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Verkeersoverlast Liskwartier aangepakt
Met een snelle auto over de Bergselaan racen, met een motor hard scheuren op een drukke Bergweg, met een quad of MP3 met
knallende uitlaat door de Rodenrijselaan en Rodenrijsestraat ‘flaneren’, het is een grote ergernis voor veel bewoners in Liskwartier.
Qua verkeersveiligheid wordt ook het oversteken op zebrapaden in de wijk door bewoners als gevaarlijk ervaren. Het fietspad
op de Rodenrijsestraat vinden velen te smal en onveilig. De kruising Bergweg-Benthuizerstraat zien bewoners als de onveiligste
verkeerssituatie in Noord.
De herinrichting van de Rodenrijselaan en Rodenrijsestraat staat
De wijkraad Liskwartier heeft die signalen van de bewoners ter
daarbij hoog op de agenda.
harte genomen. Ze heeft de verkeersveiligheid in de wijk en de
overlast van verkeershufters bij de gemeente aangekaart.
De plannen van de gemeente zijn voortgekomen uit regelmatig
In april heeft de gemeente bekendgemaakt dat ze diverse plannen
overleg van een bewonersgroep en de wijkraad met ambtenaren
heeft om de verkeersoverlast in Liskwartier aan te pakken.
(afdeling Mobiliteit) en de politie over de verkeersveiligheid in de
wijk. De plannen hebben betrekking op:

Foto: Frank Zwinkels

Rodenrijselaan/straat
Bewoners ervaren een veel te hoge verkeersintensiteit in de Rodenrijse
straat en de Rodenrijselaan. Veel bewoners uit HillegersbergSchiebroek nemen deze sluiproute richting het centrum en vermijden
hiermee de drukke Schieweg. Bovendien zijn de fietspaden op de
Rodenrijsestraat te smal en ongelukkig hoger ten opzichte van de weg.
Deze twee straten zijn door de gemeenteraad officieel aangewezen om
zo snel mogelijk ‘verkeerskundig te worden aangepast’. De gemeente
wil met de wijkraad en de bewonerswerkgroep in gesprek gaan over
hoe dit plan concreet vorm kan krijgen. Daarbij kun je denken aan
eenrichtingsverkeer, een 30 km zone en vrijliggende fietspaden.
Rodenrijselaan

> Vervolg op pagina 10

Wijknieuws uit Noord op website
Wil je altijd op de hoogte zijn van het actuele nieuws uit
Bergpolder en Liskwartier? En ben je ook geïnteresseerd in wat
er gebeurt in de omliggende wijken Oude Noorden en Agniesebuurt? Dan kun je terecht op de website van Noorderzon010,
www.noorderzon010.nl. Daar vind je ook de actuele agenda
met alle komende activiteiten in de vier wijken, zoals de
zomerfestivals ‘Muziek aan de Rotte’ en ‘Feestival’ in het Oude
Noorden.
Naast de papieren wijkkrant bleek er voor onze wijken behoefte aan
meer digitale wijkcommunicatie. Vanuit die wens is deze wijkkrant
gaan samenwerken met de wijkmedia van het Oude Noorden en
Agniesebuurt, bekend als Noorderzon010. Het resultaat van die
samenwerking is dat het wijknieuws uit Liskwartier en Bergpolder
voortaan ook digitaal te vinden is op de website noorderzon010.nl.

Al jaren kun je daar het nieuws uit het Oude Noorden en Agniese
buurt lezen, nu dus ook het actuele nieuws uit Liskwartier en
Bergpolder. Verhalen uit deze wijkkrant staan, vaak met extra foto’s,
ook op de website.
Een ander resultaat van de samenwerking
is dat bijzondere activiteiten in het Oude
Noorden en Agniesebuurt die interessant
zijn voor de bewoners in Bergpolder en
Liskwartier, voortaan een plekje zullen
krijgen in deze wijkkrant.
De focus van deze wijkkrant blijft uiteraard
liggen op de verhalen uit onze wijken.
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“Iedereen houdt van aardbeien!”
Fleur van Dooren studeert Stadslandbouw
in Dronten en loopt stage bij de Stadsboerin in Schiebroek, een ecologische
tuinderij waar groenten, fruit, bloemen
en kruiden worden geteeld. Daar zag Fleur
dat aardbeien plukken heel populair is bij
kinderen. Dat bracht haar op een origineel
idee voor Bergpolder, een aardbeientoren!
“Ik hou van groen en wil graag meer groen
in de wijk brengen waar anderen van kunnen
genieten. Fruit spreekt aan. Aardbeien zijn

gezond en lekker. Ze zijn makkelijk in onder
houd, je hebt al snel een oogst en ze hoeven
niet per se in een kas”, vertelt Fleur.
En lachend: “Ik ben nog nooit iemand tegen
komen die zei: ’Aardbeien gadver, vind ik
niks an’. Iedereen houdt van aardbeien!”
De toren heeft de vorm van een piramide
met aan vier zijden vier verschillende rassen
aardbeien, die op verschillende momenten
in de zomer aardbeien gaan geven.
“Iedereen mag de aardbeien plukken:

bewoners, passanten, toeristen; kinderen
kunnen laag bij de grond want elke zijde
heeft meerdere verdiepingen.”

“Het wormenhotel
in de Bergpolderstraat heeft me ook
geïnspireerd voor de
aardbeientoren”
Fleur van Dooren
Op het anders zo rustige pleintje in de
Mackaystraat heeft de aardbeientoren al
heel wat belangstelling van nieuwsgierige
bewoners getrokken. “Toen ik bezig was
met de toren spraken mensen in de buurt
me aan dat ze het leuk vonden dat er iets
gebeurde op het pleintje. ‘En als je hulp
nodig hebt, laat maar weten’, zei een
buurvrouw.”
“Het is ook mijn wens dat in deze zware
tijd, waarin veel mensen op zichzelf zijn
aangewezen of zelfs eenzaam zijn, via de
aardbeientoren toch verbinding met elkaar
kan worden gemaakt, door op het pleintje
een praatje met elkaar te maken of door
samen aardbeien te eten.”
Frank Zwinkels

Fleur van Dooren bij de aardbeientoren

Nieuwe wijkagent van Bergpolder
Mijn naam is Esther Treurniet. Sinds begin mei 2021 ben ik de
nieuwe wijkagent van de wijk Bergpolder. Ik neem het stokje
over van mijn collega Manoe Khatib. Manoe gaat over naar de
wijk Blijdorp.
Voordat ik bij de politie kwam werken heb ik de opleiding Maatschap
pelijk Werk gevolgd en bij een dag- en nachtopvang gewerkt.
Sinds 2016 ben ik werkzaam bij de politie. Tijdens mijn politieloop
baan heb ik in verschillende gebieden gewerkt. Nu ga ik werken in de
mooie stad Rotterdam. Ik heb veel zin om in Bergpolder aan de slag
te gaan. De afgelopen weken heb ik gezien wat een mooie wijk het is.
Prachtige huizen en een dynamische wijk met veel diversiteit.

Contact
Als u mij wilt spreken kunt u bellen met het algemene politie
nummer: 0900-8844 of u kunt een contactformulier invullen op
www.politie.nl. Ik kan u ook doorverwijzen naar de juiste instantie.
Voor dringende zaken belt u met 112.
Wilt u meer zien over mijn werk in de wijk? U kan mij volgen op
Instagram @wijkagentbergpolder.
Tot snel!

Als wijkagent zal ik hulpverlenend optreden maar ook handhavend.
Dit ga ik samen doen met verschillende partners zoals bijvoorbeeld
de gemeente, reclassering, jongerenwerkers, woningcorporaties
etc. Ik heb al verschillende partners gesproken. Ik zie dat er veel
personen betrokken zijn bij de wijk en zich hiervoor actief inzetten.
Dat vind ik mooi om te zien. Ik hoop iedereen te ontmoeten en
goede contacten te krijgen en te onderhouden. Zo kunnen we bij
elkaar terecht als er iets belangrijks speelt in de wijk.
Als wijkagent monitor ik wat er allemaal speelt in de wijk. Ik breng
problematieken in kaart en zal nadenken over oplossingen samen
met mijn partners. Ik ben het aanspreekpunt voor u, de burger,
maar ook voor mijn collega’s als het om vraagstukken uit de wijk
gaat. Ik zal regelmatig in de wijk te vinden zijn met de auto, de fiets
of lopend. Ziet u mij voorbij komen, spreek mij gerust eens aan, dan
kunnen we kennis maken!

