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*voor kunstgebitten en reparaties
* bruggen en kronen
* implantaten

Schiebroekse Parkflat, Berberisweg 204, 3053 PJ Rotterdam.                         
Tel 06-51882243, www.petra-salon.nl

Dames- en herenkapsalon    
Schoonheidssalon 
Pedicure en Manicure

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

Op woensdagmiddag knippen wij uw kind voor slechts € 10,-!

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag 
van 9.00-17.00 uur
Na 17.00 uur en in het weekend:
06-215 333 42

ACRODENT tandtechniek en tandartspraktijk

Ganzerikplein 3a, rotterdam-schiebroek, tel. 418 77 08

Peppelweg 116-118 | 3053 GS Rotterdam | tel. 010-4182632 | fax. 010-4183679 | rek. 3580883
info@bloemsierkunstsjerp.nl

www.bloemsierkunstsjerp.nl

Kom voor het beste scharrelvlees naar

VLEESWAREN
GOURMET

MAALTIJDEN
SPECIALITEITEN

Dick van der Meer
Rodondendronplein 3-A, 3053 ES  Rotterdam

Telefoon 010 - 285 74 66

K
w

aliteits Slager
ij

ADMINISTRATIEKANTOOR
J .W.  MEKK ING

Administratie
Belastingaangiften

Verzekeringen
Adrianalaan 231, 3053 ZC Rotterdam

Telefoon: 010 - 422 86 66, fax: 010 - 422 12 82
E-mail: afmkeijzer@jwmekking.nl

Openingstijden: 
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UITKIJKEN MET OVERSTEKEN OP ABEELWEG
Ton van Eijsden

De bouw van het Onderwijs en Revalidatiecentrum (ORC) De 
Hazelaar op het terrein van het voormalige Noordrandcollege 
gaat binnenkort - eindelijk - van start.  Omwonenden hebben 
een bewonersbrief ontvangen, maar van verschillende kanten 
kreeg Leven in Schiebroek ook signalen waaruit bezorgdheid 
bleek over de verkeersveiligheid tijdens die bouw.

Bouwverkeer
Dit waren niet alleen geluiden van bewoners van de Abeelweg, 
maar ook van ouders van kinderen op de basisschool 
Tuinstad Schiebroek en van kinderen die gebruikmaken van 
het schoolsportcomplex Abeelweg met CKV NIO en RHV De 
Meeuwen als hoofgebruikers.
Met name het vele zware bouwverkeer dat over de Abeelweg 
moet rijden zorgt voor de nodige ongerustheid in de wijk.
Een ogenschijnlijk logischer oplossing was geweest om 
dit bouwverkeer vanaf de N209 via het bedrijventerrein 
Schiebroek en de Berberisweg te laten rijden. Een suggestie 
die in de gebiedscommissie werd geopperd, maar in overleg 
met de gemeente moest daarvan toch worden afgezien. 
Reden daarvoor was dat de ondergrond van de Berberisweg 
voor zwaar vrachtverkeer ongeschikt is en dat dit niet alleen tot 
grote schade aan het wegdek, maar ook tot mogelijk schade 
aan de woningen daar zou kunnen leiden. 
De Hazelaarweg als alternatieve route voor bouwverkeer viel af 
omdat deze weg voor vrachtverkeer helemaal ongeschikt is.  
De Abeelweg daarentegen is een zogenaamde 
gebiedsontsluitingsweg met een maximum snelheid van 50 
km/h en omdat het ook een RET-busroute is is de ondergrond 
van de rijbaan van deze weg meer geschikt voor dat zwaardere 
(bouw)verkeer. Kortom: er is geen echt alternatief voorhanden, 
maar de zorgen voor de veiligheid van (o.a.) overstekende 
(school)kinderen en fietsers op de Abeelweg zijn daarom zeker 
niet minder terecht.

Snelheidsbeperking aub 
Leven in Schiebroek heeft deze signalen doorgespeeld naar 
de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek en vond daar 
gehoor. De commissie heeft daarom  een verzoek gedaan 
aan de afdeling Verkeer en Vervoer van de gemeente om 
voor dit zware bouwverkeer op de Abeelweg een tijdelijke 
snelheidsbeperking tot 30 km/h in te stellen. Een reactie 
daarop is mogelijk als gevolg van vakanties binnen de 
ambtelijke organisatie nog niet bekend. 
Ook hopen we dat in overleg met de aannemer een 
modus gevonden kan worden om tijdens de aanvangs- en 
uitgaanstijdstippen van de school geen bouwverkeer-
bewegingen te laten plaatsvinden.

Voorzichtigheid geboden! 
Al met al wordt het straks dubbel uitkijken met oversteken op 
de Abeelweg, maar uiteindelijk krijgen we daarvoor wel een 
mooi en vooral doelmatig onderwijs- en revalidatiecentrum 
voor terug. 

