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ACRODENT tandtechniek en tandartspraktijk
*voor kunstgebitten en reparaties
* bruggen en kronen
* implantaten
OPENINGSTIJDEN:

maandag t/m vrijdag
van 9.00-17.00 uur
Na 17.00 uur en in het weekend:

06-215 333 42

Ganzerikplein 3a, Rotterdam-Schiebroek, tel. 418 77 08

ADMINISTRATIEKANTOOR

J . W. M E K K I N G

Openingstijden:
woensdag t/m vrijdag
9.30-17.30 uur
Zaterdag: 9.30 -14.30
uur. Maandag en dinsdag
gesloten.

Dames- en herenkapsalon
Schoonheidssalon
Pedicure en Manicure

Op woensdagmiddag knippen wij uw kind voor slechts € 10,-!
Schiebroekse Parkflat, Berberisweg 204, 3053 PJ Rotterdam.
Tel 06-51882243, www.petra-salon.nl

www.bloemsierkunstsjerp.nl

Peppelweg 116-118 | 3053 GS Rotterdam | tel. 010-4182632 | fax. 010-4183679 | rek. 3580883
info@bloemsierkunstsjerp.nl
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Dick van der Meer
Rodondendronplein 3-A, 3053 ES Rotterdam

Telefoon 010 - 285 74 66
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Administratie
Belastingaangiften
Verzekeringen
Adrianalaan 231, 3053 ZC Rotterdam
Telefoon: 010 - 422 86 66, fax: 010 - 422 12 82
E-mail: afmkeijzer@jwmekking.nl

WAAR BLIJFT ONS HUIS VAN DE WIJK?
Marijke van Seventer

I

n het blad dat nu voor u ligt wordt veel gesproken
over sloop en nieuwbouw. In alle gevallen gaat het hier
om locaties waarvoor veel belangstelling is in de wijk.
Wat gaat daar gebeuren? Over al die locaties vindt u in dit
blad duidelijke informatie, dat wil zeggen, allemaal op één na:
het Huis van de Wijk!

Geen keuze
Al sinds 2015 is het beleid van de gemeente om een
aantal sociale en maatschappelijke voorzieningen onder te
brengen in Huizen van de Wijk. Zo’n Huis is dan tevens een
ontmoetingsplaats voor met name de meest kwetsbare
groepen in de buurt. Ook Schiebroek kreeg een Huis van
de Wijk. Dat ging bepaald niet zonder moeite: er werd lang
gezocht naar een geschikte locatie. Als gemeentelijke sociale
voorziening dienen Huizen van de Wijk gevestigd te worden in
een gemeentelijk pand, maar het enige gemeentelijk pand in
de wijk, de Castagnet, werd door de gemeente verhuurd aan
een buitenschoolse opvang. Voor maatschappelijk en sociale
voorzieningen moest worden uitgeweken naar huurruimte.
En die was nergens te vinden. Ook werd gekeken naar
nieuwbouwmogelijkheden of inpassing in nieuwbouwlocaties.
Enige tijd was het plan om aan de Teldersweg een
multifunctionele ruimte te integreren in de nieuwbouw
die destijds door de SOR (Stichting Ouderenhuisvesting
Rotterdam) werd gepland. Zoals iedereen inmiddels weet,
ging dat plan niet door.

Dan maar in 't verpleeghuis
Na lang zoeken en intensieve gesprekken werd het Huis van
de Wijk uiteindelijk gevestigd in Aafje Schiehoven. Dat is in de
eerste plaats een verpleeghuis met heel andere activiteiten
en prioriteiten. Het was passen en meten, want niet alleen
moest de welzijnsorganisatie Dock er ruimte vinden, maar ook
LiS werd geacht in te trekken in het Huis van de Wijk. Daarom
moest LiS uit het kantoor in de Castagnet dat LiS al sinds 1975
van de gemeente huurde. Het Huis van de Wijk in SchiehovenWilgenplas bleek te bestaan uit niet-permanent beschikbare
ruimten, met alle gevolgen van dien. Op geen enkele wijze
kon hier een buurthuisfunctie worden gecreeérd.
Bovendien nodigde de locatie ook niet bepaald uit om naar
binnen te gaan; dat werd iedereen al snel duidelijk.
Erger werd het toen Aafje aankondigde te gaan verhuizen en
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het pand te laten slopen. Gevolg: een nieuwe zoektocht naar
een locatie.

Zoekt en gij zult vinden?
Een zoektocht die, zo zei de gemeente in juli 2019, binnen
een jaar (dus uiterlijk juli 2020) zou worden afgerond. Omdat
het allemaal kennelijk toch niet zo soepeltjes ging en de
gemeente de urgentie van het geheel niet echt lijkt te voelen,
werd aan Dock en LiS gevraagd om toch vooral mee te
zoeken. Het zal je maar gebeuren: je wordt (weer!) uit je huis
gezet en vervolgens mag je zelf een nieuw huis gaan zoeken.
Maar omdat het belang van bewoners groot is, togen we
opnieuw aan het werk, of liever gezegd, aan het zoeken.

Het kluitje en het riet
Natuurlijk liep onze zoektocht op niets uit. Waarop we een
brandbrief stuurden naar de gemeenteraad. Als antwoord
daarop werd medegedeeld dat de gemeentelijke clusters
Stadsontwikkeling (gebouwen) en Maatschappelijke
Ontwikkeling (sociaal/maatschappelijke doelen) erover
overleggen/mee bezig zijn/aandacht hebben voor... maar
geen concreet plan of datum. We werden dus weer eens
met een kluitje het riet ingestuurd. Onlangs werd ons vanuit
Stadsontwikkeling de “troostende mededeling” gedaan dat
de sloopdatum is opgeschoven naar 2023. “Jullie kunnen dus
nog wel even in Schiehoven terecht” klonk het. We hebben
Stadsontwikkeling er maar fijntjes aan herinnerd dat we al
driekwart jaar niet in het Huis van de Wijk terecht kunnen,
omdat het een verpleeghuis is en voor ons gesloten vanwege
de pandemie. Laat dat nu nieuws voor de gemeente zijn.
Men reageerde geschokt. Maar of die schok ook helpt om
meer prioriteit te geven aan de zoektocht naar een nieuwe
locatie? Als bewonersorganisatie neemt LiS het zekere voor
het onzekere: wij blijven met alle middelen bij de gemeente
aandringen op de noodzaak van een nieuw Huis van de Wijk in
Schiebroek. Wij houden u op de hoogte!
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DE INTERIEURSPECIALIST
VERF | BEHANG | GORDIJNEN | VLOEREN
SHUTTERS | RAAMDECORATIE
BUITENZONWERING | SCHUIFDEURKASTEN
U vindt bij ons het mooiste behang, sfeervolle gordijnen,
onderhoudsvriendelijke vloeren, praktische raamdecoratie
en kwalitatief hoogwaardige verf. Al onze producten
worden op maat gemaakt. Heeft u zelf geen tijd om
alles te installeren? Geen probleem! Wij komen bij u
meten, monteren en/of leggen op een moment dat het u
uitkomt. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

OOK VOOR DESKUNDIG KLEUR- & INTERIEURADVIES!

