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Maastunnel oogt weer als vanouds
Twee jaar lang werkten dagelijks 80 tot 100 bouwvak-
kers aan de renovatie van de Maastunnel. Op 19 augus-
tus gaan de autotunnelbuizen weer open. En dan ziet de 
tunnel er op het oog eigenlijk nog precies hetzelfde uit. 

Rob Nieuwschepen, die vanuit de 
gemeente het werk begeleidde, 
kijkt vanaf zijn werkplek in de 
bouwkeet op de tunnelmond aan 
de zuidoever. ‘De Rotterdammer 
ziet er straks helemaal niks van’, 
grapt hij. ‘De tunnel is een monu-
ment en dat betekent dat we in 
principe niks mogen veranderen 
aan het uiterlijk.’ 

Jaar lang voorbereid
Sterker nog, veel origineel mate-
riaal is hergebruikt. Zoals de ken-
merkende tegeltjes en de oude 
kappen en bakken van de verlich-
ting. Maar achter de kappen zit-
ten nu energiezuinige LED-lam-
pen. ‘Ook de vorm van de voor-
malige ventilatiegaten is nog 
zichtbaar in de muren, maar er is 
een heel nieuw ventilatiesysteem 
aangebracht.’

De bouwvakkers zijn deze weken 
bezig met de laatste loodjes in de 
autotunnelbuizen. ‘We begonnen 

eigenlijk al in 2016’, legt Nieuw-
schepen uit. ‘Een jaar lang heb-
ben we alle werkzaamheden goed 
voorbereid en allerlei proeven 
gedaan, zodat we zeker wisten dat 
we de planning zouden halen.’

Sanering ondervloer
De Maastunnel (1942) moest om 
twee belangrijke redenen worden 
gerenoveerd. Ten eerste voldeed 
de oude tunnel niet meer aan de 
huidige veiligheidseisen en ten 
tweede was de vloer onder de rij-
banen in erg slechte staat. ‘Die 
was aangetast door zogenoemde 
dooizouten’, legt Nieuwschepen 
uit. ‘De pekel is in al die jaren in 
de vloer getrokken en heeft deze 
samen met water en zuurstof 
aangetast.’ 

Op een innovatieve manier is deze 
één meter dikke ondervloer gesa-
neerd. ‘De  bovenste 15 cm is 
met een speciale machine verwij-
derd. Vergelijk het met een hoge-

De bouwvakkers zijn deze weken bezig met de laatste loodjes in de autotunnelbuizen.
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Wat weet u van de Maastunnel?
Wanneer reed de eerste auto door de Maastunnel? Wat 
is het koosnaampje voor de tunnel? Welke kleur heeft 
het nieuwe asfalt? Weet u het antwoord op dit soort 
vragen, dan kunt u een plek winnen in de bus die de 
opgeknapte tunnel opent.

Daarvoor moet u wél even mee-
doen aan de grote Maas tunnel 
Renovatie Quiz. De quiz gaat 
onder meer over de historie, de 

aanleiding voor de renovatie en 
het verzette werk. Zoals de vraag: 
Hoe is het betonrot in de onder-
vloer ontstaan? Antwoordkeuze: 

uitlaatgassen/ strooizout/ rivier-
water/ muizenplaag.

Op www.maastunnel.nl vindt u de 
gehele quiz. Er zijn 12 x 2 plekken 
te winnen in de historische RET-
bus die de tunnel op 19 augustus 
opent. Dat gebeurt al tussen 5.00 
en 6.00 uur. Ontbijt en koffie of 
thee zijn inbegrepen.

163.283 bomen
hebben we in Rotterdam, in de openbare ruimte.

Top 5 
bomen 

die het meest 
voorkomen in de 

stad

Linde:  
17.833

Es:  
14.728

Esdoorn:  
14.555

Plataan:  
12.828

Wilg: 11.723

In 2019 zijn tot nu toe: 

1520  
bomen geplant

476 bomen gerooid  
vanwege onder meer instabiliteit en/

of het afbreken van zware takken 
als gevolg van ziekte of aantasting.

Waar staan de meeste bomen?

30.076  
in Prins Alexander

16.402  
in Charlois

15.586  
in IJsselmonde

Stad vol studenten
Binnenkort wordt de binnenstad weer even overspoeld 
met jonge mensen. Op 19 augustus start voor ruim 
4000 eerstejaarsstudenten van de Erasmus Universiteit 
de Eurekaweek, het begin van het nieuwe studiejaar.