LIDLLEED

Lidl gaat nieuwbouwen en zelfs uitbreiden. Dat nieuws bereikte 
ons enige tijd geleden. Nieuws waar heel Schiebroek blij om 
kan zijn: een mooi nieuw ruim gebouw waar het hele Lidl-
assortiment een plaats in krijgt, net als bij de vestiging aan de 
Gordelweg! En dat niet alleen, net als daar komt er ook een 
ondergrondse parkeergarage. De bouw zal ongeveer anderhalf 
jaar duren deelde Lidl mee en in de tussentijd komt er een 
noodvestiging aan de Melanchtonweg, naast De Wilgenring. 
Om hier plaats voor te maken vroeg Lidl een kapvergunning 
aan voor het bosplantsoen waarop het noodgebouw moet 
komen en voor een tweetal bomen op het bestaande 
parkeerterrein daar. Dat laatste werd meteen geweigerd, nog 
voordat er een beslissing viel over het bosplantsoen. Maar of 
het hem nu daaraan gelegen heeft? Lidl heeft meegedeeld 
af te zien van het bouwen van een noodvestiging daar. 
Sterker nog: Lidl bouwt helemaal geen noodvestiging in 
Schiebroek! Lag het aan die twee bomen, lag het aan de 
kosten van zo’n noodvoorziening? Of lag het gewoon aan het 
feit dat dat parkeerterrein, met of zonder bomen, regelmatig 
volstaat met auto’s die geen parkeergeld willen betalen? Van 
Kleiwegkwartier tot en met de Melanchtonweg moet sinds 
februari voor de parkeerplaatsen worden betaald, alleen de 
parkeerplaats van de Wilgenring is nog gratis. Lidl zwijgt als 
het graf over haar argumenten, maar Schiebroek en met name 
Schiebroek-Zuid zit er mooi mee: anderhalf jaar geen grote 
supermarkt in dat deel van de wijk.

Marijke van Seventer
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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?

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.

Kunstgebitten    Reparaties    Klikgebit

Tandprothetische praktijk

Schiebroek

Kastanjeplein 101    3053 CB Rotterdam    Tel: 010-818 30 43    tppschiebroek.nl

DE INTERIEURSPECIALIST
VERF | BEHANG | GORDIJNEN | VLOEREN

SHUTTERS | RAAMDECORATIE
BUITENZONWERING | SCHUIFDEURKASTEN

OOK VOOR DESKUNDIG KLEUR- & INTERIEURADVIES!

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.
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Schiebroek

De gevolgen van alle werkzaamheden rond de aanleg van de 
A16  zijn aan de noordrand van Schiebroek overal zichtbaar. 
Naast enorme hopen zand liggen er sinds kort ook een aantal 
stukken nieuw asfalt nabij de Ankie Verbeek Ohrlaan (kortweg 
AVO-laan). Wat staat er daar te gebeuren?

Tijdelijke verlegging 
Welnu, om ruimte te krijgen voor de bouw van op- en afritten 
van de AVO-laan en de N209 (Doenkade) met de nieuwe 
autosnelweg wordt binnenkort de AVO-laan tijdelijk naar het 
oosten verlegd en wordt deze met een eveneens tijdelijke 
rotonde aangesloten op de N209. De huidige kruising van de 
AVO-laan met de N209 komt dus te vervallen. 
De grootste ingreep geldt echter voor het fietsverkeer. Aan de 
noordzijde gaat het fietspad straks met een tijdelijk viaduct 
over de provinciale weg N209 heen en komt dan aan de 
oostzijde van de te verleggen AVO-laan uit. Nabij de nieuwe 
rotonde moet dan een noodweg voor het bouwverkeer van de 
Groene Boog worden gekruist. De kruising van het fietspad met 
die bouwweg zal met verkeerslichten worden beveiligd.

De oversteek
Vervolgens moet nabij de kruising met de Hazelaarweg de 
AVO-laan worden overgestoken. En daar zit hem volgens de 
bewonersorganisaties in Schiebroek en 110-Morgen en de 
sportverenigingen de kneep. 
Die nieuwe oversteekplaats voor voetgangers en (brom)fietsers 
van beide rijbanen van de AVO-laan wordt volgens de huidige 
plannen van Rijkswaterstaat en de gemeente uitgevoerd als 
een voorrangskruising. M.a.w. voetgangers en fietsers moeten 
goed uitkijken met oversteken want het autoverkeer op de 
AVO-laan heeft voorrang. 

Maximum snelheid
Nu weet iedereen die daar regelmatig komt dat de 
maximum snelheid van 50 km/h op de AVO-laan door veel 
automobilisten als minimum snelheid wordt beschouwd. 
Daarnaast wordt dat fietspad veel gebruikt door jeugdigen 
van/naar scholen in Schiebroek of Lansingerland en/of de 
sportverenigingen aan de Hazelaarweg. En het is algemeen 
bekend dat het juist inschatten van snelheden voor jeugdigen 
een lastige zaak is. Overigens voor veel ouderen ook!
Tot op heden was dat geen probleem want men kon de AVO-
laan en zelfs de N209 veilig oversteken omdat dat door een 
verkeerslichteninstallatie werd geregeld. 
In de geplande situatie is dat volgens de bewonersorganisaties 
en de sportverenigingen wachten op ongelukken. 

Tekentafeltechnisch 
Tekentafeltechnisch, dus qua verkeerskundig ontwerp, zal de 
nieuw ontworpen kruising ongetwijfeld aan alle inrichtingseisen 
voldoen. Maar verkeers(on)veiligheid is een subjectief iets. 
Het wordt eerst objectief meetbaar indien er daadwerkelijk 
ongelukken hebben plaatsgevonden. En om op zo’n manier 
gelijk te krijgen zitten wij in elk geval niet te wachten…..!
Door de bewonersorganisaties en de sportverenigingen 
zijn daarom bezwaarschriften ingediend tegen de huidige 
plannen. Ook is er overleg geweest met vertegenwoordigers 

van de gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en de Groene 
Boog waarin we hebben aangedrongen om ook op de 
nieuwe kruising van het fietspad met de AVO-laan tijdelijke, 
op aanvraag door (brom)fietsers en voetgangers te bedienen 
verkeerslichten te installeren. 

