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In deze Stadskrant onder andere

‘Tot nu toe werden dit soort 
in beslag genomen goederen 
geveild’, vertelt stadsmarinier  
Marcel Dela Haije. ‘Het geld ver-
dween in de schatkist, op de gro-
te hoop. Maar tijdens een werkbe-
zoek in Italië zagen het Openbaar 
Ministerie (OM) en de gemeen-
te een andere aanpak. Goederen 
of panden van de maffia, waar-
op beslag is gelegd, worden daar 
beschikbaar gesteld voor bewo-
ners of ondernemers. Zo heb je 
als wijk direct profijt van de aan-
pak van criminaliteit.’ 

Kinderen met drugspakjes 
Dela Haije houdt zich samen met 
gemeente, politie, OM en Belas-
tingdienst al jaren bezig met de 
aanpak van misdaad in de stad. 
‘We hebben ons eerst vooral 
gericht op de zichtbare crimina-
liteit, zoals overvallen, inbraken 
en drugshandel op straat. Maar 

ook de onzichtbare criminali-
teit is funest voor een wijk. ‘Win-
kels’ waar het eigenlijk draait 
om drugshandel, illegaal gok-
ken of witwassen van geld verzie-
ken een buurt. De sfeer op straat 
is niet goed, eerlijke winkeliers 
maken geen kans en kinderen 
worden verleid om drugspak-
jes rond te brengen. Wij willen 
die criminele wereld verzwak-
ken en de eerlijke wereld sterker 
maken.’

Nachtelijke verhuizing
De samenwerking met andere 
instanties, zoals de FIOD (fraude-
opsporingsdienst), Kansspelauto-
riteit en de Nederlandse Bank is 
de laatste jaren sterk verbeterd. 
‘Zo kunnen we misdaad steeds 
beter aanpakken,’ zegt Dela 
Haije. ‘Maar daar hebben we ook 
bewoners en ondernemers voor 
nodig. Wie een verdachte situa-

tie ziet, zoals een winkel die vrij-
wel geen klandizie heeft of een 
verhuizing midden in de nacht: 
meld het! Wij willen laten zien 
dat misdaad niet loont.’

Stadsmarinier: ‘Misdaad loont niet’ 

Geld van criminelen terug naar de wijk 
Een schip dat jarenlang dienst deed als ‘drugsboot’ van 
criminelen werd in beslag genomen en geschonken 
aan het Scheepvaart- en Transport College. Het is de 
bedoeling van de gemeente Rotterdam en justitie dat 
dit vaker gebeurt: geld of goederen die zijn afgepakt 
van criminelen ‘teruggeven’ aan de maatschappij.  

Het schip De IJsbreker (hier nog in de oorspronkelijke kleur) werd door justitie afgepakt van criminelen die er drugs mee 
smokkelden, en vervolgens geschonken aan het Scheepvaart- en Transportcollege.
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Vandaag, woensdag 18 april, is de feestelijke start van een nieuwe fase in de bouw 
van het Hefkwartier. Een nieuwe wijk met zo’n 300 woningen in Feijenoord, op de 
plek waar ooit de bierbrouwerij van Oranjeboom stond. Verschillende kinderen die 
hier in de toekomst komen wonen, hebben tekeningen gemaakt van hun droomhuis. 
Deze tekeningen zijn afgedrukt op een bouwhekdoek, dat tijdens de bouw blijft han-
gen. Hierboven een fragment. www.hefkwartier.nl.

Vuilnis ophaal 
dagje eerder
Op Koningsdag, vrijdag 
27 april, zijn de vuilnis-
mannen en -vrouwen vrij. 
Uw huiscontainer met 
huishoudelijk afval wordt 
daarom een dag eerder 
geleegd, op donderdag 
26 april. 

Zet uw huiscontainer die ochtend 
vroeg aan de stoeprand. De vuil-
nismannen werken op 26 april 
een dubbele dienst en komen tus-
sen 7.30 en 22.00 uur langs.

Ook op donderdag 10 mei (Hemel-
vaartsdag) en maandag 21 mei 
(Tweede Pinksterdag) wordt uw 
huiscontainer niet geleegd. Dat 
gebeurt een dag later. Op Bevrij-
dingsdag, vrijdag 5 mei, wordt 
uw afval gewoon opgehaald.

