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In deze Stadskrant onder andere 
■■Standbeeld voor Stieltjes 
■■Ruimte voor meer hotels? 
■■Drijvend park van plasticStadskrant ■■Vijftien kilometer water 

Het bruist van de bouwplannen op Zuid 

Plan: woningen en groen in Rijnhaven 

Een stadspark, een strandje, woningen en horeca.
Waar nu de Rijnhaven is, komt over een aantal jaren 
waarschijnlijk een nieuw woon- en recreatiegebied.
Deze ambitie is vastgelegd door burgemeester en
wethouders. Ook verder op Zuid wordt er lustig ge- en
verbouwd. 

De Rijnhaven werd eind 19e eeuw 
aangelegd en was een van de eer
ste havens waar overslag van 
schip op schip plaatsvond. Tegen
woordig wordt de haven nauwe
lijks meer gebruikt. Dat biedt kan
sen om dit gebied – na de Maas 
de grootste open ruimte in het 
stadscentrum – te ontwikkelen 
tot woongebied. Een deel van de 
haven moet daarvoor gedempt 
worden. 

Globale plannen 
Het gaat om zo’n 800 tot 1200 
woningen voor jongeren, starters, 
gezinnen en ouderen aan de Post
humalaan. Daar komen ook win
kels en horeca. Voor hun deur 
komt een stadspark van min
stens zes hectare (ongeveer twaalf 
voetbalvelden) met misschien 
een stadsstrand. Op dit moment 
zijn het nog globale plannen. Het 
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Boven: de Rijnhaven nu. Onder: een indruk van hoe het zou kunnen worden. Er ligt nog niets definitief vast. 

college hoopt op marktpartijen 
om een exacte invulling aan het 
gebied te geven. De landaanwin
ning of demping zou volgend jaar 
al kunnen beginnen. De aanleg 
van het park en de woningbouw 
volgen dan in 2021. 

Havenlofts 
De Rijnhaven is niet de enige plek 
op Zuid waar ambities voor zijn. 
Het stadsdeel bruist van de bouw
plannen. Onlangs kreeg de ont
wikkeling van de Nassauhaven 
groen licht. Dit voormalige haven
bekken in Feijenoord verandert in 
de loop van dit jaar in een getij
denpark met achttien drijven
de lofts. Alle woningen hier zijn 
inmiddels onder voorbehoud ver
kocht. En half juni begon bij Zuid-
plein de bouw van De Startmo
tor, een pand met 566 betaalbare 
woningen voor jongeren. De ople

vering hiervan is over twee jaar. 

Klussers 
Ook klussers kunnen hun hart 
ophalen. In een voormalige school 
in de Afrikaanderwijk komen 

Wielerpaleis 
Maastunnel 
Wie fietst het snelst door 
de Maastunnel? Maandag
23 juli kunnen race- en
sportfietsers hun krach
ten meten met een tijdrit
door de oudste tunnel van 
het land. De inschrijving
is geopend. 

De monumentale Maastunnel 
wordt tot medio 2019 gerenoveerd 
en zo veel mogelijk in de oor
spronkelijke staat teruggebracht. 
Zo is zandkleurig asfalt gestort – 
een verwijzing naar de klinker-
vloer waarmee de tunnel in 1942 
werd geopend. 

1,4 kilometer 
In juli is de westelijke autobuis 
klaar. Dat wordt gevierd met een 
heuse Maastunneltijdrit van 1,4 
kilometer. Er zijn vier leeftijds
categorieën voor meisjes/vrouwen 
en voor jongens/mannen. Suppor
ters kunnen de race volgen op een 
feestelijk ingericht terrein bij de 
Euromast. 

Na de tunneltijdrit, tussen 16.00 
en 18.00 uur, is de gerenoveerde 
autobuis te voet te bezoeken. Aan
melden hiervoor is niet nodig. 
Inschrijven voor de tijdrit kan via 
www.maastunnel.nl, deelname 
kost 5 euro. 