Ongevraagd advies 
Daarnaast hebben we de gebiedscommissie Hillegersberg-
Schiebroek van onze zorgen weten te overtuigen en heeft de 
gebiedscommissie een ongevraagd advies voor de plaatsing 
van zo’n verkeerslichteninstallatie aan de verantwoordelijke 
wethouder verzonden. De uitkomsten van dit overleg en alle 
bezwaren waren op het moment dat dit blad naar de drukker 
ging nog niet bekend, maar we blijven alle ontwikkelingen 
uiteraard op de voet volgen en houden u op de hoogte. U kunt 
ook onze website raadplegen: www.leven-in-schiebroek.nl 

De wethouder heeft nog niet gereageerd, maar in een overleg 
dat kort voor de oplevering van de nieuwe situatie plaats 
vond, werd bekend gemaakt dat deskundigen het ontwerp 
van de nieuwe oversteekplaats als veilig beschouwen en 
daarom de plaatsing van verkeerslichten afwijzen. Wel komen 
er aanvullende maatregelen, zoals extra aanduidingen op 
het wegdek en extra borden om automobilisten op die 
oversteekplaats te attenderen. Ook zal de situatie de eerste 
weken extra worden gemonitord. De bewonersorganisaties zijn 
niet overtuigd dat de nu getroffen maatregelen afdoende zijn 
en vrezen dat de kans op ongevallen onverminderd groot is. 
We houden de vinger aan de pols en blijven in overleg met de 
gemeente, Rijkswaterstaat en De Groene Boog.

  
 
 
 
11  ==  hhuuiiddiiggee  eenn  oopp  ttee  hheeffffeenn  oovveerrsstteeeekkppllaaaattss    ((mmeett  vveerrkkeeeerrsslliicchhtteenn))  
  
22  ==  oovveerrsstteeeekkppllaaaattss  mmeett  bboouuwwwweegg    ((mmeett  vveerrkkeeeerrsslliicchhtteenn))  
  
33  ==  ggeeppllaannddee  ((ttiijjddeelliijjkkee))  oovveerrsstteeeekkppllaaaattss  AAVVOO--llaaaann  ((zzoonnddeerr  vveerrkkeeeerrsslliicchhtteenn))  

Ton van Eijsden

1. huidige en op te heffen parkeerplaats (met verkeerslichten)
2. oversteekplaats met bouwweg (met verkeerslichten)
3. geplande (tijdelijke oversteekplaats SVO-laan
    (zonder verkeerslichten)

ZORGEN OVER TIJDELIJK FIETSPAD
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KUNSTLESSEN VOOR JONG EN OUD BIJ DE 
SKVR RINGDIJK 

De SKVR zet de deuren van het monumentale pand op de 
Ringdijk 50 wagenwijd open om iedereen te verwelkomen in 
het gezelligste cursushuis van Rotterdam. Vanaf 30 augustus 
organiseert Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) 
hier namelijk een afwisselend aanbod van cursussen: dansen, 
schrijven, theater, fotografie, beeldende kunst en muziek, 
het kan er binnenkort allemaal. Programmeur van de locatie, 
Dorien van Roozendaal, vertelt meer over het nieuwe aanbod 
voor jong en oud.

Wie is Dorien van Roozendaal? 
"Ik ben de locatieprogrammeur van SKVR-locatie Ringdijk. Dat 
betekent dat ik het programma voor dit fijne pand samenstel 
uit al het mooie en veelzijdige aanbod dat we bij SKVR in huis 
hebben."  

Wat is je achtergrond? 
"Als student heb ik de opleiding muziektheater doorlopen 
en vervolgens heb ik ook veel lesgegeven op scholen en in 
de vrije tijd. Omdat mijn vak bestaat uit theater, bewegen en 
zingen samen, vind ik het belangrijk om naar meer te kijken 
dan alleen zang of alleen theater. De cursus ‘Kunstenmakertjes’ 
die we aanbieden is daar een goed voorbeeld van. Hierin gaan 
peuters, dansen, zingen én knutselen." 

Waarom doe je dit werk? 
"Mijn overtuiging is dat cultuureducatie kan zorgen voor een 
open en verdraagzame houding in het leven. Het is voor 
iedereen belangrijk om te ervaren, te voelen, te maken en te 
delen. Daarbij wijst steeds meer onderzoek uit dat al heel vroeg 
beginnen met muziek of taal goed is voor de ontwikkeling van 
de hersenen. Wie de verbeelding ontwikkelt heeft goud in 
handen. Want wat is er mooier dan je alles kunnen voorstellen 
wat je wil?" 

Wat gaat er veranderen bij locatie Ringdijk? 
"De Ringdijk was voorheen voornamelijk bekend als 
muziekschool. Daar wil ik graag verandering in brengen met 
nieuwe cursussen voor jong en oud, en door ook op zaterdag 
open te zijn voor cursisten." 

Voor wie zijn de nieuwe cursussen? 
"Voor iedereen, van dreumes tot oudere, beginner of al wat 
meer ervaren, op zoek naar tijd voor zichzelf of juist met de 
behoefte om anderen te ontmoeten. Of om gezellig iets samen 
met je kind te doen." 

 Hoe breed is het aanbod voor kinderen? 
"De allerkleinsten kunnen al vanaf 6 maanden meedoen aan 
‘muziek op schoot’ waarbij je als ouder/verzorger samen met 
je kleintje muziek kan maken. Ook hebben we ‘dansen met je 
kind’ waarin je elke week samen danst, of ‘peuterdans’ waarbij 
je kleintje wat zelfstandiger in groepsverband leert dansen. Er 
zijn ook peuter- of kleutermixcursussen waarin ze theater, dans, 
muziek en beeldende kunst uitproberen."

En voor hun oudere broers en zussen? 
"Kinderen vanaf 8 die dol zijn op schrijven kunnen op zaterdag 
meedoen aan De Verhalenclub. Daar zullen ze leren om 
spannende verhalen te schrijven en krijgen ze allemaal toffe 
schrijfopdrachten. De laatste les is een presentatie waarin 
ze hun eigen verhalen voorlezen. Er is een kinderkunstklas 
waarin ze gaan tekenen en boetseren en ook kunnen ze een 
instrument uitkiezen, als je dat doet kun je gratis meedoen aan 
ons kinderorkest." 