AfvalWijzer app 
In de AfvalWijzer app staat op 
welke dagen uw huiscontainer 
wordt geleegd. U kunt ook 
instellen dat u een berichtje 
krijgt wanneer u uw container 
op straat moet zetten. Of kijk 
op www.mijnafvalwijzer.nl. 
Daar vindt u een kalender met 
ophaaldagen voor uw adres, die u 
kunt downloaden en printen.

Rotterdam kleurt oranje
Met tientallen festivals, evenementen, vrijmarkten 
én de Koningskermis viert Rotterdam op 27 april 
Koningsdag. 

De verjaardag van koning Wil-
lem-Alexander wordt op een flink 
aantal plekken gevierd met live-
muziek en dj’s. Zoals op het Kra-
lingse Bos Festival, Oranjebit-
ter in Het Park bij de Euromast, 
Code Oranje op het Stadhuisplein, 
Kroon Festival op het Willems-
plein en S’Oranje Kingsday op 
Plein 1940. Voor de volledige lijst 
zie www.rotterdamfestivals.nl. 
 
Vrijmarkten
Vanwege de verbouwing van de 
Coolsingel en de afsluiting van de 
Maastunnel zijn er dit jaar in het 
centrum minder vrijmarktloca-
ties dan anders; alleen op de Bin-
nenrotte en een gedeelte van de 

Hoogstraat. In andere wijken zijn 
ook vele vrijmarkten, zie www.rot-
terdam.nl/evenementen/vrijmarkt. 

Koningskermis
Van 21 april tot en met 6 mei is de 
Koningskermis op het Lloyd Mul-
tiplein, met op 27 april een vuur-
werkshow om 22.30 uur. De ker-
mis kent dit jaar 75 attracties, 
waaronder een groot reuzenrad 
en een zeventig meter hoge zweef-
molen. Op 21 april is er twee uur 
lang een ‘prikkelarme’ kermis, 
zonder muziek en andere toeters 
en bellen.

  www.rotterdam.nl/ 
koningsdag

Café vol verhalen
Iedereen heeft een verhaal te ver-
tellen. Over familie, over de buurt, 
over reizen, migratie, het verle-
den of de toekomst. En alle verha-
len zijn het waard om gehoord te 
worden. Dat is het idee achter het 
Verhalencafé van Museum Rotter-
dam. U kunt daar luisteren naar 
de verhalen van anderen en als u 

dat wilt uw eigen verhaal delen. 
Het Verhalencafé is elke eerste 
zaterdag van de maand, behal-
ve in augustus en september, van 
14.00 tot 16.30 uur bij Museum 
Rotterdam, Rode Zand 26. De toe-
gang is gratis. 

  www.museumrotterdam.nl

Verdachte zaken melden
Wie iets verdachts ziet in de wijk kan dat altijd melden bij politie of 
gemeente. Maar het kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 
of meldmisdaadanoniem.nl.
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Contact met de gemeente
Website
U kunt steeds meer gemeentelijke zaken digi-
taal regelen via: www.rotterdam.nl/mijnloket 
en voor ondernemers:
www.rotterdam.nl/ondernemen.

Meldingen en klachten
www.rotterdam.nl/melding en
app buitenbeter (www.buitenbeter.nl).

Officiele bekendmakingen
Officiële bekendmakingen van de gemeente
vindt u op www.overheid.nl.
Ook handig: aanmelden op de e-mailservice
van www.overheid.nl en de app
Rotterdam-Omgevingsalert.

Facebook en twitter
www.facebook.com/gem.Rotterdam en
www.twitter.com/rotterdam.

VraagWijzer
Voor vragen over zorg, gezondheid, geld-
problemen, juridische problemen, brieven en 
formulieren, activiteiten in de wijk en mantel-
zorg kunt u terecht bij VraagWijzer.

Kijk voor informatie op
www.rotterdam.nl/wonen-leven/zorgdichtbij.
Hulp nodig? Vul dan het contactformulier in 
of bel naar 14010. U kunt ook binnenlopen bij 
een VraagWijzer bij u in de buurt,
zie www.rotterdam.nl/wonen-leven/vraagwijzer.