Foto: Frank Zwinkels
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De Zoete Inval in de zomer
Ook deze zomer ga je in Studio de Bakkerij weer een geweldige
vakantie tegemoet met De Zoete Inval!
Van 19 juli t/m 1 augustus zijn er allerlei activiteiten voor
kinderen van 2 tot 12 jaar in het theater en op een paar buitenlocaties in de wijk.
Op maandag, woensdag, vrijdag en zondag kun je meedoen aan
workshops, je kunt naar voorstellingen kijken en genieten van de
leukste films en er wordt voorgelezen uit de mooiste boeken.
De workshops en voorleesactiviteiten zijn gratis.
Het is wel noodzakelijk om voor alle activiteiten een kaartje te via
www.studiodebakkerij.nl. Daar staat ook binnenkort het volledige
programma en alle aanvangstijden op.
Gaan we je zien!!!
Irma Kyvon, Studio de Bakkerij

Foto: Johannes Odé

Kinderparadijs Meidoorn: de hele vakantie open!
Zit je op de basisschool? En hou je van spelen, kunst, techniek,
natuur of koken? Dan zit je bij Kinderparadijs Meidoorn goed!
De stichting Kinderparadijs Meidoorn heeft een spannende speeltuin - Speeltuin Wikado - met windmolenwieken, F16-cockpits en nog

meer hergebruikte materialen. Als je er bent zie je gelijk waarom
de speeltuin zo heet: de wieken liggen als een mikadospel door de
speeltuin.
Ook is er een groot grasveld met een podium dat in de Avonturen
tuin staat. In het gebouw zijn een Atelier en een kookstudio,
mogelijkheden genoeg dus!
De openingstijden van Speeltuin Wikado zijn:
Dinsdag t/m donderdag 13:00 - 18:00
Vrijdag
15:30 - 18:00;
in de vakantie ook van 13:00 - 18:00
Zaterdag
12:00 - 17:00.
De toegang is gratis, maar je ouders moeten je wel even inschrijven.
In de zomervakantie zijn er verschillende leuke activiteiten rondom
het kinderboek: ‘Groot Biegel Sprookjesboek’. Ook hiervoor moet je
je inschrijven. Wanneer de activiteiten zijn lees je op www.facebook.
nl/Kinderp aradijsmeidoorn of op de website
www.kinderparadijs.net.

Foto: Joop Bastinck

Adres Kinderparadijs Meidoorn:
Meidoornstraat 47, Oude Noorden.

Gave activiteiten voor kinderen bij YMCA Blijdorp
De zomervakantie staat weer bijna voor deur. Kinderen kunnen
op 17, 18 en 19 augustus genieten van de Zomer 3-daagse,
georganiseerd door de jeugdorganisatie YMCA Blijdorp.
De Zomer 3-daagse is een dagprogramma voor jeugd in de
leeftijd van 6 t/m 13 jaar waarbij ze de keuze hebben uit allerlei
gave activiteiten, zoals levend Stratego in het Vroesenpark, een
kookworkshop en een boogschietbattle.
Ook staan een insectenhotel maken en vuur maken op het
programma. Er is een sportochtend waarbij bijzondere sporten
kunnen worden uitgeprobeerd en een creamiddag waarbij ieder
kind zelf de keuze mag maken voor één van de workshops.
Tussen de middag zorgt het leidingteam voor een lekkere lunch.
Je kan alle drie de dagen meedoen, of je voor één dag aanmelden.
Reserveer je plekje op www.blijdorp.ymca.nl.
Iedereen doet mee
De kosten voor dit programma zijn € 25,- voor drie dagen of € 10,per dag. Bij YMCA vinden we het belangrijk dat ieder kind mee kan
doen, ook als er thuis te weinig geld is om de activiteitenbijdrage te
betalen. Indien dit het geval is vragen we om contact op te nemen
via ons e-mailadres blijdorp@ymca.nl.

De jeugdvereniging YMCA Blijdorp is sinds twee jaar actief voor
kinderen in Blijdorp; kinderen uit Bergpolder en Liskwartier zijn
natuurlijk ook welkom. “Wij bieden een plek waar jeugd samen kan
komen, plezier kan maken en talenten kan ontdekken. We zijn
een jong en enthousiast team van vrijwilligers die met elkaar de
activiteiten begeleid en organiseert. Je kan ons kennen van de
LEGOdag, het Nazomerfestival, de Outdoormiddag.”
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De Blije Tuin: een siertuin voor de buurt
Berrii van der Linden en Marc van de
Wiel ontmoetten elkaar als buren bij het
vergeten pleintje achter gezondheids
centrum Gezond Blijdorp, waar vroeger
de bibliotheek gevestigd was. Zou daar
niet iets beters van te maken zijn?
Ze startten het bewonersinitiatief
De Blije Tuin.
Een aantal weken geleden konden we zien
hoe het oude pleintje op de schop ging.
Binnen een week was het pleintje opnieuw
bestraat. Plantvakken en slingerpaadjes
werden aangelegd en de gekleurde leeuw
stond ineens op het hondenuitlaatveldje aan
de Noorderhavenkade. De wijkkrant ontmoet
Berrii en Marc naast de werkzaamheden.
Plein voor de buurt
Berrii: “Wij wonen op de Noorderhavenkade
in Bergpolder en kijken uit op het pleintje.
Naar beneden kijkend werd ik niet vrolijk
van wat ik zag. Marc: “Ik heb zelf een tuin,
maar dan nog vind ik het heel belangrijk dat
er groen en bloemen in de wijk zijn. Bijen en
Initiatiefnemers Berrii van der Linden, Koan Ling Lauw en Marc van de Wiel in De Blije Tuin
Foto: Frank Zwinkels
insecten kunnen daar voedsel en een veilig
thuis vinden. Biodiversiteit is belangrijk voor ons allemaal”.
De bewoners maakten zelf het ontwerp en informeerden de buren
Berrii: “Dit moet anders kunnen, dachten we. We vonden drie
uit de directe omgeving om draagvlak te creëren. Een aantal
andere buren die ook mee wilden doen, met z’n vijven kun je een
bewoners wilden graag dat de pingpongtafel bleef staan, dus die
bewonersinitiatief starten. Samen met wijknetwerker Sanne
werd ook in het plan gezet.
Lansdaal zijn we gaan kijken hoe we op deze plek iets beters
konden realiseren. Dat was nog een hele klus.”
Toen we dit interview een paar weken geleden hadden was het
opnieuw bestraten van de tuin klaar, alleen de planten moesten
Biodiversiteit
nog door de gemeente besteld worden en dan gaan de bewoners
Berrii: “Met zijn vijven hebben we bedacht wat we wilden: veel
de tuin beplanten. ‘De vijf’ zullen de tuin zelf gaan onderhouden.
verschillende planten en struiken die op verschillende momenten in
bloei staan.” Marc: “Het moet een plek worden waar mensen even
Helen van Vliet, in samenwerking met Blijdorpnieuws
lekker kunnen zitten en genieten van de bloemen en zoemende
insecten.”

Geveltuinendag geeft groene impuls in de wijk
Het prachtige weer zorgde voor een fijn lentegevoel tijdens
de Geveltuinendag op zaterdag 29 mei. Veel bewoners uit
Bergpolder en Liskwartier hadden zin om hun geveltuin op te
knappen met de gratis plantjes die ze konden ophalen bij Hof
van Noord aan de Gordelweg.

De Geveltuinendag is een bewonersinitiatief van bewoners Paul
Valk en Karin Padmos uit Bergpolder en Liskwartier. Paul en Karin
hadden de dag zo coronaproof mogelijk georganiseerd; bewoners
konden zich vooraf digitaal aanmelden voor een tijdvak, waardoor
iedereen mooi verspreid langs kon komen.
“We zijn blij dat bewoners voor liefst 300 geveltuinen plantjes
hebben gehaald maar we zijn ook blij met de gezelligheid”, vertelt
Paul. Op het terras pakten bezoekers iets te drinken en maakten
een praatje met elkaar. “De planten zijn een stimulans om de gevel
tuintjes op te knappen na de winter. Maar het gaat er ons ook om
dat er meer buurtcontacten kunnen worden gelegd.”
Sinterklaas
En dat laatste zie je volop die dag in de wijk. Tijdens een rondje
door de wijk zijn op veel plekken mensen samen bezig met planten,
snoeien en watergeven. Marjolein, een bewoner van Bergpolder,
vindt het net Sinterklaas: ze mocht planten uitzoeken voor haar
eigen tuintje, voor die van de buren én ze kreeg een zak compost!
Ook heeft ze kennisgemaakt met een buurvrouw en afgesproken
dat ze samen de zorg voor het geveltuintje gaan delen.
Op prikkers in de geveltuinen staat een QR-code. Daarmee kunnen
voorbijgangers een prachtig overzicht krijgen van alle geveltuinen in
de wijk. Zie ook: www.geveltuinendag.nl/inkaart.