Wat is er voor de volwassen cursist? 
"Uiteraard kun je als volwassene een van de instrumenten 
kiezen om te leren. 
Altijd al hobo willen proberen? Gewoon doen! Daarnaast kan je 
ook kiezen voor bijv. portretschilderen." 

En de nog iets oudere cursist? 
"Voor de oudere volwassene die graag wil bewegen maar dat 
liever met leeftijdsgenoten doet hebben we Yoga of Pilates 
voor 50+. Tip: Als je meedoet aan iets uit dit ‘seniorenaanbod’ 
dan kun je gratis meedoen aan onze zangclub!"  

Hoe kunnen we meer te weten komen? 
"In het kader van monumentendag organiseert SKVR op 11 
september een open huis, dus kom vooral langs, neem een 
kijkje of meld je aan voor een rondleiding. In de middag kunnen 
kinderen langskomen en meedoen aan allerlei workshops. Ook 
zijn er optredens van o.a. kinderorkesten. 
Wil je graag al eerder ontdekken wat bij je past? Van 30 
augustus t/m 4 september bieden we de hele week gratis 
proeflessen."

Dorien Roozendaal is locatieprogrammeur bij SKVR-Ringdijk
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Onze programmering is mede tot stand
gekomen dankzij Cultuurbuur,

Cultuur Concreet en Kolpa van der Hoek Makelaars

Wijktheater de Buurvrouw, Larikslaan 200, 3053 LG Rotterdam

11/9

11/9

17/9

19/9

08/10
12/11

30/10

06/11

13/11

14/11

14/11

Kijk op de site voor alle activiteiten
en onze kindervoorstellingen

21/11
12/12

16:30 u

19:30 u

20:00 u

14:30 u

16:30 u
14:00 u

20:00 u

20:30 u

20:30 u

14:30 u

14:30 u

14:30 u

PROGRAMMA
NAJAAR

Beleef het bij de Buurvrouw

buurvrouwrotterdam.nl
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Wilt u meer weten over het nieuwe luchthavenbesluit voor 
Rotterdam The Hague Airport (RTHA)? Meld u dan aan 
voor een van de digitale informatieavonden op 8, 15 en 22 
september. Tijdens deze avonden krijgt u informatie over het 
nieuwe luchthavenbesluit en het participatietraject. Ook krijgt 
u informatie over de rol van de bewonersvertegenwoordigers 
in dit traject. De bewonersvertegenwoordigers hebben deze 
informatieavonden gepland. De gemeente organiseert de 
avonden. Tijdens deze avonden kunt u met de bewoners- 
vertegenwoordigers praten over wat u belangrijk vindt. Wat 
houdt ú bezig rondom het vliegveld? Geef uw mening zodat de 
bewonersvertegenwoordigers ermee aan de slag kunnen.

Luchthavenbesluit
In het luchthavenbesluit stelt de minister van Infrastructuur 
en Waterstaat de regels voor het gebruik van de luchthaven 
vast. Dat zijn regels over bijvoorbeeld de openingstijden, het 
aantal vluchten of de toegestane geluids- en milieubelasting. 
De luchthaven neemt het initiatief voor een luchthavenbesluit. 
In het verzoek aan de minister geeft de luchthaven de wensen 
voor de toekomst aan.

Participatietraject
De luchthaven probeert samen met omwonenden en andere 

betrokkenen een akkoord te bereiken over de wensen voor 
een nieuw luchthavenbesluit. In een participatietraject 
worden alle belangen besproken met vertegenwoordigers 
van alle partijen. De belangen van de bewoners worden 
vertegenwoordigd door de bewonersvertegenwoordigers. 
Het participatietraject wordt begeleid door een onafhankelijk 
projectteam. Meer weten? Kijk op www.luchthavenbesluit.nl.

Bewonersvertegenwoordigers
De bewonersvertegenwoordigers zijn lid van de Commissie 
Regionaal Overleg (www.cro-rotterdam.nl ). Deze commissie 
bespreekt meerdere keren per jaar het gebruik van de 
luchthaven. De bewonersvertegenwoordigers komen op 
voor de belangen van de inwoners van Rotterdam. Zij zijn 
onafhankelijk van de gemeente.

Data en aanmelden
De avonden worden digitaal gehouden vanwege de onzekere 
situatie rondom COVID-19. 
De avonden worden gehouden op 8, 15 en 22 september 2021 
van 20:00 tot 22:00 uur.
U kunt zich aanmelden via 
https://forms.gle/TyZyzKsq2qwS4HuZA .

UITNODIGING INFORMATIEAVOND 
LUCHTHAVENBESLUIT RTHA

In verband met de aanleg van het project A16 Rotterdam 
zijn vorig jaar bomen gekapt in het Schiebroekse Park. Voor 
een aantal bewoners en betrokkenen kwam deze ingreep 
onverwacht en riep veel vragen op. Om die reden wil de Groene 
Boog/RWS u graag tijdig informeren over het volgende.
 