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK SCHIEBROEK
-

Heeft u pijnklachten door uw kunstgebit?
Zit uw kunstgebit los?
Is uw gezicht veranderd?
Breekt uw kunstgebit regelmatig?
Is uw kunstgebit verouderd?

Kunstgebitten

Voor al uw vragen omtrent uw kunstgebit kunt u bij ons
terecht. Bel ons voor een vrijblijvende afspraak met de
heer Spliethoff.
Indien gewenst, bezoeken wij u aan huis.

Reparaties

Klikgebit

Tandprothetische praktijk
Schiebroek
Kastanjeplein 101
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3053 CB Rotterdam

Tel: 010-818 30 43

tppschiebroek.nl

NIEUWBOUW AAN DE TELDERSWEG
Marijke van Seventer

W

e hebben er lang op moeten wachten
maar eindelijk gaat het dan toch gebeuren:
de oude schoolgebouwen aan de Teldersweg
zijn gesloopt en het puin is keurig afgevoerd. Nu de
Vredevorstkerk nog, zult u denken. Want dat werd toch een
steeds schandaliger gezicht. We konden er ons dan wel op
beroemen om net als Hillegersberg een echte kerkruïne te
bezitten, maar eigenlijk hadden we toch liever een andere
entree tot de wijk dan zo’n duidelijk slooppand. Gelukkig
kunnen we melden dat de reguliere sloop van het pand
gepland staat voor december dit jaar. Om te zorgen dat het
dan ook echt door kan gaan zijn er eind september wat kleine
bouwkundige ingrepen gedaan om te zorgen dat er dit najaar
geen vleermuizen in komen wonen. Want dan moeten we
weer een jaartje wachten…. December dus en dan is er ook
zekerheid over de bestemming van het glas in loodkunstwerk
in het pand. Daar wordt over onderhandeld met een liefhebber
is ons verteld. We wachten in spanning af, want het is een
prachtig raam dat wij niet graag onder de sloophamer zien
komen.

Ontwikkelingen
Maar dan. Als er gesloopt is, wat komt er dan voor in de
plaats? Kort gezegd: woonruimte, maar dat doet tekort aan
het fraaie woningplan van projectontwikkelaar Accresco.
Accresco heeft eerder de kerk aan de Statenlaan verbouwd
tot appartementen met een inpandige garage en heeft indruk
gemaakt door de zorgvuldige wijze waarmee Accresco niet
alleen met het gebouw omging, maar ook om de omgeving
zo min mogelijk overlast bezorgde bij de bouw. Wie die
omgeving kent weet wat dat wil zeggen.
Accresco heeft dus ervaring met bouwen in bewoond gebied
en met overleg met bewoners. Toch weten veel bewoners
nog niet wat er precies gebouwd gaat worden. Er is summiere
berichtgeving geweest in de Havenloods, en op de wijkavond
van LiS vorig jaar is er een korte schets gegeven. Dit omdat
de plannen nog in ontwikkeling waren. Maar deze maand
is de vergunning verleend. Die vergunning wordt gevraagd
voor de bouw van een appartementengebouw op de plaats
van de Vredevorstkerk. Het appartementengebouw dat
langszij de Wilgenplaslaan komt zal acht bouwlagen krijgen
inclusief een parkeerruimte op de begane grond. Achter
het complex, langszij de Teldersweg, komen twee rijen
eengezinswoningen, in totaal veertien woningen met een
terrein ertussen waar geparkeerd kan worden. Bovenop de
parkeerruimte komt een dek waarop de buitenterrassen van
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de woningen liggen en de gemeenschappelijke binnentuin
(ongeveer zoals bij de woningen tussen Meidoornsingel en
Ganzerikplein). Haaks op de woningen staat dan weer een
kleiner appartementengebouw. In totaal zullen er veertien
eengezinswoningen en zestig appartementen gebouwd
worden, allemaal met eigen parkeervoorziening binnen het
complex, dus niet zichtbaar vanaf de weg en zonder beslag
te leggen op de parkeerruimte bij de Wilgenplaslaan en de
Teldersweg.

Salix
Dat laatste is van belang omdat naast dit complex de
nieuwbouw van de Lidl zal komen. Daarvan is al bekend
dat het een groter gebouw zal zijn dan nu, dat er 25
appartementen boven gebouwd zullen worden én dat het een
eigen ondergrondse parkeergarage krijgt. Deze ontwikkeling
wordt echter niet door Accresco gedaan en staat los van deze
bouwerij. Op dit moment kunnen wij helaas nog niet aangeven
wanneer en hoe die bouw een aanvang neemt. In een volgend
nummer hopen wij hier meer informatie over te kunnen geven.
Maar alleen al met het Accrescoproject vindt er een grote
verandering plaats in de wijk. Er komen maar liefst 74 nieuwe
woningen bij, woonruimte waar grote behoefte aan is.
Daarbij zal er veel aandacht worden besteed aan inpassing
in de groene wijk Schiebroek: tussen dit complex en de
Lidl komt een mooie brede doorgang met groen naar het
Wiardaplantsoen en aan de kant van de Wilgenplaslaan komt
een groene strook voor het appartementengebouw. Helaas
moeten om die bouw te verwezenlijken eerst wel bomen
sneuvelen. De bomen langs het Wiardapad staan pal naast
het bouwterrein en zullen het proces van bouwrijp maken niet
kunnen overleven. De gemeente gaat daarom in gesprek met
de omwonenden van het Wiardaplantsoen om samen met
hen een nieuwe inrichting van het plantsoen te ontwerpen.
Dat plantsoen is zoals bekend open aan de kant van de
Wilgenplaslaan. Het nieuwbouwcomplex wil graag op die
open groene aanblik aansluiten en heeft daarom als eerste
stap een “Schiebroekse” naam gekregen: Salix. Dat betekent
Wilg. Goed bedacht: geen boom die beter bij onze wijk past.
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418 81 21

woning energiezuinig

De Belbus

Wijkbus
Hillegersberg-Schiebroek

is dichterbij dan u denkt !