Foto: Frank Zwinkels

Annet Hermans
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Bewoners maken Willebrordusplein groener
Meer natuur en minder tegels; bewoners
van het Willebrordusplein steken zelf de
handen uit de mouwen om hun plein te
vergroenen.
Ward Groutars heeft samen met zijn huis
genoten Lex ter Loo, Jochen Aarts en buren
Thalia en Koen het initiatief voor de
vergroening genomen. “Een paar jaar geleden
begonnen we met een paar tegels uit de
stoep te halen en daar planten in te zetten”,
aldus Ward. Dat was een leuk begin maar
later wilden ze het toch wat professioneler
aanpakken. Ward: “Toen hebben we een
plan bedacht en een eigen, origineel
ontwerp gemaakt.” Ward en zijn huisgenoten
hebben in Delft gestudeerd, zelf is hij
ontwerper en een ander is architect: “We
hebben dus wel enige kennis van ontwerpen
en techniek.”
Vervolgens zijn ze met het plan ‘de boer
opgegaan’ op zoek naar geld en hulp.
Allereerst hebben ze, na een presentatie
van hun plannen, van de Awesome
Foundation Rotterdam een financiële
bijdrage gekregen en daarna ook van de
wijkraad Liskwartier. De gemeente Rotterdam
levert een bijdrage in natura door de aanleg
van twee perken.
In het grote (bestaande) perk zijn nieuwe
planten gezet, daarbij is er rekening mee
gehouden dat er de hele zomer door iets in
bloei staat. Het advies voor de beplanting
kwam van de moeder van Ward ‘met haar
groene vingers’. Nadat de gemeente rondom
twee bomen perken heeft aangelegd,
hebben Ward en zijn huisgenoten een aantal
plantenbakken gemetseld. Daar komen ook
nog bankjes bij.

Duurzaam
“Mensen worden blijer van groen en het
is ook goed voor het klimaat”, zegt Ward.
“Planten helpen om verkoeling te geven.
We gaan ook echt een insectvriendelijke
tuin realiseren.”
Een wormenhotel om compost in te maken
hebben ze vorig jaar al op het plein neer
gezet. In de bodem van de perken is geperst
steenwol gelegd, dat houdt regenwater vast
en geeft dit water weer af bij droogte.
Verschillende buren hebben meegeholpen,
met de aanleg van de geveltuintjes of het
planten. “Ook kwam een buurvrouw ons
tijdens het werk spontaan eten brengen,
hoe leuk is dat”, aldus Ward.

Het is echt een project van de buurt.
Bewoners kunnen straks een van de planten
bakken adopteren en deze zelf verzorgen.
Er worden ook afspraken gemaakt over
het beheer, water geven, dode planten
verwijderen en het verdere onderhoud.
Inspireren
Ward wil nog een stap verder gaan: hij
gaat alle informatie over de aanleg, welke
planten het goed doen, hoe het gaat met
de waterhuishouding e.d. beschrijven.
Met deze ervaring en informatie hoopt hij
andere mensen weer te kunnen inspireren
om hun stoep of buurt ook te vergroenen.
Wilma van der Putten

Ward Groutars (staand midden) en Jochen Aarts (rechts) met betrokken bewoners op het Willebrordusplein

Foto: Frank Zwinkels

Groene Corridor in de Insulindestraat
De stoep voor het Spoorpunt is breed (ruim 5 meter) en kaal. In de zomer staat de zon uren te branden op het woonblok in de
Insulindestraat; het is er dan verzengend heet.
Als het hard regent kan het regenwater door de vele tegels nergens heen. Ook rijden er brommers, fietsen en zelfs auto’s over de
stoep. Genoeg aanleiding voor de bewoners van het Spoorpunt om hun stoep goed te gaan vergroenen.
“Samen met de gemeente zijn we, de bewoners van de
achttien appartementen, sinds 2018 bezig met het initiatief
om de straat te vergroenen”, vertelt initiatiefneemster
Daphne Nieuwenhuijse. “Het heeft ertoe geleid dat er dit
voorjaar over de hele lengte van ‘onze’ stoep drie grote
plantenvakken en drie lange geveltuinen zijn gekomen.
Totaal goed voor 65 m2 groen.”
“De beplanting haalt ook het zicht op de geparkeerde
auto’s weg”, vertelt bewoonster Liesbeth Werleman.
“Er worden planten gepoot die goed zijn voor de bij, de
hommel en de vlinder. Wij gaan de planten zelf onder
houden. Door het groen voor de deur zullen de bewoners
vaker buiten zijn, nog liever buiten zitten en dat versterkt
weer de sociale cohesie in de buurt.”
Zaterdag 19 juni hebben leden van tien gezinnen van het
Spoorpunt met elkaar de planten ingepland. Als je tussen
de plantenvakken en geveltuinen doorloopt is het net een
groene corridor.
Bewoners van het Spoorpunt ontmoeten elkaar bij de Groene Corridor

Foto: Frank Zwinkels

Frank Zwinkels
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Kunstproject voor 75-plussers in Bergpolder
Een aantal thuiswonende 75-plussers in Bergpolder heeft in juni
een schilderpakket in de brievenbus ontvangen om mee te doen
aan het kunstproject ‘Nu en Dan’ van beeldend kunstenaar
Antoinet Deurloo. In de maanden juli en augustus wil ze dit
project vervolgen met kunstworkshops in de wijk.
Het project heeft als thema ‘Toekomstdromen’ en begon begin juni
met een thuisactiviteit voor de 200 thuiswonende 75-plussers. In
het ontvangen schilderpakket zat informatie over het project, enkele
vragen over de kunst- en cultuurinteresse van de 75-plussers en een
schilderopdracht, inclusief verfset, om een tekening in te schilderen.
Het geschilderde werk konden de deelnemers inleveren bij Stichting
Socrea Sophiahof en Centrum De Middenweg. Vervolgens kunnen de
75-plussers vanaf half juli deelnemen aan vier kunstworkshops op
verschillende locaties in Bergpolder: Sophiahof, De Middenweg en Hof
van Noord - Vredestuin Noord.
Gedichten, tekeningen
“Met dit project wil ik hun ‘toekomstdromen’, de ‘oplossingen’ en
‘knelpunten’ bespreken en deze in vier workshops vertalen naar
gedichten, tekeningen, schilderijen en collages. Zij worden hierbij
geholpen door kunstenaars
die vanuit hun eigen vakgebied
de kunstworkshops geven.
Tijdens een feestelijke afsluiting
worden de werken van de
deelnemers getoond in een
openbare expositie en krijgen
alle deelnemers, vrijwilligers
en samenwerkingspartners
een boekje met een overzicht
van het project.

Mijn wens is om later in het jaar een regulier aanbod voor deze doel
groep op te kunnen zetten met een bijbehorend informatieplatform.”
Wilt u zich aanmelden of meer informatie? Mail naar
antoinet@hogedrukgebied.com of bel met SOL: 010-2448240.

Privé-optreden aan huis
Oudere thuiswonende bewoners in Liskwartier zijn eind mei
verblijd met een privé-optreden aan huis van Linde en
Elizabeth van De Zangkoerier.
Met accordeon, zang én een vogelkooitje vol verhalen brachten
Linde en Elizabeth een persoonlijk bezoek aan de deur, met een
intieme mini-voorstelling over liefde en de dingen die voorbijgaan.
Op de klanken van oud-Engelse liederen, een Hollands deuntje
van weleer en tango; over eenzaamheid en afscheid nemen, over
verlangen en liefh ebben. Een muziektheatervoorstelling die de
bewoners ontroerde, plezier gaf en troost bood.
In juli zullen de muzikanten van De Zangkoerier bij thuiswonende
ouderen in Bergpolder een optreden op de stoep geven.
Foto: Johannes Odé

Ook van Jou festival in september

Kunstenaars openen atelier

Vrijdag 24 en zaterdag
25 september kun je alvast
blokken in je agenda!

Zaterdag 3 en zondag 4 juli openen de
kunstenaars in de Ackersdijkstraat 20
hun atelier met een gezamenlijke
expositie ‘Expanding the Frame’.

Op deze dagen organiseert
Studio de Bakkerij i.s.m. de
wijkpartners opnieuw het ‘Ook
van Jou’ Festival op het Konings
veldeplein.
Verschillende culturele activiteiten
en veel muziek voor jong en
oud. Het volledige programma is
eind augustus bekend.
Houd vooral de social media in
de gaten en
www.studiodebakkerij.nl.

Cinema is de rode draad die door diverse
artistieke ruimtes in het pand loopt.
De kunstenaars en enkele speciaal
uitgenodigde gasten zullen hun werk
presenteren door gebruik te maken van
typische cinematografische elementen zoals
tijd, beweging, vertelling, licht en geluid.
Voor meer informatie:
www.ackersdijkstraat20.nl
Foto: Johannes Odé
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Majestueuze muurschildering bekroont Koningsveldeplein
Het Koningsveldeplein is een prachtige
eyecatcher rijker. Een niet te missen,
levensgrote, abstracte muurschildering
van kunstenaar Luuk Bode siert sinds
midden juni het plein.
Luuk Bode vertelt: “Ik heb al veel reacties
gekregen. Het is mooi dat omwonenden
hun verbeelding laten spreken en er ver
schillende dingen in zien. Kinderen in de
buurt zagen er bijvoorbeeld een vogel in,
een slang, een pokémon en zelfs een
fortnite skin. Anderen zagen een danser en
een zwierende dame op een schommel.
De muurschildering nodigt iedereen uit om
z’n eigen verbeelding de ruimte te geven.”

het klimtoestel. Het rood is als een levens
ader die ook in de keet van TOS/Duimdrop
terugkomt.
De vormen in de schildering lijken op
kwaststreken. Deze staan symbool voor
de schilderkunst en creativiteit. Zo sluit de
muurschildering ook aan op het werk van de
kunstenaars en galerie van het oude school
gebouw.”