In de eindsituatie van het project rijdt het verkeer op de 
Ankie Verbeek-Ohrlaan over de A16 heen ter hoogte van de 
toekomstige kruising. Dit betekent dat de Ankie Verbeek- 
Ohrlaan tussen de kruising met de Hazelaarweg en de A16 op 
een talud wordt gerealiseerd. Aan de onderzijde van dit talud 
wordt een pad aangelegd ten behoeve van het onderhoud van 
de waterpartij aan de westzijde van de Ankie Verbeek-Ohrlaan. 
Daarnaast wordt als onderdeel van het A16 project een duiker 
gerealiseerd die de watergangen aan de oost- en westzijde 
van de Ankie Verbeek-Ohrlaan verbindt. Voor de aanleg van 
het onderhoudspad, de nieuwe duiker en voor het talud van 
de nieuwe, hoger liggende AVO-laan en naastliggend fietspad, 
is het noodzakelijk om een drietal wilgen aan de westzijde 
van de AVO-laan te kappen en een rietveld te verwijderen. 
Tot op heden hebben we de kap uitgesteld om de bomen 
lang als mogelijk te kunnen laten staan. De kap is nu echter 
wel noodzakelijk geworden aangezien we binnenkort starten 
met de aanleg van de hiervoor genoemde duiker en het 
aanbrengen van het talud/voorbelasting voor de toekomstige 
Ankie Verbeek Ohrlaan. De wilgen bestaan uit meerdere 
stammen die vanaf maaiveld gebost naar boven komen. De 
stammen hebben een maximale omtrek van ca. 20 cm. Uit 

BOMENKAP ANKIE VERBEEK-OHRLAAN

ecologisch onderzoek is gebleken dat de ecologische waarde 
van deze wilgen en het rietveld beperkt is. Op korte termijn zal 
hiervoor een omgevingsvergunning (kapvergunning) worden 
aangevraagd. In overleg met gemeente Rotterdam wordt nu 
gekeken naar een passende locatie voor het aanplanten van 
nieuwe bomen in de directe omgeving ter compensatie van 
deze ingreep.

Tijdens de digitale buurtbijeenkomsten op 25 mei en 1 juni is 
dit ook al mondeling toegelicht. Mocht u nog vragen hebben 
over dit onderwerp, dan kunt u zich altijd wenden tot Frank van 
Ginderen, omgevingsadviseur van De Groene Boog 
(06- 5022 3906, frank.vanginderen@groeneboog.nl).
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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) 

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 natu-

urlijk 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
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HERSTEL WEIDEVOGELSTAND ZICHTBAAR IN 
POLDER SCHIEVEEN

De gemeente Rotterdam werkt momenteel aan de inrichting 
van natuur en recreatie in polder Schieveen. Om de 
omstandigheden voor de weidevogels daar te optimaliseren, 
heeft de gemeente de waterhuishouding in de polder 
aangepast, in samenwerking met Hoogheemraadschap 
van Delfland en Natuurmonumenten. Voor het eerst kon dit 
jaar tijdens het broedseizoen -tussen 1 maart en 15 juni- het 
waterpeil in de weidevogelkern voldoende hoog worden 
ingesteld.  Met resultaat: meer broedparen weidevogels en een 
goed broedsucces.

Grutto
Het broedsucces van de grutto ligt met 75 % voor het eerst 
sinds 21 jaar boven de minimaal gestelde 65 %. De scholekster 
krijgt er voor het eerst in jaren weer jongen groot. Bovendien 
is de stand extra compleet met niet-jaarlijkse broedvogels als 
kluut, patrijs en kleine plevier,
terwijl schaarse soorten als 
zomertaling er ook weer zitten. 
“Belevenisboerderij Schieveen is 
een uitstekende uitvalsbasis om 
vanaf het pad de weidevogels te 
bekijken. Er staan momenteel 
gewoon hele groepen vlieg-
vlugge jongen in de polder”, 
aldus een enthousiaste weide-
vogelteller Ferry van der Lans“.
Ook vanaf de Oude Bovendijk en 
de Hofweg is de activiteit van de 
jonge vogels en ouderparen 
waar te nemen; de weilanden 
zelf zijn niet toegankelijk, om 
verstoring te voorkomen.

Broedseizoen in cijfers
De grutto, de weidevogel waarvoor ons land de grootste 
internationale verantwoordelijkheid heeft, was dit jaar in de 
polder aanwezig met veertig territoria (in 2020 nog met 31). De 
tureluur was aanwezig met vijftig territoria (in 2020 met 34), de 
scholekster met 35 (in 2020 met 29) en de kievit met 124 (in 
2020 met 91). Andere weidevogels vertonen een vergelijkbare 
toename. Het herstel van de weidevogelstand is te danken 
aan het hogere waterpeil in het broedseizoen, dat dit jaar voor 
het eerst kon worden ingesteld. Bij een hoger waterpeil in het 
broedseizoen komt het bodemleven in een weiland omhoog, 
waardoor het beschikbaar komt als voedsel voor de volwassen 
weidevogels. En door het vocht in de bodem blijft de grond 
kouder, groeit het gras minder snel en krijgen andere kruiden 
en bloemen een kans om zich te vestigen. Meer bloemen 
trekt meer insecten aan, die op hun beurt voedsel zijn voor de 
weidevogelkuikens.

Beheer
Ook het beheer van het gemeentelijke weidevogelkern is 
helemaal toegesneden op herstel van de weidevogelpopulatie. 

Dankzij hoger waterpeil in broedseizoen

Natuurmonumenten verzorgt het beheer in opdracht van 
gemeente Rotterdam, in samenwerking met lokale agrariërs. 
Op de gemeentelijke gronden wordt geen mest gebruikt, om 
het gras niet te snel te laten groeien. Maaien voor 15 juni is 
hier niet toegestaan, zodat kuikens tijd krijgen om veilig op te 
groeien en ‘vlieg-vlug’ te worden. Tijdens het broedseizoen 
wordt er gestuurd op een optimale balans tussen een hoge 
waterstand voor de weidevogels maar niet te hoog gelet op het 
agrarisch gebruik. Na het broedseizoen gaat het waterpeil ook 
in de gemeentelijke weidevogelkern weer omlaag, zodat de 
agrariërs die het land pachten, weer kunnen maaien.

