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Let the sunshine in!
Op vrijdagavond 24 en zaterdag 25  
september komt de buurt bij elkaar op 
het Koningsveldeplein om een nieuw  
seizoen van kunst en cultuur te openen 
tijdens het ‘Ook van Jou’ festival.

De vrijdagavond wordt voor de jongeren, 
een programma vol verrassingen met lokale 
talenten en bekende artiesten. Op het 
hoofdpodium zijn er optredens van Wowi, 
Raw Roets en Rochelle. Ook spoken word, 
dj’s (Doris Bae, P3Tit en Oten) en silent disco 
komen aan bod. 

Zaterdag
Zaterdag zijn er overdag uiteenlopende  
activiteiten voor jong en oud. Geniet van 
een theatervoorstelling, latin muziek van 
Ysa Bermejo of funky urban jazz, doe mee 
aan een workshop buikdansen, luister naar 
een kinderkoor of help mee het plein te 

vergroenen. Er is een interactief optreden 
van het Ukulele Paradise en Gallery Untitled 
onthult nieuwe doeken op het plein.

Bij het Ook van Jou Festival leren de  
kinderen over kunst en techniek.  
Bezoekers komen meer te weten over de 
geschiedenis van de wijk en de nieuwe 
muurschildering van het Koningsveldeplein. 
Ervaar proeflessen van oa. Jeugdtheater 
Hofplein, open ateliers, proef de heerlijke 
hapjes gemaakt door je buren terwijl je  
geniet van wereldmuziek. Let the sunshine in!

Dit festival is OOK VAN JOU! 

Vrijdag van 17 tot 22 uur.  
Zaterdag van 10.30 tot 18 uur.
Volg het actuele programmering en updates 
op: www.studiodebakkerij.nl

Ysa Bermejo
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In navolging van het Oude Noorden, Agniesebuurt, Provenierswijk 
en Blijdorp krijgt ook Liskwartier eind september een Huis van de 
Wijk. Het Huis zal beheerd worden door SOL, de welzijnsorganisatie in 
Noord. Vrijwillige bewoners uit de wijk zullen het Huis gaan runnen. 

Het Huis komt in het pand in de Willebrorusstraat 72-74 waar jarenlang de 
bewoners organisaties van Liskwartier en Bergpolder hebben gezeten.
Jaime da Silva Mendes van SOL vertelt: “We willen zoveel mogelijk  
activiteiten realiseren die de wijkbewoners graag willen. We gaan dan 
ook de komende tijd peilen wat de behoefte van de bewoners is. Het Huis 
wordt zo voor bewoners door bewoners, een gemeenschap voor alle  
culturen bij elkaar, jong en oud.”

Oproep
“Ik doe graag een oproep aan bewoners die vrijwillig mee willen helpen 
aan het Huis van de Wijk. Bijvoorbeeld als gastvrouw/heer, receptionist en 
activiteitenbegeleider.
We gaan de verschillende activiteiten niet alleen binnen doen maar ook 
buiten op het Koningsveldeplein. Er zal bovendien worden samengewerkt 
met De Vrije Ban.
Het Huis van de WIjk is niet alleen voor de bewoners uit Liskwartier; de 
bewoners uit Bergpolder zijn ook van harte welkom.”

Liskwartier krijgt Huis van de Wijk

Heeft u de nieuwe afvalcontainers op straat gezien? Deze zijn speciaal voor het  
scheiden van groente-, fruit- en etensresten (gfe). Vanaf 14 september gooien  
bewoners van een deel van Bergpolder hun gfe-afval niet meer in de restafval-
container, maar in de speciale gfe-containers op straat. 
Het betreft de bewoners die wonen tussen de Noorderhavenkade, Gordelweg,  
Schieweg (even kant) en Bergselaan (oneven kant).

Foto: Frank Zw
inkels

Foto: Frank Zwinkels

Groente en fruit scheiden in deel Bergpolder

Wat mag er wel in de container en wat 
niet? Er mag best veel in de gfe-container: 
broodresten, pasta, rijst, vis- en vleesbotjes, 
eierschalen, koeken en snoep. Maar aan 
de andere kant luistert het ook heel nauw. 
Want kaasresten mogen er wel in, maar 
de kaaskorsten weer niet, omdat die vaak 
plastic bevatten. Daarom ontvangt ieder 
huishouden een wel/niet-lijst. Ook is het 
heel belangrijk dat mensen alleen biologisch 

afbreekbare of papieren zakjes gebruiken. 
Of geen zakje natuurlijk.

Gratis bakje voor gfe-afval
Om bewoners te helpen bij het scheiden 
van gfe-afval kunnen zij een gratis bakje met 
een rolletje afbreekbare zakjes ophalen. 
Hierin verzamelen bewoners gemakkelijk 
het gfe-afval. Het bakje kan bijvoorbeeld op 
het aanrecht, op een andere handige plek in 

de keuken of op het balkon gezet worden. 
Ophalen van een gratis bakje met rolletje 
afbreekbare zakjes kan nog op:
• dinsdag 21 september van 16 - 19 uur 

Bentinckplein bij de Albert Heijn
• woensdag 22 september van 16 - 19 uur 

in de buurt van Bijlwerffstraat 24
• woensdag 29 september van 16 - 19 uur 

Statenweg in de buurt van het metro-
station Blijdorp.

Na 29 september kun je een bakje ophalen 
bij Stadskwekerij De Kas, Van Beuningen-
straat 22.

Waardevols
Van de bijna 300 kilo restafval die elke 
Rotterdammer jaarlijks weggooit, bestaat 
ongeveer een derde uit groente-, fruit- en 
etensresten. Door dit apart te houden en 
weg te gooien in de speciale gfe-containers 
kan er makkelijker iets nieuws van gemaakt 
worden. Compost bijvoorbeeld. Dat is super 
goede voeding voor groenten, planten en 
bloemen. Ons gfe-afval is dus eigenlijk iets 
heel waardevols! 

Niet in een keer
Vanaf 1 januari 2024 is het voor alle  
gemeenten verplicht organisch afval  
gescheiden in te zamelen en te verwerken. 
In heel Rotterdam zijn duizenden nieuwe 
gfe-containers nodig. Het is onmogelijk die 
allemaal in een keer te plaatsen en daarom 
gaat het in fasen, gebied voor gebied.  
Alles is natuurlijk nieuw en daarom wordt 
fase 1 over een aantal maanden getoetst. 
De gemeente gaat een onderzoek onder  
de bewoners houden, maar kijkt ook hoe 
het wekelijks legen en het regelmatig 
schoonhouden van de containers gaat.  
De uitkomsten daarvan komen weer van 
pas voor de volgende fasen. Er gaan enkele 
jaren overheen voordat alle gfe-containers 
overal in Rotterdam staan.Een GFE-container in de Heemskerkstraat
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Eind oktober openen de deuren van klooiatelier WOUW aan de Insulindestraat 74.  
Op deze unieke plek in Bergpolder kunnen kinderen in tijdelijke tentoonstellingen 
en tijdens workshopprogramma’s aan de slag op het snijvlak van technologie, kunst 
en wetenschap. Er wordt geklooid, ontworpen en ontdekt door kinderen van 4 t/m 12 
jaar. 

Klooien, ontwerpen en ontdekken in Bergpolder

Foto’s: Landa Penders

De minitentoonstellingen in het klooiatelier 
zijn speciaal ontworpen voor kinderen.  
Op een laagdrempelige manier leren de  
kinderen kritisch te kijken naar mogelijk-
heden, maatschappij en kunst. Er wordt 

met Rotterdamse makers en ontwerpers 
samengewerkt aan unieke belevingen die 
gerelateerd zijn aan de snelle technologische 
ontwikkelingen. Maar het is vooral met je 
handen aan de slag want om te leren over 
technologie heb je niet altijd een beeld-
scherm nodig. Kijk dus niet raar op als je 
muziekposters met geleidende verf of  
bewegende kartonnen installaties met  
sensoren in het atelier tegenkomt.

Het klooiatelier is het nieuwe hoofdkwartier 
van stichting KITE educatie. KITE gelooft 
erin dat als kinderen op jonge leeftijd al 
kennis maken met techniek en verschillende 
vormen en toepassingen van technologie, 
zij hier in de toekomst weerbaarder en 
kritischer mee om leren gaan. En daarvoor 
beginnen we met fantaseren over wat er 
achter het beeldscherm schuilgaat en  
laagdrempelig kennis maken met waar  
technologie uit opgebouwd is.