Expositie Luuk
In de galerie Gallery Untitled, ook in het
oude schoolgebouw, zijn nu een groot
aantal werken van Luuk Bode te zien.
Tot 12 september. Locatie: Koningsvelde
straat 14.
Stefan Soeparman

Luuk werkt in het atelier in het oude school
gebouw aan het plein. Vorige zomer heeft
hij workshops met bezoekers van het plein
gehouden. Uit die ontmoetingen en zijn
eigen inspiratiebronnen is deze muur
schildering voortgekomen. Luuk: “Op het
plein komen mensen van alle leeftijden.
Spelende kinderen, hun ouders en groot
ouders, maar ook veel jongeren later op
de dag. Daarnaast bezoekers van het
restaurant en de galerie in het oude school
gebouw. Ik vond het mooi om groei in het
ontwerp te laten zien. Het ontwerp lijkt
omhoog te bewegen.
De kleur groen doet denken aan natuur
en groei en sluit ook aan bij andere beeld
bepalende elementen op het plein, zoals

Foto: Frank Zwinkels

Van Formidogebouw naar Willebrordushof
Ongeveer twee jaar geleden sloot het Formidofiliaal op de hoek
van de Bergweg en Willebrordusplein voorgoed haar deuren.
Aan de gevel van het pand hangen nu affiches om de nieuwe
bestemming te promoten: elf nieuwe woningen onder de naam
Willebrordushof. De ontwikkeling van dit bouwproject is nu
drie jaar gaande en er is veel onrust onder de bewoners in de
directe omgeving.
De wijkraad Liskwartier heeft in mei een online vergadering belegd
waaraan de gemeente Rotterdam, de projectontwikkelaar, bewoners,
de wijkraad en geïnteresseerden deelnamen. Hierbij een verslag
van deze vergadering.

De projectontwikkelaar geeft aan dat hij al zou willen beginnen met
de bouw maar dat hij afhankelijk is van vergunningen.
De bouwtekeningen van de nieuwbouw en de geplande integratie
in bestaande bouw roepen direct enkele vragen van bewoners op:
“Komen er dakterrassen op de nieuwbouw en wat betekent dat voor
de omgeving?” en “Krijgen de nieuwe eigenaars parkeervergunningen
waardoor nog meer druk op de parkeerruimte kan ontstaan?”.
Op beide vragen geven de projectontwikkelaar en de vertegen
woordiger van de gemeente een ontkennend antwoord.
Wijziging bestemmingsplan
Het bouwplan wordt nog aangehouden omdat het nog niet
helemaal volledig is om te kunnen beoordelen, aldus de de
vertegenwoordiger van de gemeente. Hij voegt eraan toe dat de
gemeenteraad van Rotterdam naarstig op zoek is naar bouwlocaties
voor nieuwe woningen omdat er een groot tekort aan woningen is.
Het eindoordeel voor Willebrordushof is nog lang niet rond omdat
er ook een wijziging in het bestemmingsplan moet komen.
Technische details over de dakbedekking en de toegang tot het hof
worden ook besproken en er zijn heel veel vragen over het logistieke
maar nog meer over het informatieve proces: zijn bewoners en
ondernemers voldoende over de ontwikkelingen geïnformeerd?
Af en toe nemen emoties van omwonenden het over van het
inhoudelijk gesprek en voorzitter Reidar Plokker van de wijkraad
leidt het weer in iets rustiger vaarwater.
Een bewoner vraagt naar de buitenzijde van het Formidopand.
“Het is nu erg lelijk en de huidige luifel verbergt mooie oude gevel
stukken.” De projectontwikkelaar zegt toe dat de gevel weer naar de
oude staat wordt teruggebracht.

Voormalig Formidopand aan de Bergweg

Foto: Frank Zwinkels

Susan van der Schoor
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Het leven van een containeradoptant
Twee bewoners van Bergpolder, Erik en
Stéphan, komen elkaar regelmatig tegen
bij de papiercontainers op de Insulinde
straat. Logisch, want deze containers zijn
toch een beetje hun kindje. In dit geval:
een adoptiekindje, want beide heren zijn
containeradoptant. Dat betekent dat
ze papier-, glas- en restafvalcontainers
schoon houden. Hoe bevalt het eigenlijk
om adoptant te zijn van een stuk ijzer in
de straat? Ze vragen het elkaar.
S: Hoe kennen we elkaar eigenlijk?
E: Ik hing met mijn halve lijf in de container
om een verstopping op te lossen. Jij vroeg of
ik ook een adoptant was.
S: Ja zeg, ik dacht: “Hé, wie is dat in mijn
container!”
E: Het voelt voor mij een beetje als
concurrentie: wie van ons mag papier
opstoppingen en naastplaatsingen oplossen?
S: Waarom vechten we er om? Want ander
mans troep opruimen is toch helemaal geen
lolletje?

Containeradoptanten Stéphan (links) en Erik (rechts)

E: Treurig dat het moet. Maar ik kan zo genieten van een schone
straat, dat motiveert mij. Ook stond ik te vaak met mijn eigen oud
papier voor de container zonder het kwijt te kunnen. Waarom doe jij
het?
S: Ik zie er steeds troep naast staan. Of de papierbak zit weer eens
verstopt. Als ik niets doe, dan is de helft ervan een dag later door de
hele straat gewaaid. Ik heb dus zo’n sleutel bij de gemeente geregeld
zodat ik het netjes kan houden.
E. Ik vind de enorme hoeveelheid karton van onze online aankopen
opvallend. Mensen hebben echter te weinig motivatie het klein te
maken en in de container te stoppen.
S: Of ze stoppen het er maar half in. Dan lijkt de container vol, maar is
het niet. Wanneer ik hem dan openmaak, dan is hij meestal nagenoeg
leeg is. Herken je dat?
E: Ja, onze kindjes zijn inderdaad vaker geblokkeerd dan vol. Dan denk
ik; mensen duw die boel even door! Of maak die doos even klein.
Eigenlijk heb ik in alle jaren nog nooit meegemaakt dat er niets meer
bij kon. Wat denk jij, wat zou de gemeente kunnen verbeteren?
S. Het design van de container zou beter kunnen, zodat het karton
er beter doorvalt. Maar als ik één tip zou mogen geven: laat met een
bordje weten dat het milieupark hier 5 minuten vandaan is.

Tip: ”Gooi geen pizzadozen,
melk-of sappakken in de
papiercontainer.”
E. Ja, goeie. Dat geldt ook voor de containers voor het restafval,
wekelijks staat er van alles naast.
S. Inderdaad. Een matrasje hier, een kastje daar. En ook tuinafval.
En wie zet er toch steeds een pallet naast?
E. En wat zou jij buurtbewoners willen meegeven?
S. Nou, ik wil niet belerend zijn of zo. Maar als de container vol is, of
lijkt, neem je afval dan mee terug naar huis. En kom op een andere
dag terug.
E. Zeker, de containers zijn in het weekend populair. Doordeweeks heb
je meer succes. En ik zou deze tip willen geven: gooi geen pizzadozen,
melk-of sappakken in de papiercontainer. De vetresten van de pizza en
de aluminium binnenkant van de pakken zijn ongeschikt voor papier
recycling.
S. Hoe weet jij dat?
E. Ik werk bij een afvalinzamelaar-en
verwerker. Maar twijfel je, op de website van
de gemeente staat alle info van wat er wel en
niet in de containers mag.
S: Ook een goede tip! Tot slot: adopteren
heeft ook zijn positieve kanten, toch?
E. Zeker! Ik heb regelmatig contact met
andere buurtbewoners. Even een praatje.
Ik merk dat mensen ook wel nieuwsgierig zijn
wat ik daar doe. Ik neem regelmatig
complimentjes in ontvangst. Dat vind ik de
meerwaarde als werken als containeradoptant.
S. Voor zo’n complimentje doe je het eigenlijk,
hè?
E. Dat zie ik als een positieve bijvangst!
Wil je net als Erik en Stéphan ook een vuil
container adopteren en je buurt netter
houden? Dat kan! Google op ‘container
adopteren Rotterdam’ en schrijf je in als
containeradoptant.
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“Het grootste talent is blijven zitten op je krent”

