwaaien met de armen tot 
plukken van de sterren. Veel gebeurt 
vanuit de heupen. Het is echt old 

American style. We bespeuren ook 
een charleston. Het absolute success 
was Elvis ’Flying to the Moon’. Vooral 
de dansperformance met als thema 
‘de tuinbank onder de appelboom’ 
was ontroerend. We ruiken de geur 
van hooi en zien het speelgoed liggen 
in het gras. Kinderen lachen op de 
achtergrond. We horen het klapperen 
van de ganzen vleugels. 

heimwee
Heimwee en verlangen zijn het cen-
trale thema van deze middag. We 
maken kennis met verrassend schrij-
vers-, muziek- en theatertalent van 
‘oude rotten’. Thea Rigetti en Corry 

van de Akker brengen evergreens 
die uit volle borst worden meegezon-
gen. Bewoners van diverse pluimage 
worden in een filmpje geïnterviewd.  
‘Vroeger was het gezelliger.’ ‘Ik wil 
eigenlijk weer jong zijn.’ ‘Ik was drie 
dagen getrouwd. Na het feest was 
mijn vrouw spoorloos.’ ‘Ik ben 85% 
gelukkig omdat ik gratis kan reizen.’ 
Ook aanwezigen spreken zich uit over 
heimwee, maar ook over ‘waar voel je 
je thuis als je in een ander land gebo-

In de 60-er jaren was de 
Nederlandse  economie boo-
ming. Veel turkse mensen 
kwamen als gastarbeider 
naar Nederland. 
Ze kwamen terecht bij scheepswerf 
Verolme in de Botlek, bij de kabel-
fabrieken en in de agrarische sector. 
In de 70-er jaren werd ingezet op 
gezinshereniging, wat voor zowel de 
arbeiders als de ondernemers zijn 
voordelen had en meer stabiliteit 
bracht. In de 80-er jaren maakten 
de voormalige gastarbeiders een de-
finitieve keuze voor Nederland. We 
zien ze met de bewoners van de oude 
wijken op de barricades tegen te hoge 
woonlasten. Dit boeiende proces is in 
beeld gebracht in een foto expositie 
waar zowel de jeugdige koppies als de 
verweerde gezichten een plek krijgen. 
De expo vind je in Het Klooster. Je ziet 
waar de mannen vandaan komen en 
waar ze hier terecht kwamen en hoe 

ze zich opwerkten. We zien een jonge 
Arif die HBO studeert en een belang-
rijke rol gaat spelen bij de stichting 
Buitenlandse Werknemers Rijnmond 
en later bij het adviesorgaan Stimu-
lans. We zien de kapper en de groen-
teteler. We zien de kinderen die mobi-
liteit maken van sociaal pedagoog tot 
wel twee dokters en een advocaat. De 
senioren hebben een woongemeen-
schap Orkide opgericht, een prachtig 
complex bij het Brancoplein, waaruit 
hun daadkracht spreekt. De Turks-Ne-
derlandse bewoners zetten een model 
gemeenschap neer, die ook naar bui-
ten toe een grote uitstraling heeft. In 
de expositie zie je alleen Oude Noor-
derlingen. De foto’s zijn vaak geplukt 
uit groepsfoto’s. Het is een hommage 
ook aan hen die zijn overleden. De 
eerste gastarbeiders zijn nu 75 jaar 
en ouder. In Het Klooster prijkte een 
warme tentoonstelling. 

expositie  
turkse migranten 
uit Noord

De bedoeling van de Iftar 
maaltijd (onderbreken van 
het vasten) is ontmoeting 
met je buren, met een stukje 
van onze multiculturele sa-
menleving. 
Opvallend in de Banier was de grote 
variëteit van bewoners en de aan-
wezigheid van tal van ambtenaren. 
Voor een stampvolle zaal bedankte 
Farid van SOL de heer Ziani voor 

zijn tomeloze inzet de afgelopen 30 
jaar. Ook werden diverse vrijwilligers 
gehuldigd met een bloemetje. De 
sfeer was super gezellig. De maaltijd 
was echt Marokkaans met  lekkere 
soep gemaakt door Ziani himself en 
een rijke visschotel. Terwijl veel Iftar 
maaltijden een mannenzaak zijn, 
zien we hier een complete mix. Ziani 
heeft persoonlijk diverse bewoners 
uit zijn kleurrijk verleden uitgeno-

digd. De ruimte onder de Hofbogen 
van de MVCN was niet voor niets een 
echte buurtruimte. We herinneren 
ons het prachtige wandkleed met Ma-
rokkaanse bloemen en tulpen uit de 
Agniesebuurt. Verfrissend was ook de 
inbreng van de jongeren. Een echte 
Iftar doorbreekt zo wat de bewoners 
scheidt, de Banier maakt zijn naam 
van Huis van de Wijk waar.

 iftAr 
 mAAltijd 

gezONde tOer 
met spannende dierenbeeLden

ren bent’ Na Droomland als absolute 
kraker, draagt Corry een gedicht voor: 
’Wat vroeger was verdween. Ik wil te-
rug naar 12 jaar. Mijn vader had altijd 
gelijk.’ Contacten worden versterkt. 
De buurvrouw speelt mee als partner. 
Vluchtige kusjes vliegen door de zaal. 
Hoe voelde u zich op het zomerkamp 
zonder telefoon? Een duo met gaaf 
pianist doet ons wegdromen. Podium 
Oude Rotten geeft vrolijkheid en een 
stukje nostalgie. Dit was de eerste 

keer dat de Zondagmiddagsoos werd 
georganiseerd. De volgende is op zon-
dag 8 mei. Het begint om 14.00 uur 
en het thema is dan Moeder. En dan 
is er een op 12 juni, weer om 14.00 
uur. Het thema is dan Midzomer-
nachtsdroom. Podium Ouwe Rotten 
biedt ook gratis serie workshops po-
diumkunsten aan ouderengroepen: 
theater, dans, zingen en gedichten 
schrijven. Meer info: www.theater-
werkplaatsouwerotten.nl

gouwe Ouwe 
brengt beweging

Buurt TV maakt wijkgerichte, onafhankelijke items over alledaagse onder-
werpen over en voor bewoners van Rotterdam Noord. Ook bij de artikelen 
in de Noorderzon 010. De uitzendingen zijn terug te vinden op diverse 
sociale media, dus volg ons op Instagram@buurt.tv / Facebook@buurttv / 
YouTube: Buurt TV Noord

Bij binnenkomst in Mozaïek krijg je een todo kaart. Bij elke 
gerealiseerde proef krijg je een aangepaste dierensticker om 
op te plakken. De zebra als sociaal dier en de chimpansee als 
modern. We belanden bij de waarzegster.

De hufter 
regeert
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De bezoekers van trio Stuar-
da in het Jan van der ploeg-
huis werden verrast door een 
bijzonder optreden.
Ruud Bergamin bekend jazzmuzi-
kant ontmoette Waldin Roes op een 
wat saaie vergadering. Het bleek dat 
ze beiden muzikanten waren. Zij 
met een klassieke opleiding, viool 
en zang. Met Wim Warnaar gekend 
als pianist in het Carl Kraayeveld 
ensemble vormen ze een talentrijke 
groep. We kregen een mix van jazz, 
klassiek en Latijns Amerikaans. 
Het programma sloot naadloos aan 
bij het publiek: De Latijns- Ameri-
kaanse tango’s, het jazzy ritme van 
de klarinet en het tere pianospel. 
Waldin heeft bij haar optreden veel 
weg van Maria Callas, de hoge tonen 
en dan plots naar beneden. Ruud 
sleept je mee met zijn saxofoon. We 

edwin de Voigt en Menno 
Smit zetten iets neer waar 
al zolang behoefte aan is: 
Noorderdicht bij de Bar. 
Wel elf kroegen omarmden 
dichters aan de bar. het hele 
programma was van uitzon-
derlijke kwaliteit. We laten 
de lezer even genieten van 
het gebeuren dat honderden 
jongeren trok en het oude 
Noorden weer op de kaart 
zette als cultureel walhalla. 

Suzanne en KMR brachten een le-
vendig stukje spoken word en slam. 
Opvallend was hun contact met het 
publiek. Hun nummers bevatten per-
soonlijke beleving. ’Ik blijk nergens in 
te passen.’ Revelatie van de dag was 
Jaimee Brown, een jonge meid met 
ongecompliceerde uitstraling. Haar 
spoken word ging over compromis-
sen en coalitie, over zeven jaar geen 
oorlog. ‘Ik bedek je, ik hoor je.’ Je 
kreeg er tranen van in de ogen. Moe-
derschoot en partnership, engelen 

die je ruggensteun geven, ze inspire-
ren. ‘Kom op met je stoute schoenen 
op heilige aarde.’ Naar de brandende 
braamstruik wordt verwezen. ‘Je moet 
je laten ombouwen om erkent te wor-
den. Ik ben een mens.’Jordy verkiest 
loyaal en integer boven de bloedband. 
De sloophamer hoor je in je hart. ‘Ik 
ben een kettingroker op de bank.’ 
Mooi is dat de dichters in duo’s op-
treden op de diverse locaties. Olivier 
en Prins zijn spetterend. Olivier gaat 
de kabels door kauwen en refereert 
naar een zoektocht van verloren bot-
ten. We bemesten onze grond alleen 
met lokale stront. Olivier vindt dat 
de eenden hun eigen brood moeten 
bakken. Prins ziet het leven als een 
estafette tussen boobytraps. Hij woont 
op een schip en ziet zich als een coca-
ine cowboy ‘mijn mening wordt niet 
gevraagd.’ De Euromast bewaakt de 
woonboot. 
Remie en Lex verrassen. Amerikaanse 
plattelandsmuziek wordt afgewisseld 
met puntdichten over snelle relatie-
breuken, struisvogels voor wie de 

waarheid is verborgen, bordeel schui-
vers. ‘Malika deed zeven dingen in de 
tijd van drie, restte slechts de versge-
malen koffie.’ Alec en Luuk wisselden 
buurt stories met humor. Alec vertelt 
hoe de zestiger jaren figuur zijn erfe-
nis geeft aan de kassière. Luuks liefdes 
relatie in de supermarkt flirt met de 
dood. Volgens Alec is de Witte de Wit-
hstraat aan het ver-amsterdammen. 
Je wordt aangesproken in het Engels 
en een lokaal biertje kost een fortuin. 
Waar is de tijd van de plakkerige kroe-
gen vol stof en flesjes bier omdat de 

tap te ingewikkeld was? Alle kroeglo-
pers hadden bijnamen van Schijt tot 
Kootje. Luuk vindt de zware industrie 
verslavend en geeft een overzicht van 
een onafzienbare lijst chemicaliën. 
Pierre van Duijl bezingt Feyenoord 
terwijl Darry het opneemt voor Sparta. 
‘de bal is rond, wellicht halen we wel 
het wereldkampioenschap.’ Darry 
heeft het in het van der Ploeghuis over 
ploegvorming. Waar zijn de festivals, 
de terrassen? Waar het liggen in het 
gras? Pierre bezingt de alcoholici, de 
hoertjes in de voormalige Chinese 

buurt en zet New York op de kaart. Hij 
geeft een hommage aan Jaap Valkhoff. 
Het Noorderdicht aan de bar festival 
eindigt in Smells Good In The Hood, 
een multiculti jongeren tent. De apo-
theose vormt een kleine selectie van 
optredens. Blind Vertrouwen bezingt 
Rotterdam dat zich schaart tussen an-
dere booming wereldsteden. Onze fa-
voriete Jaimee zingt over verbinding. 
Suzanne zien het afgesloten school-
plein en het wijd open ziekenhuisbed 
Dick Ronteltap zorgt voor de Jazzie 
begeleiding met de sax.

kregen zelfs emotionele stukken te 
horen uit de Mattheüs Passion en 
zelfs een lied over een controlerende 
minnaar. In de flow begaf het stoel-
tje van de pianist. ‘De pinnetjes niet 
diep genoeg ingestoken.’ Gelukkig 
verliep alles zonder kleerscheuren. 
Met de artiesten werd nog lang na-
gepraat over hun belevenis en over 

hun wederzijdse kennissen. ‘Dat je 
zoiets mag meemaken in het van der 
Ploeghuis.’ Mooi was dat er bezoe-
kers kwamen uit de Raephorststraat 
en Bloklandstraat. Jonge mensen en 
gezinnen. Dat belooft voor de toe-
komst. Communicatie naar de wijk 
toe blijft belangrijk.

NOOrderdiCHt Bij de BAr

het moest maar eens uit 
zijn met graffiti op het 
havensteder woonblok 
aan de zaagmolenstraat. 
Dus besloten bewoners een 
verticale geveltuin aan te 
leggen tegen de muur die 
steeds beklad wordt. 
Ze klopten daarvoor aan bij de wijk-
raad het Oude Noorden met een be-
wonersinitiatief. Havensteder was 
bereid de gevel wit te schilderen 
waarna de bewoners er direct een 
verticaal hekwerk voor plaatsten. Een 
strook van 16 tegels werd gelicht. 
Zand er uit, aarde erin. En vervol-
gens plantten de bewoners stevige 
struiken en klimmers in de smalle 
geveltuin die stevig zijn verbonden 
met het verticale hekwerk. ‘Nu nog 
een regenton,’, zegt een van de be-
woners. ‘Die vragen we aan bij Op-
zoomer mee.’’ En als er nou ook nog 
minder fietsen en scooters op onze 
smalle stoep worden geparkeerd, 
zijn we helemaal blij. We zijn al jaren 
bezig voor een fietsenstalling.’