Jongleren, eenwielfietsen, hoelahoepen en met elkaar piramides bouwen: artiesten 
bij Circus Rotjeknor leren het allemaal. Het begon 25 jaar geleden met een klein 
groepje kinderen. Nu is ‘Rotjeknor’ een begrip in de stad. Zo’n 250.000 mensen 
probeerden er in al die jaren circuskunsten uit, op het circus zelf of op scholen, 
festivals en feestjes. Zaterdag 30 juni is de grote jubileumshow in het Nieuwe Luxor. 
Daar treden zo’n 200 huidige en 25 oud-artiesten op. 
www.circusrotjeknor.nl 
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Een indruk van de globale plannen voor de Rijnhaven. Er ligt nog niets vast. 

Gezond eten van de buren 
Gezond koken is niet voor iedereen makkelijk haal
baar. Bijvoorbeeld voor ouderen of mensen met een 
beperking. Om gezond eten toch te stimuleren gaat de
gemeente op proef samenwerken met het online deel

25 jaar circuspret 
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zes woningen, waar kopers zelf 
hun droomwoning gaan realise
ren. Zij zijn op tv te volgen via het 
RTL-programma ‘De Zelfbouwers’. 
Belangstellenden kunnen zich 
tot 10 juli opgeven. En op 28 juni 

start de verkoop van een ander 
project: de voormalige schippers-
school in Charlois. Dit pand uit 
1915 wordt getransformeerd in 
zes tot tien kluswoningen. 

platform Thuisafgehaald. 

Het idee achter Thuisafgehaald is 
dat mensen die graag koken hun 
maaltijden aanbieden via het plat
form. Buurtgenoten kunnen voor 
een lage prijs het eten afhalen of 
thuisbezorgd krijgen. 
De gemeente is enthousiast over 
Thuisafgehaald. ‘Mensen die aan 
huis gebonden zijn, kunnen op 
deze manier toch een lekkere en 
gezonde maaltijd krijgen. En ze 
komen in contact met buurtgeno
ten,’ vertelt Evelyne Meynen van 
de gemeente. 
In Nederland is zo’n 15 procent 
van de ouderen ondervoed. Om 

daar iets aan te doen geeft Rot
terdam dit jaar als proef financië
le steun aan Thuisafgehaald. ‘We 
willen ouderen uit Groot-IJssel
monde en Ommoord wijzen op 
deze mooie manier om op afge
sproken tijden gezond eten te 
laten bezorgen,’ zegt Meynen. 
‘Dat doen we vooral via verzorgen-
den en wijkverpleegkundigen en 
door promotie in de wijk.’ 

Op www.thuisafgehaald.nl kunt 
u zien welke kok er in uw buurt 
actief is. Bellen met Thuisafge
haald kan ook: 06-83447197. 

http:www.thuisafgehaald.nl
http:www.circusrotjeknor.nl
http:www.maastunnel.nl


  

Contact met de gemeente

 

 

 
 

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.
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Hart voor Historie Rotterdam 
eertStandbeeld voor een dwarsligger veteranen 

In Rotterdam staan veel monumenten en beeldhouw
werken. In deze serie belicht het Stadsarchief Rotter
dam hun geschiedenis. Deze keer: het Stieltjesmonu
ment (1884) op het Noordereiland, ter nagedachtenis
aan een tegendraads ingenieur. 

Rotterdam heeft iets met inge
nieurs. Diverse straten zijn ver
noemd naar hoogopgeleide tech
nici die iets voor de stad hebben 
betekend. Een enkeling is boven
dien geëerd met een monument. 
Zoals weg- en waterbouwkundi
ge Thomas Joannes Stieltjes (1819
1878). Hij had in de jaren ’70 van 
de 19e eeuw de leiding over het 
werk aan de havens en de spoor
weg op Feijenoord. 