Schrijver uit Liskwartier wint prijs voor beste kinderboek

In een zijstraat van de Bergselaan, achter de gevel van een sfeervol bovenhuis uit 1909 komen hele verhalen tot leven.
Of specifieker gezegd: Hele Verhalen voor een Halve Soldaat, het nieuwe boek van schrijver Benny Lindelauf. Hij won er de
Woutertje Pieterse Prijs 2021 mee, voor het beste Nederlandstalige kinder- of jeugdboek. We vroegen hem waar hij de inspiratie
van al die mooie verhalen vandaan haalt.
“Wat altijd werkt om op ideeën te komen, is
wandelen”, vertelt Benny aan zijn eettafel.
“Want beweging genereert beweging in je
hoofd. Ieder mens krijgt bagage mee, een
reservoir waar je uit kunt putten.
Door ontmoetingen met mensen of door
dingen die je tegenkomt. Soms kom ik tot de
beste ideeën door een rondje te wandelen
via de groenrijke Bergselaan naar het
Vroesenpark. Maar het kan ook komen
tijdens gedachteloze activiteiten als strijken
of douchen. Dat je dan ineens wordt
gegrepen en denkt: Ja, zo zit het!”
Cockpit
Hoe zet hij die beelden vervolgens om in taal?
“Ik zeg altijd: het grootste talent is blijven
zitten op je krent. En tikken. Want het tikken
van zinnen en zien ontstaan van taal op je
beeldscherm, dát is de motor van het verhaal.
Taal reageert op taal en daar komt uiteindelijk
de meeste inspiratie vandaan.” Benny’s eigen
creatieve motor draait op volle toeren in zijn
‘cockpit’, een grote, witte bureaukast die de
helft van zijn werkkamer vult. Hij vertelt hoe
het bureau in een handomdraai ook in een
bed kan veranderen. Handig, voor als pleeg
zoon Daan op visite komt.

Foto: Frank Zwinkels

Jaloerse minnaar
Zijn boek kwam vorig jaar november uit, vlak voor de zware lockdown. Zelf had Benny
weinig last van de coronamaatregelen, want hij is gewend om alleen thuis te werken en
alle vrijheid te hebben om zijn eigen tijd in te delen. Toch kwam ook een deel van zijn werk,
zoals het schrijven van toneelteksten, on hold te staan. “Maar dat is niet erg, want als je te
veel dingen tegelijk doet gaat je aandacht versnipperen. En wat dat betreft is het schrijven
van een verhaal net een jaloerse minnaar. Als je er niet genoeg aandacht aan geeft, komt er
ook niks uit.”

Uitzonderlijk boek
De jury van de Woutertje Pieterse Prijs
noemde Hele verhalen voor een Halve
Soldaat ‘gedurfd’. Uit het juryrapport:
“Het is ons een grote eer om in dit
uitzonderlijke jaar een uitzonderlijk boek
te bekronen dat het beste van de taal
en het beeld in zich weet te verenigen.
Een boek dat het grimmige niet schuwt,
de lezer op een bloedstollende reis
meeneemt en hem laat zien hoe groot
en diep onze wereld kan zijn.”

Bloemen uit de straat
Met het winnen van de Woutertje Pieterse Prijs kwam Benny in het achtuurjournaal en
diezelfde avond stond er een buurvrouw op de stoep met een grote bos bloemen namens
de hele straat. Ook wordt hij er weleens over aangesproken door buurtbewoners. “Dat vind
ik het prettige aan deze wijk, het dorpse. Dat je gezichten herkent. En de historische sfeer,
hier is niet alles platgebombardeerd. Hoe oud zijn deze huizen eigenlijk?”, vraagt Benny
aan zijn man Guido, die zojuist is thuisgekomen. “1909”, roept hij vanuit de keuken. Hij vult
vrolijk aan: “Wist je dat hier vroeger trouwens een pastoor heeft gewoond?” Guido werkte
voor een kunstenaarsproject in de Hildegardiskerk waar iemand hem vertelde dat ze ooit
met z’n zessen in hun huis hebben gewoond. “Nee!”, zegt Benny vol verbazing. “Dat hoor ik
nou voor het eerst.”
Tips voor andere wijkbewoners met schrijfambities
“Kijk, het is natuurlijk fijn als je man, vrouw of kinderen jouw verhalen leuk vinden, maar
schrijven voor een uitgever is een andere ball game. Wat je nodig hebt is een goede mentor,
want je kan het niet in je eentje op zolder leren. Schrijven is techniek en ambacht.
Zelfs de meest prachtige verhalen kun je verknallen als het structuur mist. En je kunt wel
leren hoe je een goede dialoog schrijft, maar je moet het ook kunnen toepassen zodat het
voor jou gaat werken. Doe schrijfcursussen, want je leert veel van groepjes mensen. En ga
veel lezen, achterhaal wat voor jou werkt.”
Voor meer info: www.bennylindelauf.com
Frances Gallimore
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Vervolg voorpagina - Verkeersoverlast Liskwartier aangepakt
De verkeersplannen van de gemeente
hebben betrekking op:
Rotonde Gordelweg - viaduct Rozenlaan
De rotonde en de toe- en afrit bij het
ESSO-tankstation op de Gordelweg zorgen
voor zeer onveilige situaties voor voor
namelijk fietsers; hier gebeuren veel
ongelukken. Als je met je fiets met een
aardig gangetje van het viaduct over de A20
naar beneden rijdt, is het altijd de vraag of
de automobilisten op de rotonde je voor
rang verlenen, wat tot gevaarlijke situaties
kan leiden.
Deze rotonde is door de gemeente
opgenomen in het programma voor
‘Blackspots’. Dit zijn locaties met meer
dan zes letselongevallen in drie jaar.
Het Blackspotteam start dit jaar met de
voorbereiding voor aanpassingen aan de
rotonde; de ambitie is om die
aanpassingen in 2022 uit te voeren.

“We willen graag van het
traject van de rotonde
Gordelweg tot Noordplein
een ‘veilige as door Noord’
maken”

Wijkraadslid Koen Istha

Kruising Bergweg-Benthuizerstraat
Vanuit bewoners is de kruising Bergweg-
Benthuizerstraat als onveiligste verkeers
situatie in Noord benoemd. De gemeente
maakt voor deze locatie thans samen met
o.a. de RET een ontwerp en verwacht op
korte termijn hierover met wijkraad en
bewonersgroep van gedachten te kunnen
wisselen.

Verkeershandhaving
Heel actueel is dat
gemeente en politie
deze zomer de aanval
hebben ingezet tegen
lawaaiige snelheids
duivels. In het centrum
zijn camera’s met een
microfoon opgehangen
tegen de herrie van de
snelle auto’s.
In Liskwartier heeft de
politie ook concrete
plannen om regelmatig
acties te houden.
Zo heeft de politie
Blackspot rotonde Gordelweg
Foto: Frank Zwinkels
zondag 13 juni op de
een zegsman. Ook heeft de politie
Bergselaan een groot aantal voertuigen
aangegeven dat in de zomer een grote
gecontroleerd en processen-verbaal
integrale verkeersactie in Noord zal
opgemaakt voor diverse verkeersover
worden georganiseerd.
tredingen. Over die acties communiceert de
politie actief online en offline. “We houden
Frank Zwinkels
dit vol dus u zult ons nog vaak zien”, aldus

Wijkraadvergaderingen bijwonen
Wil je eens een openbare vergadering van de wijkraad van je wijk bijwonen?
Elke derde maandag van de maand vergadert de wijkraad Bergpolder. Elke derde donderdag
van de maand vergadert de wijkraad Liskwartier. De vergaderingen beginnen om 20 uur.
Een enkele keer schuift een overleg een week op. In juli vergadert de wijkraad Liskwartier op
donderdag 16 juli en de wijkraad Bergpolder op maandag 19 juli.
Vanwege de coronamaatregelen zijn de vergaderingen voorlopig alleen digitaal bij te wonen.
Dat kan je doen via gebiedscommissies.notubiz.nl of via de Facebookpagina van ‘Wijkraad
Bergpolder’ en ‘Wijkraad Liskwartier’.
Zodra er weer ruimte is voor een fysieke bijeenkomst kun je via bovenstaande website de locatie
van de vergaderingen vinden.