Rotterdam wordt steeds meer een 
studentenstad. In 2018 waren 
er 70.688 hbo- en universitaire 
studenten in Rotterdam, tegen-
over 62.987 in 2013. Het aantal 
mbo-studenten nam juist iets af. 
In 2013 gingen 59.857 jongeren 
naar het mbo, in 2018 waren dat 
er 59.336. 

Buitenland
De Erasmus Universiteit krijgt 
niet alleen steeds meer Neder-

landse, maar ook steeds meer 
internationale studenten. In 
2018 waren dit er ruim 5.800. Ze 
waren afkomstig uit 118 landen, 
van Afghanistan tot Zwitserland. 
Verreweg de meesten komen uit 
Duitsland, gevolgd door Italië en 
Griekenland.

Populaire opleidingen
De meeste studenten kiezen voor 
een opleiding in de economische 
sector. Populair zijn ook Tech-

niek, Gezondheidszorg en Socia-
le studies/ Gedrag en Maatschap-
pij. Minder studenten kiezen voor 
studies als Taal en cultuur, Recht 
en Landbouw. 

Rondleiding en festival
Tijdens de Eurekaweek kunnen 
de studenten Rotterdam ontdek-
ken, onder andere door speciale 
rondleidingen door de stad. Het 
thema van dit jaar is: Start your 
Adventeur. De week wordt afge-
sloten met een festival op het 
Lloyd Multiplein op donderdag 
22 augustus.

drukspuit. We hebben het beton 
er letterlijk afgespoten.’ Stuk-
je voor stukje is zo ongeveer 550 
meter ondervloer gerenoveerd. 

Fiets- en 
voetgangerstunnel
Inmiddels ligt in de tunnel ook 
een nieuwe gele asfaltlaag op de 
rijbanen, zijn de natuurstenen bij 
de tunnelmond gereinigd en zijn 

er nieuwe camera’s, geluidssyste-
men en hulppostkasten geplaatst. 
Ook is een systeem aangebracht 
om de verkeersdoorstroming te 
volgen. Verder zijn de toegangswe-
gen buiten de tunnel opgeknapt, 
met nieuw asfalt en nieuwe porta-
len met verkeerslichten, borden, 
camera’s en hoogtemelders. 

De renovatie is daarmee nog niet 

helemaal klaar. Nieuwschepen: 
‘In de komende maanden doen 
we nog wat laatste klussen, maar 
de tunnel hoeft daarvoor niet 
meer lange tijd dicht. Ondertus-
sen bereiden we de renovatie van 
de fiets- en voetgangerstunnel 
voor. Die begint in december en 
duurt ongeveer zeven maanden 
voor de fietstunnel en elf maan-
den voor de voetgangerstunnel.’
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Kamperen dicht bij huis
Nederlanders gaan steeds vaker op vakantie in eigen 
land of zelfs in eigen stad. Er valt ook vaak nog genoeg 
te ontdekken. Zo weet lang niet iedereen dat er in en 
om Rotterdam allerlei kampeermogelijkheden zijn. 

In de gemeente Rotterdam zijn 
zelfs twee campings. De Stads-
camping Rotterdam ligt op steen-
worpafstand van Diergaarde Blij-
dorp, aan de rand van het cen-
trum. U kunt hier terecht met 
een tent, camper of caravan. Een 
blokhut huren kan ook. www.
stadscamping-rotterdam.nl. Daar-
naast is er camping Hoek van Hol-
land. Binnen enkele minuten ligt 
u op het strand of staat u in de 
bossen. www.rotterdam.nl/vrije-
tijd/camping-hoek-van-holland. 