Zo maak je in de allereerste tentoonstelling 
kennis met digitaal erfgoed. Je stapt een 
archief binnen waar je het ontstaan van al 
die technologie en het internet ontdekt. 
Ontwerp jouw visie voor de toekomst met 
archiefbeelden of ga oude gamecontrollors 

hacken. In het klooiatelier pak je zelf de  
controle terug en laat je je niet sturen! 
WOUW!

Meer weten? Neem contact op met Lieke 
van den Berge via lieke@kite-educatie.nl.  
Of houd de website en social media van 
KITE educatie in de gaten.  
www.kite-educatie.nl en @kiteeducatie.

De wijkraad houdt op te bestaan in de huidige vorm.  
De gemeenteraad heeft besloten om de structuur van de  
wijk raden te veranderen. Rotterdam heeft straks 39 wijkraden. 
Blijdorp, Bergpolder en Liskwartier worden samengevoegd tot 

Blijdorp, Bergpolder en Liskwartier in één nieuwe wijkraad

Zaterdag 11 september vond de jaarlijkse 
zomerfilmavond in de openlucht plaats 
in het Tak van Poortvlietpark. Een mooi 
programma met korte films die je vrijwel 
nergens anders kan zien, stond op het 
menu. Uit België, Frankrijk, Finland, 
Griekenland en Nederland. Vermakelijk, 
dramatisch, absurdistisch en lief.  
Ook enkele prachtige animaties wisten 
het oog te prikkelen.

Organisator Jan Bekkering begon de film-
avond met een door hem gemaakte korte 
‘detective’ over zwerfafval die zich afspeelde 
in Bergpolder en Blijdorp.
In het weekend van 17-19 september  
draaiden in het park op de Noorderhaven-
kade drie avonden bekende speelfilms:  
‘De Liefhebbers’, “Carphanaum’ en ‘Shaun 
het Ruimteschaap’. 

één wijkraad. De Provenierswijk gaat samen met de Agniese-
buurt; het Oude Noorden blijft zelfstandig. 

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 kunnen 
we onze nieuwe wijkraadsleden kiezen. 

Zomerfilmavonden   in Bergpolder

Foto: Johannes O
dé
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De ballen rollen op het Willebrordusplein
Sinds deze zomer ligt er een echte jeu de 
boules-baan op het Willebrordusplein, 
dankzij het initiatief van buurtbewoners.

Op een zonnige zomeravond in juli wordt er 
druk gegooid met jeu de boules-ballen op 
het Willebrordusplein. Het is een spel, maar 
eigenlijk wil iedereen toch wel winnen. Zo’n 
tien buurtbewoners strijden om de eer en 
spelen verschillende rondes.  
‘Verhitte’ discussies over welke bal dichtbij 
ligt of juist veraf, maar vooral veel plezier 
met elkaar. 

Initiatief van Wim Jager
Op 15 juli is de jeu de boules-baan op het 
Willebrordusplein officieel geopend door 
buurtbewoner Wim Jager. Hij woont al  
meer dan 50 jaar in de wijk en heeft zich 
vele jaren ingezet voor Opzoomerprojecten. 
In de zomer van 2020 was de Lisstraat vier 
weken lang afgezet voor alle verkeer en 
organiseerden bewoners activiteiten voor 
elkaar en met elkaar onder de noemer  
Vakantiestraat Lisstraat. Wim zorgde voor 
een jeu de boules-competitie op de tijdelijke 

Tom leert de kinderen uit de buurt het jeu de boulesspel 

Foto‘s: Frank ZwinkelsWim Jager (midden) opent de jeu de boules-baan met de buurtbewoners

Buren komen samen voor een potje jeu de boules

Het spel is ook makkelijk te leren voor jong en oud. Zo kwamen 
we met een aantal bewoners op het idee om een permanente jeu 
de boules- baan aan te leggen. Met deze baan willen we een plek 
creëren waar bewoners uit de buurt elkaar op een laagdrempelige 
manier kunnen ontmoeten.”

De wijkraad heeft dit bewonersinitiatief financieel ondersteund. 
Vervolgens heeft de gemeente een officiële jeu de boules-baan  
laten aanleggen. “Met een harde ondergrond en daar bovenop grind, 
een echt goede baan om jeu de boules op te spelen”, aldus Wim. 
Het onderhoud van de baan wordt verzorgd door de bewoners zelf. 
Wim: “De wijkraad heeft ook drie sets jeu de boules-ballen betaald. 
Die zijn overigens behoorlijk zwaar, 720 gram per stuk.” Deze speel-
sets zijn van de bewoners en worden beheerd door Wim. “Wie wil 
spelen kan een set lenen. Of mensen kunnen zelf natuurlijk ook een 
(lichtere) ballenset kopen voor de kinderen.” De afspraak is wel dat 
er begeleiding aanwezig is als kinderen willen spelen. 

Op donderdagavond is er een vaste speelavond voor de buurt.  
“We wilden een echte competitie opzetten, maar er zijn nu al teveel 
aanmeldingen. Dus deze zomer gaan we op donderdag ‘gewoon’ 
lekker spelen met elkaar”, zo vertelt Wim. Bij de feestelijke opening 
van de baan, half juli, mocht hij tot zijn eigen verrassing het lint 
doorknippen.

baan die was aangelegd op twee parkeerplaatsen. Hij organiseerde 
de competitie compleet met een wedstrijdprogramma en natuurlijk 
een beker voor het winnende team. Wim: “Het was een groot succes 
zowel voor volwassenen als voor kinderen. Iedereen had er plezier 
in.  

Kinderen leren het spel
Buurtbewoner Tom Berdowski 
heeft in de schoolvakantie het 
spel gespeeld met een groep 
kinderen uit de buurt in de 
leeftijd van vier tot ongeveer 
tien jaar. Tom: “Ik was op de jeu 
de boules-baan aan het gooien 
toen een aantal spelende  
kinderen nieuwsgierig kwam 
vragen wat ik aan het doen was. 
Zij kenden het spel niet. Ik heb ze 
toen de regels van jeu de boules uitgelegd en ben met ze gaan  
spelen.”  Met groot succes, de kinderen kwamen dagelijks om te  
oefenen samen met Tom. “Hartstikke leuk om te zien hoe snel ze 
het spel leerden en begrepen hoe het spel werkt. En natuurlijk  
willen ze ook winnen van hun vriendjes.”

Wilma van der Putten 
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Foto‘s: Frank Zwinkels

“Zelfs de buurtkat heeft een plekje gevonden op de schildering. 
Net als de specht die af en toe te zien en horen is in de buurt.” 
Aan het woord is Josselien van Eijk, betrokken buurtbewoonster 
en initiatiefnemer van de beschildering van het Stedin  
elektriciteitshuisje tegenover de Hofbogen ter hoogte van de 
Tak van Poortvlietstraat. 

Josselien had al enkele plantenbakken geregeld naast de afval-
containers op de naastgelegen kop van de straat. Deze zijn nu in 
zelfbeheer. De bloeiende planten fleuren de boel al flink op.  
Ze kwam enkele jaren geleden op het idee om ook het elektriciteits-
huisje te verfraaien. Tussen droom en daad zat echter nogal wat 
tijd. Bijvoorbeeld vanwege de goedkeuring die nodig was van Stedin. 

Onlangs was het echter zover. De schildering is gemaakt door 
Ivonne van den Nieuwendijk. Zij maakte al op verschillende andere 
plekken in de stad soortgelijke schilderingen. Ivonne kon door het 
slechte weer eerder dit jaar pas later dan gehoopt beginnen, maar 
het eindresultaat mag er zijn! Josselien vertelt: “Vanuit drie  
verschillende gezichtspunten – die door Ivonne zijn gemarkeerd 
op de grond – loopt de schildering exact over in de echte boom-
partijen van het parkje. Daardoor gaat het huisje nog meer op in de 
omgeving.” Het resultaat is inderdaad verbluffend. Waar eerst een 

Van onding naar oogstrelend sieraad voor de buurt

lelijk onding stond dat was beklad met graffiti, siert nu een prachtig 
pareltje de wijk. 