Bewoners geïnspireerd door 
trekker pinar zijn druk in de 
weer in de natuurtuin van 
oogst met mij mee, een klein 
paradijsje. er wordt gezaaid, 
grond geschept, takken 
afgezaagd en allerlei klusjes 
geklaard. We ervaren het 
echte moestuin tuinieren. 
Het project brengt biodiversiteit en 
wildgroei, goed voor de bodem. Pinar 
wijst trots naar de pruimenboom in 
bloei waar straks kilo’s pruimen aan-
hangen. Het houtkacheltje blijkt een 
perfecte pizzaoven. Ter hulp komt een  
werkgroep van de partij van de Die-
ren. Pinar staat op nummer 4 voor de 
gemeenteraad. Opvallend is de serre 
waar in grote kuipen zaadjes worden 
geplant. ‘Kan je Pinar niet intervie-
wen?’ Pinar woont al 16 jaar in de Ag-
niesebuurt waar ze haar sporen heeft 

verdiend. Bij Kook met mij mee gaf ze 
kookles voor kinderen en volwassen 
met de nadruk op gezond eten. Aan 
Oogst met mij gaf ze het nodige elan. 
Ze staat voor het vergroenen van de 
Agniesebuurt. Er is hot news. William 
van Havensteder gaat een heus po-
dium bouwen voor dichters in de zo-
mermaanden. Bianca Sallons, bekend 
van Struinen in de Tuinen, komt ook 
zingen. Er is plek voor jazz optredens. 
Wat zijn de items van onze gemeente-
raad kandidaat? Huisvesting voor alles 
wat leeft, voor jongeren met een rug-
zakje, vleermuizen , vogels en bijen. 
We smullen van haar heerlijke vers ge-
maakte mini pizza. Elke zaterdag van 
11 tot 14 uur zijn de Agniese Tuinders 
present, een gezellige ontmoeting en 
binnenkort met een artistiek accent.

Verticale 
geveltuin

Nldoet 
op bezoek bij 
Oogst met mij mee 

geveltuin 
met eetbare 
planten

De komende tijd worden 
de straten van de agniese-
buurt een stuk groener. In 
het buurtinitiatief groen 
agniese gaan bewoners 
samen met leerlingen van 
accent Centrum praktijk-
onderwijs aan de slag. zij 
maken nieuwe geveltuinen 
en plantvakken, en vullen 
deze met bijzondere eetbare 
planten. 
Inmiddels zijn al dropplant, aalbes, 
colakruid, zeekool, eeuwig moes, hop 
en gojibes geplant. De leerlingen gaan 
met de oogst koken in hun school-
restaurant. Ook helpen de leerlingen 
met het onderhouden van de tuintjes. 
Hoe meer buurtbewoners helpen, hoe 
meer er geplant kan worden. Regel-
matig zijn er plantdagen waarvoor alle 
planten, gereedschap, eten en drin-
ken geregeld zijn. De dagen worden 
begeleid door sociaal hovenier Stefan 
Herwig van Buro Kruisbestuiving. 
Hij organiseert ook groenlessen voor 
de leerlingen en andere jongeren in 
de buurt. Zo gaan de jongeren ook 
zelf planten kweken in de buurttuin 
‘Oogst met mij mee’. Het tegel wip-

pen start rond het Ammersooiseplein, 
maar ook andere plekken komen in 
aanmerking. Het vergroenen van je 
straat is niet alleen mooier, maar zorgt 
ook voor verkoeling en meer biodiver-
siteit. Bewoners kunnen hun groene 
wensen bij Stefan opgeven. Het 
buurtinitiatief wordt mede mogelijk 
gemaakt door de wijkraad en Haven-
steder. Kijk op: www.burokruisbestui-
ving.nl/agniesebuurt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In de theaterzaal van de Banier is 
er voor elk wat wils. Je kan je na-
gels laten verven, kettingen maken, 
armbandjes van kralen, tattoos en 
last but not least: het gezonde fruit-
hapje. Ineens verschijnen engelen 
met grote vleugels op het plein. Ze 
lopen op stelten en zijn vergezeld 
van een hemels muziekje. De kin-
deren dartelen er rond. Eén van 
hen imiteert met zijn jas de enge-
len vleugels, een theater in de dop. 
Iedereen wordt naar de grote zaal 
geroepen, waar een oosterse magier 
op stelten en met Turkse fez komt 
aangerold met een grote kist. Daarin 
zit de marionet of is het een levende 
balletdanseres? Het is moeilijk te 

raden. De kinderen hebben wel ge-
zien dat ze knippert met de ogen. 
Als de magiër slaapt bevrijdt ze zich 
van de touwen en danst het Zwanen-
meer op de puntjes van de tenen. 

Het publiek is ademloos stil en vol 
verwondering. Theater kan boeien! 
Het evenement was een bewoners-
initiatief ondersteund door SOL. 
De meiden van SOL hadden heer-

lijke hapjes gemaakt als toetje op de 
middag. Natuurlijk gingen ook de 
poffertjes snel van de hand. Vrijwil-
ligster Bernadette draaide overuren. 
Een buurman met een groot hart en 

technisch inzicht wist de klapkar 
dicht en gesloten te krijgen. Een wel 
heavy slot gebeuren.

De kinderen spelen gezel-
lig op het ammersooi-
seplein vaak vergezeld 
van vader of moeder. Met 
belangstelling wordt ge-
keken naar de kleurrijke 
koepeltent en de fameuze 
poffertjes klapkar. als 
eerste gaan de schilders 
aan de slag. het krioelt 
van de hartjes en hier en 
daar duikt een rasechte 
van gogh op. 

Verrassend 
bewonersinitiatief 

in memoriam 
jAN rOt
Zanger, componist, schrijver en buurtgenoot Jan Rot is op 22 april op 
64-jarige leeftijd overleden. ‘Vanmorgen heeft Jan vredig en vol liefde 
het leven verlaten. Hij heeft gekozen voor een stille crematie zonder 
uitvaart’, stond op 22 april op zijn Facebookpagina. In augustus 2021 
maakte hij bekend dat hij uitgezaaide kanker had. Deze maand liet de 
muzikant weten dat hij nog maar een paar weken te leven had en dat 
hij daarom al zijn optredens moest annuleren. ‘Ik hoop er met mijn 
gezin nog een bijzondere tijd van te maken en dank iedereen voor alle 
warmte, steun en applaus de afgelopen decennia. Ik ben nog niet weg 
hier, maar zeg het alvast: Het was een prachtig leven’, schreef hij op 
Facebook. Afgelopen september mochten we van zijn voordrachten ge-
nieten tijdens Poëzie Lagogo in Hillegersberg.

trio 
stuarda
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In het Stadsarchief werd een 
drukke bijeenkomst ge-
houden rond het Voorlopig 
ontwerp hofbogenpark. het 
ziet er veelbelovend uit. 

Gespreksleider was Josje van Nes, die 
alles soepel voor elkaar kreeg. Michel 
de la Vieter, Stadsmanager van de Ge-
meente Rotterdam schetste de grote 
lijnen van het masterplan, dat niet al-
leen het dak betreft, maar ook de aan-
grenzende straten van gevel tot gevel. 
Mascha Onderwater van de Urbanis-
ten presenteerde het ontwerp, terwijl 
Marjolein van Eig van BureauVanEig 
een beeld gaf van de 7 opgangen, een 
variatie van rechte en wentel vormige 
trappen op sokkels. Bij het voorlopig 
ontwerp is stevig rekening gehouden 
met de bewoners inbreng tijdens de 
buurttafels. In 2023 wil men starten 
met de werkzaamheden op het dak, 
eind 2024 streeft men naar een af-
ronding. Overal wordt bijkomende 
financiering gezocht bij Europa, bij 
Nationaal Erfgoed. Het is uiteindelijk 
ook de bedoeling in 2028 de A20 te 
overkappen. De vergroening van de 
straten gebeurt los van het Voorlopig 
Ontwerp, stapsgewijs. 

historie
Bomen zijn in het plan een hot item. 
De beplanting gaat van stedelijk naar 
landschappelijk met polder en wa-
tergebied. We krijgen open stukken 
en meer besloten stukken. Ingezet 
wordt op een verbindende route met 
veel biodiversiteit. De inspraak van 
omwonenden heeft geleid tot min-

der roering, minder inkijk en meer 
bomen. Aandacht wordt besteed aan 
de historie. Zo wordt er veel gewerkt 
met bielzen en portalen. Het pad 
krijgt de breedte van het treinspoor,  
1,94 meter. Bij de opgangen komen 
drinkwaterpunten en daar en bij 
de ‘balkons’ komen QR codes voor 
historische verhalen. De verlichting 
wordt subtiel. Bij Station Hofplein 

Hofbogen Park veelbelovend

hopleintrein 
Klap op de vuurpijl is de elektrische 
trein, die een plekje krijgt op het dak 
van Station Hofplein. Zoals de mees-
ten weten, is het Hofbogen Viaduct 
gebouwd voor een spoorweg door 
Rotterdam-Noord. De bedoeling was 
dat de trein geen belemmering zou 
zijn voor het stadsverkeer; in 1900 
waren dat paardenwagens, handkar-
ren en enkele auto’s. Die zouden er 
onderdoor kunnen rijden zonder 
te wachten op passerende treinen. 
In 1908 was de spoorlijn van Rot-
terdam naar Scheveningen en Den 
Haag klaar. De trein was de eerste 
elektrische trein in Nederland! Je 

reed ermee naar Berkel, Rodenrijs, 
Pijnacker, Wassenaar, en ook naar 
het strand van Scheveningen. Bijna 
elke wagon had een elektrische 
motor en aan elke kant een kleine 
stuurcabine. Daarvoor werd speciaal 
een nieuw model ontworpen. Van 
dat speciale model zijn nog twee 

exemplaren overgebleven. Eén ervan 
staat in Rotterdam; bij Stoom Stich-
ting Nederland wordt hij opgeknapt. 
Leerlingen van Rotterdamse scholen 
en vrijwilligers zijn er hard aan het 
werk. Het is nu zover dat de metalen 
wanden er aan de buitenkant weer 
op moeten worden geschroefd. Als 
de trein klaar is, komt hij op het dak 
van het Hofpleinstation, niet om 
te gaan rijden maar om te bekijken 
en om er buurtactiviteiten te organi-
seren. Er komt veel informatie over 
de geschiedenis van de spoorlijn en 
van de wijken in Noord. Ook over het 
Hofbogen Park kun je er van alles te 
weten komen. 

Wil je meer weten over de restaura-
tie van de trein of meehelpen met 
restauratie? Ga naar: www.hofplein-
trein.nl.  Wagon staat in het museum 
van Stoom Stichting www.stoom-
stichting.nl

worden de lekkages verholpen en 
het grasveld wordt bloemerig in 
combinatie met een commerciële 
voorzieningen en een treinwagon.  
Bij de Heer Bokelweg komt een wa-
teropvang. Het water kan vervolgens 
weer opgepompt worden ten be-
hoeve van de beplanting. Er komen 
zowel winterbeplanting als bollen, 
balkons en per. Opgangen komen 
bij de Teilingerstraat, het Ammer-
sooiseplein (daar in combinatie met 
een glijbaan), bij de Zomerhofstraat, 
Bergweg, Bergselaan, Tak van Poort-
vliet en Gordelweg. Happy Italy 
krijgt een terras op het dak en een 
inpandige lift. Er komen 5 liften voor 

scootmobiels en kinderwagens. De 
beplanting is inheems en biologisch. 
Marjolein zoemt in op de trappen, ze 
zijn transparant en de treden zijn ge-
luiddempend. Ze zijn spiraalvormig 
of recht. Er is zelfs een dierenopgang 
voorzien. Het beplantingsproject 
start vanaf het centrum. 

op zaterdag 9 april en 
zaterdag 16 april stonden 
Noorderlingen in de rij op 
het Noordplein om een 
energiebox010 te ontvan-
gen vol met energiebespa-
rende spullen. ze gingen als 
broodjes over de toonbank. 
De milieucoaches van het Rotter-
damse Milieucentrum deelden zo’n 
duizend Energieboxen010 uit. Ze 
gaven tal van besparingstips en -ad-
viezen. Ook konden bewoners direct 
een afspraak maken met een energie 
monteur aan huis van Wijk Energie 
Werkt. Wat zat er allemaal in de box?:  
verschillende spaarlampen, tocht-
strips  isolatiefolie en een lijst met 
besparingsadviezen. 