Incidenten 
Voordat Stieltjes zich in 1873 in 
de Maasstad vestigde had hij al 
een hele carrière achter de rug. 
Een loopbaan die werd ontsierd 
door enkele incidenten. In 1849 
werd hij ontslagen als artillerie
officier, omdat hij had geweigerd 
trouw aan de koning te zweren. 
Stieltjes vond zo’n eed strijdig met 
de grondwet die net was aange
nomen. 
Na zijn ontslag ging hij naar Over

ijssel, waar hij de supervisie kreeg 
over de uitbreiding van het kana
lennet. Een paar jaar later ver
trok hij naar Nederlands-Indië om 
onderzoek te doen naar de aan
leg van spoorwegen. Daar raakte 
hij opnieuw in conflict. Nu omdat 
hij bij de Tweede Kamer protes
teerde tegen een beslissing van de 
hoogste ambtenaar. Ook deze keer 
volgde ontslag. 

Geld inzamelen 
Zijn reputatie leed er nauwelijks 
onder. Eenmaal terug in Neder
land wilde iedereen zijn advies 
over spoorlijnen, vaarwegen, 
waterbeheersing en defensiekwes
ties. Na zijn overlijden werd zelfs 
een comité gevormd om geld in 
te zamelen voor een gedenkte
ken. Als locatie waren onder meer 
Amsterdam, Zwolle en Rotterdam de 4800 gulden was opgehaald. 
in de race. Uiteindelijk viel de Aan het Burgemeester Hoffman
keuze op Rotterdam omdat daar plein kwam een elf meter hoge 
het grootste deel van de benodig- zuil, ontworpen door architect 
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Het monument voor de eigenzinnige ingenieur Stieltjes is te vinden op het Burg. 
Hoffmanplein op het Noordereiland. 

Tijdens veteranendag op 
28 juni worden alle vete
ranen geëerd die nu en in
het verleden zijn ingezet
voor de vrede. In Rotter
dam komen zij bijeen op
de Van Ghentkazerne. 

George Snelleman is bijna 93 jaar 
en een van de oudste veteranen 
die er donderdag bij is. Elk jaar 
komt hij, zolang het nog kan. 
Hij meldde zich na de Twee
de Wereldoorlog aan, om Neder-
lands-Indië te bevrijden van de 
Japanners. Maar zover kwam het 
nooit. De oorlog eindigde toen 
de Verenigde Staten twee atoom
bommen liet vallen op Japan. 
Dus diende Snelleman als mari
nier in Nederland. ‘Ik ben nooit 
uitgezonden. Ik werkte lang op 
de Van Ghentkazerne, en had 
verschillende functies. Voor de 
mariniers van nu heb ik erg veel 
bewondering. Onze training was 
al zwaar, maar wat deze jongens 
doorstaan is fenomenaal. Ik ben 

Eugen Gugel (1832-1902). In 1884 zeer vereerd dat Rotterdam de 
werd het monument met een klei- veteranen eert.’ 
ne plechtigheid onthuld. 

Prijs voor fietsvlonders Nieuws uit de raad 
Een fietsvlonder met ruimte voor tien fietsen in plaats De gemeenteraad is op donderdag 13 juni bijeen ge- gemeentelijke uitgaven. 
van één autoparkeerplek. Met dit project heeft de ge- weest. Hieronder vindt u een selectie van de besproken Het debat over de loopduur van 
meente Rotterdam een landelijke innovatieprijs gewon- onderwerpen. de wijkagenda’s van gebiedscom
nen. missies en wijkraden leidde tot 

