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De ransuil is vaste gast in het Schiebroekse Park
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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

Rouwcentrum Overschie  |  Hoornsingel 10, Rotterdam-Overschie
010 245 70 90 (dag en nacht)  |  www.biemans-uitvaartzorg.nl

Biemans uitvaartzorg: zeker, betrouwbaar.

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: 

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

www.bloemsierkunstsjerp.nl
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De winter is nog niet voorbij en de energieprijzen 

blijven hoog. Uw hulp blijft nodig. Met onderstaande 

QR-code kunt u uw digitale steentje bijdragen. 

Liever gewoon overmaken? 

Dat kan natuurlijk ook: 

NL 97 RABO 0314 10402 

t.n.v. sbo Leven in Schiebroek 

ovv. Energie Steunfonds Schiebroek. 

de twee voedselbanken in Schiebroek. Beide voedselbanken 
kregen elk een extra budget toebedeeld, waarvan de 
besteding gebeurt op basis van de kennis en ervaring van de 
locatiemanagers van beide voedselbanken. Die zijn namelijk 
het best in staat aan te geven aan welke extra’s hun klanten 
wel behoefte hebben, maar die niet standaard in de reguliere 
voedselpakketten zitten.
.

Maaltijdsoep
We weten dat er mensen en gezinnen zijn die, om de 
energielasten te kunnen betalen, óf in de kou bivakkeren óf 
minder vaak of in het geheel niet meer warme maaltijden 
(kunnen) nuttigen. Om de koude winterperiode iets
aangenamer door te komen is er verder voor gekozen om naast 
deze eenmalige verstrekking van iets extra’s, ook gedurende 
een aantal weken maaltijdsoep  beschikbaar te stellen. Zo
                 krijgen de klanten van o.a. de voedselbanken
                      vouchers waarmee ze de soep kunnen
                         ophalen of kunnen nuttigen in een warme
                            omgeving. Natuurlijk lossen we de problemen
                              waarmee veel wijkbewoners te maken hebben
                               met deze actie niet op. Maar voor veel
                              mensen is het toch net even iets extra’s en de
                             wetenschap dat veel andere wijkbewoners aan
                            hen hebben gedacht en hiervoor hebben
                         gedoneerd zal hopelijk voor een ander stukje
                     warmte zorgen. 

Dank u wel 
Een dankwoord is op zijn plaats. Dank aan iedereen die een  
bedrag overmaakte. Dank aan de St. Bernadette Parochie die 
de opbrengst van hun eigen actie spontaan overmaakte op 
de rekening van het steunfonds. Dank aan de instellingen, 
corporaties, wijkraad, kerken die zich gezamenlijk blijven 
inspannen om onze medewijkbewoners te helpen. Want de 
winter is nog niet voorbij en de energiecrisis ook niet. 
Uw hulp blijft nodig!

IN DIT BLAD o.a.

Schiebroek Solidair     3

Parkeren Plaswijckpark    5

Schiebroekse Park     7

In vliegende vaart             11 

Schiebroek van Toen             13

Kind zijn in Schiebroek            15

SCHIEBROEK SOLIDAIR

D
Ton van Eijsden

 e door Leven in Schiebroek gestarte aktie Schiebroek
 Solidair, bedoeld om wijkbewoners die door de
gestegen energieprijzen extra werden getroffen een steuntje 
in de rug te geven, mag zonder meer een succes worden 
genoemd. In totaal is een bedrag van iets meer dan 
€ 14.000,- gedoneerd. 

Aan de slag...
In navolging van initiatieven elders in het land was de 
bedoeling om die wijkbewoners die de in november en 
december vorig jaar ontvangen energietoeslag van € 190,- niet 
nodig hadden, deze (of elk ander bedrag) te laten doneren. Met 
die donaties zouden mensen die letterlijk en figuurlijk moesten 
kiezen tussen eten of kou lijden toch een extraatje kunnen 
ontvangen.  
Voor de besteding van de opbrengst van de actie werd een 
werkgroep geformeerd bestaande uit leden van de wijkraad, 
bewonersorganisatie LiS, welzijnsorganisatie Gro-Up, 
de kerken en woningcorporaties Havensteder en Hef 
Wonen (v/h Vestia). Mensen die vrij snel binnen 
hun organisatie kunnen handelen.
De beide woningcorporaties besloten tot extra 
acties op het gebied van energiebesparende 
maatregelen in delen van hun woningbezit in 
Schiebroek. Daarbij moet gedacht worden aan 
het aanbrengen of beschikbaar stellen van 
extra isolerende maatregelen, zoals tochtstrips 
en radiatorfolie. Niemand liet zich onbetuigd. 
Kunstfestival Schiebroek-Hillegersberg en Wijktheater 
De Buurvrouw organiseerden samen een sfeervolle en 
kleurrijke kerstmarkt. Een markt die, ondanks de barre 
weersomstandigheden, goed werd bezocht en ook een 
mooie opbrengst had: € 1850,- kon worden overgemaakt aan 
het Energie Steunfonds Schiebroek. Daarnaast werden bij 
winkeliers collectebussen geplaatst. 

De besteding
Om de meest kwetsbare doelgroep te kunnen bereiken is 
gekozen om die primair te zoeken in het klantenbestand van 

ENERGIE STEUNFONDS SCHIEBROEK

SAMEN ZIJN WE SCHIEBROEK EN 
SAMEN KUNNEN WE ER TOE DOEN
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Marijke van Seventer

B

HOOFDPIJNDOSSIER PLASWIJCKPARK

 ij het lezen van deze titel zullen sommigen de
 wenkbrauwen optrekken: alweer Plaswijckpark? 
Of is het nog steeds? Helaas ja, nog steeds. Al jaren 
klaagt Schiebroek over de problemen die bezoekers van 
Plaswijckpark veroorzaken: parkeren op plaatsen waar het niet 
mag, belemmeren van doorgang door geparkeerde auto’s, 
gevaarlijke situaties veroorzaakt doordat bestuurders op zoek 
naar een plaatsje niet opletten enz. enz. 