BESTE
L ABE L

Wist u dat het energiezuinig maken van uw
woning goed is voor het milieu én
uw portemonnee?
Als u uw huis wilt verduurzamen, kunnen
wij u daarbij helpen. We maken dan samen
met u een stappenplan toegesneden op uw
woning.
Ook kunnen wij een uitgebreid energie
bespaarrapport van uw woning opstellen.
Graag vertellen wij u meer! U kunt contact
met ons opnemen via:
-

www.BesteLabel.nl
info@BesteLabel.nl
06 57 32 68 09

De Belbus, de wijkbus
in Hillegersberg en Schiebroek,
rijdt weer!
U kunt weer bellen om ritten te boeken of
om u op te geven als nieuwe klant.
Wij werken volgens de richtlijnen van het RIVM
voor uw en onze veiligheid.

Telefoon : 010 418 81 21
Voor alle informatie: www.belbus-his.net

Tandartspraktijk
Kastanjesingel
U kunt bij ons terecht voor:
- algemene tandheelkunde
- uitgebreide mondhygiëne
behandelingen
- diverse prothetische
voorzieningen

Kastanjesingel 173b
3053 HK Rotterdam-Schiebroek
Tel.: 010-418 44 84
(maandag t/m vrijdag van 8.00 - 16.30 uur)
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SCHIEBROEKSE PERIKELEN
Ton van Eijsden

Zorg over bouwverkeer Abeelweg

O

Op de Hazelaarweg gaat binnenkort gebouwd worden.
Daar komt, zoals bekend, het Onderwijs en Revalidatie
Centrum (ORC) De Hazelaar. Hierin komen de Mythylschool,
de Tythylschool en het revalidatiecentrum Rijndam samen
onder één dak. De bewonersorganisatie Leven in Schiebroek
kreeg signalen van bezorgde omwonenden die zich
zorgen maken om het te verwachten zware bouwverkeer.
Vanuit LiS is de suggestie gedaan om dat bouwverkeer
via het bedrijventerrein Schiebroek en de Veldkersweg
en Berberisweg te laten rijden. Een suggestie die door de
gebiedscommissie werd omarmd.
In het overleg met de gemeente hierover gaven de
vertegenwoordigers van Stadsontwikkeling aan dat de
ondergrond van de rijbaan van Berberisweg daarvoor minder
geschikt zou zijn dan die van de Abeelweg. Men is bang voor
schade door trillingen aan de woningen langs de Berberisweg.
Op zich een valide argument, waar tegenover staat dat de
hinder en vooral de gevaarzetting van dat zware bouwverkeer
over de Abeelweg toch ook een punt van grote zorg is. Er zijn
namelijk langs de Abeelweg twee scholen, sportverenigingen
en meerdere oversteekplaatsen en kruispunten. De gemeente
zegde toe te gaan onderzoeken welke maatregelen er nodig
en mogelijk zijn om vooral de verkeersveiligheid te verbeteren.
De resultaten daarvan laten nog op zich wachten, maar
zodra er iets bekend is publiceren we dat op www,leven-inschiebroek.nl

ver de nieuwbouwplannen op de Teldersweg heeft
u elders in dit LiS-magazine kunnen lezen. Maar er
zijn nog meer zaken waarover we u willen
informeren.

’Black Spot’ Ringdijk-Wilgenlei
Allereerst de kruising Ringdijk – Wilgenlei. Deze kruising
kreeg, ondanks de aanwezigheid van verkeerslichten, het
predicaat ‘black spot’ door het aantal (letsel)ongevallen dat
daar plaatsvond. Voor de aanpak van dat soort ‘black spots’
heeft de gemeente een extra potje met geld beschikbaar.
Op het laatste stukje van de Wilgenlei wordt binnenkort
eenrichtingsverkeer ingevoerd en wel zo dat automobilisten
straks alleen nog vanaf de Wilgenlei links- of rechtsaf naar de
Ringdijk kunnen afslaan.
Vanaf de Ringdijk wordt rechts afslaan naar de Wilgenlei dus
onmogelijk (en linksaf vanaf de Ringdijk was al verboden).
Op dat stukje Wilgenlei komt nog een tweezijdig fietspad, dat
direct aansluit op het fietspad langs de Ringdijk.

Fietsdock
Het FietsDock bij het metrostation Meijersplein/Airport aan de
Asserweg verdwijnt. De tijdelijke vergunning voor de duur van
drie jaar is inmiddels al verlopen, maar de ontmanteling vergt
iets meer tijd dan gepland.
Het de omgeving dominerende en volgens veel omwonenden
wanstaltige bouwwerk was daar ooit (in aanvang zelfs zonder
geldige vergunning) geplaatst als technisch experiment. Ook
commercieel bleek het een mislukking, zodat later gebruikers
moesten worden geworven met een aanbod om er hun fiets
gratis te stallen. De vrijgekomen ruimte wordt gebruikt om het
aantal ‘gewone’ fietsrekken verder uit te breiden.