Bellen
14010. Op werkdagen van 08.00 - 20.00 uur en 
op zaterdag van 09.00 - 17.00 uur.

Stadswinkels
Voor een aantal gemeentelijke producten is het 
noodzakelijk dat u langskomt bij de gemeente.  
Kijk op www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/ 
stadswinkels voor de ope ningstijden en het 
maken van een afspraak.

Gebieden
Via www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/
gebiedscommissies en 14010 komt u in 
contact met de gebieds organisatie en/of 
gebiedscommissie. Op de gebiedspagina in 
deze Stadskrant vindt u informatie over andere 
contactmogelijkheden.

Colofon 
De Stadskrant is een uitgave
van de gemeente Rotterdam
en verschijnt tweewekelijks.
42e jaargang.

Redactie Stadskrant:
Gemeente Rotterdam
Telefoon: 14 010
stadskrant@rotterdam.nl

Bezorgklachten: 088 0561595 
of www.dehavenloods.nl/pagina/
bezorgklacht

Stadskrant
Gemeente Rotterdam
Postbus 1130 
3000 BC Rotterdam

Digitale versie Stadskrant op
www.rotterdam.nl/stadskrant

Fietsende 
kinderom-
budsvrouw
Rotterdammers met 
klachten over de gemeen-
te, jeugdhulp en onder-
wijs, kunnen nu terecht bij 
de speciale gemeentelijke 
kinderombudsman: Stans 
Goudsmit (51).

Ik ben niet de rijdende rechter, 
maar de fietsende ombudsvrouw’, 
lacht Goudsmit. Ze legt uit waar-
om het nodig is dat er naast de 
‘gewone’ gemeentelijke ombuds-
man ook een kinderombudsman is 
gekomen. ‘In 2015 is de hele jeugd-
zorg van de rijksoverheid naar de 
gemeenten gekomen. Daarom kun 
je bij mij terecht als er dingen niet 
goed gaan in het onderwijs, de 
jeugdhulp of bij de gemeente.’

Goudsmit is van plan zelf ook naar 
instellingen en scholen toe te gaan 
om te zien wat er speelt bij kinde-
ren. Ze wil dat iedereen de rech-
ten van kinderen en jongeren res-
pecteert en naleeft, en roept ieder-
een op het te melden als het op 
dat gebied misgaat. Kijk op www.
kinderombudsmanrotterdam.nl of 
bel gratis 0800 2345 111.
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Springend van plezier laat een jon-
getje aan zijn moeder zijn bootje 
van piepschuim zien. ‘Deze gaat 
de hele wereld over’, zegt hij trots 
waarna hij zijn creatie te water 
laat. Een meisje toont het zeepje 
dat ze net in elkaar heeft geknut-
seld. ‘Een sneeuwpop’, zegt ze 
lachend. 

Bezig met je handen
De Ontdekhoek biedt 31 activi-
teiten voor kinderen tot 14 jaar. 
Doel is om kinderen op een speel-
se manier te laten kennisma-
ken met wetenschap en techniek. 
‘Dat is nu relevanter dan ooit’, 
legt Gerda Henke van De Ontdek-
hoek uit. ‘Knutsel- en handenar-
beidlessen zijn bij veel scholen 
wegbezuinigd. Hier zijn ze weer 
bezig met hun handen.’

Zelf ontdekken
‘Meedoen: ja. Voordoen: nee’ 
staat er op bordjes in de ruim-
te, gericht aan begeleiders en 
ouders. ‘Daar zijn we heel streng 
in’, zegt Henke. ‘Het idee is dat 
kinderen lekker hun gang gaan 
en alles zelf ontdekken. Door het 
zelf uit te proberen leer je pas 
hoe iets werkt.’

Elkaar helpen
Volgens Henke is De Ontdekhoek 
ook een plek waar kinderen weer 
mét elkaar spelen. ‘De jeugd zit 
steeds vaker achter hun mobiel-
tje. Hier laten ze hun smartpho-
ne liggen en zijn ze sociaal bezig. 
Ze helpen elkaar met het bouwen 
van een dam of leggen elkaar uit 
hoe je een zeepbolletje rolt.’