Geharrewar, vraagtekens en stilte
Al in 2015 werd er in samenwerking met de afdeling 
Mobiliteit van de gemeente een klankbordgroep opgezet, 
een parkeeronderzoek gehouden en vastgesteld dat er 
een structureel tekort was aan parkeerplaatsen en dat 
om dit probleem op te lossen extra parkeerruimte van ten 
minste 250 à 350 plaatsen nodig was. Dit om de normale 
seizoensdrukte op te vangen. Voor piekdagen zou een terrein 
van ten minste 1000 plaatsen nodig zijn. Besloten werd dat 
voor die “normale” drukte gezocht moest worden naar één 
aaneengesloten terrein en dat niet op allerlei plaatsjes maar 
wat plekken zouden worden ingericht. Na grondig onderzoek 
naar mogelijke locaties viel de keuze van de groep op het 
aanleggen van die parkeerplaats op een deel van het terrein 
van de tennisvereniging Plaswijck, eigen terrein van het park. 
Daar dacht de tennisvereniging anders over en zij vonden 
gehoor bij een wethouder die daar toevallig ook lid van was. 
Het geharrewar dat hierover ontstond resulteerde uiteindelijk 
in een proces tussen Plaswijckpark, de verhuurder van het 
terrein en de huurder (de tennisvereniging). De vereniging 
won en kreeg een huurcontract voor tien jaar toegekend. 
Plaswijckpark zegde toe na afloop van die tien jaar het contract 
hoe dan ook te beëindigen. Maar ja, tien jaar duurt erg lang en 
het bezoekersaantal van Plaswijckpark blijft stijgen. Hoe nu? 
De gemeente, die niet eens de moeite had genomen om de 
afloop van het proces aan de klankbordgroep mee te delen, 
hulde zich in diep stilzwijgen. Tot... ergens in 2021. Toen meldde 
zich een nieuwe gemeentelijke projectleider die vol goede 
bedoelingen met de klankbordgroep aan het werk wilde gaan 
voor mogelijke oplossingen. Hij drong bij de wethoudster aan 
op beslissingen/richtlijnen. Dat aandringen duurde tot vier 
maanden voor de verkiezingen van maart 2022. Toen verklaarde 
de wethoudster dat zij onmogelijk met nog maar zo’n krappe 
zittingstijd zo’n verstrekkende beslissing kon nemen en 
daarmee werd het opnieuw stil.

Gebrekkige en onjuiste informatie
De nieuwe coalitie is voortvarender. De vorige coalitie had 
nog besloten om alsnog de 34 parkeerplaatsen aan te leggen 
waartoe zij al vele jaren geleden door de Raad van State 
verplicht was. Men had zelfs al advies gevraagd aan (toen 
nog) de gebiedscommissie om twee mogelijke locaties via 
een stemmingsprocedure bij MijnRotterdam.nl aan Schiebroek 
voor te leggen. Digitaal kiezen waarbij je inlogt met DigiD, 
niet iets waar alle Schiebroekenaars echt vertrouwd mee 
zijn. Ondanks een negatief advies van de (toenmalige) 
gebiedscommissie werd de digitale stemmingsprocedure 
ingezet. Met een minimum aan informatie werd de keuze aan 

Schiebroek voorgelegd en dat gebeurde, zei de gemeente, 
met instemming van de gebiedscommissie. Niet dus.
Er kwamen niet zoveel stemmen, maar degenen die stemden 
stemden voor een locatie op de hoek Jasonweg/AVOlaan en 
niet op parkeren langs de Peppelweg. Dat de eerste locatie 
opoffering van een heel plantsoen betekende en er bij de 
tweede geen metertje groen van de Meidoornweide af zou 
gaan werd niet verteld. Evenmin dat de plaats onlogisch was: 
de meeste bezoekers komen vanuit de 3Bhoek en passeren 
die plek in de hoop op een plaatsje dichterbij het park. Zouden 
ze omkeren of zouden ze hun heil in de wijk zoeken als dat niet 
lukt? 

Uit de hoge hoed: betaald parkeren
Maar zoals gezegd, de nieuwe coalitie is voortvarender. Men 
beseft dat met die 34 plaatsen het probleem niet is opgelost. 
Daarom kondigde de wethouder een parkeeronderzoek aan 
(hadden we die niet eerder gehoord?) en deelde en passant 
mee dat hieruit wel eens als oplossing betaald parkeren zou 
kunnen komen. Het protest van de wijkraad hierover – betaald 
parkeren is geen oplossing – was nog niet bij de gemeente 
geland of die deelde mee een onderzoek naar de mogelijkheid 
betaald parkeren te gaan uitvoeren in Schiebroek/Oud-
Hillegersberg. En dat nadat de gemeente net aan de wijkraad 
Hillegersberg de toezegging had gedaan dat er voorlopig geen 
parkeeronderzoek in Oud H’berg werd gedaan omdat heel dat 
gedeelte van die wijk momenteel één grote chaos is vanwege 
het uitvoeren vaan rioleringswerkzaamheden en het afsluiten 
van hele straten hiervoor.