De gemeenteraad voerde een ry guests in te zetten, organisaties het besluit om een jaarlijkse herij-
Op een fietsvlonder zijn vijf fiets- Democratische maatregel debat over de Discriminatiemo- die het goede voorbeeld geven in king van die agenda’s mogelijk te 
rekken gemonteerd die ruim- De ‘Tour de Force-Innovatieprijs’ nitor 2016 en 2017 van de poli- het zonnetje te zetten en 45-plus- maken. De raad stemde verder in 
te bieden aan tien fietsen. De werd vorige week uitgereikt tij- tie-eenheid Rotterdam. Uiteinde- sers aan de slag te krijgen. Ook met de bouw van een nieuwbouw
(kunststof) vlonder wordt drie dens het Nationaal Fietscongres. lijk werden acht moties aange- nam de raad de Jaarrekening 2017 wijk met 800 woningen aan de 
tot zes maanden op een autopar- Er waren in totaal zestig inzendin- nomen, ondere andere om myste- aan, de verantwoording van de rand van het Kralingse bos. 
keerplek geplaatst. In die perio- gen, waarvan een vakjury er vijf Chantal Zeegers (D66) werd 
de wordt getest of de vlonder goed genomineerd had. Hieruit kozen benoemd tot tweede plaatsvervan
gebruikt wordt en er geen klach- bezoekers van het congres dit gend voorzitter van de raad van 
ten zijn. Als dit zo is wordt het fietsparkeerproject. Rotterdam. 
een definitieve fietsparkeerplek. 
De gemeente verhoogt de parkeer- Volgens de jury zijn de vlonders Voor meer informatie en de volle-
ruimte dan tot stoepniveau en zet eenvoudig aan te leggen, en is dige bijdrage van de raadsfracties 
er permanente fietsrekken neer. het bovendien een democratische zie www.rotterdam.raadsinforma-
Er zijn inmiddels zo’n 44 vlonders maatregel omdat iedereen tijdens tie.nl. 
in gebruik. Tot nu toe zijn 21 par- de proefperiode zijn zegje kan 
keerplaatsen definitief omgezet in doen. Bewoners en ondernemers 
210 fietsparkeerplekken, vooral in kunnen een verzoek indienen 
en rond het centrum. voor het plaatsen van een vlonder. 

Website Facebook en twitter 
U kunt steeds meer gemeentelijke zaken digi- www.facebook.com/gem.Rotterdam en
 
taal regelen via: www.rotterdam.nl/mijnloket www.twitter.com/rotterdam.
 
en voor ondernemers:
 
www.rotterdam.nl/ondernemen. VraagWijzer
 

Voor vragen over zorg, gezondheid, geld-

Meldingen en klachten problemen, juridische problemen, brieven en
 
www.rotterdam.nl/melding en formulieren, activiteiten in de wijk en mantel
app buitenbeter (www.buitenbeter.nl). zorg kunt u terecht bij VraagWijzer.
 

Officiele bekendmakingen Kijk voor informatie op
 
Officiële bekendmakingen van de gemeente www.rotterdam.nl/wonen-leven/zorgdichtbij.
 
vindt u op www.overheid.nl. Hulp nodig? Vul dan het contactformulier in
 
Ook handig: aanmelden op de e-mailservice of bel naar 14010. U kunt ook binnenlopen bij
 
van www.overheid.nl en de app een VraagWijzer bij u in de buurt,
 
Rotterdam-Omgevingsalert. zie www.rotterdam.nl/wonen-leven/vraagwijzer.
 

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 
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D66-raadslid Chantal Zeegers (rechts) werd benoemd tot tweede plaatsvervangend 
voorzitter van de raad. 

www.rotterdam.nl/wonen-leven/vraagwijzer
http:www.overheid.nl
http:www.overheid.nl
www.rotterdam.nl/wonen-leven/zorgdichtbij
http:www.buitenbeter.nl
www.rotterdam.nl/melding
www.rotterdam.nl/ondernemen
www.twitter.com/rotterdam
www.rotterdam.nl/mijnloket
www.rotterdam.raadsinforma


Nieuws uit de raad

tie.nl. 
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Straatpraat 

Is er ruimte voor meer hotels?
 
De afgelopen maanden is in Rotterdam een aantal nieuwe hotels geopend. En er zijn
vergevorderde plannen voor de bouw van nog meer hotels. Vinden Rotterdammers 
dit een goede ontwikkeling? Straatpraat vroeg het aan drie van hen. 
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Elisabeth de Vries: 
‘Ik vind het goed dat er hotels 
bij komen. Meer hotels betekent 
ook meer toeristen. En dat bete
kent meer drukte in de stad. Het 
kan mij niet druk genoeg zijn. 
Hoe drukker het is, hoe gezel
liger ik het vind. Spreiding van 
hotels door Rotterdam vind ik 
niet nodig. We hebben in het cen
trum ruimte genoeg voor meer 
toeristen. In Amsterdam is het 
ook maar in een paar straten echt 
overvol. Daarbuiten valt het hart
stikke mee, daar kun je nog rustig 
rondlopen. Voor toeristen is het 
toch ook leuker als hun hotel in 
het centrum van de stad staat.’ 