Bij de Ontdekhoek maken kinderen op speelse wijze kennis met wetenschap en techniek.
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De organisatie wil dit deel van de 
stad letterlijk meer kleur geven 
en meer Zuiderlingen in aanra-
king brengen met kunst. Er zijn 
veertien nationale en internati-
onale kunstenaars geselecteerd, 
elk met een eigen stijl. Iedere 
kunstenaar krijgt één pilaar toe-
gewezen. Sommigen gaan met 
de spuitbus aan de slag, ande-
ren met latexverf. Kinderen uit 
de buurt beschilderen vier van de 
achttien metropilaren. 

De werkzaamheden vinden plaats 
van 5 tot en met 9 juni. Na vijf 
jaar krijgen de pilaren hun oude 

(huidige) uiterlijk terug. Het pro-
ject Rotterdam Art Ride (ROAR) is 
een samenwerking van kunstor-
ganisatie Foundation Mesh en 
cultureel onderneemster Marjon 
van der Linde. 

De gemeente Rotterdam 
(CityLab010) is een van de orga-
nisaties die het project financieel 
ondersteunen. 

  www.rotterdamartride.com

Metropilaren krijgen kleur 
Achttien steunpilaren van de metrobaan tussen stati-
ons Rijnhaven en Maashaven worden begin juni omge-
toverd tot kunstwerk. Dit grijze beton verandert in vijf 
dagen tijd in een ‘oase van kleur’.   

Nieuwe ‘struikelstenen’ 

namen en gegevens van oorlogsslachtoffers erop. 

Stolpersteine (letterlijk: struikel-
stenen) is een project van een Duit-

se kunstenaar. Hij brengt gedenk-
tekens aan in het trottoir. Dat 

gebeurt vóór de huizen van (vaak 
joodse) mensen die in de Twee-
de Wereldoorlog verdreven, gede-
porteerd of vermoord zijn. De kun-
stenaar noemt deze stenen Stol-
persteine omdat je ‘erover strui-
kelt met je hoofd en je hart’, en je 
moet buigen om de tekst te kun-
nen lezen. Op de stenen zijn in een 
messing plaatje de naam, geboor-
tedatum, deportatiedatum en over-
lijdensdatum en -plaats gestanst. 
Eén Stolperstein is voor één per-
soon. Op 25 en 26 april worden in 
circa achttien Rotterdamse stra-
ten weer 35 van deze Stolperstei-
ne geplaatst. Meer informatie: 
www.loods24rotterdam.nl (op de 
homepage naar beneden scrollen). 

Je eigen chips bakken, een mini-muurtje metselen, een dam bouwen of zeep maken. Bij De Ontdekhoek steken 
kinderen spelenderwijs hun handen uit de mouwen. 

Op ontdekkingstocht zónder telefoon

Zelf boten bouwen en chips bakken 

In Rotterdam liggen er al meer dan driehonderd, en 
eind april komen er nog eens ruim dertig bij: Stol-
persteine. Het zijn speciale stenen in het trottoir met 

Met de Rotterdampas kunt u één keer gratis naar De Ontdekhoek 
aan de Schuttersweg 79. En er is onbeperkt 50 procent korting op 
entree van de peuterochtend (van woensdag tot en met zondag 
van 10.00 tot 12.00 uur, níet in vakanties): één peuter en één ouder 
mogen voor 1,50 euro naar binnen. De Ontdekhoek is open op 
woensdag en van vrijdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur. 
www.ontdekhoek.nl/rotterdam.

In de Stolpersteine zijn gegevens van oorlogsslachtoffers gestanst.
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De proef loopt in de wijken IJssel-
monde, Bloemhof en Tarwewijk. 
Partijen als woningcorporaties, 
energie- en waterleveranciers en 
zorgverzekeraars delen daar infor-
matie over betalingsachterstan-
den van Rotterdammers met de 
gemeente. De gemeente stuurt de 
mensen om wie het gaat een brief 
waarin hulp wordt aangeboden. 
Daarna belt een team van Bureau 
Frontlijn van de gemeente bij hen 
aan om nogmaals hulp te bieden.
 