Betaald parkeren
De invoering van betaald parkeren in het Kleiwegkwartier als
oplossing voor de grote parkeerproblemen aldaar heeft de
gemoederen flink beziggehouden. Voor- en tegenstanders
buitelden over elkaar en zelfs onder de voorstanders
liepen de meningen nogal uiteen. De wethouder maakte
goedbeschouwd een einde aan deze discussies door nieuw
beleid bekend te maken. Dat beleid komt erop neer dat overal
waar de parkeerdruk gemiddeld 90% of hoger is, betaald
parkeren zal worden ingevoerd. Punt! De discussie ging
daarna nog slechts over de in te stellen venstertijden.
Alleen... in het voorstel van de wethouder kwam ook de
zogenaamde Melanchton-driehoek in Schiebroek voor
(Wessel Gansfortweg en Van Enckevoirtlaan). Hoewel uit
de tellingen blijkt dat daar de 90% parkeerdruk (nog) niet
is bereikt vreest de gemeente dat dit na invoering van het
betaald parkeren in het aangrenzende Kleiwegkwartier al snel
het geval zal worden omdat bewoners uit het Kleiwegkwartier
hun auto dan gratis in die straten kunnen gaan parkeren (het
overloopeffect).
De bewonersorganisatie Leven in Schiebroek maakt zich
ernstig zorgen om deze ontwikkeling. Niet alleen omdat
de wethouder dan goedbeschouwd vooruitloopt op haar
eigen beleid, maar wat gebeurt er met het parkeerterrein
bij de Wilgenring? Als dat gratis blijft zullen bewoners hun
auto daar parkeren en als daar ook betaald parkeren wordt
ingevoerd wat betekent dat dan voor het (voortbestaan van
het) zwembad, de sporthal en de tennisvereniging? Wordt
Schiebroek straks opgezadeld met de gevolgen van de
oplossing voor de parkeerproblemen in het Kleiwegkwartier?
We blijven alert!
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BOMEN OVER SCHIEBROEK
Marijke van Seventer

S

chiebroek, eindeloos kun je erover bomen.
Ook nu, nu het lijkt of door Corona alles stil gelegd is.
Maar schijn bedriegt, activiteiten of voorbereiding
daarvan zijn er genoeg. Daar kun je een aardige boom over
opzetten. Vooral ook over die bomen zelf.

Bomenkap wel rechtsgeldig?
En dat laatste is een beetje verdrietig, want het gaat niet zozeer
om bomen opzetten, maar over bomen neerhalen. En dat
gaat ons allemaal aan het hart. Zo schreven wij in ons vorige
nummer al over de bomenkap in het Schiebroekse park. Daar
zijn voor de aanleg van de nieuwe snelweg bomen gekapt.
De vergunning voor die kap is afgegeven op een plek die vier
kilometer verderop ligt, nabij de A13.
“Bomen in de omgeving” heette dat. Zodra LiS dat ontdekte
is de gemeenteraad hierover benaderd en begin juni heeft de
heer Segers-Hogendoorn (CDA) de wethouder hierover tijdens
een commissievergadering duchtig aan de tand gevoeld. Zo’n
per ongeluk (?) op een fout adres afgegeven kapvergunning,
zeg maar verkapte vergunning, kon toch niet rechtsgeldig zijn?
De wethouder antwoordde dat dit volgens de juristen van de
gemeente wel degelijk rechtsgeldig is, maar de commissie
was van mening dat dit toch wel een vreemde gang van zaken
was en wenste hierover een second opinion te krijgen. De
wethouder beloofde dit grondig juridisch te laten uitzoeken en
de uitslag van het onderzoek mee te delen. Na vele maanden
wachten is bekend geworden dat de wethouder nog steeds
van mening is dat de vergunning rechtsgeldig is. Daar zijn we
nog niet over uitgepraat.
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Kadastrale geestverwarring?
Hoewel... in juli dit jaar kregen wij een nieuwe verklaring voor
dit bijzondere gedrag van de gemeente. Toen kwam ons een
kapvergunning onder ogen voor bomen op het terrein van de
toekomstige school De Hazelaar op de hoek Veldkersweg/
Berberisweg. Daar stond op de vergunning een ander
huisnummer vermeld als dat van De Hazelaar. En weer stond
in de vergunning dat zinnetje “in de omgeving”. Lijdt onze
gemeente aan kadastrale geestverwarring, vroegen wij ons
verbijsterd af, en wendden ons tot de projectleider voor de
bouw van de school. Die bleek al even verbaasd als LiS: “Ik heb
al een omgevingsvergunning op het goede adres”, zei hij, “en
daarop ook deze kapvergunning aangevraagd. Maar ik kreeg
tot mijn verbazing de vergunning op het adres van de manege!”

Monumentale bomen
Navraag bij de gemeente leverde de volgende verklaring
op: sommige adressen aan de Veldkersweg worden
omgenummerd en daarom wordt de vergunning nu tijdelijk
op een blijvend huisnummer afgegeven. Een verklaring die
zo origineel en tegelijk voor niet-ambtenaren zo onlogisch
is dat hij waarschijnlijk klopt. Maar even goed is er een
vergunning afgegeven voor de kap van 24 bomen. Die staan
voor een gedeelte in het bosplantsoentje bij de ingang van
het terrein en moeten gekapt worden om ruimte te maken
voor het drukke busvervoer waarmee de leerlingen van en
naar school komen. Maar ook geldt de vergunning voor de vier
monumentale bomen op het terrein, die tijdens de sloop van
de vorige bebouwing zo zorgvuldig zijn gespaard. “Ze staan in
de weg bij het nieuwe bouwplan” zei de manager.” De bouw zal
bestaan uit een aantal met elkaar verbonden gebouwen met

tussenruimtes, dat wel, maar het is waarschijnlijk niet zo uit te
meten dat die bomen in die ruimtes staan. Als het kan sparen
we ze, maar garanderen kan ik het niet” (zie ook op pag. 13).

Boomarmer
Die zin hebben wij elders in Schiebroek ook vernomen.
Aan de Teldersweg worden nu eindelijk de leegstaande
schoolgebouwen en de Vredevorstkerk gesloopt om plaats
te maken voor nieuwbouwwoningen. Daarvoor dient na de
sloop de grond wel op bouwhoogte te worden gebracht.
En dat betekent dat de prachtige volwassen bomen aan de
rand van het Wiardaplantsoen gekapt moeten worden. Die
overleven zo’n ophoging waarschijnlijk niet. Dit najaar zal die
kap plaatsvinden. Mèt een herplantplicht, dat wel. Maar dat
betekent niet dat al die bomen ook daadwerkelijk worden
aangeplant in die omgeving of zelfs maar in Schiebroek, dat is
geen wettelijke verplichting. De gemeente hoopt een aantal
bomen te kunnen plaatsen in het plantsoen aan de overkant
van de Wilgenplaslaan, maar per saldo wordt Schiebroek er
boomarmer door.