Aardappelzetmeel
Josselien: “Om bekladding tegen te gaan is de schildering nadien 
bespoten met een coating van aardappelzetmeel. Een ideale  
oplossing voor het elektriciteitshuisje en bovendien helemaal  
natuurlijk!” Josselien vertelt dat dit voor kunstenaar Ivonne ook 
nieuw was. In de toekomst wil ze meer van haar kunstwerken op 
deze manier beschermen. 
Josselien: “In de toekomst willen we nog wat planten en struiken 
dichter bij het huisje planten. Op die manier wordt er minder snel 
vuil en rommel achtergelaten achter het huisje en worden wild-
plassers ontmoedigd.” 

Ivonne van den Nieuwendijk en Josselien van Eijk

Josselien heeft al heel wat  
positieve  reacties gehad van 
mensen uit de buurt.  
Zowel kinderen als volwassenen 
zullen zich kunnen verbazen 
over de mooie afbeeldingen en 
zichtlijnen. Het fraaie huisje 
is dan ook zeker een bezoekje 
waard. 

Stefan Soeparman

Spetterfeest 
en Bungy Run

Foto’s: Johannes O
dé

Kinderen en hun ouders  
hebben deze zomer weer  
kunnen genieten van het 
spetter festijn op het voetbal-
veld in de Tak van Poortvliet-
straat en Berkelselaan. 

Met stralend zomerweer gingen 
de kinderen los op spectaculaire  
glijbanen met water, een spring-
kussen en in een douche van 
schuim. 
Op 4 september hebben de 
kinderen op hetzelfde speelveld 
hun hart kunnen ophalen met 
een pionnenspel, een bungy run 
en een time run. 
Beide dagen zijn georganiseerd 
door de bewonersorganisatie 
Bergpolder.

De schildering loopt door in de bomen
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Een bunker uit de Koude Oorlog voor je 
deur: het komt weinig voor in Rotterdam. 
De Schiebroekselaan heeft een goed  
verborgen exemplaar, gelegen aan de 
kant van de Bergweg, bij de bloemenstal. 

Koude Oorlog komt tot leven in Schiebroekselaan

De schuilkelder aan de Schiebroekselaan werd gebouwd in 1958

Foto: Collectie Stadsarchief Rotterdam
 nr. 4100_1997-170, Lex de H

erder

Gespuis
Hans heeft als informele beheerder van 
de bunker al wat memorabele momenten 
meegemaakt op en rond de bunker. “In de 
beginjaren was het ook wel een puinbak: er 
was overlast van junks, en toen we gingen 
opruimen was het opletten dat je niet in 
aanraking kwam met naalden die ze hadden 
achtergelaten.” Maar daar bleef het niet bij: 
de bunker bleek ook aantrekkelijk vastgoed 
voor ander gajes. “Op een nacht werd ik 
wakker en hoorde ik gerommel aan de  
overkant. Toen ik keek vanaf de eerste  
verdieping van mijn huis zag ik dat er 
iemand stond te rommelen aan de houten 
deur die ik erin had gezet. Ik riep naar de 
nachtelijke bezoeker dat hij moest weg-
wezen, maar hij antwoordde doodleuk:  
“Is dit van jou dan?”. De volgende dag  
inspecteerde ik met twee agenten de schade 
en bleek mijn sleutel niet meer te passen. 
Het was blijkbaar een kraker geweest die 
razendsnel het slot had vervangen.” 

binnen had, om de boel daar even op te rui-
men.” De BOL overtuigde de gemeente ech-
ter met een goed plan, waardoor de sloop 
niet doorging. De sloop subsidie, aangevuld 

met wat sponsoring, kon ingezet worden om 
de omliggende muren opnieuw op te bouwen 
en de beplanting op de bunker door een  
professionele hovenier te laten onderhouden.       

De schuilkelder aan de Schiebroekselaan in 2021 Foto‘s: Frank Zwinkels
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Buurtbewoners zagen in de 
jaren negentig de waarde van 
deze plek en zorgden dat deze 
behouden bleef. Sinds kort is 
de bunker gerestaureerd door 
vrijwilligers van een bijzondere 
Rotterdamse stichting.  
Wat velen zal verrassen: het  
is helemaal geen bunker…

In 1997 wilde de gemeente  
Rotterdam de bunker weg  
hebben: het maakte het straat-
beeld er niet beter op, en met 
die spanningen tussen Oost en 
West liep het ook wel los.  
Hans Snoek woonde in die tijd 
al recht tegenover de bunker 
en heeft zich met de bewoners-
organisatie Liskwartier (BOL) 
indertijd ingespannen om de 
bunker te behouden. Hij herinnert 
het zich nog goed: “Wij zaten 
daar tijdens de bijeenkomst met 
de gemeente tegenover een slo-
per met zo’n gouden ketting om. 
Die dacht al dat hij de opdracht 
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De renovatie van het interieur van de schuilkelder is bijna gereed

Dré Boelhouwers en Rémon de Man van CEKO in originele BB-uniformen

Geen bunker
Maar eerst wil Pim iets rechtzetten: “Het is helemaal geen bunker, 
het is een schuilkelder. Bunkers zijn over het algemeen gerelateerd 
aan de Tweede Wereldoorlog. Zoals deze schuilkelder in de  
Schiebroekselaan waren er indertijd 17 in Rotterdam. Het idee was 
dat er bij een luchtalarm 50 mensen die op dat moment op straat 
waren konden schuilen in een dergelijke kelder. Leden van de 
Bescherming Bevolking (BB) hadden de sleutel en konden de kelder 
bij een calamiteit openen.” Tijdens openstellingen van ruimtes die 
CEKO heeft gerestaureerd dragen de vrijwilligers van de stichting 
ook het uniform van de BB. Pim: “Dat voegt voor de bezoekers echt 
iets toe aan hun bezoek, in combinatie met het feit dat we de  
ruimte zoveel mogelijk in authentieke staat hebben teruggebracht.”
  
Schip
Hans Snoek kijkt met positieve gevoelens terug op de 24 jaar dat hij 
nu betrokken is bij de schuilruimte. “Het mooie is dat van de acht 
oorspronkelijke straatbewoners die zich indertijd hard maakten 
voor het behoud er drie nog steeds betrokken zijn.” Zo voor zijn 
eigen voordeur staand en het geheel van bouwwerk en groen van de 
schuilruimte in zich opnemend kan Hans een gevoel van tevredenheid 
niet onderdrukken. “Kijk dan hoe mooi het erbij ligt, het is net een 
schip, met die ommuring en afrastering van kastanjehout, en die drie 
monumentale platanen als masten. Je wilt niet weten wat er van was 
geworden als dit indertijd allemaal zou zijn gesloopt.” 

De schuilkelder is op Burendag (25 september) exclusief geopend 
voor bewoners van de Schiebroekselaan. De planning is dat hij in 
2022 op de Monumentendag ook geopend is voor andere  
belangstellenden.

Edwin Borst

Wat gaat er eigenlijk gebeuren met het Correct-pand? En hoe 
zat het ook alweer met de plannen voor het Formido-gebouw? 
Je komt het allemaal te weten op de informatiemarkt voor het 
Oude Noorden op donderdag 23 september in Huis van de Wijk 
Het Klooster. 

Bewoners kunnen zich op de markt laten bijpraten over allerlei 
lopende projecten in de wijk. Zoals bijvoorbeeld: de geplande  
herinrichting van de Blommersdijkselaan en Hooglandstraat.  
Bezoekers kunnen zich ook laten informeren over de proef met  
eenrichtingsverkeer in de Zwart Janstraat. Daarnaast zijn woning-
corporaties Woonstad en Havensteder aanwezig, om mensen te 
vertellen over hun plannen in het Oude Noorden. 

Informatiemarkt ‘Wonen’ Oude Noorden
Wil je je woning verduurzamen? Ga dan langs bij de Duurzaam-
heidswinkel, ook aanwezig op de informatiemarkt. 