Petitie voor ontspannen straten Rotterdam Noord
Veel woonstraten in Rotterdam Noord worden gebruikt om met de auto van en naar de binnenstad te rijden. Dit verkeer zou niet
dwars door woonstraten moeten gaan. Doordat de inrichting van de straten gericht is op doorstroming, blijft er weinig
ruimte voor jong en oud om zorgeloos op straat te zijn. Het is op veel plekken gevaarlijk, lawaaierig en de lucht is vies.
Daarom is een groep van vijf bewoners uit
het Liskwartier en het Oude Noorden een
online petitie begonnen, getiteld: Verkeers
ommekeer in Rotterdam Noord.
“We hopen een stadsbreed gesprek hierover
op gang te brengen tussen bewoners en
met de gemeente”, vertelt Thalia Verkade,
initiatiefnemer uit het Liskwartier (Lisstraat).
“We pleiten voor een goed doordacht
wijkcirculatieplan waarbij de mogelijk
heden voor eenrichtingsverkeer, verbeterde
fietsvriendelijkheid en verlaging van de
maximums nelheid verkend gaan worden”,
vult Karine Schenkeveld (Rodenrijsestraat)
aan.
30 km straten
De gemeenteraad nam vorig jaar unaniem
een motie aan om van 50-straten 30-straten
te gaan maken in de hele stad. De gemeente
begint daar waar bewoners het actiefst
ermee bezig zijn. Verkade: “ We hopen de
gemeente te inspireren tot een wijkbreed

plan, om een waterbedeffect te voorkomen.”
Verkade wijst op internationale
ontwikkelingen. “De Verenigde Naties
hebben opgeroepen om de snelheid wereld
wijd te verlagen tot 30 kilometer daar waar
mensen wonen, leven en spelen. Spanje doet
dat nu al in alle steden.”
Maar het gaat ook om de verblijfsruimte op
straat, om luchtkwaliteit en om het geluid
dat tegen de gevels weerkaatst. Schenkeveld:
“Na ruim vijf jaar opzoomeractiviteiten is er
bij ons in de straat eindelijk contact met de
overburen. Dat zou veel sneller gaan in een
straat met minder doorgaand verkeer en
meer verblijfskwaliteit.”
“Daarom pleiten we voor een visie waarin
een ontspannen straatleven centraal staat.”
De petitie is inmiddels 870 keer onder
tekend. Woensdag 23 juni is de petitie
aangeboden aan de leden van gemeente
raadscommissie Mobiliteit.
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Ewoud Kieviet, onze man in Den Haag
Hij wist al vroeg wat hij later wilde
worden: journalist. Een andere grote
interesse diende zich ook al snel aan: de
politiek. Je kan dus rustig stellen dat hij
zijn jongensdroom heeft verwezenlijkt.
Hij woont in Bergpolder, maar heeft een
functie elders: Ewoud Kieviet, politiek
verslaggever voor de NOS op het Binnenhof.
Ewoud was nog maar twaalf jaar oud toen
hij al met rode koontjes het legendarische
tv-debat tussen Pim Fortuyn en Ad Melkert
bekeek na de gemeenteraadsverkiezingen
van 2002. En nog maar net begonnen aan
zijn bachelor journalistiek aan de Hogeschool
Ede stond hij amper vijf jaar later al op
het Binnenhof om vragen te stellen aan
toenmalig staatssecretaris Albayrak. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat Ewoud twee
jaar geleden terechtkwam op de politieke
redactie van de NOS, waar hij voornamelijk
verslag doet voor de radio.

Ewoud Kieviet (links) interviewt premier Rutte

“Een belangrijk deel van het werk is om bij de uitgang van de Tweede
Kamer ministers en kamerleden op te vangen om ze te kunnen
ondervragen. Bijvoorbeeld op dinsdag na het vragenuurtje en op
vrijdag na de ministerraad. Maar er is zeker ook ruimte om onder
werpen uit te diepen. Omdat ik relatief nieuw ben op de redactie
volg ik de wat jongere partijen, momenteel de Partij voor de Dieren,
Denk en Forum voor Democratie. Vooral bij Forum is de laatste tijd
veel aan de hand en daar kun je dan uitgebreider verslag van doen.
Dan is het veel koffie drinken en praten met de betrokken politici.
Eigenlijk is geen dag hetzelfde.”
Neutraliteit bewaken
Het ligt voor de hand dat je als politiek verslaggever je eigen politieke
voorkeur hebt. Ook Ewoud is niets menselijks vreemd. “Maar het
is niet de bedoeling dat die voorkeur in de verslaggeving tot uiting
komt. De NOS wordt betaald uit belastinggeld, dus word je geacht
neutraal te berichten. Dat is soms best lastig en daar hebben we
het dan ook over op de redactie. Moet je af en toe als journalist ook

Foto: Phil Nijhuis (© ANP)

een norm stellen of je beperken tot het weergeven van verschillende
politieke meningen?”
‘’Je moet er ook voor waken je niet door politici te laten gebruiken
door achter ieder incident aan te hollen. Zo is het NOS-journaal drie
keer in een week geopend met de scheuring binnen Forum, terwijl
tegelijkertijd de toeslagenaffaire volop speelde. Achteraf vraag je
je dan af of dat een juiste keuze is geweest. En in het begin van
de coronacrisis hebben we vooral de kabinetsmaatregelen
gecommuniceerd naar de mensen. Ben je dan nog de macht aan
het controleren of ben je een doorgeefluik voor de politiek?
Dat kunnen ingewikkelde afwegingen zijn.”
Hollen of stilstaan
Corona, toeslagenaffaire, notulen, aan marathondebatten geen
gebrek. ‘’Dat is soms best zwaar”, aldus Ewoud. “Bij zo’n notulen
debat ben ik toch zestien uur in touw. Je hebt als verslaggever veel
vrijheid om te bepalen hoe je aan je informatie komt, maar ik vind
het belangrijk om daar dan echt zelf bij te
zijn. Op rustige dagen heb je soms weer
een werkdag van maar zes uur. Het is vaak
hollen of stilstaan. En als je een paar vrije
dagen nodig hebt is er altijd wel een collega
op de redactie te vinden met wie je kan
ruilen.
Zo was ik tijdens het belangrijkste debat
sinds jaren, het ‘Omtzigtdebat’, een weekje in Maastricht met mijn
vriendin. Toen zijn we toch maar tegen de
Cauberg op gaan fietsen.
Al kon ik het echt niet laten om ‘s avonds
het debat te volgen, vakantie of niet.’’
Of Ewoud ambities koestert om zijn werk
terrein nog eens naar de televisie te
verplaatsen?
“Dat weet ik nog niet. Voorlopig ben ik bij
de radio prima op mijn plek en wil ik vooral
nog beter worden in wat ik nu doe.’’
Mochten we de komende tijd dus weinig van
Ewoud zien, van hem horen zullen we zeker!
Jan van Vliet
Foto: Frank Zwinkels
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Inbreng omwonenden Hofbogenpark extra belangrijk
In de periode van 19 mei tot 8 juni zijn er vier buurtsessies met direct omwonenden van de Hofbogen en ondernemers uit de
bogen geweest over het beoogde Hofbogenpark. Zij hebben hun inbreng kunnen geven op het voorlopige schetsontwerp over de
inrichting van het dak van de Hofbogen.
Op het dak komt een doorgaand pad van 1,94 meter
breed, dat wordt onderbroken door uitkijkpunten
(bordessen en balkons) en perrons, verblijfsruimtes,
waar je iets kunt doen. Op drie plekken (Hofplein,
Bergweg, Noorderkanaal) kunnen commerciële
activiteiten plaatsvinden.
De twee buurtsessies in Bergpolder en Liskwartier
gingen over het deel van het dak vanaf het Noorder
kanaal tot en met de Bergweg. Op dit deel wil men
in principe een rustige sfeer creëren waar de natuur
meer centraal staat dan de mens. Rond het station
Bergweg neemt de reuring toe omdat daar o.a. een
terras mag komen.
Perrons
Als eerste werd de bewoners naar hun voorkeuren
voor het perron gevraagd. Er kon gekozen worden uit
een waterperron, clubtuin, speel/sportperron en het soort over
kapping voor een buurtperron.
De geschetste perrons hadden niet de voorkeur van de bewoners
tussen Noorderkanaal en Bergselaan. Zij hebben vooral behoefte
aan rust, natuur, wandelen en minder aan ontmoeten.
De bewoners tussen Bergselaan en Bergweg staan, naast rust, meer
open voor ontmoetingsactiviteiten op de perrons.
Opgangen in Bergpolder en Liskwartier
Omwonenden noemden drie alternatieven voor de twee geschetste
opgangen tussen het Noorderkanaal en de Tak van Poortvlietstraat:
• Verplaats de geplande trap bij Hof van Noord naar de oostkant
i.v.m. oppervlaktevermindering van de tuin van Hof van Noord
• Verplaats de geplande opgang bij de Tak van Poortvlietstraat naar
de oostzijde om groenvermindering tegen te gaan. Alleen is dit
ecologisch minder gunstig voor dieren.
• Er zijn geen twee opgangen met liften nodig. Maak één opgang bij
de Gordelweg bij het Gezondheidscentrum.
Over de opgangen vanaf de Bergselaan tot de Bergweg is het
volgende aangegeven:
• Als alternatief voor de opgang op de Insulindestraat bij Hillknives
kan er een opgang komen in de middenberm van de Bergselaan
aan de oostzijde of westzijde
• Op de geplande bouwlocatie tussen Spoorpunt en Bergweg op de
Insulindestraat komt woningbouw met een publiek toegankelijke
opgang