Niet wildkamperen 
Ietsje verder van Rotterdam zijn 
nog veel meer kampeermoge-
lijkheden, zoals rond het Briel-
se meer, bij de Oude Maas en de 
boerderijcamping het Lansinger-
land. Let op: hoe warm het soms 
ook is, wildkamperen mag niet. Er 
staat een boete op van 140 euro. 
Het is in Rotterdam dus niet toe-
gestaan om een camper, tent 
of caravan neer te zetten en als 
slaapplaats te gebruiken op de 
openbare weg of openbaar terrein.Vanaf camping Hoek van Holland bent u binnen een paar minuten op het strand. 
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FietsMaatjes gezocht 

‘Als een echte gids laat hij mij Rotterdam zien’
Op een elektrische duofiets de stad doorkruisen: via 
FietsMaatje is het mogelijk voor jong én oud. Ouderen 
die zelf niet meer zo goed kunnen of durven fietsen, 
gaan op pad met een jongere. De Unie van Vrijwilligers 
organiseert dit project. 

Kees is helemaal blij. ‘Ik fiets ont-
zettend graag, maar door mijn 
slechte knie kan ik dat al een 
tijd niet meer doen. Via dit pro-
ject kan het weer!’ Om de week 
crost hij samen met zijn fietsma-
tje Emil door de stad. ‘Het is leuk 
om naast Emil te fietsen, want 
zo kun je makkelijk kletsen. Dat 
maakt het ritje juist zo leuk.’

Naast elkaar
Op de duofiets van FietsMaatje 
zit je naast elkaar. De oudere mag 
meetrappen, maar dat hoeft niet. 
En omdat de fiets elektrische 
ondersteuning heeft, is dat prima 
te doen voor de jongere. Jonge-
ren kunnen bovendien zelf kie-
zen hoe vaak en wanneer ze wil-
len fietsen.   

Koffie en gebak
Ook Emil is enthousiast. ‘Fietsen 
met Kees is altijd gezellig. Hij is 
een echte kletskous: altijd heeft 
hij wel iets te vertellen. Voordat 
we afspreken stippelt Kees een 
route uit, en als een echte gids 
laat hij mij Rotterdam zien. Dus 
behalve dat de ritjes mij een goed 
gevoel geven, leer ik er ook nog 
iets van. En we fietsen niet alleen 
maar. We houden ook graag pau-
ze met koffie en gebak.’

Rotterdamse Helden
Het project FietsMaatje is onder-
deel van het initiatief Rotterdam-
se Helden, dat zich specifiek richt 
op jongeren tussen de 16 en 25 
jaar. Hiermee wil de Unie van Vrij-
willigers jongeren laten merken 
hoeveel voldoening het kan geven 
om vrijwilligerswerk te doen. 
Daarom bieden zij hen allerlei ver-
schillende mogelijkheden om iets 
terug te doen voor de samenle-
ving. Rotterdamse Helden is door 

het kabinet geselecteerd als proef-
tuin voor de maatschappelijke 
diensttijd voor jongeren.

Interesse in het FietsMaatje pro-
ject? Meer informatie en aanmel-
den via www.uvvrotterdam.nl - 
klik op FietsMaatje.

Tijdens de rit zien de fietsmaatjes heel wat van de stad. 
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Kees (oranje shirt) en Emil op de duofiets: ‘Doordat we naast elkaar zitten kunnen we makkelijk kletsen’
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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.

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.

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.rotterdam.nl/rotterdambericht.
Ook handig: aanmelden op de e-mailservice
van www.overheid.nl en de app
Rotterdam-Omgevingsalert.

Contact met de gemeente

Colofon 
De Stadskrant is een uitgave
van de gemeente Rotterdam
en verschijnt tweewekelijks.
43e 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

http://www.facebook.com/gem.Rotterdam
http://www.twitter.com/rotterdam
http://www.rotterdam.nl/ondernemen
http://www.buitenbeter.nl
http://www.overheid.nl
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Straatpraat 

Rotterdam festivalstad
Rotterdam is een echte festivalstad. In de zomer staan elk weekend wel ergens men-
sen te dansen op muziek, met een drankje in de hand. Wat vinden Rotterdammers 
van al die festivals en waar gaan ze zelf graag naartoe? De Stadskrant vroeg eens 
rond op straat.