Hoofdpijn! 
De wijkraad van Schiebroek is niet blij. De wijkraad van 
Hillegersberg evenmin. Zij zien dit niet als een poging van de 
gemeente om een eind te maken aan de parkeerproblematiek 
maar meer als een slinkse poging om het betaald parkeren 
nog verder uit te breiden. Want dat moeten betalen zal de 
bezoekersstroom echt niet tegenhouden. De overlast zal 
blijven. Overlast ontstaan doordat Plaswijckpark, gedwongen 
omdat de gemeente geen subsidie meer gaf, via advertenties 
vanuit de hele regio en zelfs landelijk bezoekers moest 
aantrekken. En nu wil die gemeente, die zich al geld uitspaarde 
door die geweigerde subsidie, ook nog verdienen aan de 
overlast door betaald parkeren in te voeren in de wijk. Het is 
inderdaad om hoofdpijn van te krijgen.
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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. 

Kunstgebitten    Reparaties    Klikgebit

Tandprothetische praktijk

Schiebroek

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



7

In 2023 komt de Wijkraad Schiebroek 
bijeen op::
dinsdag 7 maart
dinsdag 4 april
dinsdag 2 mei
dinsdag 6 juni
dinsdag 4 juli
dinsdag 5 september
dinsdag 3 oktober
dinsdag 7 november
dinsdag 4 december 

De vergaderingen van de Wijkraad Schiebroek zijn openbaar. 

Schiebroek

DE WIJKRAAD KOMT ELKE MAAND BIJEEN

 e Wijkraad Schiebroek vergadert maandelijks op de
 eerste dinsdag van de maand in de grote zaal van 
wijktheater De Buurvrouw, Larikslaan 200, 3053 LG Rotterdam.
U bent van harte welkom.
 
De agenda en agendastukken zijn te vinden op de website van 
de gemeente Rotterdam: wijkraad.rotterdam.nl 
Daar ziet u een lijstje met de vergaderingen van alle 
Rotterdamse wijkraden. Scroll even naar Wijkraad Schiebroek. 
Mocht u de wijkraad iets te vragen of te melden hebben dan 
kunt zich tot vijf minuten voor aanvang van de vergadering 
aanmelden als inspreker. 
De vergaderingen beginnen om 20.00 uur. 

D

NIEUWS OVER SCHIEBROEKSE PARK

In het voorjaar organiseert de gemeente informatieavonden 
en gaat ze in gesprek met bewoners van de wijken Schiebroek 
en 110-Morgen over het ontwerp voor de noordrand van het 
Schiebroekse Park. Vanaf 2021 konden bewoners input geven 
voor het toekomstige ontwerp van dit deel van het park. 
Een veelvoorkomende reactie was dat de gemeente niet te 
rigoureus te werk moest gaan. De gemeente neemt dat over. 
Het volwassen karakter van het park blijft dan ook gewoon 
behouden. 

Verbeteren ecologische waarde
Van een grote kaalslag is dus zeker geen sprake. Wel volgen 
er wat kleinere ingrepen, zoals het aanleggen van meer 
watergangen, twee nieuw bruggen met oversteek voor 
kleine zoogdieren, natuurvriendelijke oevers, het her en der 
wat uitdunnen van het bosplantsoen om iets meer variatie 
in beplanting te krijgen. Ook zullen er een ijsvogelwand 
en vleermuisroutes worden aangelegd en worden twee 
paddenpoelen opgeknapt. Al deze ingrepen dragen bij aan het 
verbeteren van de ecologische waarde van dit deel van het 
park en geven het een iets gevarieerdere uitstraling.

Informatieavond 
Tijdens de informatieavond in het voorjaar wordt een eerste 
ontwerp gepresenteerd, inclusief een beplantingsvoorstel. De 
reacties daarop worden besproken met de klankbordgroep. 
De klankbordgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van de 
verschillende verenigingen in dit deel van het park, Natuur- en 
Vogelwacht Rotta, Bewonersorganisatie Leven in Schiebroek, 
Bewonersorganisatie 110-Morgen en een afvaardiging 
van Bedrijventerrein Schiebroek. De uitnodiging voor de 
informatieavond wordt huis aan huis in beide wijken verspreid. 

Wandelingen
Samen met Natuur- en Vogelwacht Rotta organiseert de 
gemeente in juni/juli wandelingen door het Schiebroekse 
Park. Zo kan iedereen zien en horen wat het ecologisch belang 

Wouter Das, coördinator inpassing RA16

van het park is en hoe het toekomstige ontwerp dat verder 
gaat verbeteren. De data voor de wandelingen worden later 
vastgesteld. Tijdens de informatieavond kan iedereen zich wel 
vast opgeven.

Uitvoering 
De herinrichting van dit deel van het park staat gepland voor 
2025. De uitbreiding van het Gedenkbos moet eerder gaan 
plaatsvinden om zo snel als mogelijk de wachtlijst weg te 
werken. 

U kunt het project volgen via
https://www.rotterdam.nl/a16-rotterdam.
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Kinderboerderij De Wilgenhof is gelegen op een prachtlocatie 
naast het Berg- en Broekpark. Al meer dan 50 jaar maken 
kinderen en volwassenen hier kennis met de dieren en natuur. 
Op De Wilgenhof leven onder andere kippen, koeien, varkens 
en konijnen. Bij mooi weer kun je een wandeling maken tussen 
de geiten en schapen, of neem eens een kijkje in de stallen. 
In het lescentrum van de kinderboerderij zijn regelmatig open 
lessen. Ook de komende tijd zijn er op en om de boerderij weer 
allerlei leuke activiteiten te doen!