Gemiddelde schuld lager
‘Tijdens de proef komen we sneller 
bij mensen binnen en kunnen we 
dus eerder helpen’, zegt projectlei-
der Nicole Geurts van de gemeen-

te. ‘De gemiddelde schuldhoogte 
bij de huishoudens die wij bezoe-
ken is 18.500 euro. Bij de mensen 
die bij de Kredietbank aankloppen, 
is de gemiddelde schuld 50.000 
euro.’ Rotterdam besloot onlangs 
om de proef met een jaar te verlen-
gen. ‘We onderzoeken welke fac-
toren het meest wijzen op langdu-
rige schulden, bijvoorbeeld combi-
naties van bepaalde betalingsach-
terstanden. Zo weten we wanneer 
we het beste kunnen inspringen. 
Want niet iedereen die een keer 
een rekening niet betaalt, heeft 
financiële problemen.’

Problemen of crisis 
De medewekers van Bureau 

Frontlijn komen allerlei situa-
ties tegen. ‘Bijvoorbeeld mensen 
met een baan die toch in de pro-
blemen zijn geraakt. Of mensen 
die al jarenlang schulden heb-
ben, of juist in één keer in een cri-
sis komen door een scheiding of 
een ontslag’, vertellen ze. ‘We wil-
len echt kijken hoe we het beste 
kunnen helpen, bijvoorbeeld door 
samen de administratie te doen, te 
kijken of ze tegen bepaalde juridi-
sche kwesties aanlopen, of dat we 
kunnen verwijzen naar instanties 
die hen verder kunnen helpen.’ 

Lange termijn
Mensen met schulden proberen 
vaak hun problemen voor de kor-

te termijn op te lossen. ‘Maar 
wij kijken naar de lange termijn. 
Want dan pas kom je echt uit de 
problemen. Het allermoeilijkste 
voor deze mensen is om hulp te 

accepteren. Maar niemand hoeft 
er alleen voor te staan. Samen 
kom je eruit.’

  www.rotterdam.nl/rondkomen

De gemeente wil mensen met schulden helpen als het totaalbedrag aan schulden 
nog niet zo hoog is.
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Kwetsbare beelden krijgen 3D-scan
Onlangs werd het G.J. de Jongh-monument in het Museumpark met een slijptol  
vernield. Een geluk bij een ongeluk is dat het beeld onlangs in 3D is gescand.  
Daardoor is nu precies bekend hoe het eruitzag, zodat het in oude luister hersteld 
kan worden.

De driedimensionale (3D-) scan 
is een nieuwe techniek waar-
mee een soort back-up wordt 
gemaakt van het beeld. Die back-
up is nodig als een beeld bescha-
digd raakt of gestolen wordt. 
Zoals ruim twintig jaar geleden 
gebeurde met het monument van 
Piet Hein in Delfshaven. Een van 
zijn armen was afgebroken. ‘De 
restauratie van dat monument 
was erg complex en tijdrovend’, 
zegt Theo Laport van de gemeen-
te. ‘Tekeningen van dit beeld ont-
braken. Dat geldt voor meer oude 
beelden. Met de 3D-scan lossen 
we dat probleem op.’ 

De gemeente heeft al een aan-
tal beelden gescand, zoals die 
van Piet Hein en van het G.J. de 
Jongh-monument. Maandag 16 
april was het de beurt aan de 
vuurtoren van Hoek van Hol-
land. Binnenkort volgt het beeld 
van Erasmus in de binnenstad. 
Laport: ‘De gemeente wil de 
meest waardevolle en kwetsba-
re Rotterdamse beelden en monu-
menten behouden voor de toe-
komst.’ 

Rotterdam experimenteert met 
diverse scantechnieken. Ervaring 
moet uitwijzen welke aanpak 
het best werkt. Scannen kan met 
licht of met laser, afhankelijk van 
het doel. 

Feestjes in jarig
Groot Handelsgebouw 

Afvaletende ‘haai’ 
Een haai die zwerfafval eet. En nog op afstand bestuurbaar ook. In het Doelwater  
‘zwemt’ deze Waste Shark de komende weken op proef. 