Het muzikanten koppel Padam Pa-
dam zongen toepasselijke liedjes 
over zuinig met energie, het gas van 
Poetin , maar ook onvervalste Rotter-
damse smartlappen. De groene klus-
jesman legde uit hoe je kunt bespa-
ren met de spullen uit de energiebox. 
De afhalers kregen ook de besparings 
meetlat van Opzuinig mee! Heb je de 
uitdeling van Energieboxen gemist, 
geen nood: De komende weken wor-
den op tal van plaatsen in Rotterdam  
Energieboxen010 uitgedeeld. Kijk op 
www.energiebox010.nl waar je nog 
meer energieboxen 010 kan krijgen. 
Powered by Rotterdam Duurzaam  
van de Gemeente Rotterdam. Meer 
info op https://www.facebook.com/
rotterdams.milieucentrum

gratis energiebox010
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De trailer van het Rotterdamse 
Volkstheater trok in april door de 
Noordse wijken. We zijn nu op Am-

mersooiseplein. Bada Boom Brass 
loosde ons naar de straatmuziek van 
New Orleans. Veel jonge gezinnen 
met kinderen komen toegestroomd. 
De kinderen gieren het uit met Cir-
cus Klomp, boer en boerin, acroba-

ten aan de keukentafel. De meest 
spectaculaire stunts worden uitge-
haald boven op drie gestapelde stoe-
len. Het publiek moet wel even op 
zijn lip bijten en zuchten. Geen feest 

zonder lekkere poffertjes. De Brazi-
liaanse Kriya Familia weten de kin-
deren te verleiden mee te doen met 
Capoeira.Lilian Vieira Grupo warmt 
de bewoners rondom het Heliport 
plein op met aanstekelijke salsa. 
Heerlijke muziek! Roel Post maakt 
met zijn diabolo’s en kegels de kin-

deren jaloers. Wat denk je van de 
bara’s, samosa’s, loempia’s en cakes 
van Bernadette? Het werd een top 
familiefeest en dat gaat verder door. 
Het Koningsveldeplein is in volle 
verwachting. De kleine stoeltjes vóór 
de poppenkast van Wim Noorde-
graaf zijn allemaal bezet. Het wordt 
een spannend verhaal met zaadje 
wat een bloem wordt en een heks 
die je kan veranderen in een olifant. 
De Switchbacks treffen je met regel-
rechte blues in je hart. Schitterend is 
hun treinlied dat de man naar zijn 
geliefde brengt. Verrassing is met 
zijn chimpansees. De dieren zijn 
gevaarlijk en afstand houden is je 

geraden. Trossen bananen gaan de 
huifkar in en tenslotte verschijnt het 
apen paar. We starten met stijldans 
en gaan dan over op rock. Het pu-
bliek gaat uit zijn bol. Uiteindelijk 
blijken de apen één acrobate te zijn, 
hoe is dit mogelijk? Bluegrass mu-
ziek blijft in je oren hangen. 

De start van de vergadering was een 
kennismaking met Bowoto (Bouw en 
Woningtoezicht). Bowoto geeft ver-
gunningen en toets aan het bestem-
mingsplan. Ze geven ook vergun-
ning voor straathandel en houden 
toezicht op de brandveiligheid. Na de 
bouw handhaven ze kamerverhuur 
en mogelijke excessen zoals de Go-
rilla’s. Voldoet een pand aan de ei-
sen? Ze controleren ook wat illegaal 
gebouwd is en komen tussen als er 
een melding is van zwaar achterstal-
lig onderhoud. Bij de dienst werken 
350 mensen. De centrale items in het 
Oude Noorden zijn funderingspro-
blematiek, verbouwingen, splitsen 
van panden en verkamering. 

Bewonersinitiatieven
Een eerste initiatief speelt zich af 
rond de Bergweg. Een bewoner wil 

5 Stolpert stenen plaatsen vóór Berg-
weg 164 B, waar een Joods gezin van 
5 personen wonden. Ze zijn alle afge-
voerd en vergast Het initiatief wordt 
unaniem goedgekeurd. We mogen 
dit nooit vergeten. 
De stichting Rivier Plezier komt met 
bewoners met het voorstel een edu-
catief project rond de natuur bij de 
Rotte te financieren. Het gaat om 
plastic vissen, watersporten, oog heb-
ben voor het milieu. Het project start 
telkens vanuit het Zwaanshals park. 
Ook bewoners rond het Noordplein 
staan niet stil. Op 31 maart beplanten 
ze wel 35 boomspiegels op de parkeer-
plaats. Twee vrouwendagen werden 
vervolgens goedgekeurd. Ten slotte 
werden door de wijkraad de actuele 
adviezen gemonitord. Wat te denken 
van het eenrichtingsverkeer op de 
Zwartjanstraat, een pilot van 4 maan-
den. Bewoners en fietsers zijn er blij 
mee. De keerzijde is een enorm toe-
genomen drukte in de omliggende 
straten: Gerard Scholtenstraat, Jacob 
Catsstraat, Jensiusstraat en Berg-

weg. Op de Bergweg staan enorme 
files. Hoe verloopt het advies rich-
ting Zaagmolenstraat? Men wacht 
op uitvoering. Ondertussen zijn er 
acht ongelukken gebeurd, waarvan 3 
met ernstig letsel. Hoever zit de Cor-
rect bouw? De bovenkant is gesloopt. 
Binnenkort wordt de onderzijde aan-
gepakt en worden de damwanden 
geslagen. Vooral dit laatste wordt be-
studeerd met een oog op schade aan 
omliggende panden. Bewoners rond 
het plan zijn actief, ze publiceren een 
maandelijkse nieuwsbrief en houden 
de vinger aan de pols. De nieuwe 
wijkraad kandidaten waren aanwe-
zig en kregen alvast een kleurrijk 
overdrachtsdocument en een groen 
boekje over de groenprojecten in het 
Oude Noorden. Bloemen en heerlijke 
hapjes van sushi tot gehaktballetjes, 
van oude kaas tot Vietnamese loem-
pia’s, waren terechte afsluiting. De 
wijkraad Oude Noorden heeft wat 
betekent.

NOOrdse feesteN  

Laatste vergadering
Wijkraad Oude Noorden

laura D en Milan zorg-
den voor een swingend 
programma vol dansbare 
muziek. De sfeer was als in 
een gezellig café. 
De recreatieruimte van Jan van der 
Ploeg werd een echte ontmoetings-
plek van bewoners en kunstenaars. 
Lekkere hapjes werden rondge-
bracht en oud en jong kwam op 
de vloer. Het repertoire bestond 
uit gevoelige klassiekers en eigen 
werk. Voor Laura was het een ver-
ademing na een teleurstellende 
corona tijd. De dichtersmiddag 

werd aangekondigd en een verjaar-
dagsfeest van een bewoner. Aan de 
stamtafel werden tal van nieuwe 
initiatieven bekokstoofd. Wat te 
denken van artistieke kettingen 
maken, van djembe workshops, 
van keramiek en cultfilms op een 
reuzenscherm. Twee bewoners dj’s 
boden hun diensten aan. Wat vind 
je van dj optredens op een maan-
delijkse vrijdag van 17 - 22 uur? 
Bewegen is een belangrijk item in 
deze tijd en het verzet je zinnen in 
een deprimerende oorlogsperiode. 

laura d en milan

Vervolg van pagina 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De vier jaar geleden verko-
zen wijkraad oude Noorden 
hield zijn laatste openbare 
vergadering in het Klooster.
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ACTUEEL | SOCIAAL 
Illustratie Jan Bunk

Je bent van harte welkom tussen 
17.00 en 19.00 uur in het Huis van 
de Wijk ’t Klooster Oude Noorden.  
Wij zorgen ook voor wat te eten.

informatiemarkt 

ONDERNEMEN

Woonblok zelfbouw 
Erasmusstraat 

del van zelfbouw en trans-

formatie buurten opnieuw 

laten stralen, bewoners meer 

woonplezier geven én meer 

regie geven over hoe zij willen 

wonen. Vragen en/of sugges-

ties? Neem dan contact op met 

Lisa Rog van Steenvlinder via  

contact@steenvlinder.nl.

Na maanden werken aan de 

teken- en rekentafel is er een 

voorlopig ontwerp. De bouw 

start waarschijnlijk eind 

2022. Voordat de werkzaam-

heden starten, krijgen de 

omwonenden een brief met 

een toelichting en planning. 

Steenvlinder wil door mid-

In de Erasmusstraat worden woningen ontwikkeld door 
zelfbouwers. Gezamenlijk ontwerpen zij een woonblok 
met zes woningen op een leeg perceel. Steenvlinder 
begeleidt deze groep zelfbouwers.

BUITENRUIMTE

Definitief ontwerp inrichtingsplan  
Blommersdijkselaan

Alle wensen en opmerkingen 

zijn afgewogen en zo goed als 

mogelijk meegenomen in het 

verbeteren van het ontwerp. 

Er wordt momenteel gewerkt 

aan het definitief ontwerp. 

In het nieuwe ontwerp komt 

meer ruimte voor groen en 

spelen. Een opvallende ver-

andering is de verplaatsing 

van de rijbaan. Deze komt 

in het midden van de straat. 

Daarmee is de Hildegardis-

kerk weer zichtbaar vanuit de 

straat. Belangrijk hiervoor is 

de verhuizing van het elek-

triciteitshuis en de kast van 

KPN. 

Voordat het definitief ont-

werp wordt vastgesteld door 

de gemeente is het ontwerp 

nog te bekijken tijdens de 

informatiemarkt Oude Noor-

den van donderdag 12 mei. 

In 2021 heeft de gemeente het voorlopig ontwerp gemaakt voor het 
inrichtingsplan Blommersdijkselaan. Het ‘Dream Team’ (bestaande 
uit een groep betrokken bewoners) en andere geïnteresseerden heb-
ben actief meegedacht over de nieuwe inrichting van de straat.

BUITENRUIMTE   

Johan Idaplein veilig 
met groen

de bomen goed te beschermen 

en het overige groen voldoen-

de ruimte te geven, moesten 

enkele details wel goed uitge-

werkt worden. Inmiddels is dit 

traject afgerond. De opdracht 

ligt nu bij de contracthou-

der van de gemeente die de 

uitvoering moet inplannen. 

Dit hek houdt niet alleen een 

bal tegen, maar maakt het 

plein ook aantrekkelijker en 

natuurlijk groener. Dit plan 

paste prima bij de doelstel-

lingen van het programma 

Wijkverrijkers en de aanvraag 

is vorig jaar rond de zomer 

goedgekeurd. Om de bestaan-

Omwonenden en de Hildegardisschool maken zich 
zorgen over de veiligheid van de spelende kinderen op 
het plein. In de gesprekken hierover ontstond het idee 
om aan de straatzijde een ‘groen hek’ te plaatsen.

WONEN | ONDERNEMEN

Supermarkt en appartementen 
Pijnackerstraat
De bouw van de nieuwe supermarkt en 10 appartementen aan de  
Zwart Janstraat (Noorderboulevard) is inmiddels in volle gang. Na 
een lange voorbereidende procedure zijn in augustus 2021 de sloop-
werkzaamheden van de bestaande school door de gemeente afgerond.

De voormalig schoollocatie  

tussen de 2e en 3e Pijnacker- 

straat is vrijwel volledig 

gesloopt om ruimte te maken 

voor de nieuwe ontwikkeling.

De karakteristieke gevel aan 

de 2e Pijnackerstraat is echter  

met een indrukwekkende 

constructie ‘geschoord’. De 

nieuwbouw sluit vervolgens 

naadloos aan op de bestaande  

gevel. 

Na afronding van de sloop-

werkzaamheden is de locatie 

opgeleverd aan KIKX Deve-

lopment. KIKX heeft op haar 

beurt de locatie doorverkocht 

aan eindbelegger Westpoint 

Beheer, die de supermarkt en 

10 woningen in eigen beheer 

zullen houden.

Dura-Vermeer Heyma heeft 

in september 2021 de eerste 

paal geboord, en is inmiddels 

ver gevorderd met de werk-

zaamheden van de eerste fase. 

De tweede fase bestaat uit de 

andere helft van het bouw-

perceel aan de 3e Pijnacker-

straat. De oplevering van de 

supermarkt en woningen 

staat gepland voor eind 2022.

Naar verwachting wordt het 

definitief ontwerp in juni van 

dit jaar vastgesteld. Vervol-

gens start de voorbereiding 

van de uitvoering. 

Als de herinrichting van de 

Hooglandstraat klaar is, kan 

de uitvoering van de Blom-

mersdijkselaan beginnen. Dit 

is naar verwachting in het 

tweede kwartaal van 2023.

De voorlopige planning is dat 

we binnen twee maanden met 

de uitvoering van het straat-

werk kunnen starten. Het 

groen volgt dan dit najaar, 

bij de start van het volgende 

plantseizoen.

Impressie van het zelfbouw woonblok in de Erasmusstraat.

De karakteristieke gevel wordt met een speciale constructie van extra bouwelementen ondersteund.  
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Vergroening plein 
Hildegardisschool

WELZIJN | BUITENRUIMTE

Het plein is omgeven door 

bebouwing en hekken die 

’s avonds afgesloten wor-

den door bewoners. Kinderen 

voetballen er graag, maar ver-

der is er nu weinig te beleven. 

De stenigheid van het plein 

en de omliggende bebouwing 

zorgt voor behoorlijke weer-

kaatsing van het geluid van de 

spelende kinderen. 

Door het plein opnieuw in te 

richten, komt er veel meer 

groen. Dat dempt het geluid.

Bovendien zijn er dan ook 

natuurlessen op het plein 

mogelijk. Daarnaast komen 

er nieuwe natuurlijke speel-

toestellen met verschillen-

de motorische uitdagingen 

die bij het bewegend leren 

gebruikt kunnen worden. 

Tussen de Louwerslootstraat en de Moer-
kapellestraat in het Oude Noorden ligt het 
schoolplein van de Hildegardisschool. De ge-
meente en de Hildegardisschool willen van dit 
plein een natuurlijke, groene en mooie plek 
maken. Dit is onderdeel van de Rotterdamse 
klimaat- en vergroeningsprogramma’s ‘Rot-
terdam gaat voor Groen’ en het Rotterdams 
Weerwoord.