Vogelexcursies
In Schiebroek zijn veel mooie en bijzondere vogels te vinden. 
Juist als de bomen nog kaal zijn kan je ze extra goed bekijken! 
En nu de dagen weer langer worden, kun je ook al meer 
zangvogels horen. Op woensdagmiddag 22 februari starten 
twee vogelexcursies vanaf het lescentrum, om 14:00 en 15:00 
uur. Een educatief medewerker begeleidt de wandeling door 
het mooie Berg- en Broekpark, geeft onderweg uitleg en tips 
waar je op moet letten als je vogels wilt spotten. Verrekijkers 
en zoekkaarten gaan uiteraard mee. De excursies duren ieder 
ongeveer drie kwartier. Deze activiteit is gratis, en leuk voor 
iedereen die geïnteresseerd is!

Speurtochten
Op de boerderij kan je altijd een leuke (gratis) speurtocht doen. 
Elke maand staan er andere dieren centraal. In februari zijn dat 

zeedieren. Doordeweeks na schooltijd kan je ook even vragen 
of je even bij de zeedieren in het lescentrum mag kijken. En 
in maart zijn de kikkers en padden aan de beurt. Die zijn in 
de lente volop te zien en horen rond De Wilgenhof! Kom je 
meespeuren?

Peuter-uurtjes
De hele maand maart zijn er speciale uurtjes voor de peuters: 
iedere dinsdag- en donderdagochtend van 10:30 tot 11:30 uur is 
er een voorleesactiviteit en kunnen de peuters dieren knuffelen 
en voeren. Deelname is gratis.

Overall en boerenzakdoek
Altijd al willen weten hoe het is om op de kinderboerderij te 
werken? Op woensdag 1 maart van 9.00 tot 12.30 mag je o.a. 
helpen met het voeren van de dieren en het schoonmaken van 
de hokken en stallen. Uiteraard gekleed als echte hulpboer: 
in overall en met boerenzakdoek. We sluiten af met een echte 
boerenlunch! Deelname kost €3,50. Meedoen? Schrijf je in bij 
de dierverzorger of via kbwilgenhofsenc@rotterdam.nl. Let op: 
er is maar beperkt plek, dus vol is vol! 
Tot ziens op De Wilgenhof!

Stichting Natuurstad Rotterdam telt 8 bijzondere kinderboerderijen en 14 

inspirerende (school-)tuinen. Check voor meer informatie op de site van 

Natuurstad: https://www.natuurstad.nl/bezoeken/agenda

VOGELEN, SPEUREN, KNUFFELEN
… en nog veel meer op De Wilgenhof

WEEK VAN DE GROENE TUIN
Een groene tuin: daar word je toch vrolijk van? Van 4 t/m 10 
april 2023 delen we tijdens de Week van de Groene Tuin elke 
dag verschillende groene én duurzame tips. Door je tuin, 
balkon of straat te vergroenen en te verduurzamen zorg je voor 
minder wateroverlast en hittestress die worden veroorzaakt 
door het veranderende klimaat. Met groen verwelkom je 
ook insecten, vogels en andere dieren en draag je bij aan 
biodiversiteit. Bovendien krijgen plagen en onkruid in een 
evenwichtige tuin minder ruimte en zijn minder chemische 
bestrijdingsmiddelen nodig. 

Maak je tuin klimaatproof
Groene tuinen zijn belangrijk met het oog op klimaatadaptatie: 
het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering, zoals 
hitte, droogte en wateroverlast. In periodes van hitte bieden 
bomen en planten natuurlijke schaduw en verkoeling. In 
periodes van veel regen of extreme buien, kan regenwater 
in een groene tuin beter wegzakken dan in een volledig 
betegelde tuin. 

Omarm dieren in je tuin
Groene tuinen en balkons zijn oases in een dorp of stad. 
Kleine dieren, insecten en vogels vinden hier voedsel en 
schuilplaatsen. Een tuin vol leven is niet alleen leuk om naar 
te kijken, maar ook nuttig. Bijen helpen bij de bestuiving van 
planten. Vogels, egels en allerlei insecten helpen je tuin 
gezond en vrij van plagen te houden. 

Voorkom onkruid en plagen
Bladluizen, slakken en andere beestjes horen bij de natuur. 
Maar hoe voorkom je dat ze in jouw tuin uitgroeien tot een 
plaag? Zorg dat je planten gezond en sterk zijn, dan zijn 
ze minder vatbaar voor ziekten en plagen. Ook kun je de 
natuurlijke vijanden van plagen uitnodigen en zorgen dat de 
beestjes jouw tuin geen aantrekkelijke plek vinden. Onkruid kun 
je voorkomen door de bodem te bedekken met planten. 

Ontsteen je tuin
Tegels vervangen door groen in je tuin is goed voor het klimaat 
en de natuur. In een groene tuin heb je minder wateroverlast, 
is het koeler in de zomer en een groene tuin is goed voor 
allerlei dieren, insecten en vogels. Maak minimaal 60 procent 
van je tuin groen. Kies voor de delen die wel verhard worden 
voor halfverharding, waterdoorlatende klinkers of een terras 
met brede voegen. Zo kan het water nog de bodem intrekken. 
Als je toch een verhard paadje of terras aanlegt, kies dan voor 
tweedehands of betonnen tegels met een keurmerk. 

Meer tips zijn te vinden op www.weekvandegroenetuin.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

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) 

TandarTsprakTijk 
kasTanjesingel
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Het zal u misschien in de kerstdrukte niet zijn opgevallen, maar 
in ons vorige nummer stond geen artikel over RTHA. Dat terwijl 
het onderhand een vaste rubriek leek te worden. Gebeurde er 
dan niets? Was er behalve de in de decembermaand zo veel 
bezongen en gewenste vrede op aarde ook sprake van vrede 
in het luchtruim? Helaas nee, er gebeurde juist van alles, maar... 
of de duvel er mee speelde, allemaal na de deadline van ons 
decembernummer. 