De markt voor het Oude Noorden wordt georganiseerd door de 
gemeente en de wijkraad. Normaal gesproken is er elk kwartaal  
een dergelijke avond, maar door corona kon het evenement  
1,5 jaar lang niet plaatsvinden. De informatiemarkt is donderdag  
23 september van 17.00 tot 19.00 uur in Het Klooster,  
Ruivenstraat 81. Aanmelden is niet nodig, maar er kunnen maar 
een beperkt aantal mensen tegelijkertijd naar binnen. Bij een hoge 
opkomst, moet je misschien even buiten wachten.

Bloemenstal
Feitelijk gaat het complex om twee  
losstaande bunkers met een eigen ingang.  
Het voorste gedeelte ligt aan de Bergweg, 
maar is minder als zodanig herkenbaar door 
de bloemenstal die er al decennia voor ligt. 
De bloemiste gebruikt de bunker als opslag, 
omdat het zowel in zomer als winter de  
goede omstandigheden biedt om bloemen 
te bewaren. Deze ruimte had dezelfde 
inventaris als de ruimte aan de kant met de 
ingang aan de Schiebroekselaan. “Ik heb die 
spullen uit de voorste ruimte gehaald en in 
het achterste gedeelte opgeslagen”, aldus 
Hans. “Ik wist allemaal niet precies wat 
het was, maar het leek me goed om het te 
bewaren.” 

Restauratie
Een recent bezoek aan de bloemenstal door 
enkele erfgoed enthousiastelingen bewees 
dat dit een goede gedachte was.  
De Stichting Cultureel Erfgoed Koude Oorlog (CEKO) heeft tot doel 
het Rotterdamse erfgoed uit de Koude Oorlog te herstellen en  
bekender te maken bij Rotterdammers. Pim van den Bos, lid van  
de stichting, legt uit: “Over de Tweede Wereldoorlog is al zoveel 
onderzocht, maar de Koude Oorlog is nog relatief onderbelicht  
gebleven.” Het was een afvaardiging van deze stichting die bij de  
bloemenstal kwam vragen wie de bunker beheerde. Dat leidde  
ertoe dat ze met Hans in contact kwamen, waarna vanuit CEKO  
Dré Boelhouwers er vele uren in stopte om de ruimte te restaureren. 
De kelder, die wel aandoet als een treincoupé met zijn bankjes, 
tafeltjes en horizontale vlakken erboven, is niet alleen opnieuw  
geverfd, maar ook de zittingen en tafelbladen zijn volledig  
vervangen. 
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Een enthousiaste Ebrahim ontvangt ons in zijn wereldkruidenwinkel die het beeld oproept van de diversiteit in de kasba van  
Marrakech maar dan met een modern jasje. 

Wereldse kruiden in het Oude Noorden

Achter glas staan volle roestvrijstalen  
bakken met geurige kruiden, een indruk-
wekkend assortiment. De kruiden zijn 
afkomstig uit Indonesië. Dit heeft een hele 
geschiedenis. De wereldkruidenwinkel in de 
Zwartjanstraat 34 is in feite een tweede  
vestiging. De eerste is in Amsterdam en 
wordt gerund door Ebrahims vriend.  
Ebrahim was geschokt door de corona crisis 
en werd vastbesloten om een gezonde zaak 
te starten om mensen weerbaarder  
te maken. Hij nam contact op met zijn  
Amsterdamse vriend en werd zijn  
compagnon. Op vakantie had de Amster-
damse vriend een Indonesische kruiden-
specialist leren kennen, die met hem het 
land doortrok en nu zijn provider van 
kruiden is. 

125 unieke kruiden
Naast de standaard kruiden voor het eten 
als komijn, paprika, zwarte peper, basilicum,  
kamille, munt en peterselie, biedt de  
winkel een groot assortiment van meer dan 
125 unieke kruiden. Ook zien we diverse 
oliën waaronder olijfolie en Argan die ook 
verkrijgbaar is in cosmetische vorm.  
Veel soorten thee zien we, geen zakjes maar 
echte kwaliteit. Ebrahim schenkt ons een 
kopje thee in met gember, anijs, kaneel.  

Het is echte thee waarvan je versteld staat. 
In de zaak vindt je verder dadels, cadeau-
pakketjes die je zelf kan samenstellen, 
honing uit Nieuw-Zeeland. Je kan ook je 
kruidenpotjes komen vullen. 

Ebrahim richt zich voornamelijk op de 
bewoners uit de buurt. Binnenkort start de 
eigenaar zijn eigen koffiebranderij. 

Met dank aan Noorderzon010 en  
noorderzon010.nl

Foto: Johannes Odé

“Een middag en avond met een dikke gouden rand.” Zo om-
schreef één van de deelnemers van de dialoog ‘Thuis in je Wijk’, 
die in Bergpolder op 3 en 4 september werd georganiseerd.
 
Jaarlijks organiseert Stichting in Dialoog in november de Dag van 
de Dialoog in Rotterdam. Tijdens de Dag van de Dialoog ontmoeten 
de deelnemers nieuwe mensen van diverse achtergronden. Ze gaan 
met elkaar in gesprek om elkaars verhaal te leren kennen. Vorig jaar 
kon de Dag van de Dialoog vanwege de pandemie niet doorgaan. 
Dit jaar werd de dialoog in kleinere vorm alsnog georganiseerd, nu 
in september. In Bergpolder bundelde een aantal organisaties uit 
de wijk hun krachten: Wilskracht Werkt, Centrum de Middenweg, 
SOL en Stichting Corridor.
 

Dialoog Thuis in je Wijk Bergpolder
De dialoogtafels vonden plaats bij de Buurtkamer van Tijen en 
Centrum de Middenweg. De deelnemers werden ontvangen met 
een hapje en een drankje. Eten verbindt en zodoende reageerde 
één van de deelnemers bij de Middenweg: “Er is een sfeer van 
weldadigheid en gastvrijheid gecreëerd die ervoor zorgt dat je even 
vertraagt.” Tijdens de dialoog zorgden de dialoogbegeleiders ervoor 
dat er een open en eerlijke sfeer aan tafel was en na de dialoog 
werd er nog volop nagepraat, bij de Buurtkamer zelfs met een heer-
lijke zelfgemaakte maaltijd.

Thuis in de wijk
De deelnemers spraken over hoe zij het wonen en werken in de wijk 
beleven, hoe thuis en vertrouwd ze zich voelen en hoe ze dat gevoel 
kunnen versterken door individuele én gezamenlijke actie. Een 
deelnemer vertelde “wel iets te willen doen voor de wijk, maar eerst 
mensen te willen ontmoeten met wie dat samen kan, bijvoorbeeld 
door dialoog”. En dat lukte ook. Uit de dialoog ontstonden verbin-
dingen tussen bewoners die elkaar nog niet kenden, maar wel veel 
gemeen bleken te hebben. Na de dialoog wisselden zij contactge-
gevens uit met de belofte binnenkort te gaan wandelen of koffie te 
gaan drinken en daarbij hun ideeën verder te bespreken.
 
Wilskracht Werkt gaf aan: “Wij blijven en komen nog meer in 
gesprek met de bewoners uit Bergpolder. Deze dag smaakt naar 
meer!”
 
Van 29 oktober tot en met 7 november organiseert Stichting in 
Dialoog de Week van de Dialoog 2021. Kijk voor meer informatie op 
www.dagvandedialoog.nl/dag-van-de-dialoog-2021.
 
Manon Vermeulen, Stichting in Dialoog
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Foto‘s: Frank Zwinkels

‘De Kok en de Tuinman’ zit een beetje 
verstopt in de oude huishoudschool aan 
de Koningsveldestraat. Maar als je het 
gevonden hebt en binnenstapt, waan je 
je in een paradijsje. In de oude keuken 
van de school zit het ontbijt- & lunch-
restaurant dat doorloopt in een prachtige 
tuin op het schoolplein aan de achter-
kant van het gebouw. 

Een eigen restaurant met een tuin was 
dé droom van Ceciel Landsaat en Anna 
Veenstra, de initiatiefnemers en drijvende 
krachten achter De Kok en de Tuinman.  
“We kwamen in 2017 de oude huishoud-
school mét keuken op het spoor”, vertelt
Anna, de Tuinman, op een zonnige vrijdag-
middag. “De school was jarenlang anti-kraak 
bewoond en had een flinke opknapbeurt  
nodig om onze droom waar te kunnen  
maken.” Eind 2017 is het restaurant  
geopend. Binnen of op een warme dag  
buiten, onder de plataan, kun je genieten 

Ondernemers in beeld: De Kok en de Tuinman

van koffie met zoet, hartige 
taarten, salades en lekkere 
broodjes. Wat het restaurant 
extra cachet geeft is de wissel-
werking met de kunstenaars 
in het gebouw. Op de begane 
grond naast het restaurant kun 
je exposities bezoeken van  
Gallery Untitled.  
Twee andere kunstenaars 
hebben geëxposeerd in het 
restaurant en met het Rem- 
atelier wordt een fontein voor in 
de tuin ontworpen. 