Gevaarlijke haast!
Dat doet des te meer pijn omdat aan diezelfde Wilgenplaslaan
en aan de Kastanjesingel ook bomenkap plaatsvindt. De
Kastanjebomen die daar staan zijn aangetast door de
inmiddels beruchte bloederziekte waartegen nog geen
bestrijding is gevonden. Omdat het kappen van al die bomen
tegelijk wel een heel kaal gezicht zou opleveren, stelde de
gemeente een tienjarenprogramma op, waarbij elk jaar een
paar van de bomen worden gekapt en vervangen door meer
resistente exemplaren. Ook in de hoop dat er inmiddels een
middel tegen de boomziekte zou worden gevonden. Van
die tien jaren zijn er nu vijf om. Een middel is er nog steeds
niet en de resterende bomen zijn in zo’n slechte staat dat
we vrezen dat ze versneld gekapt moeten worden. Maar zo
snel als vorige maand hoeft volgens ons nu ook weer niet.
Toen had de door de gemeente ingehuurde aannemer zo’n
haast om een boom te kappen dat hij kennelijk geen tijd meer
had om de weg af te zetten en de boom van zijn kroon te
ontdoen. Terwijl het verkeer langs raasde zette de aannemer
de bijl in de stam en liet na enkele ferme slagen de boom
met takken en al neerkomen op een balkon van de flat aan
de Meidoornhoek. De bewoonster die vol verbazing het werk
filmde, kon nog net naar binnen vluchten. Maar mag zich met
die takkenbos voor de deur nu toch bevoorrecht noemen: de
enige bewoonster van de wijk die van de bomen het bos niet
meer kan zien.

de bewoners van de flat erboven, LiS, de winkeliersvereniging
èn het winkelend publiek. De beide bomen wortelen zo dicht
onder de oppervlakte dat ze de stoeptegels optillen. Ze
hebben al menige struikelpartij, zelfs ongelukken veroorzaakt.
Een ernstige zaak en een verzoek dat door een breed
deel van de Schiebroekse bevolking wordt ondersteund.
Verbazend is dan het antwoord van de gemeente die
kennelijk wilde besparen op papier en woorden: alleen de
winkeliersvereniging kreeg antwoord, een kort en krachtig
NEE. Verder geen woord. Dat noemen we nu afkappen. Maar...
natuurlijk laten we het er niet bij zitten. Dus ook hiervoor geldt:
wordt vervolgd!

Afkappen!
Op die kastanjebomen na gaat het in alle gevallen om groen
dat moet wijken voor nieuwbouw. Soms zijn we het daar heel
erg mee oneens, zoals de bomenkap voor de A16, soms
gaat het ons aan het hart, zoals bij het Wiardaplantsoen en
het Hazelaarterrein. Over die diverse bouwprojecten gaat
het elders in het blad. Heel vaak begrijpen we het ook niet
helemaal. Maar wat we echt helemaal niet begrijpen is de
terughoudendheid van onze zo voortvarend kappende
gemeente bij bestaande bouw. Vorig jaar al heeft de
gebiedscommissie aan de gemeente gevraagd de twee
bomen aan het Ganzerikplein op de stoep voor de Plus en zo
mogelijk te vervangen door bomen die minder oppervlakkig
wortelen. Als dat niet kon dan toch ten minste de stoep ter
plekke te egaliseren. Die vraag werd gedaan namens de Plus,
9
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Schiebroek van Toen
Margot Leeninga

I

n de vorige aflevering las u het verhaal van Bastiaantje
Jannetje van der Sar. Zij groeide op in de boerderij waar
sinds de jaren 30 van de vorige eeuw het Raadhuis van
Schiebroek staat. Ans ten Hoope tekende haar verhaal op
en gelukkig zijn deze verhalen bewaard gebleven, zodat we
ze opnieuw kunnen vertellen. Ans maakte er een hele serie
van. Een ander bekend Schiebroekenaar kwam ook op haar
pad: Basje had haar verteld dat op het Lage End ene Jan
Dijkshoorn woonde. Het Lage End? Ja... wij kennen het als de
Hoge Limiet.

De drie tollen
De oudste zoon van Jan Dijkshoorn, Willem, schuift aan
voor het gesprek. Hij denkt niet veel te weten over oudSchiebroek, maar gaande het gesprek wordt wel duidelijk dat
hij zich vergist. "In 1904 ben ik geboren en in 1911 zijn we hier
gekomen. Ik ben de oudste zoon van Jan Dijkshoorn. Dat is
niet de Jan Dijkshoorn waar Basje het over had, want dat is
weer een verder familieid. Omdat ik dus de ouste zoon was,
moest ik me het habbibabbie melken (voor fl. 2,64 de 100
liter) om op de boerderij te kunnen blijven. Mijn vader moest
vroeger, om de melk weg te brengen, over het Paadje van
Duizendtree. Om daar te komen moest je over drie tollen.
Die waren bij het café aan de Straatweg, halverwege was er
één bij De Gruyter (hoek Uitweg/Kleiweg, red.) en een bij het
Paadje van Duizendtree, zoals wij dat noemden. Mijn vader
moest altijd al voor zes uur in de ochtend op de plaats van
bestemming zijn. Hij had een abonnement voor de drie tollen."

Tranenlaantje
"Weet je hoe wij de Adrianalaan vroeger noemden? Het
Tranenlaantje. De mensen, bijna allemaal tuinders, hadden
het er niet zo breed. De weg was eigenlijk een puinpad.
Halverwege woonde Isaak Voorwind en een zoon van onze
vroegere buren een eindje verderop. Verderop had je het huis
van Waardenburg. Op de plaats van dit huis hebben ze later
de weg doorgetrokken, tot achter aan toe. Daarachter ging
trouwens in 1908 een spoorlijntje rijden. Dat ging naar Den
Haag."

(deel 62)

"Het treintje heeft wel een paar keer stilgestaan omdat er
geen stroom was. Dat is nu natuurlijk beter geregeld. Vlakbij
de trein stond het bedrijf van Mauson. Een eindje terug bij De
Wilgenplas hadden ze een reuterbaan (achtbaan) en auto's
die zo de lucht in gingen. Er was ook een restaurant bij van
Haak Poot. Later is dat weggegaan en ik heb toen nog voor
zeven stuivers klapstoelen gekocht. Ook was het een grote
gebeurtenis als het Oranjecomité een feest gaf. Dan gingen
we mikmak tegen elkaar aan om blaasje (voorloper van de
bal: varkensblaas, red) te trappen. Als we daarmee klaar
waren zongen we "Hier op de Schiebroekse grond/eten we
ons buikje rond." Meestal werd dat gevierd in de buurt van de
Voorweg (Kleiweg). Daar woonde trouwens Willem Schiereck.
Zijn dochter trouwde met Dirk Hoogedam; hij was melkboer
op de Adrianalaan."