G
ab
y 
Jo
ng
en
el
en
 F
ot
og
ra
fie

 

A
rn

ou
d 

Ve
rh

ey
 

Ery Gomes: 
‘Als de vraag er is, dan is het 
goed dat er meer hotels in Rot
terdam komen. Meer toeristen is 
goed voor de stad. Dat meer toe
risten meer inkomsten opleve
ren, vind ik niet het belangrijkste. 
Meer mensen betekent namelijk 
ook meer levendigheid in de stad. 
De nieuwe hotels mogen wat mij 
betreft ook allemaal in het cen
trum komen, spreiden over ande
re wijken vind ik niet nodig. Het 
centrum is voor bezoekers toch 
ook veel interessanter dan een of 
andere buitenwijk. Ik zit zelf ook 
liefst in een betaalbaar hotel in 
het stadscentrum als ik op vakan
tie ga.’ 
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Xanneli van der Veen: 
‘Meer hotels betekent waarschijn
lijk ook dat er meer toeristen naar 
Rotterdam komen. Dat is voor de 
hotels wel te hopen, maar ik zit 
er niet op te wachten. Ik wil niet 
dat het hier net zo druk wordt als 
in Amsterdam. Je merkt nu al dat 
er steeds meer toeristen in de stad 
zijn. Ik vind het begrijpelijk dat de 
meeste nieuwe hotels in het cen
trum komen. Maar het zou voor 
de stad beter zijn om ze over heel 
Rotterdam te verspreiden. Dat 
zorgt voor minder drukte in het 
centrum en het is goed voor de 
economie van de andere wijken.’ 

Jeroen Kuyper, directeur Rotterdam Partners: 
‘Voor Rotterdam is het een positieve ontwikkeling dat er meer hotels bij 
komen. Als stad zetten we onder andere in op het aantrekken van con
gressen. Want de bezoekers daarvan geven gemiddeld meer geld uit aan 
bijvoorbeeld een hotelovernachting en een diner in de stad, dan toeris
ten. 
Ahoy Rotterdam wordt flink uitgebreid waardoor er straks ruimte is 
voor congressen van duizenden deelnemers. We willen natuurlijk het 
liefst dat al die congresbezoekers hier ook overnachten, zodat de lokale 
economie er volop van profiteert. Maar dat vergt wel wat van de hotel
capaciteit.’ 

Stilstaan bij slavernij 

Rotterdam staat deze week stil bij het Nederlandse sla
vernijverleden. En op 1 juli viert de stad de Dag van de
Vrijheid. Wat is er te doen en waarom is het nog steeds 
nodig om aandacht te besteden aan deze geschiede
nis? 

Juni is Keti Koti (‘ketenen gebro
ken’) maand, ter voorbereiding op 
1 juli. Op 1 juli 1863 werd de sla
vernij in Suriname en op de Antil
len afgeschaft. In Nederlands-In
dië was de slavernij in 1860 afge
schaft, in Kaapverdië gebeurde dat 
pas in 1876. 

Vandaag, woensdag 27 juni, is de 
jaarlijkse Keti Koti Lecture op het 
stadhuis. Cátia Antunes, hoogle
raar in Leiden, gaat onder meer in 
op de vraag ‘Wat moeten we anno 
2018 met de geschiedenis en ken
nis die we hebben van het slaver
nijverleden?’ 