Op veel plaatsen in Rotterdam is 
het water vervuild doordat zwerf-
afval op straat wordt gegooid en 
wegwaait. De gemeente is daar-
om constant op zoek naar nieu-
we manieren om dit afval tegen 

te gaan. De laatste ontwikkeling 
is een afvalverslindende haai. In 
het Doelwater nabij het Grote-
kerkplein wordt de komende 
weken deze op afstand bestuur-
bare Waste Shark getest. De 

varende drone, ontwikkeld door 
RanMarine Technology bij RDM 
Rotterdam, ‘eet’ plastic en ander 
zwerfafval. Na de testfase kijkt de 
gemeente of de Waste Shark per-
manent kan worden ingezet.

De plannen voor de bouw van 
het Groot Handelsgebouw wer-
den al in de Tweede Wereldoor-
log gemaakt. Bij het bombarde-
ment van 14 mei 1940 op de Rot-
terdamse binnenstad ging veel 
bedrijfsruimte verloren. Deze 
ruimte moest na de oorlog terug 
komen, zo besloten de beleids-
makers toen. Groothandelaar 
Frits Pot kwam met het idee voor 
de bouw van een verzamelge-
bouw. Volgens hem zou één groot 
gebouw eerder een (her)bouwver-
gunning krijgen dan de tientallen 
kleine pandjes van elke onderne-
mer afzonderlijk.

De bouw van het Groot Handels-
gebouw begon in 1947 en was zes 
jaar later klaar. Rebecca Sigmond, 
woordvoerder van Groothandels-
gebouwen N.V., de eigenaar van 
het gebouw: ‘Groothandelaren 
sloegen er hun waren op en lie-
ten deze zien in showrooms. Nu 
huisvest het gebouw zo’n twee-

honderd huurders, onder wie 
veel jonge innovatieve onderne-
mers. Groothandelaren werken er 
al lang niet meer. Het gebouw is 
door zijn omvang een kleine stad, 
waar ook Rotterdammers welkom 
zijn. Bijvoorbeeld in onze horeca 
en winkels.’ 

Voor de viering van het 65-jarig 
bestaan van het gebouw is de 
eigenaar een samenwerking aan-
gegaan met onder andere twee 
festivals: Motel Mozaïque en Rot-
terdamse Dakendagen. Bezoe-
kers van Motel Mozaïque kun-
nen van 19 tot en met 22 april in 
het Groot Handelsgebouw terecht 
voor een programma van 65 uur, 
non stop. Er zijn concerten, the-
atervoorstellingen en excursies 
door het gebouw. Bij de echte ver-
jaardag op 3 juni is er op de dak-
terrassen van alles te doen tijdens 
de Rotterdamse Dakendagen. 

  www.ghg.nl

De gemeente houdt een proef om inwoners met schulden eerder in beeld te krijgen.  
Zo kunnen ze sneller worden geholpen, als hun totaalschuld nog niet zo hoog is. 
‘Niemand hoeft er alleen voor te staan. Samen komen we eruit.’

Rotterdam wil mensen met schulden sneller helpen

Het grootste bedrijfsverzamelgebouw van Nederland 
wordt op 3 juni 65 jaar. Reden voor het Groot Handels-
gebouw om dit jaar een aantal feestjes te houden. Ook 
voor Rotterdammers. Het eerste begint al op 19 april, 
met 65 uur non-stop Motel Mozaïque.

Het Groot Handelsgebouw is maar liefst vijf voetbalvelden groot.
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Een drone scande afgelopen maandag de vuurtoren van Hoek van Holland
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In deze rubriek besteden 
we aandacht aan produc-
ten of diensten die de 
Rotterdamse economie en 
samenleving vernieuwen. 
Deze keer: Ioniqa. ‘Met 
onze manier van recyclen 
heb je nooit meer PET-
afval’. 

Jaarlijks eindigt wereldwijd 80 
procent van het plastic bij het 
afval. Dankzij Ioniqa gaat dit ver-
anderen. Met de uitvinding van 
dit bedrijf is het namelijk moge-
lijk om PET-plastic volledig te 
recyclen. Tonnis Hooghoudt en 
Jeroen Bulk van Ioniqa vertellen 
hoe ze dit doen en waarom het 
bedrijf zich in Rotterdam geves-
tigd heeft.