Schiebroek groeit
"Het Raadhuis is in mijn tijd gebouwd. Als eerste hadden we
een burgemeester uit Overschie, de heer Bos. Later kregen
we burgemeester De Villeneuve uit Hilllegersberg, En hierna
kregen we een eigen burgemeester, de heer d'Hont. Hem kan
ik nog vaag voor me halen. Zijn secretaris Philip Vrijman en de
ambtenaar van de burgerlijke stand, de heer Van der Knaap,
zijn hier nog lang gebleven. We hadden destijds ongeveer
600-700 inwoners. Schiebroek is wel gegroeid, want mijn
vader keek vanuit ons huis nog naar de gevangenismuren aan
de Noordsingel en toen ik nog een kwajongen was keek ik
tegen de Juliana van Stolberglaan aan. Onze jongens kunnen
nu niet verder kijken dan Plaswijck. Een fotograaf was in onze
tijd een grote gebeurtenis. De nieuwtjes gingen vroeger mee
met de markskramer. Zo kreeg mevrouw Pluim te horen hoe
het met haar tweelingzus in Vlaardingen was. De marskramer
kwam een paar keer per jaar en nam dan ook weer berichten
mee terug. Behalve de marskramer waren er ook nog veel
zwervers die langskwamen. Vaste prik waren Willem Blokland
en Siem Dekker. Zij wilden hun vrije leventje beslist niet ruilen
voor iets anders. Tja... er is heel veel veranderd."

Reageren?
Stuur dan een e-mail naar: redactie@leven-in-schiebroek.nl.

Geschiedenis van Schiebroek
De geschiedenis van onze tuinstad vanaf het prille
begin. Met als rode draad de sociale en maatschappelijke ontwikkeling. Een ‘must have’ in uw boekenkast,
een mooi geschenk voor een verjaardag.
Bent u Schiebroekenaar of kent u iemand die ooit in
Schiebroek gewoond heeft en er nog steeds met liefde
over spreekt? Dan is dit boek echt een aanrader!
Chris Mast: “Schiebroek doet mee! is een encyclopedie van
Schiebroek, een boek van gewicht”
Verkrijgbaar bij: Boekhandels Bruna, Peppelweg
en Argonautenweg, Boekhandel Maximus, Bergse
Dorpsstraat 122, Hillegersberg en via info@big-mama.nl
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JUWELIER Y. COMMEREN
VOOR EXCLUSIEVE SIERADEN!
Ook voor uw reparaties zoals: goud,
zilver, horloges en klokken, vakkundig
gerepareerd mét garantie. Rijgen en
knopen, taxaties... U kunt bij ons natuurlijk ook de batterij van uw
horloge laten vervangen. Kortom, bij
ons bent u aan het juiste adres!

Kerstroosstraat 3a, 3053 EB Rotterdam,
telefoon 418 87 27

RAAP
JIJ OOK?
met inachtneming van de corona-regels!
Met z’n allen hebben we op World Cleanup Day een hoop
zwerfafval in Schiebroek opgeraapt. Maar eigenlijk is het
365 dagen per jaar Cleanup Day en kan je elke dag iets
oprapen. Sterker nog: als een op de vier Rotterdammers
dagelijks een stuk zwerfafval opraapt, is Rotterdam binnen
de kortste keren brandschoon.

Nieuwe Cleanups:
Zaterdag 21 november 2020
van 10.30 uur tot 12.30 uur

Verzamelen bij DOCK, Teldersweg 287.

Zaterdag 28 november 2020
van 10.30 uur tot 12.30 uur
Verzamelen bij Spindler Makelaars,
Rododendronplein 6a
Wij zorgen voor de materialen, ook voor kinderen,
(grijpers, handschoenen, ringen, vuilniszakken etc.)
koffie/thee/limonade en iets lekkers.
Meer info:
schiebroekgewoonschoon@gmail.com of 06 – 418 16 113
Actuele info i.v.m. corona-maatregelen via onze
facebook-pagina Schiebroek Gewoon Schoon en
www.leven-in-schiebroek.nl
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BOOMARMER

Er is een boom geveld met lange groene lokken.
Hij zuchtte ruisend als een kind
terwijl hij viel, nog vol van zomerwind.
Ik heb de kar gezien, die hem heeft weggetrokken.

O, als een jonge man, als Hector aan de zegewagen,
met slepend haar en met de geur van jeugd,
stromend uit zijn schone wonden,
het jonge hoofd nog ongeschonden,
de trotse romp nog onverslagen.
M. Vasalis

We geloofden het echt: de bouwers van De Hazelaar zouden
hun best doen om de prachtige platanen op het terrein in
te passen. Tot wij, letterlijk op de dag van ingang van de
kapvergunning, opgeschrikt werden door een gruwelijk
lawaai: als eerste op het terrein zijn juist die bomen gekapt.
Op een vergunning waarvan de geldigheid betwist kan

worden. Vandaar misschien de haast?
Vast staat in ieder geval dat Schiebroek er alweer
boomarmer door is geworden. Ook bij deze kap blijkt weer
wat de gevolgen zijn bij een onjuiste adressering van een
vergunningsaanvraag: niemand ziet het en niemand maakt
bezwaar, dus de vergunning wordt zonder meer verstrekt.

BINNENKORT IN THEATER DE BUURVROUW

W

e blijven open! Juist nu geloven wij in de kracht
van ontmoeten en verbinding. Dit alles op een
veilige 1.5 meter in een fijne zaal waar de ventilatie
goedgekeurd is. Voor november en december staat er ondanks corona – een aantal voorstellingen gepland in het
theater. Allen met maximaal 30 personen, inclusief kinderen.
Voorstellingen/ workshops waar nog beschikbaarheid voor is:

Verbinding door muziek
14 november 15.30u en 19.30u
Annelies Lapre, Corinne Moerbeek en Fatima-Zohra Buurman,
drie muzikale vriendinnen, presenteren een afwisselend
multicultureel programma. Herkenbare, soms traditionele,
liedjes worden gezongen; afgewisseld met eigen composities
met invloeden uit de hele wereld.