Melkveehouder Jan Dirk Rodenburg is één van de pachters: 
“Het is voor alle partijen wel wennen, denk ik. Vooral omdat 
de belangen zo anders zijn. Vooraf is afgesproken om in deze 
polder een mix van natuur, recreatie en agrarische activiteit te
      realiseren. Echter, vanwege het
      gekozen waterpeil vond ik dat die
      laatste ambitie letterlijk onder
      water verdween dit voorjaar. Op
      nat land kun je naar mijn mening
      geen vee weiden of gras oogsten.
      Het is zoeken naar de juiste 
      balans op het scherpst van de
      snede. Hopelijk worden de 
      peilen daarom komend jaar vanuit
      landbouwoogpunt beter 
      gereguleerd. Nat genoeg voor de
      vogels, droog genoeg voor de
      landbouw. Want het blijft een mooi
      gezicht, zo’n foeragerende grutto
      met jongen.”

      Poldernatuur Rotte-Schie  
      De herinrichtingswerkzaamheden 
in polder Schieveen zijn in volle gang: het Polderpad, het 
nieuwe fietspad tussen de Rotte en de Schie, komt ook door 
polder Schieveen te lopen. Naast dit fietspad worden in 
Schieveen ook struinpaden gerealiseerd. Naar verwachting 
zal dit recreatieve netwerk eind dit jaar gereed zijn. Polderpad 
en struinpaden zullen in het broedseizoen gesloten zijn om 
de rust voor de weidevogels te garanderen. De ontwikkeling 
van natuur en recreatie in polder Schieveen vormt onderdeel 
van groenproject Noordrand Rotterdam, een groene en 
ecologische kwaliteitsimpuls tussen de Rotte en de Schie, 
waarin het Rijk (PMR – Project Mainportontwikkeling 
Rotterdam / dubbeldoelstelling 750 ha natuur & recreatie rond 
Rotterdam), Provincie Zuid-Holland, gemeente Lansingerland, 
Natuurmonumenten en gemeente Rotterdam samenwerken. 
Zo ontstaat een recreatieve en ecologische verbinding 
tussen populaire bestaande groengebieden als Rottemeren, 
Midden-Delfland, Ackerdijkse Plassen, Groenzoom en Balij. 
Noordrand Rotterdam is één van de prioritaire gemeentelijke 
groenprojecten, samen met Rivier als Getijdenpark, Plezierrivier 
de Rotte en de Blauwe Verbinding in Rotterdam-Zuid.
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In Schiebroek blijven we voor je klaarstaan

Over sommige geldzaken heb je liever persoonlijk contact of advies. Dus kom snel eens langs om  
kennis te maken.

KOM KENNISMAKEN IN ONZE SNS WINKEL
Loop gerust bij ons binnen voor een persoonlijk gesprek. We leren je graag kennen en horen of we iets  
voor je kunnen betekenen.

Onze winkel is van maandag tot en met zaterdag open.  
Even bellen? Dat kan natuurlijk ook: 030 - 633 30 00

Voor grote of kleine vragen over geld

Rotterdam, Peppelweg 105A

Inmiddels is onze chocoladewinkel bijna 1,5 jaar gevestigd aan de
Kerstroosstraat 7a, zijstraat van de Peppelweg, tegenover schoenwin-
kel Wittepoel.

Na een spannende start vorig jaar maart (midden in de Coronatijd) heb-
ben we toch al een redelijk bestaansrecht opgebouwd met heel veel leuke,
gezellige trouwe vaste klanten. Iedere dag komen daar nog weer nieuwe
klanten bij, die bij de buurvrouw, op het werk, via een cadeautje of anders

kennis gemaakt hebben met onze
heerlijke handgemaakte bon-

bons en/of chocolade en daar-
mee tot de conclusie zijn
gekomen dat ze zelf ook de
chocolaterie graag willen be-
zoeken. Wij zijn heel trots op

onze winkel en genieten van
alle complimenten die wij steeds

weer mogen ontvangen over onze
producten.
Natuurlijk willen wij ook U kennis
laten maken met “Le Petit Bonbon”.
Mocht u ons nog niet kennen dan
nodigen wij u van harte uit om eens
een kijkje te komen nemen. Wat
vindt u zoal bij ons in de winkel; een

assortiment van meer dan 100 bonbons, onder andere met room, met
noten, met marsepein, met praliné en met likeur.
Ook hebben we heerlijke cacao en schilfer truffels en als de temperatuur
het toelaat ook slagroomtruffels. Daarnaast hebben we geboortechoco-
lade en massieve chocolaatjes en heel veel chocolade repen met teksten
zoals bedankt, gefeliciteerd, beterschap, liefs etc. Leuke chocolade ca-
deautjes in de vorm van een hart met bonbons of mooie doosjes. Maar
ook voor een nieuwe woning, een opkikkertje en chocolade cijfers voor
verjaardag, huwelijk of zoveel jarig jubileum. Teveel om op te noemen! 
De komende maanden hebben we weer heel veel heerlijke herfstchoco-
lade. En voor u het weet is de winkel gevuld met de lekkerste handge-
maakte chocoladeletters en staat de feestelijke decembermaand voor de
deur. Natuurlijk kunt u bij ons ook terecht voor bedrijfsgeschenken op
chocoladegebied. De herfstdoosjes voor het najaar, de letters voor de
Sint en heel veel mooie kerstchocolade en cadeau’s voor de Kerst. Geef
u wensen en bestellingen tijdig door, zodat wij het voor u kunnen ver-
zorgen.