Open gesprek 
‘In onze maatschappij komt dis
criminatie en uitsluiting voor. 
Dat is niet allemaal terug te voe
ren tot het slavernijverleden’, stelt 
Antunes. ‘Maar de pijn die de hui
dige generatie voelt is wel reëel. 
Slaven zijn generaties lang uitge
sloten, maar veel opa’s en oma’s 
weigerden erover te praten.’ 
Antunes ziet nog vaak dat mensen 
worden uitgesloten, bijvoorbeeld 
op de arbeidsmarkt en in het 
onderwijssysteem. ‘Maar Neder
land zet wel grote stappen in het 
proces om er een open gesprek 
over te hebben.’ 

Wat is er te doen? 
Er is van alles te doen in het kader van Keti Koti. Op vrijdag 29 juni 
staan Rotterdamse kerken gezamenlijk stil bij het slavernijverleden, 
mede uit besef van de rol van de kerken daarbij. Op 30 juni is er een 
herdenking en kranslegging bij het slavernijmonument, waarbij onder 
meer de burgemeester zal spreken. Op 1 juli is de grote optocht in het 
Oude Westen, de Bigi Spikri (grote spiegel). 
Meer informatie: www.ketikotirotterdam.nl 
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Het slavernijmonument aan de Lloydkade, waar de herdenking plaatsvindt. 

Schoolstrijd in Ahoy 
Wat is de sportiefste school van Rotterdam? Tijdens 
het grote evenement ‘the Final’ in Ahoy strijden 96 
scholen om deze titel. 

Tijdens de zestiende Final op don- tennis, dammen, schaken, floor
derdag 28 juni wordt gestreden in bal, atletiek, volleybal, basketbal 
de sporten handbal, streetdance, en voetbal. 

Drijvend park van plastic
 
Plastic in de rivier een probleem? Dat kun je heel prak
tisch oplossen, bedacht architect Ramon Knoester. 
Vang het plastic op in bakken, pers het samen en maak 
er iets moois van. Bijvoorbeeld een park. 
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Zo ontstond het Recycled Park in 
de Rijnhaven, een drijvend park 
gemaakt van plastic afval. Vanaf 4 
juli is het open. Het park beslaat 
140 vierkante meter en bestaat 
uit drijvende, zeshoekige bakken 
gevuld met planten en bomen. 
Door de open bodem kunnen de 
wortels in het water groeien. 
De bakken zijn gemaakt van plas
tic afval, zoals flessen en vuilnis
zakken, dat via een opvangbak 
uit de Maas is gevist. Via het Drij

kelijk, op sommige gedeeltes kun 
je staan. 
Initiatiefnemer Knoester heeft 
nog meer plannen. ‘Alles wat we 
uit de rivier opvissen willen wij 
uiteindelijk duurzaam hergebrui
ken. Met het Recycled Park laten 
we zien wat je allemaal met plas
tic kan doen. Misschien wordt het 
volgende wel een drijvende bar, of 
woningen. Als het maar een posi
tief effect heeft op het milieu.’ 

Het hele jaar door zijn er per deel
gebied mini-finales geweest. De 
winnaars daarvan ontmoeten 
elkaar in Ahoy. Het gaat om zo’n 
drieduizend leerlingen. Daarnaast 
worden circa vierduizend sup
porters verwacht. In elke sport 
zijn bekers en medailles te win
nen. Het optellen van alle presta
ties leidt tot een overall-winnaar: 
de Sportiefste School van Rotter
dam. Deze school wint een wissel
beker en een sportief uitje. Daar
naast is er nog een fairplayprijs en 
een prijs voor de klas met de leuk
ste en beste supporters. 
The Final staat in het teken 
van het actieprogramma 
Rotterdam Lekker Fit! en het 
Schoolsport#010 programma. 
Naast de wedstrijden zijn er cli
nics waarbij plezier in bewegen 

vend Paviljoen is het park toegan www.recycledpark.com De drijvende bakken zijn gemaakt van uit de Maas gevist plastic. centraal staat. 

http:www.recycledpark.com


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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Blauwe verbinding: vijftien kilometer water	 Voorkom 
nare geur inGoed voor mens, dier en plant	 gft-container 

Jaren is er aan gewerkt,
op 6 en 7 juli wordt hij
feestelijk geopend: de
Blauwe Verbinding. Een 
vijftien kilometer lang lint
van water, van het Zuider
park via Rhoon tot in de
Barendrechtse Zuidpol
der. Wat is er zo bijzonder 
en belangrijk aan deze
nieuwe waterverbinding? 