Intussen is ook Ceciel bij het 
gesprek aangeschoven. Zij is  

past bij onze droom dat de gasten met elkaar in gesprek raken. 
Door corona kunnen we nu niet alle gasten aan één tafel plaatsen, 
maar dat kunnen we hopelijk binnenkort weer oppakken.”

De stadsoase
Terwijl er hard gewerkt werd aan het restaurant, moest de  
vergroening van het plein achter nog beginnen; het plein was een 
grote betegelde vlakte van 850 m². Om fondsen te kunnen werven 
voor de aanleg van de tuin hebben Anna en Ceciel de stichting 
‘de Tuin van de Koning’ en ook ‘Vrienden van de Tuin’ in het leven 
geroepen. Anna: “We wilden dat de tuin een plek zou worden voor 
mensen uit de buurt om van te genieten én om in te werken.  
We hebben met een professionele hovenier de stadsoase aan-
gelegd, met veel oog voor het milieu. Daarom hebben we o.a. de 
waterberging aangelegd om regenwater op te vangen voor de tuin. 
Zo hoeft ook in droge periodes de kraan niet open.” Buurtbewoners 
en andere natuurliefhebbers helpen met het onderhoud van de tuin. 

Circulair werken
Ceciel vertelt dat ze voor het restaurant veel tweedehands meubelen 
en servies hebben gebruikt. “Een deel ervan stond in de huishoud-
school en hebben we opgeknapt. Wij geloven in duurzaamheid.  
Om voedselverspilling tegen te gaan zetten we restanten eten in de 
app ‘Too Good to Go’.” Mensen kunnen dit voor weinig geld ophalen. 

de Kok en was nog druk in de keuken vanwege lunchtijd. “We wilden  
niet zómaar een restaurant en een tuin, maar echt aandacht en 
ruimte voor onze gasten. We zetten dus niet zoveel mogelijk  
tafeltjes in ons restaurant.” Ceciel vertelt dat ze praktisch alles zelf 
maken, zoveel mogelijk van biologische producten uit de omgeving.  
“We vinden het leuk dat er veel mensen uit de wijk in ons restaurant 
komen. Iedere vrijdag avond organiseren we een aanschuiftafel, het 

“En we zijn er trots op dat Groencollect ons 
groenafval gebruikt voor o.a. biogas en 
bioplastic.” 

Waar Ceciel en Anna nog geen tijd voor  
hebben gehad maar wel hoort bij hun 
droom is kinderen uit de buurt meer leren 
over de natuur. Anna: “Dat gaat nu  
veranderen. Op de landelijke Burendag,  
25 september, ga ik met leerlingen van de 
vier basisscholen in het Liskwartier bloem-
bolletjes planten op het schoolplein aan 
de voorkant. Dat is het startschot voor de 
lessen Natuureducatie, die we met de basis-
scholen dit schooljaar verder uitwerken.” 

De Kok en de Tuinman kunnen altijd hulp 
gebruiken voor de tuin. Wil je Vriend van  
de tuin worden? Stuur een mailtje naar  
dekokendetuinman@gmail.com 

Annet Hermans

Ceciel Landsaat en Anna Veenstra
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“Voordat ik aan het werk ga, loop ik ‘s morgens in alle vroegte  
vaak een rondje door mijn buurt in Liskwartier. In de stille 
straten kan ik rustig om me heen kijken. Ik ben me dan bewust 
van de historische plekken in de wijk: daar in de Berkselaan 
stond ooit een fabriek van Peek en Cloppenburg, daar in de 
Delfgaauwstraat woonde ‘de grootste Nederlandse landverrader 
van de Tweede Wereldoorlog’, daar zaten Belgische vluchtelingen 
in de Hofbogen tijdens de Eerste Wereldoorlog en daar lag ‘het 
Drentse dorp’ aan het Noorderkanaal.”
Sinds dit voorjaar houdt Ronald Hegmans wekelijks een blog 
bij over de historie van Liskwartier: ‘Berichten uit het Nieuwe 
Noorden’. 

“In 2015 ben ik in Liskwartier komen wonen. Ik ben altijd  
geïnteresseerd in de geschiedenis van de buurt waar ik woon. 
Tijdens een Opzoomerborrel in de straat raakte ik aan de praat 
met verschillende buren. Het bleek dat de meesten weinig van de 
geschiedenis van de wijk kenden. Ik hou van verhalen vertellen en 
kwam toen op het idee om op zoek te gaan naar de historische 
verhalen van de wijk.

In die zoektocht dook ik vaak het Stadsarchief in, bekeek online veel 
oude kranten en tijdschriften via delpher.nl (“een goudmijn”) en las 
verschillende historische boeken.
Zo kwam ik er achter dat Liskwartier, toen het aan in het begin van 
de vorige eeuw werd toegevoegd aan de gemeente Rotterdam, het 
‘Nieuwe Noorden’ werd genoemd, als contrast met het ‘Oude  
Noorden’. Na de oorlog kwam de huidige naam voor de wijk in 
beeld.

Honderd verhalen
Het ene bijzondere verhaal leidde tot het andere. Zo verzamelde ik 
in ruim twee jaar honderd historische verhalen. Omdat er nog niet 
echt een historisch boek over Liskwartier bestaat, dacht ik er  

in eerste instantie aan om een boek te gaan schrijven, maar dat zou 
misschien nog jaren kosten. Tegenwoordig kan je natuurlijk ook via 
een blog je verhalen vertellen. 
Gedoseerd, om de week, tien dagen, post ik een blog op de website 
www.buhnn.nl. Chronologisch komt de geschiedenis vanaf 1901 aan 
de beurt, met heel diverse onderwerpen zoals het standenverschil 
tussen straten en lanen, de Spaanse griep, de moordzaak van Gerrit 
Maliepaard in de Willebrordusstraat en de Tweede Wereldoorlog. 
Het zijn niet al te lange verhalen en makkelijk om te lezen.”

“Door me in de geschiedenis te verdiepen, begrijp ik ineens de 
verschillen in architectuur van de woningen in de straten ook beter. 
De bouw van de wijk is begin vorige eeuw in eerste instantie vrijwel 
zonder sturing en planning van de gemeente gestart. De gemeente 
zorgde slechts voor de aanleg van de straten. Het waren  

Lekker ‘s avonds op de bank naar oude  
verhalen speuren

De Delfgaauwstraat in 1920, nog met zicht op de polder. In de achtergrond de Hofpleintrein. En het ‘losse’ huizenblok rechts staat er nu nog steeds.

Ronald Hegmans Foto: Frank Zwinkels

Collectie Stadsarchief Rotterdam
 nr. 4029_PBK-1993-744
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“Honderden uren werk is  
er in gaan zitten. Ik vind  
‘t heerlijk om ‘s avonds op 
de bank met de laptop op 
schoot te gaan zoeken naar 
oude verhalen en foto’s.  
En dan een uurtje aan de 
blog schrijven.” 
Ronald Hegmans

Gerrit Maliepaard wordt na zijn arrestatie opgebracht door politiemensen 

Veel mensen hebben zich verzameld op de plaats van de moord in de  
Willebrordusstraat, hoek Schiebroekselaan

verschillende particuliere bouwondernemers die steeds weer 
andere woningen bouwden in een deel van een straat. Tussen het 
aanleggen van de eerste straten tot aan de voltooiing van de wijk 
heeft ruim 35 jaar gezeten. In dit verband is het ook frappant te 
noemen dat de woningen aan de zuidelijke kant van de Delfgaauw-
straat in 1913 zijn gebouwd en de woningen aan de overkant van de 
straat pas in 1935.”