Danielle & Tim
‘Super, al die festivals in onze stad. 
In deze maanden is er bijna elk 
weekend wel wat te doen. Samen 
gaan we graag naar house- en tech-
nofestivals, zoals Toffler, Woods-
tock, Confetti Fest, Blijdorp of Vrije 
Volk. Géén megagrote festivals 
met vijf stages dus. Juist die klein-
schaligheid is tof, in het Vroesen-
park, Kralingse Bos of Roel Lange-
rakpark. Wat beter kan? Vervang 
plastic wegwerpbekers overal door 
herbruikbare harde bekers. Aan 
het begin krijg je dan zo’n beker. 
En bij een volgend drankje lever je 
de beker in voor een schoon exem-
plaar. Dat scheelt zo wel tiendui-
zenden plastic bekers!’
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Joshua 
‘Ik ga graag naar het Zomercarna-
val. Dat is meteen het enige fes-
tival waar ik heen ga in Rotter-
dam. Ik hou van grote festivals. 
En groter dan dit kan bijna niet in 
onze stad, toch? Op een groot fes-
tival ontmoet je heel veel mensen. 
En juist dat vind ik leuk. Nieuwe 
mensen ontmoeten en met veel 
vrienden en familie samen zijn. 
Op zo’n dag praat, dans en eet je 
met elkaar. Multiculturele fes-
tivals vind ik het leukst. Hier 
komen verschillende culturen bij-
een, wat zorgt voor een kleurrijk 
geheel. En als er ergens hiphop 
wordt gedraaid, ben ik helemaal 
gelukkig.’

G
em

ee
nt

e 
R

ot
te

rd
am

Isabelle
‘Ik ben zelf 19, en eigenlijk vind 
ik dat er voor mijn leeftijd niet 
super veel festivals zijn in de 
stad. Ook mogen er meer festi-
vals komen met techno en reggae 
muziek, waar ik zelf erg van hou. 
Vorige week had je bijvoorbeeld 
het Reggaefestival in het Kralingse 
Bos. Maar dat is geloof ik het eni-
ge in heel het jaar. Dus Rotterdam 
zou meer kunnen variëren met 
het soort muziek op festivals. Een 
andere tip? Zorg dat drugs getest 
mogen worden. Je kunt er niet 
omheen; het wordt nu eenmaal 
gebruikt. Dan kun je beter zorgen 
dat het veilig is.’
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Amna Durrani, beleidsadviseur Cultuur  
bij de gemeente Rotterdam:
Rotterdam heeft een breed en divers aanbod aan evenementen, waaron-
der festivals. Uit onderzoek blijkt dat de waardering daarvoor hoog is. 
We koesteren die evenementen en willen ruimte blijven bieden aan acti-
viteiten die nog meer Rotterdammers en bezoekers aantrekken. Tege-
lijk zien we dat het succes van evenementen soms de leefbaarheid op 
bepaalde locaties onder druk zet.  Daarom proberen we festivals en 
andere activiteiten meer te spreiden over de stad en over de tijd, om zo 
een betere balans te krijgen tussen levendigheid en leefbaarheid. Ook 
willen we dat de evenementen in de stad nog beter toegankelijk worden 
voor mensen met een beperking. En we maken afspraken met de sector 
over duurzaamheid. G
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Maak zelf een geveltuintje
Meer groen om het huis en in de straat: het kan, door 
bijvoorbeeld zelf een geveltuintje aan te leggen. Dat is 
een strook met planten tegen de gevel van de woning. 
Het fleurt de boel niet alleen op, uw huis blijft er ook 
koeler door in de zomer. 

Geveltuintjes zijn vooral geschikt 
voor huizen zonder voortuin. Wel 
moet de stoep breed genoeg zijn; 
minstens 1.80 m van het trottoir 
moet overblijven na aanleg van 
de geveltuin. Als u met een groep 
buren geveltuintjes aanlegt kan 
de gebiedscommissie, wijkraad of 
wijkcomité u misschien helpen 
met een financiële bijdrage. 

Om een geveltuin te maken mag 
u maximaal anderhalve stoepte-

gel verwijderen. Door deze recht-
op in de grond te zetten maakt 
u meteen een randje. Schep het 
zand weg tot maximaal 30 centi-
meter (één stoeptegel) diep, en vul 
het gat met tuingrond, gemengd 
met de ondergrond. 

Niet alle planten zijn geschikt 
voor een geveltuin. Kijk voor 
meer informatie en tips op 
www.rotterdam.nl/geveltuinen. 