SOCIAAL | BUITENRUIMTE 

Klimaat Actie Team: 
tussenstand na 2 jaar
Alweer twee jaar is het Klimaat Actie Team 
(KAT) actief in het Oude Noorden. En met 
resultaat! Er zijn al zo’n 6.000 stoeptegels 
vervangen voor groen. Dat levert verkoeling 
en een fijnere straat op. En als het hard regent 
zakt het water beter weg in de bodem, waar-
door er minder plassen op de straat komen.

Wat ook helpt is dat we zo’n 

130 kubieke meter gecompos-

teerd Rotterdams groenafval 

hebben gebruikt om de bodem 

te verbeteren. Daardoor zakt 

het regenwater niet alleen 

weg, maar wordt het ook 

Tip: neem een kijkje in de Moerkapellestraat en aan de 

noordkant van het Bleiswijkplein. Daar zie je twee super-

groenvakken die de afgelopen tijd met bewoners en het KAT 

zijn aangelegd. Mooie voorbeelden van wat er allemaal kan! 

Bewoners vullen de super-groenvakken in de Moerkapellestraat. 

samenwerkingen ontstaan! 

Ook dit jaar gaan we verder. 

Er worden alweer een aantal 

nieuwe groenacties voorbe-

reid. 

Wil je daar als eerste van 

op de hoogte zijn? Meld je 

aan bij Daniël Opbroek via 

06-14375754, dan word je 

toegevoegd aan de appgroep 

met wijkbewoners waarin de 

groenacties worden aange-

kondigd. En er is nog ruimte 

voor extra acties in de wijk. 

Dus: kan jouw eigen straat ook 

wel wat verkoeling en ver-

groening gebruiken? Neem 

dan contact op, dan kijken we 

samen wat we kunnen doen! 

Het Klimaat Actie Team komt 

voort uit het Rotterdams Weer-

woord. Voor meer informatie: 

www.rotterdamsweerwoord.nl.

vastgehouden. Door de com-

post is het waterabsorberend 

vermogen van de Rotterdam-

se bodem met zo’n 75.000 

liter toegenomen. En niet te 

vergeten: door alle acties zijn 

er ook veel leuke contacten en 

Zo ontstaat een veel gevari-

eerder en uitdagend speel-

aanbod voor de kinderen van 

de school en de buurt. Het 

schoolplein krijgt ook een 

heus wormenhotel. Hier kun-

nen kinderen hun groente- en 

fruitafval ingooien, de wor-

men zetten het om in com-

post. En dat kan weer gebruikt 

worden voor het groen op het 

plein. Handig toch? 

De school, de kinderen en de 

buurt hebben meegedacht 

over de nieuwe inrichting. 

Inmiddels is het ontwerp bij-

na klaar. Het is de bedoeling 

om in de zomervakantie met 

de aanleg te starten. Voor die 

tijd worden omwonenden nog 

geïnformeerd over de plan-

nen en de werkzaamheden.

In het tweede kwartaal van 2023 beginnen de werk-
zaamheden in de Agniesebuurt-Oost. Het riool, 
de bestrating, de straatverlichting, het groen en 
de bomen worden vervangen. De gemeente werkt 
momenteel aan een inrichtingsplan. Hierbij wordt de 
indeling van de straten verbeterd en meer groen en 
bomen toegevoegd.
In het nieuwe plan worden  

alle  straten (Agniesestraat, 

Herlaerstraat, Wateringhe- 

straat en Heemsteestraat) 

eenrichtingsverkeer. Dit be-

tekent dat de rijbanen smaller 

worden. Zo ontstaat er meer 

ruimte voor groen. Alle par-

keerplaatsen worden boven-

dien omgezet naar parkeren 

in het verlengde van de rij-

baan. Naast een groenere en 

gezondere wijk draagt dit ook 

bij aan de verkeersveiligheid. 

Verder krijgt de speelplek op  

de kruising Agniesestraat/Wa-

teringhestraat nieuwe speel-

toestellen. Bewoners, waar-

onder ook kinderen, hebben 

meegedacht over de toekomst 

van de speelplek. In juni van 

dit jaar wordt het definitief 

ontwerp van het inrichtings-

plan Agniesebuurt-Oost vast-

BUITENRUIMTE | AGNIESEBUURT 

Plannen en aanpak  
Agniesebuurt-Oost 

gesteld door de gemeente. 

Hierna gaat de gemeente de 

uitvoering voorbereiden. Dit 

duurt ongeveer een jaar.

Stadsverwarming
In Agniesebuurt-Oost wordt 

het riool vervangen en wordt 

er in het wegdek een water-

infiltratiesysteem aange-

bracht. Een goed moment 

tegelijkertijd een warmte-

net aan te leggen. Dit bete-

kent dat de leidingen van het 

warmtenet alvast onder de 

grond worden aangelegd. De 

woningen worden nog niet 

direct aangesloten op stads-

verwarming. Eerst worden er 

plannen gemaakt hoe we dit 

kunnen doen. U kunt meer 

lezen over Rotterdam Aard-

gasvrij op duurzaam010.nl/

aardgasvrij 

VERKEER

Autodelen biedt 
voordelen voor velen!

plaatsen van deelauto’s. Een 

aantal parkeerplaatsen moet 

daardoor worden vervangen 

en speciaal ingericht worden 

voor autodelen. Om dat zo 

goed mogelijk te doen, wil de 

gemeente deze buurten infor-

meren over hoe zij om wil met 

het autodelen in Rotterdam.

Op de informatiemarkt is 

hierover meer informatie 

beschikbaar. Hopelijk tot dan 

op 12 mei in het Klooster!

De parkeerdruk in het Oude 

Noorden is hoog en een veel 

gehoorde bewonerswens is 

ruimte voor andere functies 

dan auto parkeren. Denk bij-

voorbeeld aan ruimte voor 

groen, spelen, wandelen of 

fi etsen. Door autodelen te sti-

muleren denkt de gemeen-

te de hoeveelheid auto’s in 

straten te verminderen en zo 

ruimte te creëren voor de wijk. 

In Rotterdam Noord komen er 

aanvragen binnen voor het 

Autodelen zorgt voor minder auto’s in de 
stad, waardoor de lucht schoner wordt en er 
meer ruimte ontstaat. Daarom stimuleert de 
gemeente Rotterdam autodelen. 
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Informatiemarkt 
donderdag 12 mei

sen bewoners, ondernemers 

en instanties, denken we 

tot werkbare en uitvoerba-

re oplossingen te komen. De 

dilemma’s over mobiliteit 

(auto versus fi ets), de snel-

heid (snel versus veilig) en 

het gebruik van de openbare 

ruimte (parkeren of groen) 

kunnen alleen overbrugd 

worden door daarover het 

gesprek aan te gaan. Praat 

mee! 

Oude Noorden 2030 
Met de komst van Wijk aan 

Zet en de nieuwe wijkraden 

Plasticvrije Rotte 
Voor het eerst is de orga-

nisatie van Ook dit is de 

Rotte aanwezig. Zij zijn op 

zoek aan ambassadeurs om 

samen de Rotte plasticvrij te 

maken. 

Verkeerstafel 2022 
We hervatten de verkeers-

tafels van voor Corona (de 

laatste was in 2019) om te 

praten over verkeerskwes-

ties in Noord. Het onderwerp 

verkeersveiligheid en de pilot 

éénrichtingsverkeer op de 

Zwart Janstraat maakt veel 

los bij de mensen, merken 

wij. Verkeersveiligheid is 

dan ook een zaak van ieder-

een. Door het op gang bren-

gen van een dialoog tus-

Wil je in gesprek met de gemeente of een 
andere betrokken organisatie? Kom dan 
naar de informatiemarkt in Huis van de Wijk 
’t Klooster op donderdag 12 mei. Daarnaast 
zijn er verschillende nieuwe activiteiten.

BUITENRUIMTE

Status Hooglandstraat 
De werkzaamheden in de 

Hooglandstraat starten van-

af september 2022. De riole-

ring, verlichting en bestra-

ting zijn hier verouderd en 

worden dus vervangen. Ook 

krijgt een deel van de straat 

een verbeterde inrichting 

waardoor de straat groener 

maken we ook een nieuw 

wijkplan, waarvoor een Wijk-

akkoord wordt gesloten. 

We horen daarom graag 

uw wensen en ideeën over 

de toekomst van het Oude 

Noorden. In ’t Klooster is 

een workshopruimte inge-

richt. Alle bezoekers kun-

nen daar hun ideeën delen. 

Illustrator en stedenbouw-

kundige Sander de Knegt 

probeert je inbreng te vatten 

op een kaart. 

Deze input wordt verwerkt, 

zodat we hier tijdens de 

volgende informatiemarkt 

op kunnen voortborduren. 

Door dit enkele keren achter 

elkaar te doen, denken we 

tot een rijk toekomstbeeld 

voor het Oude Noorden te 

komen. 

Je bent van harte welkom 

tussen 17.00 en 19.00 uur 

in het Huis van de Wijk ’t 

Klooster. Wij zorgen ook 

voor wat te eten.

BUITENRUIMTE

De gemeente is van plan om in bijna alle straten 
ten zuiden van de Zwart Janstraat de riolering en 
bestrating te vernieuwen. Bewoners mogen meeden-
ken, daar waar het project dat toestaat. 

Rioleringsvervanging 
Oude Noorden Zuid  

Zo wil de gemeente graag we-

ten wat bewoners belangrijk 

vinden qua spelen bij de aan-

pak van het Bleiswijkplein. En 

wat voor de omliggende stra-

ten belangrijk is als het gaat 

om groen, straatmeubilair en 

het parkeren van de fi ets. Alle 

inbreng is welkom maar de 

gemeente maakt in dergelij-

ke onderhoudsprojecten al-

leen geen ingrijpende nieuwe 

ontwerpen. Het verleggen van 

rijbanen is bijvoorbeeld geen 

optie. Om de bewonersinbreng 

OPROEP 

Initiatieven voor een 
mooiere en betere wijk

Een initiatief waar 2.500 euro 

of minder voor nodig is, kunt 

u het hele jaar indienen. Voor 

het indienen van initiatieven 

vanaf 2.500 euro zijn vaste 

Vele initiatieven maken onze wijken mooier en beter. 
Heeft u óók een goed initiatief en bedragen de kosten 
minder dan 20.000 euro? Wilt u het initiatief in de 
periode van 1 juli tot en met 1 november 2022 uitvoe-
ren? Dien dan voor 30 april uw aanvraag bij ons in!

momenten. Dit jaar zijn er 

twee rondes om deze in te 

dienen. De eerste loopt tot en 

met 30 april, de tweede ron-

de is van 15 juni tot en met 

31 augustus. Goedgekeurde 

initiatieven komen op Mijn 

Rotterdam en wijkbewoners 

kunnen kiezen wie er subsidie 

krijgt. Indienen kan online via 

Mijn Rotterdam - Home of via 

een formulier. 

Hulp nodig? 
De wijknetwerker van de 

gemeente staat voor u klaar. 

Bel: 14 010. Of loop binnen 

bij één van de Huizen van de 

Wijk. Neem voor vragen con-

tact op met de wijknetwerkers 

of Martin den Hartog. 

op te halen, is de gemeente op 

donderdag 12 mei aanwezig 

op de informatiemarkt Oude 

Noorden. We zien dat als een 

startmoment om iedereen te 

informeren en mee te nemen 

en komen daarna terug met 

informatie in de buurt zelf. 

Op basis van de eerste reac-

ties op deze markt hopen we 

onze aanpak verder te verfi j-

nen en te laten aansluiten op 

de behoeftes uit de wijk. We 

hopen je te zien op de infor-

matiemarkt in ‘t Klooster!

wordt met o.a. meer bomen. 

Het ontwerp van het inrich-

tingsplan werd vorig jaar 

vastgesteld en is gedeeld met 

bewoners, wijkraad en andere 

geïnteresseerden. U kunt dit 

ontwerp bekijken tijdens de 

informatiemarkt Oude Noor-

den van donderdag 12 mei. 
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Veel vragen over 
rijrichting 
De rijrichting van de Berg-

weg richting de Noordmolen-

straat is bewust gekozen. De 

gemeente heeft hier meer-

dere keren over gesproken 

met betrokken bewoners en 

ondernemers. 

Uit de reacties blijkt dat 

veel mensen zich afvragen 

waarom de rijrichting niet 

omgedraaid wordt. Maar, uit 

onderzoek blijkt juist dat er 

veel doorgaand (sluip)ver-

keer gebruikmaakt van de 

Zwart Janstraat. Dat wil zeg-

gen: verkeer onderweg naar 

de snelweg. Dit verkeer hoeft 

dus niet in de straat te zijn en 

maakt het er onnodig drukker 

en onveiliger. 

WONEN

De bouw van Nieuw Victoria

opgetrokken. De oplevering 

staat gepland voor het eerste 

kwartaal van 2024.

Omwonenden
De omwonenden worden op 

de hoogte gehouden over  

de werkzaamheden. Op hun 

initiatief is er een digitale 

nieuwsbrief die periodiek in 

de buurt wordt verspreid. 

Op verzoek van bewoners is 

door de gemeente ook uitvoe-

rig informatie uitgewisseld 

over de komende bemaling 

en grondwatermonitoring. 

De aannemer monitort de 

grondwaterstand met zes 

peilbuizen in de grond, twee 

in elke straat. Het afgepomp-

te grondwater wordt terug-

gebracht in de grond door 

retourbemaling. In de Lou-

werslootstraat wordt hier 

een voorziening voor gerea-

liseerd. Het overtollige water 

dat niet de grond in kan, 

wordt op het riool geloosd. 