In vliegende vaart
Net na die deadline werd het EPP gepubliceerd, het Eind 
Product Participatieproces. En daar kwam een inspraakronde 
over bij de gemeente en een bij de provincie en bij de 
gemeente Lansingerland en bij… Ook nu ligt er weer een 
inspraakronde op ons te wachten en zelfs een zienswijze te 
schrijven, maar niet voordat de wijkraad een overleg heeft 
gehad met de wethouder omdat de tijd tussen publicatie 
van het nieuwste te bespreken geschrift, het Concept 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) over de MER en de 
bespreking in de gemeenteraad daarover, te kort is om nog 
voor die tijd schriftelijk commentaar in te dienen. Duizelt deze 
opsomming u? Al deze zaken kwamen in een paar weken tijd in 
vliegende vaart voorbij en dat terwijl er toch ook nog zoiets als 
een eindejaarsreces was. 

Belangen 
Wat gebeurde er nu allemaal in die periode ? Allereerst was 
er op 15 november de publicatie van het EPP. Dat week niet 
echt af van het VPP, het Voorlopig Product Participatieproces 
behalve dat een aantal deelnemers er in een kanttekening 
zijn/haar ongenoegen over uitte. Niet zomaar een paar 
deelnemers, maar de bewonersvertegenwoordigers. De 
bewonersvertegenwoordigers van Rotterdam waren al eerder 
uit het proces verdwenen, maar nu kwam er ook kritiek 
uit Lansingerland en Schiedam. Ook daar was men tot de 
conclusie gekomen dat dit geen echt participatieproces was. 
Omdat de bewonersstem er niet in gehoord werd, maar het 
hele proces puur een onderhandelingsronde was tussen de 
commerciële partijen. De voor dit proces beloofde mutual gains 
(wederzijdse voordelen) die partijen voor ogen waren gesteld, 
bleken alleen voordelig voor de zakelijke partijen en gingen 
volledig voorbij aan de belangen van bewoners. Belangen 
zoals vermindering van hinder en gezondheidsrisico’s. Niet 
commercieel, wél belangrijk.
Op 6 december mochten bewoners komen inspreken bij 
de gemeente, maar vóór die tijd had wethouder Karremans 
nog twee avonden belegd om persoonlijk van bewoners te 
horen wat zij van RTHA vonden. Ook had hij een enquête 
laten uitvoeren. Die enquête kreeg van alle kanten kritiek 
omdat zij niet echt professioneel was opgesteld, en of het nu 
aan die kritiek lag of aan de indringende gesprekken op die 
bewonersavonden, maar de wethouder heeft niet meer met die 
enquête gedaan dan vaststellen dat hij zo de mening van heel 
Rotterdam had geprobeerd te peilen. De uitslag is nooit bekend 
gemaakt, wel die van die avonden: Hier sprak de wethouder 
met direct betrokkenen/omwonenden en dat maakte diepe 
indruk op hem. Dusdanig dat hij, toch afkomstig uit een partij 
die de belangen van RTHA na aan het hart ligt, nu toch ook 

het belang van hinderbeperking scherp inzag en dat ook op 
papier zette in een brief naar de gemeenteraad. Dat sterkte de 
insprekers op 6 december. De beide wijkraden van Schiebroek 
en Hillegersberg traden hier gezamenlijk op en natuurlijk 
de BTV. Ook de bewonersorganisaties van Hillegersberg en 
LiS spraken in. Allen hielden het kort om niet in herhalingen 
te vervallen en wezen op de “valkuilen” in het EPP, namelijk 
geformuleerd als zou hiermee de hinder verminderen, maar in 
de praktijk zouden er alleen maar meer vluchten en dus meer 
hinder komen. De wijkraden en organisaties kregen ieder vijf 
minuten spreektijd, individuele insprekers drie minuten. Dit 
vanwege het grote aantal insprekers. En hoewel met name 
de bijdrage van LiS op (verboden) applaus mocht rekenen, 
werd de bijdrage die het meeste indruk maakte geleverd 
door een tweetal (kinder-)longartsen. Die schetsten de 
gezondheidsrisico’s en wezen de raad erop dat zij hier stonden 
voor wie hier niet gehoord konden worden: de kinderen van nu 
en van de toekomstige generatie. En dat stemde iedereen tot 
nadenken.

Misleidend rapport
Zoals gezegd werd ook in omringende gemeentes gesproken 
over het EPP en uiteindelijk zelfs in de gemeente Den Haag! 
Dat gebeurde pas op 25 januari  jl. want het duurde even tot 
het tot dat stadsbestuur was doorgedrongen dat de naam 
van hun stad toch op het stationsgebouw staat en zij dus ook 
iets met de reputatie van het vliegveld te maken hebben. 
Maar inmiddels was er ingesproken tot bij de Provincie toe. 
Strekking bij al die inspraakrondes: dat EPP is een verfoeilijk 
en misleidend product. En ook de gemeente Rotterdam 
zat niet stil: op 15 december schreef wethouder Karremans 
een brief naar RTHA met het indringende verzoek om bij de 
aanvraag van het Luchthavenbesluit toch vooral ook rekening 
te houden met de belangen van omwonenden, met kortere 
openingstijden, verbod op nachtvluchten en daarmee op 
termijn indien noodzakelijk te krimpen. Of RTHA hierop heeft 
geantwoord is niet bekend.

IN VLIEGENDE VAART...
Marijke van Seventer

lees verder op pagina 12



12

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.