Schoon water 
De stad heeft altijd behoefte aan 
schoon water voor plassen, vijvers 
en sloten. Bijvoorbeeld in het Zui
derpark. Voorheen werd water 
aangevoerd uit de Nieuwe Water
weg, maar dat water is verzilt, 
het bevat zout uit de zee. Dat is 
niet goed voor de natuur. De Blau
we Verbinding voert nu water uit 
de Oude Maas naar onder meer 
IJsselmonde en het Zuiderpark. wordt dan doorgepompt naar de hele route verbonden is, kunnen zwemmen, vissen, wandelen, fiet-
Dat water is zoet en behoorlijk droge gebieden. vissen overal doorzwemmen. Ook sen en vogels spotten. Op twee 
schoon. de groengebieden vormen steeds plekken kun je kano’s huren: in 

Dieren en planten meer één geheel waardoor dieren het Zuiderpark en in de Zuidpolder. 
Bescherming Doel van de route is ook om de meer bewegingsruimte krijgen, 
Het regent steeds vaker en hevi- natuur te verbeteren en aantrek- zoals bunzings en egeltjes. Er is 
ger. Om te voorkomen dat er kelijker te maken voor dieren en zelfs al een bever gespot langs de 
delen van de stad overstromen planten. Zo zijn in Zuidwijk de Koedood in Rhoon. 
moet bij hevige regenval het singels verbreed en de oevers lang-
water ergens worden opgevangen. zaam aflopend gemaakt. Daar- Genieten 
De Blauwe Verbinding zorgt voor door groeit er riet, wat er niet Voor mensen valt er vooral veel te 
deze ‘waterberging’. Als het lan- alleen mooi uitziet maar waar genieten langs de Blauwe Verbin
ge tijd droog is, is er juist behoefte ook diertjes een schuilplek vin- ding. Van de natuur en van alles 
aan water. Het opgevangen water den. Doordat het water over de wat je er kunt doen, zoals kanoën, 

Zaterdag 7 juli zijn er allerlei 
(gratis) activiteiten voor jong en 
oud. Zoals een wandeling met 
de boswachter, een kanobalspel 
en een tochtje naar de Schotse 
Hooglanders. 
Meer informatie en kaart: www. 
rotterdam.nl/blauweverbinding 
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Er valt veel te genieten langs de Blauwe Verbinding, bijvoorbeeld vanuit een kano. 

Rotterdam Onderweg | Weet hoe je er komt 

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. 

Van Brienenoordbrug 
De hoofdrijbaan van de Van Brie
nenoordbrug richting Den Haag/ 
Gouda gaat een aantal nachten 
dicht. Dat gebeurt van woensdag 
27 tot en met vrijdag 29 juni en 
van maandag 2 juli tot en met vrij
dag 6 juli. De afsluiting is steeds 
tussen 21.00 en 05.00 uur. Verkeer 
kan rijden via de parallelbaan. 
• www.rotterdamonderweg.nl/ 