Dubbelspel
“In februari 1929 startte Anton van der Waals een klein reparatie-
bedrijfje voor radio’s en motorfietsen in de Delfgaauwstraat, waar 
hij bij zijn ouders woonde. In de oorlog speelde hij een dubbelspel 
door zogenaamd mee te doen aan het verzet, maar in feite had 
hij het doel om deze verzetsstrijders te verraden. Hij wordt wel de 
grootste Nederlandse landverrader van de Tweede Wereldoorlog 
genoemd. Hij was direct betrokken bij de arrestatie van 83 verzets-
mensen in Duitse handen, van wie er minimaal 34 werden  
geëxecuteerd. Na de oorlog werd hij ter dood veroordeeld en in 
1950 op de Waalsdorpervlakte geëxecuteerd. Bizar dat zo’n man 
menig voetstap in de wijk heeft gezet.”

Drentse dorp
“Het verhaal van het ‘Drentse dorp’ heeft mij het meest geraakt.  
Het was een nooddorp aan de andere kant van het Noorder kanaal 
op de plek waar nu de Skadi en de speeltuin liggen. Het dorp  
bestond uit houten barakken die na het bombardement op  
14 mei 1940 onderdak gaven aan de meest arme en sociaal zwakke 
bewoners die nergens anders naartoe konden. Zij waren amper in 
staat om voor zichzelf te zorgen en aan het einde van de oorlog, 
toen de Canadezen ze daar aantroffen wisten de bevrijders niet wat 
ze zagen. De bewoners waren uitgehongerd, zaten onder de schurft 
en vlooien en leefden in de huisjes op de kale grond. De houten 
vloeren waren plank voor plank opgestookt in de kachel of in ruil 
voor voedsel op de zwarte markt verkocht. Je kunt je bijna niet 
voorstellen dat dit soort toestanden zich in deze buurt zich hebben 
afgespeeld.” 

“Door al deze historisch interessante verhalen loop ik nu anders 
door de wijk. Heel erg leuk, de historische plekken en gebeurte-
nissen komen steeds meer tot leven, de wijk wordt zo nog specialer 
voor mij.
Als ik een historisch verhaal aan bekenden vertel, zijn ze ook  
enthousiast. Ik hoop met de blog ook andere bewoners enthousiast 
te maken, dat ze nog meer binding met de wijk krijgen. En dat door 
de blog de geschiedenis van de wijk behouden blijft als naslagwerk.”

Voor meer informatie: www.buhnn.nl en www.facebook.com/
groups/liskwartier.

Frank Zwinkels
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Het Drentse Dorp aan het Noorderkanaal, net voor oplevering in september 1940 

“Een sensationeel verhaal dat ik recent heb geplaatst gaat over de 
roofmoord die Gerrit Maliepaard in 1930 pleegde op zijn schoonzus 
in de Willebrordusstraat. De hele buurt stond natuurlijk op zijn kop. 
Rechercheurs van het toenmalige politiebureau op de Bergsingel 
hebben de dader snel op kunnen pakken. In de blog kun je alles 
over dit heftige familiedrama lezen.”

N
ationaal A

rchief_Collectie Spaarnestad_H
et Leven, nr. SFA

003000737
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“Je zwiert en je zwaait. Je gaat lekker hard. En je kan kunstjes doen: achteruitrijden, pootje over, in de lucht draaien, pirouettes 
maken. Of ik rolschaatsen leuk vond? Ik deed het als een bezetene, ik vond het geweldig!” 

De rolschaatsbaan op de Noorderhavenkade in 1957 

Anneke Renes doet voor hoe ze als meisje rolschaatste, 
nu in het park van de Noorderhavenkade 

Still uit de film

Sjoukje Dijkstra op de Noorderhavenkade

Anneke Renes uit Bergpolder denkt met veel plezier terug aan de 
tijd dat ze als jong meisje in de jaren 60 elke dag ging rolschaatsen 
op de rolschaatsbaan op de Noorderhavenkade. Rolschaatsen was 
in de jaren 50 als rage overgewaaid uit Amerika. Het was zo  
populair onder kinderen dat de gemeente in 1956 ‘de eerste open-
bare rolschaatsbaan van Rotterdam’ op de Noorderhavenkade had 
aangelegd. Recent zijn unieke (bewegende) filmbeelden opgedoken 
van rolschaatsende kinderen op de Noorderhavenkade.

Anneke is weer helemaal terug in haar lagere schooltijd van 1963 
tot 1969: “Pal naast het fietspad dat het park van de Noorderhaven-
kade doorkruist lagen toen nog twee lagere scholen, de Prinses 
Beatrixschool en de Prof. Casimirschool. Twee andere scholen, de 
Blijberg en de Dominicus, lagen verder naar achter richting de  
Gordelweg. Ik zat als jong meisje op de Beatrixschool.  

Foto: Roovers - Uitgeverij Voet

Foto: Frank Zwinkels

Zodra de school om half 4 uitging, ging ik naar huis, boodschappen 
doen voor mijn moeder, daarna mijn baby zusje de fles geven en 
dan als de wiedeweerga naar de rolschaatsbaan waar ik van mijn 
moeder elke dag een half uurtje mocht rolschaatsen.”

“In mijn beleving was de rolschaatsbaan onmetelijk groot, niet te 
bevatten. In het midden van het plein lag een donkergrijs teer-
achtig, hobbelig vierkant. Daar werd vooral gevoetbald door de 
jongens. Rondom dat vierkant lag de rolschaatsbaan van gladde 
roodroze tegels, daar kon je racen. Met de meisjes uit de buurt  
deden we alle kunstjes na van bekende kunstschaatsers zoals 
Sjoukje Dijkstra, die in 1964 Olympisch kampioen kunstschaatsen 
was geworden.Hard vooruit rijden, dan in de lucht springen, in de 
lucht draaien, landen en dan achteruit verder, ja dat was stoer.  
Je moest natuurlijk wel opvallen, een beetje uitsloven. Maar je  
brak bij wijze van spreken ook tien keer je been, haha. Door mijn 
buurman werd ik al snel ‘Anneke Dijkstra’ genoemd.”
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Rolschaatsen was in de jaren ‘50 heel populair. Veel toeschouwers bij een rolschaatswedstrijd in 1956 in de 
Schiebroekselaan 

Foto: Collectie Stadsarchief Rotterdam
, nr. 4121_75 (Ary G

roeneveld)

Metalen wieltjes
“De rolschaatsen hadden toen standaard 
twee wielen voor en twee wielen achter.  
Ze hadden een metalen voorvoet en een 
metalen hak, de lengte van de rolschaats 
kon je verstellen voor je schoenmaat. Je 
maakte de schaatsen vast met twee leren 
riempjes. De meeste rolschaatsen hadden 
rubberen wieltjes. Mijn schaatsen hadden 
metalen wieltjes, die maakten een herrie 
jongen.”

“Er waren altijd wel kinderen aan het spelen 
op het plein. Ze kwamen niet alleen om te 
rolschaatsen maar ook om te vliegeren, 
hoela hoepen, steppen, op stelten lopen, 
touwtje springen, voetballen en fietsen. 
Regelmatig werden er ook onderling  
rolschaatswedstrijdjes gereden. Ik herinner 
me trouwens dat wij het in die tijd niet een 
rolschaatsbaan noemden, wij hadden het 
over ‘een rollebaan’.”

De bewegende beelden van de rolschaatsende 
kinderen kun je bekijken door de QR-code te  
scannen of op Youtube het Buitenmuseum 
Blijdorp te bezoeken.

Schoonmaakbende in de Insulindestraat 
In verschillende straten in Bergpolder en Liskwartier zijn  
zogenoemde schoonmaakbendes actief: een aantal bewoners 
die samen regelmatig het zwerfvuil in hun straat opruimt.  
Vanuit Opzoomermee krijgen ze hiervoor materialen zoals  
bezems en grijpers. Gerion Arntz is aanjager van een  
schoonmaakbende in een deel van de Insulinde straat. 