Een geveltuintje fleurt de straat op en houdt het huis koeler.
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Ombudsman 

Het is mijn toekomst!
Op 18 juni presenteerde de kin-
derombudsman haar rapport 
‘Het is mijn toekomst! Waar 
wachten we op?’. Dit rapport 
gaat over problemen in de gespe-
cialiseerde jeugdhulp. De kin-
derombudsman sprak met jon-
geren over hun ervaringen met 
jeugdhulp en met school. Zoals 
Jessie, die vertelde dat zij steeds 
lang moet wachten op hulp bij 
haar psychische problemen. Ze 
wachtte al acht maanden op een 
plek in een instelling die haar 
zou kunnen helpen. Door al de 
problemen ging Jessie niet meer 
naar school, wat ze erg verve-
lend vond. Ze miste het contact 
met klasgenoten, vertelde haar 
moeder. Deze maakte zich veel 
zorgen over Jessie toen die hele 
dagen alleen thuis was, zonder 
hulp of school. 

Er moet aandacht zijn voor jon-
geren en er moet naar hen geluis-
terd worden, vindt de kinder-
ombudsman. Ze merkt dat jon-
geren zelf vaak goed weten wat 

ze nodig hebben en dat ze goe-
de ideeën hebben over hun toe-
komst.

Loopt u als ouder, verzorger of 
hulpverlener van een jongere 
tegen problemen aan in de (gespe-
cialiseerd) jeugdhulp of bij het 
vinden van passend onderwijs? 
Of loop jij, als Rotterdamse jonge-
re, tegen problemen aan? Neem 
dan contact op met de kinderom-
budsman. Zij zal steeds per geval 
beoordelen wat zij kan doen. 

Zoekt u contact?
Schrijf of e-mail de gemeentelijke (kinder)ombudsman of bezoek 
het spreekuur aan de Meent 106, 3011 JR Rotterdam. Elke dinsdag 
van 9.00 tot 11.30 uur, elke woensdag van 13.30 tot 16.00 uur en 
eenmaal per twee weken op donderdag van 18.30 tot 20.30 uur.
•  www.ombudsmanrotterdam.nl 
•  www.kinderombudsmanrotterdam.nl  
•  010 411 1600 of 0800 2345 111
•  info@ombudsmanrotterdam.nl 
•  info@kinderombudsmanrotterdam.nl

De gemeentelijke ombudsman en de gemeentelijke kinderombudsman zijn 
onafhankelijk, kosten u niets en behandelen klachten over de gemeente 

Rotterdam en over organisaties die de taken van de gemeente uitvoeren. De 
kinderombudsman behandelt klachten van jongeren tot 18 jaar.

Stans Goudsmit, kinderombudsman 
Rotterdam

Welkom in schoon park
Op mooie zomeravonden lopen in het Vroesenpark, het 
Roel Langerakpark en bij de Kralingse Plas gastheren 
en -vrouwen rond. Deze dertig reinigingsmedewerkers 
maken niet alleen de parken schoon, maar zorgen er 
ook voor dat bezoekers geen afval achterlaten.

Ze houden een oogje in het zeil, 
informeren bezoekers over de 
barbecueregels, vragen ze om het 

afval netjes in de container achter 
te laten en bieden hulp door bij-
voorbeeld afvalzakken uit te 
delen. De reinigingsmedewerkers 
hebben hiervoor een vrijwillige 
training over gastheerschap 
gevolgd.

Bewustwording
Bij zomerse temperaturen komen 
er meer bezoekers naar de parken. 
Dat zorgt vaak ook voor meer 
afval. Door gastheren en -vrouwen 
in te zetten wil de gemeente 
ervoor zorgen dat bezoekers zich 
hier meer bewust van worden, 
maar ook dat ze zich welkom 
voelen in de parken.

Uitbreiding
De gastheren en -vrouwen zijn in 
de parken aanwezig op zomerse 
dagen tussen 18.00 uur en 20.30 
uur. Het is de bedoeling dat het 
gastheerschap op termijn wordt 
uitgebreid naar andere parken en 
wijken in de stad.
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Bijzondere gedichten, gewoon op straat

‘Oeps, ik ben lief, ik ben mooi’
Middagje vrij in het weekend of in de vakantie? Maak uw eigen tour langs straat poëzie: gedichten op 
muren, op stoeptegels, op borden en op allerlei andere openbare plekken. Elk uur van de dag (en nacht) te 
bekijken. En het kost helemaal niets. Hier een paar voorbeelden.