De lijntjes met de aannemer, 

bouwinspecteur en adviseur 

van het waterloket zijn kort 

waardoor signalen en vragen 

op de goede plek komen.

Project Nieuw Victoria bestaat 

uit 83 huurappartementen 

met een grote fietsenkelder 

en een horeca-unit. Door dit 

project te bouwen in de stijl 

van de omgeving, levert het 

een positieve bijdrage aan de 

leefbaarheid van de buurt. Het 

gaat hier wel om een bijzon-

dere bouwlocatie, omdat het 

bouwoppervlak relatief klein 

is. De torenkraan komt dan 

ook in het midden van het 

gebouw te staan.

Werkzaamheden
Gemeente Rotterdam en 

Drechtland hebben de afgelo-

pen periode intensief overleg 

gevoerd over de aankomen-

de werkzaamheden. En met 

name over het plaatsen van 

damwanden en de tweede fase 

van de sloop. Het aanbrengen 

van de damwanden start naar 

verwachting in week 17. Daar-

na worden de kelders gesloopt 

en de funderingspalen aange-

bracht. Na het plaatsen van 

de funderingspalen volgt het 

storten van de keldervloer. Dit 

gebeurt in twee fases. Daarna 

kan het betoncasco worden 

Op de plek waar het beroemde Radio Correct-gebouw stond aan de 
Bergweg, is Drechtland Bouw begonnen aan de realisatie van ‘Nieuw 
Victoria’. Dit project is vernoemd naar de Victoria-bioscoop, waar 
later Radio Correct in trok.

Het hele Correctpand is inmiddels afgebroken en weggevoerd. 

VERKEER

Stand van zaken pilot 
eenrichtingverkeer 
Zwart Janstraat

Monitoring en 
onderzoek  
Tijdens de proef monitoren 

we de straat en verzamelen 

we data. De gemeente meet 

hoeveel verkeer er door de 

Zwart Janstraat en omliggen-

de straten rijdt. En hoe hard 

dit verkeer gaat. Bovendien 

vragen we op drie manieren 

aan betrokkenen hoe zij de 

proef ervaren: elke maand 

sturen we een vragenlijst naar 

de monitoringscommissie. 

Dit zijn bewoners en onder-

nemers uit de Zwart Janstraat 

Halverwege februari ging de pilot eenrich-
tingsverkeer van start in de Zwart Janstraat. 
De eerste week na de start van de pilot stond 
in het teken van het beter regelen van een 
aantal zaken in de straat.

sers en voetgangers geven 

dit aan. Ook de bewoners van 

de straat zijn blij dat overlast 

door lawaai (getoeter) een 

stuk verminderd is. Helaas is 

een deel van het verkeer ver-

plaatst naar de Gerard Schol-

tenstraat. De bewoners van 

deze straat ondervinden veel 

last van de toename aan ver-

keer maar ook asociaal rij-

gedrag van automobilisten, 

scooters en fietskoeriers. De 

gemeente is met deze bewo-

ners in gesprek over hoe dit 

opgelost kan worden. Tot 

slot, we hebben ook signalen 

binnengekregen van onder-

nemers dat zij omzetverlies 

leiden. De gemeente wil deze 

signalen verder onderzoeken 

omdat dit geluid van slechts 

van een beperkte groep komt.

Nieuwe vragen
De proef brengt ook nieuwe 

vragen aan het licht waarop 

antwoorden moeten komen. 

Zo blijken meer auto’s de 

zijstraten te nemen dan de 

modellen voorspelden. Dit 

wordt momenteel verder 

onderzocht met nieuwe ver-

keerstellingen en gesprekken 

met buurtbewoners. Op basis 

van die informatie kijken we 

welke maatregelen we kun-

nen nemen om de overlast aan 

te pakken en het toenemende 

verkeer in de zijstraten kun-

nen terugdringen.

 

Gebruikerservaringen van de 

buurt zijn hiervoor belangrijk. 

Daarom staan we op donder-

dag 12 mei op de informatie-

markt om meer ervaringen op 

te halen en samen in gesprek 

te gaan over mogelijke oplos-

singen. Kom dus vooral naar 

de informatiemarkt in ‘t 

Klooster op donderdag 12 mei.  

Daar zijn verkeerskundigen 

van de gemeente aanwezig 

met wie je in gesprek kunt 

gaan. 

en omliggende straten. Daar-

naast is een enquête gedeeld 

met alle inwoners van Noord 

via de Gemeentepeiler. Tot 

slot, elke maand komen er 

onderzoekers naar de Zwart 

Janstraat die straatinterviews 

houden. 

En hoe gaat het dan?
Er zijn erg veel mensen tevre-

den met huidige verkeerssi-

tuatie in de Zwart Janstraat. 

Mensen ervaren minder over-

last en voelen zich veiliger in 

de straat. Met name de fiet-

‘Er zijn veel mensen tevreden over de nieuwe 

verkeerssituatie, maar helaas is er ook een deel 

van het verkeer verplaatst naar de omgeving. 

Hier wordt nu onderzoek naar gedaan’
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maken van een (duurzaam) 

meerjarenonderhoudsplan of 

juridische kwesties. 

Extra aandacht 
in de wijk 
Dit jaar organiseert VVE-

010 in de wijk onder andere 

bijeenkomsten over diverse 

onderwerpen, zoals active-

Ben je als appartementseigenaar lid van een Vereniging van Eigenaars  
(VvE)? Dan ben je samen met je buren verantwoordelijk voor het  
onderhoud van het pand. Weet je dat comfortabel wonen prima samen-
gaat met minder onderhoudskosten en een lagere energierekening? 
VVE-010 helpt jullie VvE om hiervoor een haalbaar en betaalbaar plan 
te maken. 

De VvE bepaalt voor een 

groot deel of je in een prettig 

en goed onderhouden huis 

woont. En omdat VvE’s in 

het Oude Noorden en Agnie-

sebuurt veel ‘woonvragen’ 

hebben, gaat VVE-010 het 

komend jaar de VvE’s in deze 

wijken extra aandacht geven.

Daarbij gaat het om zaken als: 
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VVE-010 helpt met activeren  
VvE en verduurzamen 

hoe kan de VvE actief worden, 

hoe motiveer ik eigenaren 

om aan vergaderingen deel te 

nemen, hoe bereiden we ons 

het beste voor op de gasloze 

toekomst en hoe is het met de 

fundering van de woning. Alle 

VvE’s zijn welkom contact 

op te nemen met alle moge-

lijke vragen rond beheer, het 

ren van de VvE, isoleren en 

subsidies. Verder kan dit Rot-

terdamse VvE-loket in 2022 

in het Oude Noorden en de 

Agniesebuurt 20 VvE’s (gra-

tis) activeren en zo op weg 

helpen naar een gezonde en 

duurzame VvE.

Voor onderhoud en verduur-

zaming zijn voor alle VvE’s 

diverse interessante subsidies 

en leningen die dit financieel 

mogelijk maken. Een mooie 

kans om hier dit jaar nog 

samen met de buren mee aan 

de slag te gaan. 

Onafhankelijk 
energieadvies 
VVE-010 is de (onafhanke-

lijke) vraagbaak voor Rot-

terdamse appartementsei-

genaren. Naast het financieel 

gezond maken van VvE’s richt 

de stichting zich vooral op 

duurzaam onderhoud. Dit 

betekent dat je het gewo-

ne onderhoud zo doet dat je 

energiezuiniger woont. En 

dat is hard nodig gezien de 

huidige energieprijzen en de 

aardgasvrije toekomst die 

(snel) op ons afkomt. Daarom 

bieden we ook cursussen en 

energieadvies aan VvE’s die 

echt werk willen maken van 

een duurzaam VvE-gebouw. 

Wil je graag van onze 

activiteiten in de buurt 

op de hoogte gehouden  

worden, of is er interesse  

om jullie VvE te activeren? 

Stuur dan een mailtje naar 

n.middelkoop@vve010.nl. 

Meld je ook aan voor onze 

nieuwsbrief en houd de  

website in de gaten: 

www.vve010.nl.

De initiatiefnemers hebben 

het enthousiasme, de ener-

gie en de betrokkenheid om 

de transformatie in de prak-

tijk tot een succes te maken, 

Steenvlinder heeft de erva-

ring en kennis om de trans-

formatie in goede banen te 

leiden.

De planning van de ontwik-

keling is nu nog niet bekend, 

maar zodra er nieuws is, krij-

gen omwonenden hierover 

een brief.

ONDERNEMEN

Transformatie oude school door jonge Rotterdammers 

Voormalige St. Jansschool die momenteel wordt omgebouwd naar een combinatie van woningen én een filmhuis.

Een groep jonge profes-
sionals uit Rotterdam 
ontwikkelt woningen én 
een filmhuis in de oude 
St. Jansschool aan de 
Hammerstraat, tegen-
over Huis van de Wijk ’t  
Klooster. Het plan is 
gemaakt in nauwe en 
unieke samenwerking 
tussen Steenvlinder als 
ontwikkelaar, de toekom-
stige bewoners en exploi-
tanten en de architecten. 
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KiNdereN 
BesCHildereN 
eeN ‘HeArt WOrK 
HerO’
Je hebt ze misschien al zien staan in de stad: heart Work 
heroes. Dit zijn mooie beschilderde beelden en hun hoofd 
heeft de vorm van een hart. Ze zijn bedoeld om alle mensen in de 
zorg te steunen en te vertellen hoe erg we hen waarderen. Allerlei kunstenaars 
hebben er eentje mogen beschilderen en nu dus ook de kunstenaars van het 
Kinderparadijs. Binnenkort komt hij ergens in de stad te staan en kunnen 
alle Rotterdammers er naar kijken. Daarna worden alle beelden geveild en de 
opbrengt wordt ingezet om de zorg te ondersteunen. Onze Heart Work Hero 
heet: de Kipanaut. Het is een soort astronaut, maar dan anders. Misschien 
komen jullie de Kipanaut binnenkort tegen ergens in de stad!

Bewoners zetten hun klachten over 
de veranderde situatie in de Gerard 
Scholtenstraat op een rijtje. De straat 
is totaal ongeschikt om zoveel auto’s 
op te vangen. Ze wordt nu een paral-
lelle snelweg aan de Zwartjanstraat. 
De verkeersdeskundige van de ge-
meente erkent dit, toch vindt hij 
dat er geteld moet worden hoeveel 
extra verkeer komt er en uit welke 
richting komen ze? Geteld wordt op 
de kruispunten, ook wordt het extra 
verkeer op de Noordsingel gemeten. 
De specialist zoekt oplossingen voor 

de Gerard Scholtenstraat in de sfeer 
van één richting omdraaien vanaf 
een punt in de straat, dat heeft dan 
weer gevolgen voor de Bergweg. ‘Ik 
heb constant file voor de deur.’ ‘Mijn 
spiegels zijn eraf gereden. Je kan 
ook niet even rustig uitstappen.’ ’De 
straat is te smal. Je kan ook moeilijk 
parkeren.’ De verkeersdeskundigen 
vragen zich af waar de stromen van-
daan komen. Voor de bewoners is het 
een ramp voor hun woonstraat en is 
het woongenot verdwenen. Vanuit 
de verkeersdienst wordt betoogd dat 

70 ongevallen de laatste jaren zijn 
voorgekomen in de Zwartjanstraat. 
Meestal gaat het echter om blik-
schade. Een dodelijk incident met de 
vuilniswagen was uitzonderlijk. Het 
chaotische leidt ook tot trager rijden 
en hoort wel bij een drukke winkel-
straat. De ondernemers liggen er 
niet van wakker. Echte hufters moet 
je gericht bekeuren en na enkele 
bekeuringen een gebiedsverbod ge-
ven. De klachtenregen gaat verder: 
‘fietsers en scooters rijden op mijn 
stoep. Je kan zelfs met een gewone 

auto moeilijk door de straat.’ Aan 
tafel wordt een pamflet uitgedeeld. 
‘Snel en collectief ons ongenoegen 
kenbaar maken op stopdepilot@hot-
mail.com.’ De gemeente besluit: het 
probleem van de Gerard Scholten-
straat moet opgelost worden. Even 
naar de Zwartjan tafel rennen. De 
vestiging van Jumbo is volgens be-
woners met veel geheimzinnigheid 
omgeven. Waar is zo’n supermarkt 
voor nodig? De zaal wordt meer en 
meer een actieruimte. Pamfletten 
worden verder uitgedeeld en posters 

opgehangen. ’Verplaats de file niet. 
Slecht idee. Geef het publiek terug 
aan de Zwartjan. We willen veilig en 
rustig leven. Geen racebaan erbij.’ 
De bewoners van de Zwartjanstraat 
willen een betere branchering. Het 
worden meer en meer vreetschuren. 
De jonge generatie wordt door de 
overheid verkeerd opgevoed. Gezien 
het publiek van het Oude Noorden 
meer gemixt wordt is nu meer diver-
siteit in de winkelstraat aan de orde. 
Denk aan gezond eten. Verander de 
mentaliteit. 

eeNriCHtiNg zWArt jANstrAAt 
ONder Vuur

	

ColoFoN 
Noorderzon informeert over initiatie-
ven, evenementen en ontwikkelingen 
in het oude Noorden en de agniese-
buurt. De Noorderzon verschijnt 

6x per jaar. Uitgave mei 2022.