Al langere tijd ergerde Gerion zich aan het zwerfvuil op  
straat; regelmatig ruimde ze dit zelf op. Tot ze in de  
Opzoomerkrant las over de zogenoemde schoonmaak-
bendes: als je met minimaal vijf bewoners regelmatig  
schoonmaakacties doet, krijg je vanuit Opzoomeren  
allerlei spullen ter onder steuning: bezems, handschoenen, grijpers 
en vuilniszakken. Gerion werd gelijk enthousiast: “We doen al jaren 
aan Opzoomeren in ons woonblok. Ieder jaar is er de kerstboom die 
we samen opzetten en versieren. Dat geeft echt een heel leuk  
contact in de buurt.” Een aantal buurt bewoners deelde haar  
enthousiasme en wilden gelijk meedoen met het schoonmaak-
project. 

Gerion: “Meestal gaan we met twee of drie buren aan de slag.  
We hebben geen vaste schoonmaakdag. Als iemand zin en tijd heeft 
dan zet deze een bericht in de groepsapp. Er zijn altijd een paar  
buren die dan aansluiten.” Daarnaast nemen ze ook vaak de grijpers 
mee als ze hun honden uitlaten: “Dan ruimen we gelijk het zwerfvuil 
in het parkje aan de Savornin Lohmanstraat op.”
Er komen veel positieve reacties op hun schoonmaakacties van 
buurtbewoners, zoals mensen die hun duim opsteken of opmerkingen 
maken als ‘toppers’ en ‘goed bezig’ of ‘dat ga ik ook doen’. “Ik zie dat  
het parkje en de straat ook schoner zijn, dus blijkbaar worden 
meer mensen gestimuleerd om het zwerfvuil op te ruimen”, aldus 
Gerion. “Er is ook meer contact met de buren, waardoor de sociale 
verbonden heid groter wordt. Dat is een extra pluspunt.”

Opzoomeren
Vanuit de Opzooomergedachte hadden de bewoners eerder al ge-
veltuintjes aangelegd en de boomspiegels van beplanting voorzien. 
“Ook hebben we een minibieb, niet voor boeken, maar voor plant-
jes”, zo zegt Gerion.
Ook in de Bergpolderstraat en de Tak van Poortvlietstraat zijn 
schoonmaakbendes in
Bergpolder actief. In Liskwartier houden bewoners in de Schie-
broekselaan,
Schieveenstraat, Lisstraat, Ackersdijksstraat, Bergselaan en Bergsin-
gel (delen van) hun straat schoon met hulp van Opzoomermee. 
Wil je in jouw straat ook een schoonmaakbende starten, kijk op  
www.opzoomermee.nl/schoon.

Wilma van der Putten 

Drie leden van de Schoonmaakbende Insulindestraat: Priya, Gerion en Wouter 

En voor wie wil 
weten waar de  
rolschaatsbaan 
toen lag op de 
Noorderhavenkade, 
daar ligt nu het 
hondenuitlaatveld.

Frank Zwinkels
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Bewoners van het Liskwartier en Bergpolder signaleren regel-
matig ratten op straat, in de tuin en zelfs in de woning.  
Ratten leven in iedere stad, en zullen nooit helemaal verdwijnen. 
Maar als het er teveel zijn, kan dat behoorlijke overlast geven. 
Vorig jaar leek het een echte plaag te zijn op het Eudokiaplein 
en Insulindeplein. Die heeft de gemeente toen dankzij extra  
acties op tijd terug kunnen dringen. De laatste tijd worden he-
laas meldingen gedaan van ratten in en om huizen.  
Laatst sprong er bij een buurtbewoner een rat uit een wc. 

De gemeente heeft de hulp van bewoners en ondernemers nodig 
bij het verminderen van het aantal ratten in de wijk. U kunt helpen 
door vogels als duiven en eenden niet te voeren. Op het voer komen 
namelijk ook ratten af. Rondom de Bergsingel, de vijver aan het 
Lisplein en langs het Noorderkanaal worden vogels regelmatig 
gevoerd. En er ligt vaak brood en ander eten in de middenberm van 
de Bergselaan. Dit voer trekt dus ratten aan en bovendien worden 
de vogels er ziek van. 

Brood over? Gooi het in de broodbak!
Heeft u oud brood over en vindt u het zonde om het in de vuilnis-
bak te gooien? Gooi het dan liever in een broodbak. In samen-
werking met GroenCollect wordt van het oude brood groene 
energie gemaakt! Meer informatie staat op www.rotterdam.nl/
broodbakken. De broodbakken staan op de volgende locaties in  
de wijk:
• Gordelweg 131 (Hof van Noord)
• Kerdijkstraat 16 (Centrum De Middenweg)
• Bergsingel 150 (Bergsingelkerk).

Ook normaal (zwerf)afval trekt ratten aan. Dus laat geen voedsel 
in en om uw woning slingeren. En plaats geen afvalzakken met 
etensresten los naast de huisvuilcontainer. Is de container vol of 

Zo voorkom je rattenoverlast

verstopt? Maak een melding via de MeldR-app en breng uw afval 
naar een andere container.

Verzakkingen langs de gevel 
Ratten leven in holen. Bijvoorbeeld in plantsoenen onder bomen en 
struiken. Maar ze maken ook gebruik van verzakkingen in de stoep of 
langs de gevel. Het is daarom verstandig om deze verzakkingen zo 
snel mogelijk te dichten. Zo verkleinen we de leefruimte van de rat. 
U kunt dit zelf doen of de gemeente vragen het te doen.  
Dat kan telefonisch via 14010. U kunt ratten en andere plaagdie-
ren buiten de deur houden door gaten en kieren in de woning te 
dichten. En repareer of vervang kapotte rioolbuizen, regenpijpen, 
ventilatieroosters en tegels. Als huiseigenaar bent u daar zelf  
verantwoordelijk voor. Bent u huurder? Uw verhuurder is  
verantwoordelijk voor een goed onderhoud van de woning.  
Meld rattenoverlast daarom ook aan uw verhuurder, in verband 
met reparaties.

Een rat gezien? Meld het!
De gemeente gebruikt meldingen om te bepalen waar extra acties 
nodig zijn om het aantal ratten te verminderen. Dus als u een rat in 
de openbare buitenruimte heeft gezien meld dat dan! Dat kan op 
drie manieren: 
1 online via Rotterdam.nl/meldingen
2 via de MeldR-app: bij omschrijving kunt  

u invoeren dat het om ratten in de  
openbare ruimte gaat, aangevuld met  
een locatie 

3 telefonisch via 14 010

Voor meer informatie: www.rotterdam.nl/rattenoverlast.

Foto: Wim Wiegman

Huis van de Wijk Liskwartier
Willebrordusstraat 72-74

Bewonersorganisatie Bergpolder
e-mail: bobergpolder@gmail.com

Vraagwijzer
telefoon: 14 010

Klachten buitenruimte
telefoon: 14 010

Wijkagenten 
Bergpolder: Esther Treurniet
Liskwartier: Dave Boogerd
telefoon: 0900 - 8844

Adressen en telefoonnummers
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Jerry Vreden is de wijkregisseur van Berg-
polder, Toos Landman de wijkregisseur 
van Liskwartier. Samen zorgen ze ervoor 
dat de wijken schoon, heel en veilig 
blijven. Problemen in de openbare ruimte 
zijn bij Toos en Jerry in goede handen.

Medewerkers van Stadsbeheer werken in 
Rotterdam samen om ervoor te zorgen 
dat de buitenruimte zo goed en efficiënt 
mogelijk in orde blijft. Als zich problemen 
voordoen in de openbare buitenruimte in 
de wijk dan zijn de wijkregisseurs het eerste 
aanspreekpunt voor bewoners, winkeliers, 
scholen én voor collega’s van de gemeente. 

Wanneer op een plek in de wijk structureel 
vuilniszakken of papier en karton naast de 
containers worden geplaatst, als bewoners 
fietsnietjes aanvragen, bij de herinrichting 
van een pleintje met extra groen, bij over-
last door hondenpoep of bij wegopbrekingen 
door werkzaamheden in de straat, dan 
spelen de wijkregisseurs een belangrijke rol 
bij het oplossen, meedenken en informatie 

Naastplaatsingen
Jerry: “Regelmatig komen klachten bij ons binnen over vuilnis dat 
naast ondergrondse containers staat. Dan vraag ik de teamleider 
Schone Stad om de vuilnisbak drie weken te checken. Zo kijken we 
wat daar fout gaat. Wat blijkt? Iets dat veel te groot is, is in de  
container gepropt, blokkeert de opening, maar de container zelf is 
nog lang niet vol. De volgende bewoner zet de zak ernaast en  
wanneer die er eenmaal staat volgt de rest. Normaal gesproken 
doen we aan preventie en leggen we uit dat het helpt om vuilnis 
kleiner te maken en goed door de opening van de container heen 
te duwen om zo een ‘klemmetje’ te voorkomen. Wanneer er echt 
sprake is van overvolle containers dan hebben we dat in beeld en 
proberen we dat snel op te lossen.”