MER-rapport, concept-besluit en zienswijzen
Je zou het haast vergeten met alle drukte rondom 
dat participatieproces, maar dat is niet meer dan een 
voorbereidende handeling. Een aangeraden scenario voor 
wat de luchthaven in de vergunningsaanvraag zou kunnen 
zetten. Een informeel proces tot dusverre. Maar nu behoort 
het formele proces te starten: de aanvraag van RTHA voor 
een luchthavenbesluit (=vergunning). Voordat die vergunning 
verstrekt wordt dient eerst een MER-onderzoek plaats te 
vinden (Milieueffectreportage). Nadat de voorstellen van RTHA 
op milieueffecten zijn doorgelicht en aan de minister op grond 
van die MER een advies is uitgebracht (niet bindend!) komt de 
minister met een conceptbesluit. Daarop kunnen zienswijzen 
worden ingediend, via de Raad van State die deze al dan 
niet gegrond verklaart en op zijn beurt de minister adviseert 
(inderdaad niet bindend.) Daarna  komt dan eindelijk de 
minister met het definitieve besluit. 

Zienswijze in vliegende vaart
Dat duurt al lang genoeg, zou u zeggen. Maar nee, op 25 
januari ontvingen de wijkraden van H’berg, Schiebroek 
en Overschie  een brief van de wethouder dat RTHA het 
voornemen heeft een verzoek om een luchthavenbesluit 
in te dienen  - dus dat moet nog gebeuren! – en dat naar 
aanleiding daarvan door het ministerie een zogenaamde 
“Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NDR) voor het kader van de 
MER” is opgesteld. In gewone woorden: een omschrijving van 
wat en tot hoever er met die MER nu precies onderzocht moet 

worden. Die NDR ligt in concept vanaf 26 januari tot 8 maart 
ter inzage en in die tijd mogen er  - u voelt hem al aankomen 
–  zienswijzen op ingediend worden. Volgens de brief zal ook 
de gemeente dat doen. Over de inhoud zal op 14 februari een 
besluit worden genomen. Dat betekent dat als de wijkraden 
hierover nog iets willen schrijven naar de gemeente zij dit 
uiterlijk 30 januari moeten doen wil het nog door de commissie 
in behandeling worden genomen. Wat je een vliegende vaart 
noemt. De wethouder begrijpt dat dat zelfs van onze altijd 
snel reagerende wijkraden te veel gevraagd is en stelt een 
mondeling overleg voor. Maar dan moeten die zienswijzen nog. 
Daarvoor heeft  het ministerie aangekondigd een informatie-
avond te houden op 9 februari in het gemeentehuis Schiedam 
van 19.00u tot 21.00u. Vertegenwoordigers van het ministerie 
en van de luchthaven staan dan klaar om al uw vragen te 
beantwoorden, aldus het ministerie. Die avond is al geweest 
als u dit blad ontvangt helaas. Daarom zetten we het op de 
website. In vliegende vaart, in de hoop dat het nieuws u op tijd 
bereikt.

Vervolg pagina 11 - In Vliegende Vaart

LIS-MAGAZINE NIET ONTVANGEN?
 
Hebt u een nee/nee sticker op de brievenbus? 
Dan mogen wij het blad niet bezorgen. 
U kunt het afhalen bij De Buurvrouw, wasserij 
Verboom of bij AH, Lidl of Plus.
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Schiebroek van Toen (deel 76) 

E
Margot Leeninga

Verkrijgbaar bij: 
Boekhandel Bruna Peppelweg 88a, 
Boekhandel Maximus, Bergse Dorpsstraat 122, 
Hillegersberg en via info@big-mama.nl

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”

later de Eduard van Beinumschool. Daarna ging ik naar het 
Caland Lyceum aan de Argonautenweg. Mijn beste vriendin 
woonde in Schiebroek en ik had er ook familie wonen, dus ik 
kwam er regelmatig. Op het Caland heb ik een aantal jaren 
doorgebracht. Later heb ik de Academie voor Beeldende Kunst 
gedaan, waar ik ook mijn huidige man ontmoette. Ik ontdekte 
dat ik toch niet echt als kunstenaar verder wilde. Mijn moeder 
was onderwijzeres en had vaak gezegd dat we toch vooral 
in het onderwijs moesten gaan werken en uiteindelijk is dat 
ook gebeurd. Wij woonden aan de Grindweg in een van de 
dijkhuisjes." 

Naar Schiebroek
"Daar werden onze twee kinderen geboren en het huisje werd 
het te klein. Onze kinderen zaten op de Adrianaschool in de 
Schoolstraat. Dat was een kleinschalige Jenaplanschool.  Er 
waren maar drie klassen en een kleuterklas. De kinderen 
leerden elkaar te helpen, door de verschillende niveaus heen. 
Het was een bijzonder leuke en gezellige school. Twee juffen 
namen dagelijks hun hond mee en dat was voor sommige , 
'onrustige' leerlingen heel goed om even te ontspannen.  
Dat zou nu onmogelijk zijn."

 en toevallige ontmoeting, een gesprek, een telefoontje,
 herkenning: het zijn allemaal ingrediënten waarop deze 
rubriek gebaseerd is. Toos Linnemann, geen Schiebroekse van 
geboorte, maar verknocht aan onze Tuinstad, zou geen andere 
plek kunnen noemen waar ze zou willen wonen. Schiebroek ís 
haar thuis, haar plek.