ReDaCtIeaDReS
Ruivenstraat 81 
3036 DD Rotterdam
email: info@noorderzon010.nl

ReDaCtIe
ed de Meijer, Johannes odé

FotogRaFIe
Johannes odé, Marjan van hoorn 

WeBSIte 
Joop Bastinck

BIJDRageN aaN DIt NUMMeR
anja Berkelaar, Kinderparadijs, 
Stefan herwig, Karen de Man en 
Wendelien lans

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
 

Pijnackerplein 
24,25 en 26 juni
BLuEGRASS FESTIVAL 

in het Klooster
11,18 en 25 mei, 10:30-11:30 uur
DANSEN MET SCAPINO

Jan van der Ploeghuis  
8 mei, 18:00 uur
ED RuST EN BAND 

26 mei, 14:00 uur
LATIJNS AMERIKAANSE DANS 
NOSTRA CASA

29 mei, 14:00 uur
DICHTER BIJ JAN EN PIET

Kijk voor activiteiten in de Banier 
en Mozaïek op www.solnoord.nl

Het Klooster: 
www.kloosteroudenoorden.nl/

Studio de Bakkerij: 
www.studiodebakkerij.nl/agenda/

Raadpleeg verder 
www.noorderzon010.nl/agenda/

op 20 april was het weer 
tijd voor een spetterende 
Bruisende Woensdag. Dit 
keer heeft het Kinderpara-
dijs een feest op het plein 
van basisschool de Klimop 
georganiseerd. 

Het was de week van de wijkwaarde 
‘CREATIVITEIT’, dus alles stond in 
het teken van creatief denken, maken 
en doen. Kinderen (en hun ouders) 
uit het Oude Noorden konden op het 
plein deelnemen aan allerlei leuke en 
leerzame activiteiten. Verschillende 
organisaties uit de wijk - zoals het Kin-
derparadijs, het Rotterdams Volksthe-

ater, SOL en Goud van Noord - had-
den toffe workshops georganiseerd. 
Het plein was gevuld met kinderen 
en ouders. Met het thema ‘Anders is 
ook leuk’ waren de kinderen actief 
bezig met sport, zoals dans en basket-
ball. Manal, een van de kinderen, was 
aanwezig en zei: “Ik vind voetbal niet 
leuk, maar basketbal wel. We doen het 
niet zo vaak op school, dus ik vind het 
heel leuk dat ik het nu mag doen.”. 
Andere kinderen waren bezig met 
kunst maken of eten aan het bereiden 
in de appelfabriek. Zara (8 jaar): “Een 
appelfabriek is echt een goed idee. Iets 
gezonds maken en toch ook leuk.”.

anders dan anderen
Een van de workshops was het Brui-
send Interview waar de kinderen 
hun mening konden geven over de 
wijkwaarde ‘CREATIVITEIT’. Op de 
vraag ‘Hoe ben jij anders dan ande-
ren?’ antwoorden zij met: “Ik doe aan 
ballet!”, “Ik draag andere kleren!” en 
“Iedereen is anders, dat is juist leuk!”. 
Er zijn vier wijkwaarden die altijd be-
langrijk zijn als we op een fijne ma-
nier met elkaar willen samenzijn in 
het Oude Noorden: CREATIVITEIT, 
AUTONOMIE, POSITIVITEIT en 
RESPECT. Vier keer per jaar wordt ie-
dere wijkwaarde een week lang in het 
zonnetje gezet en deze week was dat 

Het bruist op het plein van 
basisschool de Klimop!

creativiteit. Voor iedereen mag creati-
viteit iets anders betekenen. Moham-
med (7 jaar): ”Als je creatief bent, dan 
kun je veel dingen maken en doen.” 
Younes (10 jaar) zegt: ”Creativiteit 
is als je dingen kunt bedenken die 
niemand anders kan bedenken. Dus 

dat je nieuwe dingen bedenkt.” Alle 
partners waren heel tevreden over het 
pleinfeest. Het was ontzettend gezel-
lig en druk. Sarah (9 jaar) zegt: “Ik 
denk dat ik nog nooit zo’n groot feest 
op het plein heb gezien!”

op zaterdag 19 maart werd 
de schildering hoogvlieger 
in de sierlijst aan de gevel 
op de zaagmolenstraat/hoek 
Benthuizerstraat feestelijk 
onthuld. De Rotterdamse 
kunstenaar Vera Nederlof 
maakte in opdracht van 
CBK Rotterdam/BKoR 
een schildering van een 
touwtjespringende bokser, 
uitgevoerd samen met anne 
engelbarts. 

Met haar kleurrijke werk geeft Ne-
derlof frisse energie en wil ze ‘de 
buurt letterlijk een sprongetje op-
waarts geven.’ In samenwerking 
met de nabijgelegen boksschool 
Huk-Tti (Zaagmolenstraat 212) wer-
den tijdens de opening verschillende 
boks- en touwtje spring demonstra-
ties georganiseerd. 
Rudi Lubbers, de enige Nederlandse 
bokser die tegen Muhammad Ali 
bokste, en andere gastsprekers wa-
ren daarbij aanwezig. De muziek 
werd verzorgd door DJ MF Andrade. 
In de boksschool zelf werden gratis 
boks clinics aangeboden en waren 
andere werken van Nederlof te zien, 

waaronder het originele werk van de 
Hoogvlieger. Ook werd er een gratis 
drankje aangeboden om samen te 
proosten.
Vera Nederlof (Dordrecht,1969) stu-
deerde aan de Willem de Kooning 
Academie in Rotterdam. Ze was 
zelfstandig grafisch ontwerper, maar 
wilde meer vrijheid en creativiteit in 
haar werk leggen. Na vijfentwintig 
jaar ontwerpen is zij gaan tekenen. 
Ze begon te tekenen in de boks-
school Huk-Tti in de Zaagmolen-
straat, waar zij ook zelf bokst. Zij 
schildert veelal ‘boksers’ en ‘live-
boks impressies’ tijdens bokswed-
strijden. Haar atelier in Rotterdam 
ademt boksen uit. 
‘In dit werk kan ik me uiten, word 
ik niet belemmerd, maar kan ik vrij 
improviseren. Voordat ik ging schil-
deren heb ik lange tijd aan klassiek 
ballet gedaan en gewerkt als grafisch 
ontwerper. Ik smachtte bij beiden 
naar de vrijheid en autonomie die 
ik uiteindelijk heb gevonden in het 
boksen. Boksen is als dansen, maar 
dan als geïmproviseerd. Boksen 
is een perfecte sport die geen half 
werk verdraagt, vergelijkbaar met de 
kunst. Dynamiek, zuiverheid en ex-

pressie. Ik werk veel met inkt, daar 
kun je niet mee rommelen, dat gaat 
òf goed òf fout’.

De kunst van het weglaten
Zoals bij tekenen de kunst van het 
weglaten geldt, is dit wat Vera Ne-
derlof vergelijkt met het ontwijken 
van stoten in de boksring. Ze begon 
te tekenen in de boksschool waar zij 
zelf bokst, bij Huk-tti boxing aan de 
Zaagmolenstraat 212 in Rotterdam. 
Al snel leverde haar dat de nodige 

bekendheid op.Hoewel Vera Neder-
lof via haar vereniging lid is van de 
Boksbond, heeft ze zich ook als per-
soonlijk lid aangemeld om de boks-
sport en de Boksbond te steunen en 
ze hoopt dat meer mensen zich als 
lid zullen aanmelden.

lubbers tegen 
Muhammad ali
Vele boks geïnteresseerden hebben 
inmiddels al een ‘Vera Nederlof’ 
aangeschaft. Tijdens de Bep van 

Klaveren Memorial 2018 kregen oud 
Rotterdamse bokskampioenen één 
van haar kunstwerken. In juni 2019 
verraste Vera Nederlof Rudi Lubbers 
in de Doelen tijdens het Youphone-
boxing gala met een prachtig schil-
derij van de bokswedstrijd Rudi 
Lubbers tegen de legendarische 
Muhammad Ali. Geïnteresseerden 
in haar werk kunnen terecht op haar 
Instagram-pagina: 
@veranederlof of op haar website: 
www.veranederlof.nl

het is aardig vol in Mozaïek. Drie grote ronde tafels prijken 
in de ruimte, twee voor de gerard Scholtenstraat aanhang 
en één voor de zwartjanstraat. 

 Hoogvlieger 
Vera nederlof



pagINa 10  pagINa 11NR 104 / MeI 2022noorderzon

De zaak heeft een eigen merk en de 
namen van de baby’tjes worden als 
herinnering met de hand op de kle-
ding geborduurd. Ook verkoopt Gül 
de merken Happy Horse, Mushi, Sop-
hie de Giraffe. Schattige knuffels van 
handpoppen tot muzikale beertjes, 
schapen en aapjes weten je te verlei-
den. Ik kan het niet laten een bruin 
aapje te kopen voor mijn kleinkind. 
Het assortiment is verbluffend: borst-
voeding doekjes, box pakjes, antislip 
slofjes, stoere badjassen met schelpen 
design, bijtringen, lepeltjes, broekpak-
jes en dekens. 
Drie jaar geleden startte Gül haar on-
line webshop. Ze is een geboren on-
dernemer. Nu gaat ze een stap verder 
met een eigen fysieke winkel. Haar 
kleding straalt luxe uit en is onder an-
dere gemaakt van bio katoen. ‘Ik kijk 
echt of het oogt.’ Ze heeft ook klan-
ten uit het buitenland. Vooral Belgen 
houden van iets moois. De winkel be-

Marvin wilde concrete invulling ge-
ven aan ‘Kom op voor je wijk.’ Hij 
heeft hiervoor Paul van den Eijnden 
van het dagelijks bestuur van de 
Hoogheemraad en Wethouder Kar-
remans uitgenodigd. Gestart wordt 
bij de regentuin  met de reusach-
tige ZOHO letters die aangesloten 
zijn via een pijp op het Hofbogen 
Dak. Ze vervullen de functie van 
een slimme regenton. De tuin da-
teert van 2015 en begon met een 
piepklein proefpark en een aantal 
actievoerders. De wandeling gaat 
verder naar de Vijverhofstraat waar 
de nieuwe bomen zijn geplant. Vol-
gens Stadsbeheer zijn ze binnen 10 
tot 15 jaar echt volwassen en is het 
leed van het rooien echt vergeten. 
Het oosten van de Agniesebuurt 
komt medio 2023 in aanmerking 
voor rioolvervanging. Aandacht 
wordt besteed aan een corridor rich-
ting Noordsingel. Het wordt een 
publiek-private investering. 

Waterberging en sponzen
Met bewondering wordt gekeken 
naar het Ammersooiseplein, gecon-
strueerd met een krattensysteem. 
De berging kan 350 kubieke meter 
water aan. Het is de bedoeling het 
Ammersooiseplein nog meer te ver-

groenen. Volgens Marvin is dit de 
wens van de bewoners. In de zomer 
is het plein nu gloeiend heet. Tege-
lijkertijd wordt een lans gebroken 
voor het behoud van duimdrop op 
het plein. Het is de eerste Rotter-
damse duimdrop en een belangrijke 
aanvulling op een sportprogramma. 
Duimdrop is een ontmoetingsplek. 
Vaste mensen bemannen de contai-
ner en hebben goed contact met de 
kinderen. We belanden in de Banier-
straat. Hier staat een groot bord met 
2 Seas, Mers, Zeeën en het Europe-
se sponsor logo. Met Europees geld 

is de bestrating getransformeerd in 
een spons die het water absorbeert. 
Het was een heikel karwei om dit te 
combineren met het Eneco warm-
tenet. Het commentaar op de ingre-
pen werd  verzorgd door techneuten 
als Marc den Ouden en Tim Heyde. 
Paul van den Eijnden vertelt ons en 
passant dat de Hoogheemraad in 
1300 is opgericht als eerste demo-
cratisch orgaan nodig om met de 
boeren gezamenlijk de inpoldering 
aan te pakken. In de Agniesebuurt 
zijn belangrijke stappen gezet.

Voor wie het nog niet is op-
gevallen: in de Benthuizer-
straat verlevendigen kleu-
rige stroken de etalages van 
winkels en ondernemingen.
Vanuit de gemeente heeft de onder-
nemersvereniging  van de Benthui-
zerstraat een subsidie ontvangen 

voor het inzetten van kunst om de 
identiteit van de straat te versterken. 
Arttenders heeft verschillende ont-
werpen gemaakt waaruit bewoners 
en ondernemers een keuze heb-
ben gemaakt. Een volgende stap ter 
verlevendiging van de straat is het 
aanbrengen van gevelverlichting. In 

samenwerking met de gemeente, 
woningbouwcorporaties en eigena-
ren wil de ondernemersvereniging  
een aangenaam verblijfsgebied  
maken van de Benthuizerstraat  in 
plaats van een doorvoerweg.

la Moms op Benthuizer-
straat 18 is een prachtige 
babyzaak in het geheel 
gerenoveerde woon- en 
winkelcomplex met klas-
sieke uitstraling van Woon-
stad. hier was duidelijk een 
architect aan het werk. ei-
genaresse gül is er terecht 
trots op. 

Hoogheemraad 
op bezoek

Kenmerkende kleurige 
stroken in de Benthuizerstraat

Wijktheater Rotterdam 
struinde twee weken lang 
door het oude Noorden en 
ontmoette tal van actieve-
lingen. Dit leidde tot een 
kleine slotactie in de vorm 
van een sociale bingo bij 
goud van Noord op zwaans-
hals. 