Van dinsdag tot en met zaterdag zijn we geopend.
Graag tot ziens bij Chocolaterie Le Petit Bonbon

Le petit    
  onbon

geluk in een doosje

CH
OC

OLATERIEWelkom bij

Le Petit Bonbon 
Het zou ons enorm helpen als u wilt Liken & Delen

Chocolaterie Le Petit Bonbon • Kerstroosstraat 7a (zijstraat Peppelweg, tegenover Schoenwinkel Wittepoel) • 3053 EB Rotterdam-Schiebroek
Telefoon 06 - 40677991 • Info@lepetitbonbon.nl • www.lepetitbonbon.nl
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Schiebroek van Toen (deel 67) : 

De geschiedenis van onze tuinstad vanaf het prille 
begin. Met als rode draad de sociale en maatschappe-
lijke 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”

Geschiedenis van Schiebroek

Verkrijgbaar bij: 
Boekhandel Maximus, Bergse Dorpsstraat 122, 
Hillegersberg en via info@big-mama.nl

D
Margot Leeninga

 it blad reist soms de hele wereld over. Doordat het 
 op de website staat is het bereik buitengewoon groot. 
Overal wonen wel mensen die hun jeugd doorgebracht hebben 
in het dorp Schiebroek en daar nog fijne herinneringen aan 
koesteren. Hier leest u het verhaal van mevrouw Jongsma-
Tieleman als reactie op een eerder artikel.

"Schiebroek is het dorp van mijn jeugd. Mijn grootouders  
hoorden bij de eerste bewoners van het tuindorp. Het was nog 
heel vers: de verhuisauto’s bleven steken in de modder. Het 
eerste huis van mijn ouders in Schiebroek was Schoolstraat 1, 
vlak naast de Adrianaschool en tegenover de Montessorischool. 
Zij kwamen daar in 1933 en verhuisden vlak voor het uitbreken 
van de oorlog naar de Lijsterbeslaan 76. Ik heb ruim vijf jaar 
naast de Adrianaschool gewoond, die mij erg interesseerde. 
Het eerste huis van het laatste blok vóór de Kastanjesingel was 
dat van de familie Stolk (met zoon Lowietje), daarna de familie 
Jansen, en verderop ook nog de familie Lodder. Daarnaast 
woonde een gezin met twee dochters. Ons huis lag in het 
midden van het middelste huizenblok. Vanuit onze achtertuin 
keken we uit op de (oude) huisjes van de heer en mevrouw 
Zonne, links, en juffrouw Dekker, een oude, ongetrouwde dame 
met haar Cyperse poes Miesje (rechts). Mijn moeder zei dat 
Miesje bij haar aan tafel at, en dat Miesje voor het eten eerst 
een kruisje moest slaan (juffrouw Dekker was Katholiek). Als het 
niet waar is is het in ieder geval leuk gevonden. Links van het 
huis van Zonne was het huis van dokter Pronk. 

Oorlog
Toen wij in de Lijsterbeslaan kwamen was ik zes jaar, mijn 
broers vier en twee. Mijn herinneringen daar beginnen met 
de oorlog, het bombardement van Rotterdam. Voor ons als 
kinderen onverwacht, onvoorstelbaar en beangstigend. Mijn 
vader was op zijn werk in de stad, de Westzeedijk, en we zaten 
met mijn moeder 'tussen de schuifdeuren' in het midden van de 
kamers en suite. Ik kan mij niet herinneren dat wij rookwolken 
zagen; het was een geweldig lawaai. En we waren in zorg over 

het lot van mijn vader (die gelukkig weer heelhuids thuiskwam). 
Daarna werd het huis toch een huis-in-de-oorlog: de ramen 
werden beplakt met plakband voor het geval er in de buurt een 
bom zou vallen (het huis moest ’s avonds verduisterd worden), 
buitenshuis was het helemaal donker en er kwam `Sperzeit’. 
Door de oorlog heb ik wel steeds een sluimerend gevoel van 
op-je-hoede-zijn overgehouden.

Herinneringen 
Het heeft voor mij niet het wonen in Schiebroek bedorven;  ook 
ik heb daaraan goede herinneringen. En dan vooral de ruimte 
die we als kinderen buiten tot onze beschikking hadden. De 
straat was van ons, er was nauwelijks verkeer. Voor mijn gevoel 

lees verder op pagina 14

Mevrouw Jongsma-Tieleman met haar broertjes 
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hebben we heel veel en ook gevarieerd gespeeld. Vanzelf doken 
de spelletjes-van-het-seizoen op: knikkeren, tollen, touwtje 
springen, hinkelspelletjes b.v. Maar ook spelletjes die je altijd 
kon doen: diefie-met-verlos, verstoppertje, tikkertje b.v.  En er 
was ruimte om te verkennen en wat te rotzooien (dat misschien 
vooral voor jongens). Mijn oudste broer en zijn vriendjes stookten 
fikkies op het braakliggende terrein van de Cypreslaan, en 
het vaak drassige land daar verleidde hen om te proberen 
droogvoets daarop te lopen. Zo kwam hij nogal eens thuis 
met een brandlucht of natte voeten. Het dorp werd als veilig 
beleefd. Toen mijn oudste broer en ik in 1942 besmet waren met 
dyphterie, we niet naar school mochten, maar niet ziek waren, 
hebben we eens vanuit de Lijsterbeslaan met een door mijn 
vader gemaakte pijl en boog het land bij de Wilgenplas verkend. 
We deden alles lopend, want we hadden geen fietsen. We zaten 
op de Groen van Pinksterenschool aan de Molenvijver, een half 
uur lopen. Zes dagen naar school was dus al tien uur lopen 
per week. We werden niet gebracht of gehaald. Achteraf ben 
ik heel blij met die ervaring. Na de oorlog kregen we een fiets. 
Vanuit de Lijsterbeslaan was je heel snel buiten de stad. Als je 
de Adrianalaan uit reed kwam je op het Zwarte Paadje langs de 
spoorlijn, en zo in Pijnacker, Rodenrijs of Berkel. We zijn ook wel 
eens binnendoor naar Delft gefietst.