Ladder naar de maan

Bakkie Troost

peuter/kleuter/groep 3 voorstelling, 1 november 11.00u (extra
beschikbaarheid) en 14.30u (uitverkocht)
Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom... Zeven uur. Tijd
voor Kaatje om naar bed te gaan. Maar... zijn álle eendjes wel
in het water? Staat de maan wel aan? En wat moet je met die
wiebelbenen? Nee, naar bed gaan gaat zomaar niet.
Dat is een heel karwei! Kom en zing gezellig mee! Je valt zeker
niet in slaap. Alhoewel...

22 november, 14.30u
In deze moeilijke tijden komt de Theaterwerkplaats voor
Ouwe Rotten graag langs met een Bakkie Troost, een
laagdrempelige, gezellige ontmoeting voor ouderen.
Thea Rigetti en Corry van den Akker praten met het publiek
over deze tijd en zingen onder pianobegeleiding van Jos van
der Hoff liedjes van toen en nu.

Mantra-avond

12 december, 20.00u
Een sfeervolle avond waar de meeste bekende Turkse
liederen van alle tijden gezongen worden door Ezgi Köroğlu.
Zij heeft een geweldige podiumshow waarin zij, begeleid
door Selim Doğru (piano) en Ruud Bergamin (sax), de
vrolijke, kleurrijke en swingende liederen uit diverse genres
aanstekelijk vertolkt.

6 november 19.30u.
Op deze avond word je door Frederike Schonis meegenomen
in de wereld van het zingen met prachtige mantra's en
wereldliederen. Iedereen kan instappen en zich mee laten
nemen in het gezamenlijke zingen, ongeacht ervaring of
niveau. We zingen meditatieve liederen en mantra's uit diverse
religieuze en spirituele richtingen. De boodschap is universeel
en geeft ruimte aan ieders beleving.

Turkse Songs in Jazzy Setting

Kaartjes zijn alleen online te reserveren via:
https://debuurvrouwrotterdam.nl
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VERVANGING SPEELTOESTELLEN

D

e speeltoestellen op het Rododendronplein zijn aan
vervanging toe. De ganzen zijn een beetje 'op'. Het
kleine glijbaantje is inmiddels vervangen door
een tijdelijk toestel, omdat het niet deugdelijk meer was.
De gemeente gaat aan de slag om betere speeltoestellen
te plaatsen, maar daarbij is het belangrijk om te weten wat
bewoners graag willen, zodat rekening kan worden houden
met die wensen. De nieuwe speeltoestellen zullen exact
hetzelfde ruimtebeslag innemen als de huidige toestellen. Het
Rododendronplein is een multifunctioneel plein en vormt min
of meer het hart van het dorp. Jong en oud gebruiken het plein.
Op vrijdag is er markt, af en toe is er een evenement en er is
een flink terras van het nabijgelegen restaurant. Er is gelukkig
voldoende ruimte om te spelen en elkaar te ontmoeten.

Vragen en vervolg
De gemeente heeft vorig jaar ook al deze vraag gesteld, maar
het proces verliep niet voor iedereen naar wens. Daarom wil de
gemeente het volgende weten: hoe wilt u/wil jij dit deel van het
plein gebruiken? Om te sporten, spelen, met elkaar te praten
en mensen te ontmoeten, om gewoon even rustig te zitten? Of
misschien schaken of picknicken? Men houdt graag rekening
met (jo)uw wensen. Belangrijk is dus om te weten dat er een
beperking is qua ruimtebeslag: net zo groot als de huidige
toestellen. Begin 2021 hoopt de gemeente, met alle wensen in
beeld, u een ontwerp voor te kunnen leggen.

Laat uw wens horen
Vul een korte vragenlijst in op de website www.rotterdam.nl/
roplein. Of haal de vragenlijst bij Bruna op de Peppelweg en laat
hem daar achter in de ideeënbus van de gemeente. U kunt de
vragenlijst invullen tot en met vrijdag 5 november 2020.
Heeft u vragen of opmerkingen?
Mail dan naar ropleinSB@rotterdam.nl of bel 14 010.

VENSTERBANK GAAT VERHUIZEN

B

innenkort gaat het toch echt gebeuren: de Vensterbank
van Schiebroek, de 15 reuzenpotten met krentenbomen
die aan de rand van het Schiebroekse Park staan, zal
worden ontmanteld of liever gezegd: ontgroend en de potten
worden tijdelijk opgeslagen bij gemeentewerken. Pas als de A16
Rotterdam klaar is (de verwachting is 2024) zullen ze terugkeren.
Het zal nog een heel karwei worden om de krentenboompjes
eruit te halen. De potten hebben immers geen bodem en de
wortels zijn inmiddels de grond in gegroeid. In elke pot zit
ongeveer een vrachtwagen aarde vermengd met hydrokorrels.
De Vensterbank van Schiebroek is ontworpen door kunstenares
Yvon Koopman in opdracht van Kunstfestival SchiebroekHillegersberg, De kaalslag in het Schiebroekse Park was
de directe aanleiding, want daardoor rook, hoorde en zag
Schiebroek ineens de verkeersdrukke Doenkade. Sinds april
2008 markeert dit landmark de toegangsweg naar Schiebroek.
De gemeente Rotterdam en aannemer De Groene Boog hebben
toegezegd zo omzichtig mogelijk te werk te gaan. Daar zullen we
ze aan houden!
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BABBELTRUC

D

iefstal door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor:
onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een smoes
om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld
en andere waardevolle bezittingen. In sommige gevallen
gebeurt dit in combinatie met bedreiging en/of geweld.
Dieven doen zich soms ook voor als meteropnemer of
reparateur. Of ze vragen om een glas water of een pen,
terwijl een handlanger het huis binnenglipt. Deze zogeheten
babbeltrucs zijn bedoeld om mensen op te lichten. Het
gebeurt voornamelijk aan de deur en bij pinautomaten.
Denk niet dat het u niet overkomt, want de dieven zijn zeer
behendig met hun smoezen. De politie is alert op deze vorm
van diefstal. Lees hieronder meer over babbeltrucs en hoe u
kunt voorkomen dat u slachtoffer wordt.