Bijzonder
Toos werd geboren in Rotterdam-West en verhuisde toen 
ze zeven jaar was met haar ouders, broer Frits en zusje 
Margreet naar Hillegersberg. Vader werkte bij Electrostoom 
en het bedrijf kocht een lapje grond in de weilanden, waar 
een rijtje huizen werd gebouwd voor de werknemers, aan de 
Chopinlaan. En niet zomaar huizen: een Deens architect werd 
in de arm genomen om de huizen te ontwerpen, waar het 
hoger personeel kwam te wonen én het gezin Linnemann. 
Bijzondere huizen met een prachtige, Zwitserse Therma 
keuken. De voorwaarde was dat vader nu en dan de keuken 
aan (potentiële) klanten liet zien. Dat leidde later, toen het gezin 
zich had uitgebreid met nog een meisje, Liesbeth, weleens 
tot hilarische toestanden. Dan moest het natuurlijk wel strak 
en netjes zijn en krijg dat maar eens voor elkaar met vier 
wildebrassen. Want dat waren het: vrijbuiters, vertelt Toos. "We 
waren altijd buiten, vaak onder de modder. Op het terras lagen 
standaard schone kleren voor ons klaar. Met de buurkinderen 
speelden we dat het een lieve lust was; onze ouders gingen 
niet echt met elkaar om, want tja... je gaat natuurlijk niet bij je 
personeelschef koffie drinken. We deelden een aantal zaken 
met de buren. Zo hadden we één telefoon en één borstel 
om de speciale parketvloer te reinigen én we hadden een 
gemeenschappelijke tuin. Er was een huisbaas die bijzonder 
streng op de regels toezag: er mocht geen was buiten hangen 
en er mochten geen fietsen tegen de gevels geplaatst worden. 
Hij hield echt toezicht en we hebben vaak genoeg onze ouders 
moeten waarschuwen dat hij eraan kwam wandelen, handen 
op de rug. Ik kijk terug op een heerlijke, onbezorgde jeugd in 
een geweldige omgeving waar je nog op avontuur kon gaan. 
Wij gingen naar de openbare Bergse Dorpsschool, dit werd lees verder op pagina 14
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Foto: Caroline van der Valk

Vervolg pagina 13 - Schiebroek van Toen

"Ik bracht de oudste naar school en fietste even door 
Schiebroek dat ik als het ware 'herondekte'.  Mijn eerste tochtje 
was over de Palmweg en zag ik de vier mooie villa's op de 
hoeken. Thuisgekomen vertelde ik aan mijn man dat ik "zulke 
mooie huizen gezien had". Het ontwerp was bijzonder en 
dan die grote tuinen!  "Je zult er toch maar wonen", bedacht 
ik. En, het schoot ons beiden te binnen dat wij allebei een 
oudtante hadden op de Plataanweg. Zonder het van elkaar 
te weten! Wij kwamen daar beiden als kind en hadden daar 
warme herinneringen aan. De mooie huizen en grote tuinen 
met vruchtbomen! Een paar weken later sprak ik een moeder 
van een van de kinderen op school. Zij was maatschappelijk 
werkster bij de Gemeentelijke Woningstichting. En om een lang 
verhaal kort te maken: niet veel later konden we verhuizen naar 
het huis waar we nu nog steeds met heel veel plezier wonen. 
Ons derde kind werd hier geboren. Een prachtig huis met een 
grote tuin met vruchtbomen! Dat hadden we nooit kunnen 
denken; we waren en zijn er heel gelukkig mee. Het voelt alsof 
de cirkel rond is."

Honderd
"En het zijn ook bijzondere huizen, vervolgt Toos. "Ze zijn in 1923 
gebouwd en niet onderheid. De Haagse architect W. Verschoor 
werd door de N.V. Hibex gevraagd om dit deel van de tuinstad 
te ontwerpen. In het boek Kleine woningen van L. Zwiers staat 
een beschrijving. "De tuinstad Schiebroek, een satelliet-stad van 
Rotterdam, wordt gebouwd door de N.V. Hibex, directeuren Leguit 
& Carpentier. Dit uitgestrekte dorp is is gelegen aan den oostkant 
van den Electrische spoorweg 's-Gravenhage - Rotterdam, ter 

hoogte van het dorpje Rodenrijs onder de gemeente Schiebroek 
en bestaat reeds thans uit een reeks kleine blokken woningen 
met enkele alleenstaande woningen in Bungalow-vorm er 
tusschen. De ordelijkheid van den aanleg en het uiterlijk aanzien 
verraden de deskundige hand, welke hier aan het werk is 
geweest. En inderdaad is hier door den architect W. Verschoor 
te 's-Gravenhage een goed stuk werk geleverd. Het dorp is 
voorloopig ontworpen op 600 woningen, waarvan er in 1922 104 
stuks voltooid waren op een oppervlakte van 41/2 ha. Deze bouw 
heeft plaats gehad met Rijkspremie en -hypotheek. De keuze van 
het terrein in dezen polder, die in tegenstelling met de meeste 
polders in dezen omtrek, uit een zeer vaste kleilaag op zand 
bestaat, mag een zeer gelukkige worden genoemd..."
De woningen staan er nu dus 100 jaar!
Op de andere hoek woonde het echtpaar Raad. Ingenieur 
Raad wel te verstaan, directeur van de Plantsoenendienst van 
de gemeente Rotterdam en voorzitter van de Schiebroekse 
Gemeenschap (voorloper LiS, red.). Een rijzige man met een 
voorliefde voor bijzondere planten. Hij heeft heel veel voor 
Schiebroek kunnen betekenen. Het Berg- en Broekpark, het 
Schiebroekse Park zijn er dankzij zijn inspanningen." 