Een 15 tal mensen zitten gezellig 
aan tafels. Lindsey hanteert de bin-
gomolen. De prijzen zijn allemaal 
geschonken door zaken uit Zwaans-
hals, de Zwart Janstraat en de Zaag-
molenkade. Het werd een kleine 
straatwedstrijd maar de sponsors 
moesten niet voor elkaar onderdoen. 
‘Eerst een rijtje en dan een volle 
kaart ‘ roept Lindsey. De winnaars 
gingen naar huis met een sappie, 
met biologische natuurlijke sokken, 
met een design sjaal vol glitters, 
fruit uit de Syrische groentewinkel, 
dadels uit de Turkse zaak, sneakers, 
koffie en ijsbonnen, broodjes en last 

but not least een Olala Paashaas van 
chocola ambachtelijk gemaakt. Het 
mes snijdt aan twee kanten. De win-
keliers kennen nu Goud van Noord 
en vice versa kennen de bezoekers 
de diverse zaken. Veel bezoekers 
hebben een bijzonder klein budget 
maar zijn gelukkig met de onder-
nemers. Ze laten zich fotograferen 
met de fruitmand, de olijfolie en het 
design shirt. Wijktheater en Goud 
van Noord noemden het een sociale 
bingo. De deelnemers konden ook 
munten verdienen van Goud van 
Noord door het beantwoorden van 
diverse vragen. Wie heeft het mees-
te broers en zussen? Wie ging stem-
men? Wie heeft gelogen en waar-
om? Wie leende ooit geld en kreeg 
het nooit meer terug? Waarvoor? 
Voor boodschappen. Als kleine ver-
wennerij werden natuurlijk kaas en 
worst, bitterballen en kaassoufflés 
aangerukt. De sfeer was top en zelfs 
de allerkleinste met kleine kreetjes 
had het naar zijn zin.

ontmoeting
goud van Noord en 
Wijktheater

op initiatief van Marvin 
Biljoen maakte het hoog-
heemraadschap een rond-
je door de agniesebuurt 
om een beeld te krijgen 
van de heel diverse aan-
pak van waterbeheersing. 
De klimaatverandering 
vereist meer groen in de 
buurt en waterbergingen. 

Nazife richt zich op een jong pu-
bliek tot 40 jaar met vooral maten 
36-42. Ze heeft ook een beperkt as-
sortiment 44. We wandelen even 
door de winkel met een uitgebreide 
keuze van sportieve setjes tot gala-
jurken, van Zara modellen tot bla-
zers, van luipaardprint tot bontjes. 
Opvallend zijn de zomerse kimo-
no’s, de schattige tasjes en sjaals. 
Handgemaakte barnsteen sieraden 
prijken in glazen kasten. Naast een 
spiegelgladde vloer vallen aan de 
wand twee gouden engelenvleugels 
op, symbool voor diverse culturen. 

Nazife heeft volledig gekozen voor 
kwaliteit, voor haar geen wegwerp 
spul. Haar voorkeur gaat naar de 
gerenommeerde Turkse merken zo-
als Lyra Studio, Selvi Cetin, Nuss en 
Albarosa. Mooie truitjes, hippe zon-
nebrillen, het is een lust voor het 
oog. De gloednieuwe eigenaresse 
is ook actief op Instagram en Fa-
cebook, aan een website wordt ge-
werkt. Nazife gaat ervoor, kwaliteit 
staat voorop. In Boutique Mola voel 
je het gevoel voor mode. Het is een 
aanrader om even binnen te lopen. 

boutique 
mola 

Sinds 2014 is annemiek 
van Ravens wijknetwerker 
in het oude Noorden, met 
name in het gebied  tussen 
zaagmolenstraat en Noord-
singel waaronder de zwart-
janstraat, pijnackerplein en 
het Noordplein.  
Haar verdienste was het werken met 
ondernemers en het leveren van een 
bijdrage aan het animeren van de plei-
nen. Haar collega Francis ‘Als ik met 
Annemiek door de wijk loop, is het 
overal hoi, hoi.’ Annemiek zorgde voor 
kleurrijke verlichting op het Noord-
plein en bevorderde meer kwaliteits-
horeca met name rond het Noordplein. 
De leegstand in de Zwartjanstraat was 
voor haar komst 18 %. Dat is nu wel 
anders.  Aan een betere branchering 
van het winkelaanbod ontbreekt het 
nog. Toen Annemiek startte was het 
smalle Zwaanshals klaar en kon ze 
met Havensteder een bijdrage leveren 
aan de selectie van meer vernieuwen-
de winkels en makers. ‘Ik heb heel veel 
geleerd van wijkmanager Jacco’ besluit 
Annemiek. Omringd door mensen 
met wie ze gewerkt heeft, onderne-
mers, bewoners en collega’s, wordt 

feestelijk afscheid genomen van Anne-
miek bij het kleurrijke Café de Bel. Ze 
neemt een mooie foto ontvangst  van 
het verlicht Noordplein en er wordt 
een foto gemaakt van het voormalige 
Oude Noorden met Haika, Annemiek 
en Jacco. Safiye, voorheen wijknetwer-
ker in Kralingen wordt Annemieks 
opvolgster, een vrouw met de nodige 
ervaringen.  Annemiek zelf maakt een 
nieuwe stap naar Ommoord en wel als 
wijkmanager.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

paasactie
Plantjes
uitdelen
Serve the City een samen-
werkingsverband van 
kerken, doet een jaarlijkse 
paasactie in diverse stads-
wijken. gekozen werd dit 
jaar voor het uitdelen van 
plantjes op het pijnacker-
plein. 
Wethouder Grauss van Armoede-
bestrijding wilde zijn waardering 
tonen voor de inzet van deze vrijwil-
ligers door zijn aanwezigheid, trok 
een Serve the City T-shirt en deelde 
plantjes uit. 
Jonge gezinnen met kinderen en 
Turkse buurvrouwen namen de 
plantjes uit. Leuk voor de geveltuin 
of plantenbak. Informeel werd met 
bewoners gepraat over de sterke 
inflatie en de bewoners met een 
kleine beurs.

schikt over een ruimte voor fotoshoots 
van moeder en baby. In een vitrine 
staan diverse bio producten, Johan-
nesbrood, tomatensoepen, thee voor 
borstvoeding. Dit assortiment is ty-
pisch voor werkende moeders die toch 

voeding bewustzijn en zelf iets verant-
woords willen bereiden. Gül met een 
jongetje van drieënhalf jaar spreekt uit 
eigen ervaring. In een glazen show-
case staan schattige schoentjes met 
indianenlook of versierd met vlinders. 

Gül heeft haar zakelijk talent altijd 
gecombineerd met een studie. Ze stu-
deerde af als apothekersassistente en 
is nu in dienst op haar stageadres. Ze 
werkt er 1 dag in de week, op vrijdag. 
Haar werkgever stimuleert haar on-

dernemerschap, dit maakt haar geluk-
kig.  Gül is klantvriendelijk en deed 
ook werkervaring op in de Bijenkorf. 
Ze is geboren en getogen in het Oude 
Noorden en rekent erop dat de jonge 
moeders haar weten te vinden. 

Nazife is de sympathieke eigenaresse van een bijzonde-
re modezaak Boutique Mola, aan de Benthuizerstraat 14 
in het gerenoveerde Woonstad complex. Nazife werkte 
voor het reisbureau van haar man en liet toeristen zo-
wat heel Marokko zien van Fes en Meknes tot Rabat en 
tanger. altijd was ze gefascineerd door mode. Vandaar 
ook de beslissing tot een ommezwaai. 

Annemiek 
neemt afscheid

la moms 
met eigen 
babylijn
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Zijn jeugd bracht hij door in Oos-
terflank. Het trefpunt bij Zwaans-
hals aan de Rotte was zijn geliefde 
restaurant. De nieuwbouw Ruiven-
dwarsstraat ontdekte zijn vriendin 
op facebook. Twee dagen voor de 
deadline gaven ze zich op en werden 
uitgeloot. Oorspronkelijke bewoners 
konden er zo in als ze daarvoor de 
draagkracht hadden. De huurprijs 
van het middensegment is € 950. 
Thomas heeft een ruime living 
en twee slaapkamers in totaal 80 
vierkante meter. Een hele opluch-
ting als je komt uit een vochtig en 
tochtig huis van 40 vierkante me-
ter. Waar Thomas en partner voor 
vielen was het ruime balkon, dat 
uitkijkt op groene boomtoppen van 
het Ruivenplantsoen. Thomas heeft 
een gloednieuw beroep: verwerken 
van pintransacties en monitoren 
van transacties. Hij vindt het Oude 

Noorden een leuke wijk. Van achter-
standswijk werd het hoopvol, meent 
Thomas en nu blijkt de kentering 
zich door te zetten. De woning van 
Thomas heeft twee verdiepingen. 
De benedenverdiepingen hebben er 
drie. Thomas vindt nieuwbouw Soe-

De nieuwe wijkraden oude 
Noorden en agniesebuurt/
provenierswijk hielden na 
hun inauguratie op het stad-
huis op de Coolsingel hun 
eerste vergadering in het 
klooster. 

De Oude Noorderlingen die verko-
zen werden stelde zich voor aan pu-
bliek van actieve bewoners. Bob de 
Ouden laatstejaars student econo-
mie en sociologie wil als wijkraads-
lid dicht bij de mensen staan en naar 
bewoners toe gaan. Anja Berkelaar 
heeft het vooral aan de stok met huf-
ters en wil een schone wijk. Noumi-
dia Agzannay, derdejaars bestuurs-
kunde wil het opnemen voor de 
jongeren. Rabia Genç beklemtoont 
het belang van de bewonersinitia-
tieven, de straatfeesten en de veilig-
heid. Martha Harel  wordt verkozen 
als voorzitter. Ze zet zich in voor 
verkeersveiligheid en maakte eerste 
stappen richting een veilige Zaag-
molenstraat in samenwerking met 
bewoners. Lieke van der Pol zet zich 
als 3e jaars socioloog in voor meer 
inclusiviteit. Iedereen is begaan met 
de armoedeproblematiek  in het 
Oude Noorden. Een eerste verga-
dering gaat vooral over procedurele 
dingen zoals een concept vergader-
schema en de rol van de wijkraad bij 

duurdere bewonersinitiatieven. De 
wijkraad wordt vanaf nu bijgestaan 
door wijkraad coördinator Roxanne. 

Ook de Agniesebuurt/Proveniers-
wijk was aan zet. Drie Agniesebuurt 
bewoners en vier uit de Proveniers-
wijk werden verkozen. Overdrachts-
documenten van de vorige wijkraad 
werden overhandigd. De Wijkraads-
leden kregen een kaartje van de om-
budsman (vrouw) tel.nr. 08000802. 
Boris Pulskens werd verkozen tot 
voorzitter. Alle wijkraadsleden kre-
gen ook het kwartetspel Proveniers-
wijk. Naast ouwe Rotten als Klaas 
van der Burg en Ingeborg Absil kon-
den we ook jongere begroeten als de 
16 jarige Barend van de Donk. De 
wijkraad krijgt ondersteuning van 
Paul van wijkraad coördinator Paul 
van Uffelen. Ook wethouder Verme-
ij was aanwezig. Ze stelde dat Rotter-
dam nu 39 wijkraden kent waarvan 
verwacht wordt dat ze het geluid van 
de buurten laten horen. Initiatieven 
tot € 2500 kunnen worden aange-
vraagd bij de wijkraad. Grotere  ini-
tiatieven gaan via Mijn Rotterdam.nl 
en vragen om een projectplan en be-
groting. De wijkraden kijken of het 
in lijn is met de wijkvisie. Bewoners 
kunnen twee maal per digitaal stem-
men voor hun favoriete plan in juni 
en september.

We kunnen wel spreken van 
de nieuwe huisband van Jan 
van der ploeghuis met bewo-
ners als Wijnand en Michiel, 
de begaafde djembespelers.
Leadzanger Omar Ka wisselt het Se-
negalese plattelands lied af met den-
derende ritmische nummers ver-
sterkt met trompetten en elektrische 
gitaren. Het publiek zeker 80 man 
sterk bezette voortdurend de dans-
vloer. De leeftijd varieerde van 25-70 
jaar. Het hele dans gebeuren werd 
opgeluisterd door een charmante 

lentemarkt met Afrikaanse stoffen, 
armbanden van schelpen, jurken en 
tassen uit Mali, zelfgemaakte siera-
den uit de Antillen, opvallende da-
mesmode van Carmen en amateur 
schilderkunst. De dames konden het 
niet laten de kraam af en toe in de 
steek te laten om echte shows te ge-
ven en het publiek te stimuleren. Va-
nop de galerijen werd meegeleefd. 
Bewoners waren opvallend veel aan-
wezig en hadden vrienden en ken-
nissen meegebracht. Na de corona 
was het een complete ontlading. 

nieuwe 
wijKraden 
VAN stArt

studentenoverlast

op zaterdag 16 april was het 
al vroeg een drukte van je-
welste in de zonnige avontu-
rentuin van Kinderparadijs 
Meidoorn. 
Tafels werden naar buiten gesleept, 
papier, ijsstokjes, pinnetjes en lijm 
werden op de tafels gezet, kannen 
water, limonade en koffie werden 
klaargemaakt en fruit werd uitge-
stald. 
Om 10.30 uur ging de poort open 
en kwamen 35 buurtkinderen en 
tientallen ouders de tuin in om hun 
eigen Paaseieren te knutselen onder 
leiding van leden van Buurtteam 
NieuwNoord en het kinderparadijs. 
Nadat alle knutselwerkjes af waren, 
mochten de kinderen de speeltuin in 
om Paaseitjes te zoeken die ze lekker 
op mochten eten of mee naar huis 
konden nemen. Maar wie de gouden 

of grote Paaseieren vond, moest ze 
nog even bewaren want die gaven 
recht op een extra prijs; een grote 
Paashaas van chocolade of een knut-
selpakketje. Na de prijsuitreiking 

speelden de kinderen nog lekker ver-
der en kletsen hun ouders nog even 
na in de speeltuin en genoot iedereen 
van het lekkere weer.