“Bij mensen van wie we veel klachten krijgen ga ik wel eens langs en 
dan praten we een poosje. Soms blijken er dan ook andere dingen 
aan de hand te zijn. Zo kunnen mensen even hun ei kwijt, ook dat is 
een onderdeel van mijn werk.”

Fietsnietjes
“Mensen die fietsnietjes aanvragen willen ze wel, maar niet voor 
hun deur. Kunnen ze verschoven worden? Soms kan dat niet  
vanwege boomwortels of kabels. Vraag je een fietsnietje aan, dan 

De wijkregisseurs houden van aanpakken

Foto‘s: Frank Zwinkels

doorgeven aan de juiste gemeente-afdelingen en aan bewoners.

“Eigenlijk ben ik een ’hands-on’ type, iemand die graag meteen aan 
de slag gaat om iets in orde te maken”, vertelt Jerry. Hiervoor was  
ik teamleider ‘Handhaving’ en werkte ik vaak ’s avonds en in het 
weekend. Omdat ik meer tijd met mijn zoontje wil doorbrengen ben 
ik wijkregisseur geworden van Bergpolder en Blijdorp. Nu is het 
mijn taak om als spin in het web te zorgen dat problemen in de  
wijken aankomen en opgelost worden door de juiste diensten: 
Schone Stad, Openbare Werken en ‘Toezicht en Handhaving’.”

Sinds april 2021 is Toos de wijkregisseur in Liskwartier. “De laatste 
tien jaar ben ik wijkregisseur geweest in IJsselmonde en Feijenoord. 
Dit is de eerste keer in mijn lange carrière bij de gemeente dat ik 
in Noord werkzaam ben. Op Zuid noemden collega’s mij ‘Toos Te 
Sociaal’; ik probeer veel voor de bewoners te regelen, soms wel 
eens teveel.
Ons werk is heel leuk en divers. Van het regelen van een voeder-
verbod van eenden en duiven, het plaatsen van grote planten-
schalen tegen auto’s die op de stoep rijden, tot het verhelpen van 
grote plassen in de straat vanwege dichtgeslibde kolken/putten.  
Wij weten precies wie we van de gemeente voor deze zaken moeten 
inschakelen; we zijn dan echt aan het regisseren.”

komt dat in principe voor je eigen deur.  
En de buren moeten ook akkoord zijn.
Ook zijn mensen soms boos wanneer er 
bomen worden gerooid, maar dat doen we 
altijd met een reden, vaak vanwege ziekte 
van de boom. Meestal is er al ingepland 
wanneer de vervangende boom in de winter 
wordt geplant. Het helpt wanneer ik dat kan 
vertellen.” 

Als je een melding over de buitenruimte wil 
doorgeven, gebruik de MeldR app van de 
gemeente, of bel je klacht door via 14010.

Als dat niet helpt, mail dan de wijkregisseur 
op wijkregienoordsb@rotterdam.nl of bel 
via 14010.

Helen van Vliet en Frank Zwinkels,  
met dank aan Blijdorpnieuws

Jerry Vreden en Toos Landman

De wijkregisseurs organiseren een ‘pop-up’ milieupark in de wijk
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Wanneer je door de Rodenrijselaan loopt, 
zie je in de etalage van nummer 39 een 
minimuseum. Een optocht van papier- 
maché figuren, waar je naar kunt blijven 
kijken. Gelukkig kun je er elke eerste 
zaterdag van de maand naar binnen.  
Zo stap je de wonderlijke sprookjes-
wereld in van Anneke Harmsen, alias 
Oma, van Oma’s Postkantoortje.

Eenmaal in het atelier van Anneke kom  
ik ogen te kort. Overal waar ik kijk staan, 
liggen of hangen kleine (zelfgemaakte)  
voorwerpen die een verhaal vertellen.  
Alleen al het bureau dat ik als eerste tegen-
komt, bevat genoeg spullen en verhalen 
voor tien jaar, of voor nog veel en veel 
langer.

“Na de kunstacademie”, vertelt Anneke (62), 
“die ik op latere leeftijd deed, werkte ik in 
het OorlogsVerzetsmuseum. Na een fusie 

Dingen maken, een bron van geluk

Tijd voor grapjes
“Wat ik op de kunstacademie leerde heb ik losgelaten. In die tijd  
waren grapjes in de kunst not done, nu mag dat weer. Ik heb een 
vliegwiel in me, soms vloeit er niks, dan weer blijft het stromen en 
blijf ik dag en nacht aan het werk, samen met m’n Podenco Mees. 
Eten en Mees uitlaten doen Roland en ik samen, verder ben ik haast 
altijd hier. Een galerie heb ik niet, mijn raam is een poort naar de 
wereld, zo vind je je eigen publiek. En hoeveel publiek moet je  
hebben? Drie mensen? Driehonderd? Wanneer vinden andere 
mensen dat wat je maakt iets voorstelt? Kunst zit in degene die 
kijkt. Kinderen staan vaak aan de etalage geplakt. Laatst was er 
een Belgisch meisje dat tijdens Corona hier vlakbij woonde. Ze was 
verdrietig, kwam elke avond even naar mijn etalage kijken. Toen ze 
weer terug kon naar België wilde ze iets mee nemen, iets kopen.  
En hoewel ik de dingen uit mijn etalage liever niet verkoop, heb ik 
dat toen wel gedaan.”

Foto‘s: Frank Zwinkels

met Museum Rotterdam werd ik daar officemanager, maar dat was 
niks voor mij. Mijn man en ik besloten onze knopen te tellen, wat 
was er mogelijk? We hebben een groot huis en sliepen beneden in 
het souterrain, waar we door de vloer zakten. We verhuisden ons 
bed naar boven en na de reparatie bleek er een prachtige ruimte  
tevoorschijn te komen. Mijn man Roland zei: “Dit is iets voor jou”.  
En nu is het mijn atelier geworden, waar ik af en toe mensen  
ontvang. De fijne gesprekken die we voeren zijn me alles waard.”

Ik zie kleine spulletjes van klei, figuren van papier-maché, collages 
en een sigarendoos met een complete padvinders uitrusting en 
gedroogde plantjes. In een kast staan diorama’s, kamertjes gemaakt 
in oude wijndozen. In de keuken voor katten zou je zo willen wonen. 
Oude sepia foto’s worden gecombineerd met een enkel voorwerp, 
wat een surrealistische sfeer oproept.

Rijkdom
“Ik maak voor-
werpen zelf, maar 
ga soms ook naar 
de kringloop, of 
mensen komen me 
dingen brengen. 
Voor een workshop 
besloot ik voor-
beelden te maken 
voor de cursisten. 
Bij Xenos pakte ik 
soepkommetjes heel dik in vloeipapier, zo konden we papier-maché 
maken. Corona kwam, de workshop moest ik afzeggen, maar voor 
mezelf ging ik door en zo ontstonden de figuren die je hier ziet.  
Ik bouw steeds een stukje verder, maakte een zelfportret en nu ook 
fantasiefiguren en bloemen. Op een organische manier dient zich 
vanzelf steeds weer iets nieuws aan. ‘Zou ik ook grotere dieren  
kunnen maken’, vroeg ik me af? Jazeker! Kijk maar in de etalage, 
daar staan ze. Doen wat in je opkomt, dat is mijn rijkdom.” 

Ook de keuken van Anneke lijkt één van haar werken. In een kast 
met vakjes op het aanrecht staan in het middelste vakje haar vader 
en moeder samen in weer een heel klein keukentje. Aan de deur 
naar buiten hangen lange papieren linten met woorden, in  
diorama’s zijn de linten om uitgeknipte figuren gewikkeld.  
Voorwerpen, teksten, een prachtig gedicht. Met het complete  
postkantoor op mijn netvlies wandel ik weer naar huis. Een aanrader, 
gauw gaan kijken.

Helen van Vliet