Tips
• Doe nooit zomaar open. Kijk eerst door het raam of de (digitale)
deurspion.
• Gebruik een deurkierstandhouder en gebruik deze correct. Als u
binnen bent, is de haak altijd open.
• Als u niemand verwacht, doe niet open en neem niets aan als u
niets besteld heeft omwille van uw eigen veiligheid. Neem voor de
buren alleen iets aan als u dit heeft afgesproken.
• Pin nooit aan de deur, tenzij u zelf iets heeft besteld en dit
afgesproken is (pin dan op een veilige manier - laat u niet afleiden
en scherm uw pincode goed af).
• Geef aan niemand uw pinpas of pincode (ook niet aan bedrijven).
• Sluit de deur als u binnen geld gaat halen voor bijv. een collecte.
• Wees alert op oplichters die producten aan de deur willen
verkopen.
• U kunt vragen naar een legitimatiebewijs, maar vertrouw er niet
volledig op! Het is moeilijk om de echtheid ervan vast te stellen.
Bel bij twijfel altijd naar het desbetreffende bedrijf.
• Heeft u toch de deur opengedaan voor een onbekende? Spreek

dan af dat deze persoon terugkomt wanneer er iemand bij u is.
• Ga niet in op een verzoek van een onbekende (kind, nette vrouw/
man) met een smoes, zoals vragen om een glaasje water, gebruik
maken van de telefoon of het toilet, een bloemetje aannemen of
een nieuwe bewoner die de kamer wil bekijken.
• Als u toch iemand binnen laat, sluit dan zelf de deur achter u,
zodat er geen handlangers achter uw bezoek naar binnen kunnen
sluipen.
• Blijf bij uw bezoek en verlaat de ruimte niet om iets te halen! Laat
u niet afleiden.

Onbetrouwbaar?
Kijk goed naar het uiterlijk van onbekende bezoeker(s), noteer
dit voor de zekerheid. Probeer ook bij vertrek van onbekenden
het kenteken van een voertuig te zien en te noteren. Twijfelt
u achteraf over de oprechtheid van een bezoeker, of mist u
goederen, bel dan 112 (als de dader nog in de buurt is), 09008844 (als de verdachte al weg is ) en maak altijd melding en
doe eventueel ook aangifte. Laat spullen staan die door de
oplichters zijn aangeraakt (bijvoorbeeld een peuk of het glas
waaruit degene gedronken heeft). Voelt u direct wantrouwen
tegen onbekende bezoekers en/of zijn de daders nog in de
buurt, bel dan direct de politie via alarmnummer 112.

Geweld?
In sommige gevallen verloopt een babbeltruc in combinatie
met bedreiging en/of geweld. Zo kan een babbeltruc uitlopen
op een woningoverval. Mocht u slachtoffer worden van een
woningoverval, dan is het verstandig om de overvaller niet
tegen te werken. Het gaat immers om uw veiligheid. Het is
beter om het signalement van de dader(s) in u op te nemen
en wanneer de gelegenheid daar is dit direct op te schrijven.
Een goed signalement kan de politie helpen de dader te
achterhalen. De politie adviseert ook voor woningovervallen
het RAAK-principe: Rustig blijven, Aanvaarden, Afgeven
van geld of goed en Kijken. Bel zodra het kan 112. Hebt
u professionele hulp nodig? Neem dan contact op met
Slachtofferhulp.

sbo Leven in Schiebroek
Lidorganisaties:

Bewoners tegen Vliegtuigoverlast (BTV)
info@BTV-RotterdamAirport.nl
Sociëteit Konneksjun
info@konneksjun.nl
Oranje Comité Schiebroek
info@ocschiebroek.nl
Kunstfestival Schiebroek-H'berg
info@kunstfestival.nl
4 Mei Comité H'berg-Schiebroek
4meicomité@leven-in-schiebroek.nl
Winkeliersvereniging Schiebroek
info@leven-in-schiebroek.nl
Bewonersplatform Lupine Vesper
info@lupine-vesper.nl
Werkgroep Planologie
info@leven-in-schiebroek.nl
Volkstuinvereniging Lusthof
volkstuin@lusthofrotterdam.nl

Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
info@leven-in-schiebroek.nl
Blok’s Paperwork
www.blokspaperwork.org
Stg. Gedenkbos Schiebroekse Park
info@gedenkbosschiebroeksepark.nl
Buurtambassadeurs Schiebroek-Zuid
info@leven-in-schiebroek.nl
Vereniging Skibroek
klim@skibroek.nu
Natuurtalent/Talentfabriek010
post@talentfabriek010.nl
Bewonersorganisatie Assertuinen
assertuinen@gmail.com

LiS-contactgegevens

lnternet: www.leven-in-schiebroek.nl
E-mail: info@leven-in-schiebroek.nl

Donaties

Op NL 97 RABO 0314 110402 kunt u
uw bijdrage storten t.n.v. Sbo Leven in
Schiebroek.

Redactie

Redactie: Marijke van Seventer, Kees Keller
en Margot Leeninga
E-mail: redactie@leven-in-schiebroek.nl.
Correcties: Diana de Veld

Kopij/advertenties

Het volgende magazine komt uit op
17 december 2020 (onder voorbehoud). U kunt
uw kopij vóór 16 november 2020 inleveren:
e: redactie@leven-in-schiebroek.nl.
Informatie over advertentietarieven
krijgt u eveneens via redactie@leven-inschiebroek.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie
of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.
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NEW
HOME!

beter
Resultaat
HUIS KOPEN
OF VERKOPEN
MET SPINDLER

Meesterlijk in vertrouwd (ver)bouwen!
Aannemingsbedrijf E.J. Bouwmeester is al sinds drie generaties werkzaam in Rotterdam
en omstreken. Binnen ons vakgebied voeren wij complete verbouwingen, restauraties en
nieuwbouw uit. Ook het dagelijks onderhoud hoort daar bij. Al met al bieden wij u het hele
pakket, van A tot Z. Onze afspraken komen we na én we vinden het vanzelfsprekend om
kwaliteit te leveren. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Aannemingsbedrijf E.J. Bouwmeester B.V., Adrianalaan 381, 3053 JB Rotterdam
Tel. : 010 - 422 41 22
www.bouwmeesterrotterdam.nl - info@bouwmeesterrotterdam.nl
16