OmAr KA 
OrCHestrA

In veel wijken is er een rem 
op ‘verkamering’, woonhui-
zen ombouwen naar stu-
dentenpanden. 
Er mogen dan bijvoorbeeld  geen 
twee dergelijke panden zijn binnen 
een straal van 50 meter. Dit geldt 
niet voor het Oude Noorden. 
Een lezer meldt ons dat hij naast 
een studenpand woont dat vrijwel 
elke dag woon- en geluidsoverlast 
veroorzaakt in zijn eigen woning/
huis. Deze studenten hebben de 
status van woongroep, waarop na-
genoeg geen gemeentelijke con-
trole is. Een andere lezer weet dat 

er op dit moment 10 woningen in 
het Oude Noorden worden ver-
bouwd voor studenten. Krijgen zij 
ook deze status? Weer een andere 
lezer van de Noorderzon laat ons 
weten dat als de studenten gebruik 
maken van hun balkon - tot diep 
in de nacht - dit bij hem voor veel 
avondlijke en nachtelijke irritatie en 
klachten zorgt. 
In Kralingen zijn 134 overlastgeven-
de studentenpanden. Om hier iets 
aan te doen werd de bewonerswerk-
groep STOK opgericht. Hoe zit het 
met geluids- en woonoverlast van 
studenten in het Oude Noorden?

tendaalseweg zo mooi en is blij met 
het voorgenomen verwijderen van 
trespa platen in diverse complexen. 
Mooie mode boeken als Chanel, 
Louis Vuitton prijken aan de wand. 
De inrichting is super gezellig. ‘Dat 
is het werk van mijn partner.’

een gelukkige 
bewoner

thomas van der poel 
woont in het nieuwbouw-
complex van Woonstad 
in de Ruivendwarsstraat. 
thomas maakte wat 
omzwervingen richting 
Den haag, Kleiweg en de 
lisstraat. Binding heeft 
hij met het oude Noor-
den via zijn opa die in de 
pijnackerstraat een doe 
het zelfzaak en houthan-
del had. 

Vrolijk Pasen 
in de avonturentuin

het wordt langzamerhand 
een traditie, een stampvolle 
zaal met gerenommeerde 
dichters. Menno Smit wil po-
ëtisch Rotterdam een podi-
um geven. De middag begon 
met een workshop rondeel 
maken.
Het rondeel is de dichtvorm gebezigd 
door de rederijkers en bevatte vaak 
maatschappijkritische elementen. 
De start was hetgeen de deelnemers 
bezig hield: van oorlog tot zelfont-
plooiing, van zomerse dagen tot veel-
kleurigheid. Tussendoor genieten 
we van flamenco muziek en wordt 
er volop uitgewisseld. Topper van de 
optredens was Daniël Dee, gewezen 
Stadsdichter. Hij maakte onlangs een 
podcast met als titel ‘de Nederlandse 
school’. Een overzicht is het van lite-
ratuur en poëzie. Daniel is bijzonder 
geestig. Hij houdt een hommage 
aan de dertig jaar geleden overleden 
schrijver Bob den Uyl. ‘Schrijver wor-
den is mislukt zijn. Dit is op ieder 
beroep toe te passen.’ Daniel heeft 
tal van puntdichten. ‘Ik wil zacht 
inslapen zoals mijn opa. Terwijl de 
anderen in de auto schreeuwden van 
angst.’ ‘Gelukkig een begrafenis, ik 
hoef dan niet te glimlachen.’ In een 

openhartig liefdesgedicht voelt hij 
zich te schijterig om te kiezen voor 
zijn geliefde, maar schrijft haar naam 
op de rug van zijn vrouw.’ Zijn kind 
is nu 12 jaar, het is zijn schildpadje. 
Hij zet hem op zijn schouder. Als 
hij wegloopt zal hij hem altijd zoe-
ken. Wordt hij opgeslokt door een 
zwarte mamba dan haalt hij spies 
en vleesmes. ‘Daar komt het leven 
weer op een stokpaardje. Waarom 
altijd strijd?’ ‘Mijn laatste jaren wil 
ik slijten aan zee in villa Kakelbont. 
Jij met een bloemetjesjurk, ik met 
mijn Hawaï shirt. We hebben drie 
katten waaronder Jack Sparrow. Het 
bed ligt boven voor anker.’ Stefan Ole 
en Kompaan speelden de flamenco, 
warme liederen op een warme zo-
merdag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Poëtisch 
rotterdam

Roxanne ondersteunt de nieu-
we wijkraad als secretaris, 
onafhankelijk adviseur en 
coach. ze ontlast de wijkma-
nager Jacco Bakker die zich 
meer bezighoudt met de in-
houd en de aansluiting van 
de wijk verlangens bij de ge-
meentelijke diensten. 
Toch streven ze naar gezamenlijk op-
treden. Roxanne adviseert en bedient 

de wijkraad en zorgt er voor dat onge-
vraagde adviezen de gemeenteraad soe-
pel bereiken.  Bij Jacco gaat het vooral 
om de wijkzaken onder de aandacht 
brengen bij gemeentelijke organisatie, 
Roxanne ondersteunt bij belangenbe-
hartiging en lobbyen. Jacco dient ervoor 
te zorgen dat de ambtelijke organisatie 
bijdraagt aan een succesvol wijkak-
koord samen met de Wijkraad. Hoewel 
de wijkmanager nu wat losser te staan 
van de wijkraad, betekent dit niet dat 
er geen gezamenlijkheid is. Een goed 
voorbeeld is de informatiemarkt die 
periodiek wordt georganiseerd i.s.m. 
met collega’s, corporaties en ontwik-
kelaars en die de wijkraad heeft mee 
helpen opstarten. In de komende pe-
riode kan deze met de nieuwe wijk-
raad verder worden uitgebouwd. Veel 
wordt gesproken over gewoon dingen 
gaan doen en meer activistisch optre-
den. Hier liggen ook kansen voor sa-
menwerking tussen organisatie en de 
wijkraad. ‘Inspireren mag en out of the 
box denken’ besluit Roxanne.Roxanne 
heeft een achtergrond in politicologie 
en bedrijfskunde, hiervoor werkte ze 
al twee jaar bij de gemeente Rotterdam 
als directiesecretaris. 

roxanne, 
nieuwe Wijkraad 
Coördinator
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De middag in het Jan van der Ploeg-
huis werd opgeluisterd met New Or-
leans brassband muziek door Bada-
booombrass, die een professioneel 
stukje muziek brachten. Succes was 
hun nummer Saint James Inferma-
ry. Een belangrijk moment was de 
opening van de tentoonstelling van 
de balconades, reuze doeken aan de 
balkons naar Spaans voorbeeld. Alle 
schilderdoeken werden belicht door 
Jaap van Gurp die in Spanje 18 jaar 
schilderde en beeldhouwde en nu 
in het Jan van der Ploeghuis woont. 
Anneke 80 jaar schilderde een hand-
pop en een prachtige bloem, een 
kleurrijk doek. Annet toverde een 
spiraal. We zien de SSRotterdam 
in zwartwit naast swingend Rotter-
dam. Stefan als Spanje liefhebber 
maakte een forse haan. Mila schil-
derde een beeldend gezicht. Esther 
schilderde in zwartwit vele koppen 
in een mooie compositie. Raymond 

fabriceerde een kathedraal op doek 
met kleurige lichtinval. Carla schil-
derde de amore naturale. De jongste 
schilder was 4 jaar, de oudste 80. 
Een vriend uit Vlaardingen maakte 
een artistieke ruwe kop, talentvol! 
Veel van de bewoners hadden nooit 
een kwast vast gehouden. Tijdens 
de opening konden bezoekers zich 
ook uitleven met verf op een doek. 
Na meeslepende jazz kwamen de 
dichters. Stefan Brakman bracht 
begrijpelijke poëzie. De crimineel 
klimt over de schutting van zijn tuin 
met een mand knuffels. De dichter 
geeft hem aan bij de politie, maar 
had hem liever een knuffel gegeven. 
‘Ik wil de zon vangen in een kuil, 
gecamoufleerd met takken en groen. 
Je kan veel geld vragen voor die zon-
bezichtiging. Jammer maar ze komt 
niet meer op.’ 

expositie van beelden
We krijgen een expositie van beel-
den gemaakt door bewoners onder 
begeleiding van Jaap van Gurp. De 
beelden zijn gemaakt uit speksteen, 
een oersteen in diverse kleuren. We 
zien olifanten, Egyptische koppen, 
twee handen, springtime en dat al-
les op mooie sokkels. De volgende 

beeldhouw cursus gebeurt met zand 
en lijm. Het atelier wordt geopend 
met maskers uit klei en een beel-
dende wandeling in een maxi boek-
vorm van Machteld, schilderijen van 
Blomsteel en Feiko en een prachtige 

werkjes van Lieshout. Voorzitter van 
het Piet Roovers bestuur wenste de 
plaatselijke kunstenaars veel suc-
ces en hoopte op een succesvolle 
deelname aan de cursussen vanuit 
de buurt. De dag eindigt de verto-

zondag 26 april werd de 
piet Roovershall officieel 
geopend. het is een buurta-
telier waar buurtbewoners 
leren schilderen, beeldhou-
wen, kettingen maken en 
verhalen schrijven. 

ning van de film Marathon, een echt 
Rotterdamse film die deze heuge-
lijke dag symboliseert. Wilt u zich 
inschrijven voor de ateliers, neem 
dan contact op met activiteitenpie-
troovershall@gmail.com

Piet rOOVersHAll geOPeNd

In het weekend van 24, 25 
en 26 juni vindt de tiende 
editie plaats van het Rotter-
dam Bluegrass Festival. 

Na twee jaar uitstel vanwege de co-
rona crisis kan het jubileum van 
het gratis toegankelijke festival met 
veel live muziek op en rondom het 
Pijnackerplein in Rotterdam-Noord 
dit jaar eindelijk plaatsvinden. 

Om de mijlpaal te vieren wordt er 
extra groots uitgepakt, de eerste 
nationale en internationale namen 
van het uitgebreide programma zijn 
bekend. Met de mix van hiphop en 
bluegrass van Gangstagrass, sou-
thern gothic van Legendary Shack 
Shakers, traditionele bluegrass van 
Henhouse Prowlers en de one man 
country folk band Possessed By Paul 
James kent de line-up alvast een 

tiende editie 
rotterdam Bluegrass 
festival

27-04-2022

Er hangt een vrolijke gemoedelijke 
sfeer in deze kindvriendelijke omge-
ving.  De toeloop is groot uit omlig-
gende buurten. Er is volop de doen 
voor kleine kinderen: sjoelbakken, 

discodansen, reuze legoblokken sta-
pelen. Bij de creatieve workshop van 
de Speelfabriek Rotterdam  gaan ze 
fanatiek aan de slag met het maken 
van voertuigjes die ze vervolgens  

van een lange glijbaan af laten roet-
sjen. Je kan dansen met Erik, ver-
assingen uit de grabbelton halen, 
touwtrekken en bouwen met reuze 
legoblokken. Kinderen maken tosti’s 
en pannenkoeken.  Suikerspinnen 
gaan hand tot hand. Een jongen van 
nauwelijks 6 jaar speelt moppen-
tapper achter een nagemaakte taps. 
Kies uit van welke tap je een mop 

aansprekende en gevarieerde afvaar-
diging uit de VS. 
Hoogstaande bluegrass uit eigen 
land is er van de Blue Grass Boogie-
men. De Nederlandse delegatie tot 
nu toe bestaat verder uit Tennessee 
Studs en The Switchbacks. Daar-
naast staan ook Yonder Boys, Johnny 
& the Yooahoos (DE) en Thee Scare-
crows AKA (UK) op het programma. 
zie verder www.bluegrassfestival.nl

wilt horen. Hij leest het voor. Een 
meisje van 7 fotografeert publiek 
met een instant camera. En intus-
sen zijn er optredens op het podium 
door o.a. Saskia Jonker en Maxim 
Baghuis. De Rotterdams bluegrass 
band The  Switchback warmt het 
publiek  op voor het komende Blue-
grass festival in juni. Onze Willem, 
verslaggever van het NOS journaal 

is dit keer geen koning, maar gaat 
los als DJ met fragmenten van swin-
gende popsongs tijdens de Liskids  
Swingo, waarop uitbundig wordt 
gedanst. Liskids organiseert al sinds 
ruim 12 jaar Koningsfeesten in het 
Liskwartier. En dat ze daarin succes-
vol zijn blijkt wel uit het kleurrijke 
foto boek dat nu is gepresenteert. 
Interesse?: www.liskids.nl 

het liskwartier is the place to be op Koningsdag in 
Rotterdam Noord. al vroeg hebben ouders en kinderen 
uit het liskwarier hun spullen voor de deur en op straat 
uitgestald op de Berkelselaan, het lisplein en om-
liggende straten. 

KONiNgsdAg