• De interne opgang bij het Bergwegstation is nu niet openbaar
toegankelijk.
Uitdagingen
Bij de buurtsessies kwamen de effecten van het park op de woon
omgeving en omwonenden nauwelijks aan bod:
• Het nieuwe park gaat meer drukte geven dan voorheen. Dit uit
zich in meer verkeer, parkeerdruk en meer passanten op straat.
Bovendien vermengt dit geluid zich met het geluid van mensen
die actief zijn op het dak of daar verblijven. Het geluid stapelt
zich, heeft meer volume en doet zich vaker voor.
Naast het geluid buiten op straat zullen er ook meer omgevings
geluiden binnen de (niet-) geïsoleerde woningen van omwonenden
worden ervaren.
• De slechte fundering van de Hofbogen beperkt de vaste belast
baarheid van de dakopbouw en daarmee het aantal cm bodem
om hoge planten te poten. Het groenplan kan daardoor minder
ingezet worden tegen inkijk. De geluiddempende werking van het
groen voor de gevel- en geluidsweerkaatsing naar de woning toe
is daardoor ook minder.
• Voor inkijkverstoring werd het planten van extra bomen naast de
bogen op gemeente- en op private grond genoemd.
In september komt er een tweede ronde met buurtsessies met het
aangepaste voorlopige ontwerp. In oktober komt er een algemene
informatieavond.
Geluidsbeleving
Naar de huidige geluidsbeleving en het akoestisch
klimaat op het dak wordt momenteel een onder
zoek gedaan (soundscape).
In hoeverre de uitkomsten van dit onderzoek mee
genomen worden in het ontwerp is nog onduidelijk.
Het akoestisch klimaat met een kwalitatieve geluids
norm staat niet als voorwaarde genoemd in het
programma van eisen voor het dakontwerp. Inbreng
van bewoners voor het dakontwerp is daarom extra
belangrijk.
Het beheer en de programmering op straat en dak
zal daarom een uitdaging zijn waarbij de inbreng
van bewoners kwalitatief een verschil kan maken.
Zie voor meer informatie over het bewoners
participatieproces: www.bergpolder-liskwartier.nl/
hofbogenpark-participatieproces
Marjan Tuk
Foto: Frank Zwinkels
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Vintagewinkel Pleur

“Ik wil dat iedereen zich welkom voelt in
mijn winkel”, zegt Danielle Hoogendoorn,
eigenaar van de vintagewinkel Pleur op
de Bergselaan. Naast spullen verkoopt zij
daarom ook koffie, tosti’s en appeltaart.
“Er zijn zitplaatsen en er is een speelhoekje voor de kids.”
Pleur is een winkel vol kinderkleding, kaarsen,
sieraden, tassen, kussens, zeep, spelletjes en
insecten in fotolijstjes. Letterlijk alles in de
winkel is te koop. Zelfs het vintage meubilair
dat Danielle uit Frankrijk importeert.
“Soms wordt er een stoel verkocht onder het
gat van een koffiedrinkende klant vandaan”,
vertelt ze. De rest van de spullen wordt
gemaakt door dertig kleine creatieve
ondernemers die veelal in Rotterdam wonen.
Elke ondernemer heeft een stukje kast of
kledingrek met zijn of haar product. “De wijk
bepaalt wat er in mijn winkel staat.
Loopt een product niet, dan gaat het weg.
Er wonen veel mensen met kinderen in de
buurt, dus kinderspullen gaan goed.”
Foto: Frank Zwinkels

Strakke ontwerpen
Wat het beste loopt in haar zaak? “De kinder
kleding van Let’s Go Bananas, de tassen
van het merk Hilliebags en vintagekleding
lopen goed. Ook de droogbloemen van mijn
moeder zijn booming.” Ter inspiratie kijkt
Danielle veel op Instagram. “Op dit moment
is vooral Scandinavisch design ‘in’, maar ja
dat haal je dus niet uit Frankrijk.
Daarom let ik bij het inkopen van meubels
vooral op strakke ontwerpen en op
elementen van goud, marmer en rotan.”

Familiebedrijf
Hoogendoorns familie helpt haar bij het
runnen van haar winkel. Haar zus heeft
geholpen met het opstarten van Pleur.
“Nog steeds gaat ze in de weekenden mee
naar de groothandel”, vertelt ze.
Haar ouders hebben een huis in Frankrijk
en zoeken van daaruit naar meubels om
te verkopen. “Ook kweekt en droogt mijn
moeder de droogbloemen die ik verkoop en
bakt mijn oma wekelijks twee appeltaarten
voor bij de koffie.”
Danielle heeft Pleur opgericht in 2018.
Voor die tijd verkocht ze, naast haar baan
in de Jeugdzorg, al Franse vintage meubels.
“Mijn vader komt uit Frankrijk en ik ben
opgevoed met struinen over brocanterieën.
Op een marktje met boeren zag ik ooit
gistflessen staan. Ik kon ze voor heel
weinig geld inkopen en verkocht ze door via
Marktplaats. Ik zag het als verdienmodel.”
Ook verkocht ze lange tijd vintage meubels
via een concept store. “Het leek me leuk om
dat kleine ondernemers ook te bieden.
Toen ik Pleur opende, begon ik met vijf
ondernemers. Nu zijn het er dertig.”

Lockdown
Tijdens de lockdown mocht Pleur openblijven
omdat Danielle koffie serveert. “Het lastigste
van die periode vond ik het om mensen af
te wijzen”, vertelt ze. “Als mensen koffie

kwamen halen, moest ik zeggen: ‘Sorry, je
mag hier niet zitten.’” Ze vond het een saaie
periode. “Het liefst ben ik namelijk de hele
dag bezig: koffiezetten, cadeaus inpakken,
kletsen met klanten. Of richt ik de winkel
opnieuw in nadat er een tafel verkocht is en
de winkel dus een rotzooi is geworden.
Dat vind ik leuk.”
Toch is de lockdown niet alleen maar slecht
geweest voor haar winkel. “Toen iedereen
thuis moest werken, kwam men tijdens de
pauze een bakkie bij me halen. Ik heb
daarom een hele kring aan nieuwe vaste
klanten gekregen, die nu ook bij me terug
komen om cadeautjes te kopen.”
Anne Martens

Foto: Lotte van Uittert
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Welkomplein veiliger voor en
groener door kinderen
Kinderen van de Imeldaschool en uit de buurt kunnen veiliger
spelen en voetballen op het Welkomplein.
Het is geen officiële straatnaam, maar het kleine plein achter de
Heilige Familiekerk aan de Bergsingel staat bekend als het ‘Welkom
plein’. Dit plein is eigendom van de Heilige Familiekerk.
Buiten de schooltijden is er volop levendigheid op dit plein:
kinderen uit de buurt en van de naastgelegen Imeldaschool spelen
en voetballen er graag. In het vuur van hun spel rennen ze ook
weleens achter een bal aan de straat op.
De Imeldaschool, omwonenden en de kerk hebben, samen met
vrijwilligers van Groen Noord, de handen ineen gestoken om dit
pleintje veiliger en gezelliger te maken. Door het plaatsen van
liggende boomstammen is het veldje waar de kinderen voetballen
een kwartslag gedraaid, waardoor ze in een andere richting
voetballen en minder snel de straat over rennen. Een stuk veiliger
dus voor de kinderen en minder overlast voor de omwonenden.
Het pleintje ziet er ook vrolijker uit door de plantjes die in de
liggende boomstammen zijn geplaatst.
Ook is een haag geplaatst aan de zijkant van het plein als natuurlijke
afscheiding met de aangrenzende woning.

Gouden Regen Zegen,
een ode aan een boom
In de achtertuin van Marjan in de Talmastraat stond een
prachtige Gouden Regen. Een boom die bij veel buren opviel,
vooral als hij in zijn gele pracht bloeide, elk jaar in mei, juni.
“Het geel van de bloemen spatte licht in onze ogen.” Zeker 80
lentes bracht hij bij de bewoners ontzettend veel vreugde en
kijkgenot. Totdat een storm op 26 oktober 2020 de boom deed
omwaaien en er afscheid genomen moest worden.
Maar hoe neem je op waardige manier afscheid van een boom?
Dochter Caró schakelde kunstenaar Jos Bregman in. Jos is begaan
met het lot van gekapte stadsbomen. Hij verwerkt het hout op een
unieke, persoonlijke en duurzame manier tot een sociaal sculptuur
waarin de boom voortleeft in een nieuwe vorm.