Singels en plassen 
Schiebroek ligt beneden de zeespiegel en er was dus veel 
water. Drie singels, met gemaal, waren nodig om het droog 
te houden. Voor ons gaf dat `s winters gelegenheid om vlak 
bij huis te schaatsen. In ons buurdorp Hillegersberg was 

vervolg pagina 13 Schiebroek van Toen

Groeten uit Schiebroek aan Zee

nog meer water: het Ringvaartmeertje en de Bergse Plas 
waren mooie, gezellige schaatsgebieden. Voor vermaak 
in de zomer was er in Hillegersberg het Zwarte Plasje, het 
zwembad van de Sportvereniging Hillegersberg. Als je lid 
werd kon je een seizoenskaart kopen waarmee je de hele 
zomer kon zwemmen, zolang je maar wilde. Het was een 
natuurbad, waarin in het voorjaar in het diepe vaak heel 
kleine visjes zwommen, en soms een waterhoentje. Er 
was een vaste badmeester die ook zwemles gaf. Er waren 
baden van verschillende diepte, van 80 tot 160 centimeter. 
Het diepe was honderd meter lang, met om de 25 meter 
een vlonder waarop je als je dat wilde even kon uitrusten. 
Er dreven ook houten torpedo’s in om op te klimmen. En er 
was  een dubbele duikplank, een lage en een hoge. In de 
zomervakanties heb ik daar heel wat tijd doorgebracht.

Gouden rand 
Mijn leven in Schiebroek eindigde eigenlijk toen ik als 
18-jarige uit huis ging om in Amsterdam te studeren. In 
december 1958 was ik klaar met mijn studie en onmiddellijk 
daarna vertrok ik uit Schiebroek en trouwde. Mijn man 
werkte en woonde in de stad Groningen en ik volgde hem. 
"Och kind, helemaal naar Groningen", zei mijn Rotterdamse 
familie meewarig. Maar ik woon er inmiddels 62 jaar, en nog 
steeds met veel plezier. Net als vroeger in Schiebroek is in 
Groningen, ondanks heel veel uitbreidingen, nog steeds 
ruimte. En de 'stad' is nog steeds 'een pronkjuweel in gouden 
rand'.
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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: redactie

Kopij/advertenties
Het volgende magazine komt uit op 
21 oktober 2021 (onder voorbehoud). U kunt uw 
kopij vóór 28 september 2021 inleveren:
e: redactie@leven-in-schiebroek.nl. 
Informatie over advertentietarieven 
krijgt u eveneens via redactie@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

sbo Leven in Schiebroek

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.

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
Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
info@leven-in-schiebroek.nl

Binnen enkele jaren moet 20 hectare extra groen gerealiseerd 
zijn in Rotterdam. Want wonen in een groene omgeving is fijn. 
Gaat u ook voor een groenere straat of buurt? Dan zijn er vele 
mogelijkheden. 

Maak een geveltuin
Met een geveltuin kunt u heel makkelijk zelf uw huis en straat 
opfleuren. Dus tegel eruit, plant erin! Maar hoe pakt u dat aan? 
Deze zomer haalt de gemeente de tegels op die u overheeft. 

Een groene tuin
U kunt ook uw achter- of voortuin groen(er) maken. Waarom?
Omdat u er blij van wordt, omdat het uw tuin afkoelt, omdat 
het voorkomt dat tuin en straat blank staan na heftige regen 
én omdat het goed is voor insecten, vogels en andere dieren.

Adopteer een boomspiegel
Een boomspiegel is de plek rondom een boom, waar vaak niets 
groeit. Zonde! Want in een mum van tijd kunt u er iets heel 
moois van maken. 

Zet plantenbakken neer
Met plantenbakken krijgt u makkelijk en snel extra groen op de 
stoep voor uw huis. Wilt u samen met andere bewoners een 
grote plantschaal in uw straat? Bekijk de mogelijkheden en 
vraag een financiële bijdrage aan bij de gebiedscommissie.

IK GA VOOR GROEN IN TUINSTAD SCHIEBROEK
Het dak op
Ga het dak op met uw tuin. Het is niet alleen mooi, het 
is ook nog eens heel goed voor de natuur. Een daktuin 
houdt de warmte vast in de winter, koelt in de zomer en 
isoleert ook nog geluid. Daarnaast is het ook heel goed 
voor de waterberging. De gemeente stelt hiervoor subsidie 
beschikbaar.

Samen met de buren
Waarom zou u niet samen met uw buren aan de slag 
gaan? Goed voor het groen én voor de gezelligheid. De 
mogelijkheden zijn eindeloos. De gemeente denkt graag mee 
over uw groenplannen. Ook Opzoomer Mee helpt bewoners 
met 'groene' vingers.

Vraag subsidie aan
De gemeente stelt subsidie beschikbaar als u groen aanlegt 
in uw tuin, op uw dak of aan uw gevel. Meer informatie vindt u 
op Rotterdam.nl/ikgavoorgroen

Geef door hoeveel tegels u gewipt heeft
Rotterdam doet mee aan het NK Tegelwippen. Help 
Rotterdam aan de overwinning! Geef tot 30 september op de 
site van www.groenemorgen.org door hoeveel tegels u uit uw 
tuin hebt gehaald en help mee aan een overwinning!

Alle informatie vindt u op Rotterdam.nl/ikgavoorgroen

Let op: Hebt u een nee/nee sticker op de brievenbus? Dan mogen wij het blad niet 
meer bezorgen. U kunt het afhalen bij wasserij Verboom of bij AH en Plus.
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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 