Wat is er nu anders?
"In de tijd dat wij hier kwamen te wonen stonden er nog 
peppels op de Peppelweg, woonden er in deze buurt vooral 
oude mensen die ook nog eens heel oud werden. Er waren 
bijna geen kinderen in onze buurt. Onze kinderen speelden 
voornamelijk met klasgenootjes. Onze oudste dochter bracht 
gewoon tussen de middag de hele klas mee. Er waren meer 
winkels: twee winkels met huishoudelijke artikelen, een 
kaaswinkel en een wolwinkel. En het was drukker op straat, de 
mensen liepen veel meer. In coronatijd zag je dat een beetje 
terug, toen was het weer zoals vroeger. Omdat ik niet meer 
zo goed loop, zit ik veel in de tuin of aan de tafel bij het raam. 
Er zijn altijd schoolkinderen die me zien en gedag zeggen. 
Mijn drie kinderen wonen in Schiebroek dus ook onze vijf 
kleinkinderen. Als dat niet dorps is... Het  is een voorrecht en ik 
zou nergens anders willen wonen dan in Schiebroek."

Reageren
Wilt u reageren op dit artikel of zelf uw verhaal over Schiebroek 
vertellen? Stuur dan alstublieft een e-mail naar: 
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Onder de douche, op de fiets en lekker hard met de radio 
mee! Misschien wil jij wel méér uit je stem halen en/of wil 
je je verder ontwikkelen als zanger/zangeres.
Als zangcoach ben ik, Annemarie Binder,  gespecialiseerd 
in de Deense zangmethode Complete Vocal Technique 
(CVT) wat zingen snel makkelijker maakt. Je vrijer voelen 
in het zingen maakt dat je er nóg meer van kunt genieten.

Kom het ervaren bij ‘De Buurvrouw’ in een privé-zangles 
(proefles €30,-) of in een basiscursus CVT die start op 
vrijdagavond 24 maart. Aanmelden kan nog!
Voor meer info: www.vocability.nl

VAN ZINGEN WORD JE BLIJ!
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Bewonersgroep Asserweg/Meijersplein
info@leven-in-schiebroek.nl
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

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, Lidl of Plus.

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 
20 april 2023 (onder voorbehoud). 
U kunt uw kopij vóór 22 maart 2023 inleveren:
bij redactie@leven-in-schiebroek.nl. 
Informatie over advertentietarieven krijgt u bij 
redactie@leven-in-schiebroek.nl

Deze avond gaat over kind-zijn in deze tijd. De basisschool-
directeuren uit onze wijk vertellen wat zij tegenkomen. Wat zijn 
volgens hen de uitdagingen voor kinderen? Waar lopen gezinnen 
tegenaan? Wat zijn de ingewikkelde kanten van opvoeden anno 
nu, maar ook: wat zijn de mooie ontwikkelingen?

Door hun verhalen zien we iets van hoe onze samenleving in 
elkaar zit. Op de basisschool komt immers de hele breedte 
van de samenleving langs: ieder kind gaat naar school. Tegelijk 
maakt het nogal wat uit over welke van onze scholen we het 
hebben. In de verschillende hoeken van Schiebroek ziet het 
leven er anders uit. Belangrijk en goed om het daarover te 
hebben, maar vooral ook: elkaar te ontmoeten en elkaars 
verhalen te horen.

De directeuren van onze basisscholen komen hierover vertellen 
en gaan in gesprek, met elkaar en met de aanwezigen. Een 
interactieve avond die aan het denken zet. Locatie: Goede 
Herderkerk. Inloop vanaf 19:30 uur, programma van 20:00 tot 
21:30 uur. Wees welkom!

Voor meer informatie over Hart & Ziel Schiebroek, neem een 
kijkje op de website: www.hartenzielschiebroek.nl

KIND ZIJN IN SCHIEBROEK

THEMA-AVOND

KIND ZIJN IN SCHIEBROEK

Donderdag 9 maart 2023, 20:00 uur 
Goede Herderkerk, Kastanjeplein

BEZORGERS GEVRAAGD 
VOOR 

LIS-MAGAZINE

Lis-Magazine verschijnt zes keer per jaar en 

wordt huis-aan-huis verspreid. Schiebroek is 

opgedeeld in een aantal 'wijkjes'. Per februari 

zijn er drie wijken vrijgekomen waarvoor we 

bezorgers zoeken. 

Voor jongeren is het een leuke manier 

om een zakcentje extra te verdienen, 

voor ouderen is het dé manier om fit te 

blijven en lekker buiten te zijn. Bovendien 

ontmoet u op uw bezorgtocht altijd mede-

wijkbewoners, dus dat kan ook nog eens 

heel gezellig zijn. 

Bent u nog fit en vrij om ons hierbij te 

helpen? Laat het dan alstublieft even weten. 

Bel 06-22486463 of stuur een e-mail naar: 

redactie@leven-in-schiebroek.nl 
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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 

SPINDLER MAKEL AARS

Nieuw in de verkoop

Kastanjeplein 117 Theseusstraat 159Adrianalaan 161

€ 925.000 K .K . € 495.000 K .K .€ 725.000 K .K .

VERKOCHT

 200 m
2
 wonen

 6 slaapkamers

 110 m
2
 wonen

 3 slaapkamers

 149 m
2
 wonen

 5 slaapkamers

3053 CB Rotterdam 3054 RZ Rotterdam3053 MB Rotterdam

SPINDLERMAKELAARS.NL

Zit jouw droomwoning hier tussen? 

Bel direct!   010 418 05 15

€ 629.000 K.K.

De Villeneuvestraat 47
3053 ZT Rotterdam

131 m2 wonen

4 kamers

127 m2 wonen

4 kamers

Adrianalaan 123
3053 MA Rotterdam

€ 520.000 K.K.

Olijflaan 51
3053 WK Rotterdam

79 m2 wonen

4 kamers

€ 295.000 K.K. 