Slimme vloeistof
Hooghoudt: ‘Momenteel wordt 
maar een klein deel van het plas-
ticafval gerecycled. De rest wordt 
verbrand, in de grond gestopt of 
het eindigt in zee. Wij hebben 
een ‘slimme’ vloeistof ontwik-
keld waarmee het mogelijk is alle 
PET-plastic en textiel eindeloos 
opnieuw te gebruiken. Ons proces 
haalt de kleuren uit versnipperde 
PET-producten. Het eindproduct 
is een wit poeder, met dezelf-
de samenstelling als de originele 
grondstof uit olie. Daardoor kun 

je er weer allerlei PET-produc-
ten mee maken, van een kleur-
loze plastic f les tot een f leece-
trui. Niet alleen heb je met onze 
manier van recyclen nooit meer 
PET-afval; het zorgt ook voor een 
vermindering van de CO2-uitstoot 
met wel 75 procent, want ver-
branding is niet meer nodig.’ 

Grote installaties testen
‘Ons bedrijf is ontstaan op de TU 
Eindhoven,’ vervolgt Hooghoudt. 
‘Het lab daar werd te klein voor 

een demonstratiefabriek. Daar-
om zochten we in 2015 een gro-
tere ruimte. Die vonden we in de 
Botlek bij Plant One. Plant One 
biedt bedrijven ruimte aan waar 
ze installaties kunnen testen die 
te groot zijn voor een lab, maar 
te klein voor een eigen fabrieks-
ruimte. Heel belangrijk, anders 
kun je niet groeien.’

Tien miljoen liter
Bulk: ‘Maar bij onze keuze speel-
de ook de inzet van de gemeente 

Rotterdam en het Havenbedrijf 
een grote rol. Zo regelde de 
gemeente heel snel extra finan-
ciering en vergunningen.’ 
Hooghoudt: ‘We zijn nu klaar 
voor de volgende stap: een instal-
latie van tien miljoen liter. Als 
we die hebben start onze samen-
werking met Unilever en Indora-
ma. Indorama maakt dan van ons 
eindproduct uit afval weer verpak-
kingsmateriaal voor Unilever. Zo 
sluiten we de cirkel en maken we 
de planeet een stukje schoner.’
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Rotterdam is voortdurend 
in beweging. Evenemen-
ten en werkzaamheden 
maken de stad aantrekke-
lijker en beter bereikbaar. 
Hieronder zetten we het 
belangrijkste bereikbaar-
heidsnieuws voor u op 
een rij. 

Herinrichting Coolsingel
De Coolsingel is vanaf nu tot 
maart 2021 afgesloten voor auto-
verkeer richting Hofplein. Verkeer 

richting de Erasmusbrug blijft wel 
mogelijk. De Coolsingel krijgt een 
andere inrichting met meer ruim-
te voor voetgangers en fietsers. 
Het wordt een brede natuurste-
nen stadsboulevard. De rijstroken 
verminderen naar één strook per 
rijrichting. 
•  www.rotterdamonderweg.nl/

coolsingel 

Fietsers en voetgangers 
op de Coolsingel
Tijdens de herinrichting van de 

Coolsingel kunnen fietsers en 
voetgangers de weg gewoon blij-
ven gebruiken. Maar heeft u geen 
zin om over de drukke Coolsin-
gel en Schiekade te fietsen? Neem 
dan eens een andere route van 
Noord naar Zuid. De nieuwe fiets-
route Rit010 loopt tussen de Pro-

veniersstraat, de Provenierstun-
nel, het Kruisplein en de Wester-
singel/Eendrachtsweg.
• www.rotterdam.nl/rit010 