brienenoordbrug 

Afsluiting Maastunnel in
beide richtingen Rotonde Prinsenlaan Prins Alexanderlaan seweg. Vanaf 30 juli schuiven de 
De Maastunnel is van 16 juli tot 23 Rondom de rotonde Prinsenlaan Het asfalt op de Prins Alexander- werkzaamheden een stukje op 
juli in beide richtingen dicht. In - Michelangelostraat wordt het laan wordt vervangen. Het werk naar het volgende gedeelte van de 
deze week moeten testen worden riool vervangen. De rotonde is gebeurt in verschillende fasen. weg. 
uitgevoerd, waarvoor het nood- daarom afgesloten voor alle door- Van 2 juli tot 30 juli wordt er • www.rotterdamonderweg.nl/ 
zakelijk is dat de gehele tunnel is gaand verkeer. Er is geen verkeer gewerkt tussen de ’s-Gravenweg prinsalexanderlaan 
afgesloten. Verkeer kan gebruik- mogelijk op de Prinsenlaan tus- en de Jacques Dutilhweg. Verkeer 
maken van de Van Brienenoord- sen de Koningslaan en de Prins wordt omgeleid via de Schenkel-
brug, de Willemsbrug, de Bene- Alexanderlaan. En ook niet tus- se Dreef en de Kanaalweg/Capel
luxtunnel of de Erasmusbrug. Na sen de Berlagestraat en de Miche
24 juli rijdt het verkeer door de langelostraat. Gele borden langs 
gerenoveerde tunnelbuis. Let op: de weg geven de omleidingsrou
de tunnel blijft dan nog een jaar te aan. De werkzaamheden duren 
alleen open richting Noord. tot 30 juni. 
• www.rotterdamonderweg.nl/	 • www.rotterdamonderweg.nl/ 

maastunnel prinsenlaan 
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Eind juni en begin juli gaat de Van Brienenoordbrug richting Den Haag/Gouda een aantal nachten dicht. 

Steeds meer Rotterdam
mers scheiden hun groen
te-, fruit- en tuinafval (gft).
Goed voor het milieu, 
maar in de zomer levert 
het soms nare geurtjes
op, of zelfs maden. Met
simpele maatregelen kunt
u dit voorkomen of beper
ken. 

Zet de gft-container zoveel moge
lijk in de schaduw, en maak hem 
regelmatig schoon met water en 
groene zeep. Leg op de bodem een 
oude krant (kranten zijn compos
teerbaar), en verpak het afval dat 
u in de container gooit ook in een 
oude krant of in composteerba
re zakjes. Deze zijn te koop in de 
meeste supermarkten. Af en toe 
een handje bloem, meel of strooi-
kalk in de container neemt vocht 
en geurtjes op. 
Heeft u gemaaid gras of vochtig 
afval? Laat dat eerst een dagje dro
gen voor het in de container gaat. 
En doe bij warm weer etensres
ten in de container die het eerst 
wordt geleegd. 
Heeft u toch maden in de gft-con
tainer, gooi er dan wat heet water 
of een scheut azijn over. 

Door het scheiden van gft-afval is 
er minder restafval om te verbran
den. Dat is goedkoper en het zorgt 
voor minder uitstoot van scha
delijke stoffen. Van het gft-afval 
wordt compost (een soort mest) 
gemaakt. Daarbij komt biogas vrij, 
waarvan groene stroom wordt 
gemaakt. 
www.rotterdam.nl/gft 

Badmutsen 
tussen 
hoogbouw 
Het Rotterdamse water 
vieren, dat is de bedoe
ling van het Rotterdam
Water Weekend op 1 juli. 
Met onder meer de 010 
City Swim en het Sinfonia
Maritiem Concert. 

Tussen 13.00 en 16.00 uur zijn in 
het water tussen de hoogbouw 
in het Maritiem District voor
al badmutsen, armen en benen 
te zien. Honderden deelnemers 
aan de 010 City Swim zwemmen 
dan rond het Wijnhaveneiland 
voor het goede doel: de Daniël den 
Hoed Stichting. Er kunnen maxi
maal vijfhonderd zwemmers mee
doen aan verschillende afstanden. 
Aan de kades is er muziek, kunst 
en horeca. Ook zijn er verschil
lende wandel- en vaartours in het 
gebied. 
Om 19.20 uur begint het Sinfonia 
Maritiem Concert in en rondom 
de Leuvehaven. Vanaf Plein 1940 
of op een van de kades kan ieder
een hier gratis van genieten. 
www.rotterdamwaterweekend.nl 

http:www.rotterdamwaterweekend.nl
www.rotterdam.nl/gft
http:www.rotterdamonderweg.nl
http:www.rotterdamonderweg.nl
http:www.rotterdamonderweg.nl
http:www.rotterdamonderweg.nl