Foto: Frank Zwinkels

De wijkraad Liskwartier heeft de kosten voor de boomstammen en
de haag betaald. Karin Padmos, lid van de wijkraad: “De kerk staat
te koop, als deze verkocht wordt kunnen de boomstam-planten
bakken heel makkelijk verplaatst worden naar een andere plek.”
De gebruikers hebben zelf het opgeknapte plein geopend: zeven
kinderen van de Imeldaschool hebben half april de boomstammen
gevuld met planten. De school en de kinderen zullen de planten
bakken gaan onderhouden. Hiervoor hebben zij allen een gieter
gekregen om de planten regelmatig water te geven.
Wilma van der Putten

Adressen en telefoonnummers
Bewonersorganisatie Bergpolder
e-mail: bobergpolder@gmail.com

Klachten buitenruimte
telefoon: 14 010

Vraagwijzer
telefoon: 14 010

Wijkagenten
Bergpolder: Esther Treurniet
Liskwartier: Dave Boogerd
telefoon: 0900 - 88 44

Buren hielpen mee om de omgewaaide boom naar beneden te
halen. Van de takken werd een takkenwal gemaakt langs de schutting
van Marjans tuin, als onderdak voor insecten, egels en vogels en
een takkenhoop als egel-onderdak bij de buren. Jos nam de stam
van de boom mee naar zijn atelier in Almere om de boom verder
te verwerken. Hij vroeg de bewoners van de Talmastraat om hun
persoonlijke verhalen over de boom door te geven voor de sociale
sculptuur ’Gouden Regen Zegen’.
Boomschijven
Woensdag 19 mei, de
dag na Marjans 79ste
verjaardag, komt de
familie in kleine kring
bijeen om Marjan en
de Gouden Regen te
vieren.
Jos is er ook. Hij heeft
als cadeau elf prachtige
Gouden Regen Zegen
boomschijven
meegebracht die
Marjan onder de
betrokken buren mag
verdelen. “De Zegen
van deGouden Regen
laat zien wat je ook of juíst met omgewaaid of gekapt hout kunt
doen: afscheid nemen, herinneren, gebruiken en verbinden.”
Zangeres Stephanie, bovenbuurvrouw van Marjan, koestert ook
bijzondere herinneringen aan de Gouden Regen en brengt vanaf
haar balkon een muzikale ode aan de boom.
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In Memoriam: Charles Harel – Art Hairstudio
Zondag 28 maart overleed Charles Harel,
eigenaar van Art Hairstudio aan de
Bergselaan 151A volslagen onverwachts.
Het deed me realiseren hoeveel je
eigenlijk met je eigen kapper bespreekt.
Over de situatie in de wereld, in de stad
en in de wijk. Met Charles kon je goed
dat soort gesprekken voeren en als het in
zijn agenda paste nam hij ook de tijd om
samen een bak koffie te drinken.
Enkele dagen voor zijn overlijden was
Charles tijdens het werken onwel geworden
door een herseninfarct en per ambulance
afgevoerd. Een hersenbloeding een dag
later werd hem fataal, 3 april reed de
begrafenisstoet voor een laatste keer langs
zijn kapsalon voor een allerlaatste groet.
Charles, die 65 jaar is geworden, is altijd
kapper geweest en heeft dat tot zijn dood
gedaan. Hij was en voelde zich een echte
Rotterdammer. Zijn werk en zijn klanten
waren zijn lust en zijn leven, geld niet.
Doordat hij deze zaak al ruim 25 jaar
bestierde, had hij de buurt en haar bewoners
zien veranderen. Ik heb hem leren kennen
als iemand met humor en met een eigen
mening. Hij kon met iedereen een gesprek
aanknopen over van alles en nog wat.
Zijn eigenheid en authenticiteit en de
intieme sfeer die hij in zijn zaak had, was
waarvoor klanten bleven komen. Hij heeft
generaties zien opgroeien en knipte vele
families die hem jarenlang trouw bleven en
vaak ook bleven komen als ze verhuisden.

Foto: Ilja Metsaars

Zelf maakte ik er een sport van om tijdens
een knipbeurt zo weinig mogelijk over
mezelf los te laten, en te kijken hoe lang ik
dat kon volhouden. Het zeswekelijkse “Enne,
is het bij jullie al tijd voor kinderen?”
ontweek ik dan ook altijd handig met een
“Als dat zo is, ben jij de eerste die ik het
vertel!”. Toen mijn vriendin zwanger bleek,
leek het ons een mooie uitdaging te testen
hoe lang we dat voor hem verborgen
konden houden. Om zo snel langs de
winkelruit te lopen dat haar buik niet opviel
en Charles nog net de tijd had om vanaf zijn

kapperskruk zijn hand op te steken.
Ik vermoed dat we geslaagd zijn in ons
streven, en dat spijt me.
Onwillekeurig heb ik nog weleens de
neiging mijn hand op te steken als ik langs
de kapsalon loop, met in de kinderwagen
mijn hagelnieuwe dochter, die drie weken
na zijn overlijden werd geboren. Het is een
leegte waar ik naar wil zwaaien, letterlijk en
figuurlijk.
Edwin Borst

Klankbordgroep huurders Vestia gezocht
De Stichting Huurders Rotterdam-Vestia
(SHRV) zet zich in voor de belangen
behartiging van Vestia huurders in
Rotterdam. In Liskwartier willen we
graag in contact komen met de zgn.
Klankbordgroep en wij willen in deze wijk
een Bewonersc ommissie opzetten.

Woningcorporatie Vestia wil in 2021/ 2022
onderhouds- en verbetermaatregelen
uitvoeren aan 45 woningen in Liskwartier.
Deze 45 woningen zijn gesitueerd in zes
straten verspreid over de wijk. Voor overleg
heeft Vestia begin dit jaar met deze
bewoners een Klankbordgroep opgezet.

De SHRV wil graag in contact komen met de
Klankbordgroep om met hun te bespreken
of het project goed zal uitpakken voor deze
groep huurders.
Bewonerscommissie
Vestia heeft in het Liskwartier een groot
aantal huurwoningen zonder een Bewoners
commissie voor een straat of buurt.
De SHRV wil daarom graag een Bewoners
commissie opzetten voor Liskwartier en
zoekt hiervoor belangstellende Vestia
huurders. De bedoeling is dat in deze
Bewonerscommissie zo veel mogelijk Vestia
huurders vertegenwoordigd zullen zijn uit
de verschillende straten met huurwoningen
van Vestia. Het doel van de Bewoners
commissie is aandacht te vragen voor het
beheer en onderhoud door Vestia om zo
schoon, heel en veilig te verbeteren.
Vestia huurders kunnen hiervoor contact
opnemen met de SHRV:
info@shrv.nl, 06-57128151, www.shrv.nl
Rien Tuk
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“Ontzettend leuk om de geschiedenis van je wijk te kennen”

Foto’s: Collectie Stadsarchief Rotterdam

In Bergpolder kun je een mooie route langs tien
historische plekken in de wijk wandelen: het
Historisch Buitenmuseum Bergpolder, bekend van
de roodgele borden in de wijk.
Dit museum heeft Ab Bol, bewoner in Blijdorp,
geïnspireerd om het initiatief te nemen voor een
mooie wandelroute langs veertien historische
plekken in zijn wijk: het Buitenmuseum Blijdorp.
De route vertelt o.a. de geschiedenis van het
Vroesenpark, van diergaarde Blijdorp, van de plek
waar op 14 mei 1940 het Duitse ultimatum voor de
capitulatie van Rotterdam werd overhandigd, van
het stoomgemaal van James Watt en nog veel meer.
“Het is ontzettend leuk om de geschiedenis van je
wijk te kennen”, vertelt Ab, die in het dagelijks leven
grafisch ontwerper is. Zijn voorliefde voor geschiedenis
zit er al van jongs af aan in. “Als ik na de middelbare
school niet voor de kunstacademie had gekozen, dan
was ik zeker geschiedenis gaan studeren.” Samen met
een groep andere bewoners uit Blijdorp stelde hij de
historische plekken voor het buitenmuseum samen.
Nederlandse en Duitse militairen in gesprek voor het hoofdkwartier aan de Statenweg, 22 mei 1940

Oogstfeest
“Wist je dat het Vroesenpark oorspronkelijk een vier keer zo groot
stadspark zou worden dat helemaal tot het spoor zou lopen?
Diergaarde Blijdorp moest eind jaren ‘30 verhuizen vanuit het
centrum van de stad en heeft toen een groot deel van het
Vroesenpark opgeslokt.

Tijdens de oorlog werd het park grotendeels gebruikt voor het
verbouwen van aardappels, graan en groenten om de voedsel
schaarste het hoofd te bieden. In 1943 was de oogst zo groot dat
in de zomer een oogstfeest aan bewoners werd gegeven.”

Stadhoudersplein

Entree met zuilen
“Op de plek waar nu atletiekvereniging
Nenijto zit, vond in 1928 de Nederlandse
Nijverheids Tentoonstelling plaats.
Dat was een groots opgezette internationale
tentoonstelling met allerlei industriële
nieuwtjes (eerste TV’s) en veel vertier.
Een soort World Expo, met een entree met
zuilen en een imposante hoofdstraat, een
allee met aan weerszijden paviljoens en
tempelachtige gebouwen.
Op een archieffoto zie je Blijdorp nog als
een hele kale vlakte, alleen een polder met
in de verte Nenijto en een gemaal. Daar zie
je echt de geboorte van Blijdorp.”
Noorderhavenkade
Op de Noorderhavenkade en het
Stadhoudersplein sluit de route van
het Buitenmuseum Blijdorp aan op de
informatieborden van het Buitenmuseum
Bergpolder. “Zo verbinden we de twee
wijken met elkaar.”
Op zondag 27 juni is het nieuwe Buiten
museum Blijdorp officieel geopend.

De geboorte van Blijdorp: Nenijto (rechtsboven). Linksboven is Bergpolder zichtbaar, 1928
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