Nachtafsluiting 
Maastunnel
De Maastunnel is in beide richtin-
gen dicht in de nacht van zondag 
22 op maandag 23 april en in de 
nacht van maandag 23 op zondag 
24 april van 00.30 tot 06.00 uur. 
Omrijden kan via de andere oever-
verbindingen. Komt u uit het oos-
ten, gebruik dan de Van Brie-
nenoordbrug of de Willemsbrug. 
Komt u uit het westen, pak dan 
de Beneluxtunnel of de Erasmus-
brug. In april is een aantal extra 
nachtafsluitingen ingepland in 
verband met de renovatie van de 
Maastunnel. Bekijk ze op:
•  www.rotterdamonderweg.nl/

nachtafsluitingmaastunnel 

Zomerdienstregeling 
waterbus
Waterbus lijn 20-24 vaart van-
af april weer volgens de zomer-
dienstregeling. Daardoor zijn er 
extra afvaarten in de weekenden 
en avonden. Kijk wat dit voor uw 
reis betekent op: 
• www.waterbus.nl/reisplanner 
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Eindeloos hergebruik van PET-plastic
Nieuwe economie Barbecue  

en biertje in 
park: mag dat?
Het is lente en de tem-
peratuur stijgt. Rotter-
dammers trekken weer 
in groten getale naar het 
park om van de zon te ge-
nieten. Maar in welk park 
mag je nu de barbecue 
aansteken en een biertje 
of een fles rosé opentrek-
ken?

Barbecueën in de open lucht is op 
de meeste plekken in Rotterdam 
toegestaan. Maar in sommige par-
ken mag het alleen in de speci-
aal ingerichte barbecuezones: in 
het Kralingse Bos, het Vroesen-
park, Het Zuiderpark en het Park 
bij de Euromast. Om het park 
schoon te houden en de veiligheid 
te waarborgen gelden verschillen-
de regels, zoals: houd minstens 
twee meter afstand van bomen en 
struiken en deponeer na afloop de 
hete kooltjes in de speciale contai-
ners. Voor alle regels zie www.rot-
terdam.nl/vrije-tijd/barbecue.

Alcohol
Tussen 1 april en 1 oktober mag je 
er een alcoholisch drankje bij nut-
tigen in Het Park bij de Euromast, 
Wijkpark Oude Westen, Muse-
umpark, De Boompjeskade/Leuve-
hoofd en het Vroesenpark. Buiten 
het seizoen en in de overige par-
ken blijft het verboden om in het 
openbaar alcohol te drinken.

Afvaleilanden
In elk park komen dit seizoen 
afvaleilanden te staan. Deze 
bestaan uit containers voor rest-
afval en knalrode containers voor 
hete barbecuekooltjes. Op zomer-
se dagen krijgen parkbezoekers 
afvaltasjes uitgedeeld, zodat afval 
niet wegwaait. Meer informatie: 
www.rotterdam.nl/parken

010 duurzame 
stad
Er gebeurt veel op het 
gebied van duurzaamheid 
in Rotterdam, maar wat 
en waar precies? Op de 
nieuwe website 010duur-
zamestad.nl vindt u in-
formatie en inspirerende 
voorbeelden. 
 
Waterpleinen, milieuzone, zonne-
panelen op gemeentelijk vastgoed: 
Rotterdam is volop in beweging 
als het gaat om zaken als maat-
schappelijk verantwoord onderne-
men, schone energie en duurzame 
inkoop. Via 010duurzamestad.nl 
vindt u inspirerende voorbeelden. 
Inwoners met een energieneutraal 
huis bijvoorbeeld, en bedrijven 
als Blijstroom (gezamenlijk zon-
nepanelen kopen) en BroodNodig 
(energie maken uit oud brood). 
Ook is er veel informatie te vin-
den over wat u zelf kunt doen, 
zoals uw eigen groente en kruiden 
kweken en gloeilampen vervan-
gen door ledlampen. 

Hooghoudt (links) en Bulk voor hun proefinstallatie bij Plant One, waarmee ze PET-plastic recyclen.

Check voor vertrek! 
Kijk voor de routeplanner, live 
verkeersbeelden en omleidingen op 
onze website en social media: 

 www.RotterdamOnderweg.nl

 Facebook.com/RdamOnderweg

 Twitter.com/RdamOnderweg 
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Tijdens de herinrichting van de Coolsingel kunnen fietsers en voetgangers de weg gewoon blijven gebruiken.
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