In het wijkpark Oude Westen staat een 
bijzondere wegwijzer. Ieder bordje is een 
regel uit het gedicht Klare taal van Jana 
Beranová én verwijst naar een plek in de 
stad. 

Dit gedicht, in de Bas Jungeriusstraat in 
Charlois, is een ode aan de Charloisse dich-
teres Rieneke Minderman-Grobben. Zij 
overleed vorig jaar maart en was altijd in 
het roze gekleed.

‘De belangrijkste voorwaarde voor geluk, 
is dat je wilt zijn wat je bent.’ Een wijze les 
van Desiderius Erasmus, zomaar op een 
luchtkoker op het Kruisplein.

 Alle foto’s: Gemeente Rotterdam

Het precieze aantal is niet bekend, 
maar er zijn in Rotterdam zeker 
tachtig straatgedichten te vinden. 
Kijk op www.straatpoezie.nl/kaart 
voor de locaties en meer informatie.

Rotterdam Onderweg
Het belangrijkste bereikbaarheidsnieuws op een rij. 

Werkzaamheden metro 
Capelsebrug 
Van 5 augustus tot 2 september 
rijden er geen trams tussen Capel-
sebrug en Kralingse Zoom. 
•  Metrolijnen A, B en C zijn opge-

knipt. 
•  Tussen Capelsebrug en Kralingse 

Zoom rijdt een pendelbus.
•  Op doordeweekse dagen rijdt 

tussen 7.00 en 9.00 uur en tus-
sen 16.00 en 18.00 uur een 
pendel metro tussen Capelsebrug 
en Kralingse Zoom.

•  Houd rekening met extra over-
stappen. 

www.rotterdamonderweg.nl/
metrocapelsebrug 

Asfalteren 
‘s-Gravendijkwal
De ‘s-Gravendijkwal is dicht van 
vrijdag 9 augustus 22.00 uur tot 
maandag 12 augustus 05.00 uur, 
tussen de Rochussenstraat en het 
Droogleever Fortuynplein.
•  Vanaf het Droogleever Fortuyn-

plein richting Rochussenstraat 
rijdt u via de Parksluizen, de 
Westzeedijk en de Pieter de 
Hooch weg.

•  Vanaf de Rochussenstraat rich-
ting het Droogleever Fortuyn-
plein rijdt u via de G.J. de Jongh-
weg.

www.rotterdamonderweg.nl/
sgravendijkwal 

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 

Zomerconcerten stadscarillons
Het is inmiddels een traditie: zomerconcerten rond de stadscarillons in het stadhuis 
en de Laurenstoren. Ook deze zomer zijn er concerten, door of met steun van Stich-
ting Stadsmuziek.

Een carillon (ook wel beiaard of 
klokkenspel) is een van de groot-
ste muziekinstrumenten ter 
wereld, met een rijke geschie-
denis. In Rotterdam speelde al 
in 1556 een ‘beierman’ vanuit 

de stadshuistoren zijn stadsmu-
ziek. Inmiddels worden de Rot-
terdamse carillons bespeeld door 
stadsbeiaardiers Geert Bierling en 
Richard de Waardt.

Op zaterdag 10 augustus zijn er 
drie bijzondere concerten. Bla-
zers en drummers ‘op de grond’ 
spelen samen met de beiaardier 
in de Laurenstoren. De muzikan-
ten beginnen in de Hoogstraat 
en bewegen zich vervolgens naar 
het Grotekerkplein. De concer-
ten beginnen om 14.00, 15.00 en 
17.00 uur. De toegang is gratis.

Op zaterdag 17 augustus kunt 
u bij een jukebox op het Grote-
kerkplein meer dan honderd lied-
jes aanvragen. Stadsbeiaardier 
Richard de Waardt speelt die ver-
volgens vanuit de toren, tussen 
13.00 en 14.30 uur. En maandag 
26 augustus is er van 20.00 tot 
21.15 uur een zomeravond concert 
in de tuin van het Stadhuis. Meer 
informatie: www.torenmuziek.nl.

Richard de Waardt is een van de twee Rotterdamse stadsbeiaardiers.
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Boijmans nu echt leeg 
Alle kunstwerken zijn nu echt verhuisd uit museum Boijmans Van Beuningen. Op  
5 augustus werd de sleutel overgedragen aan de gemeente Rotterdam, de eigenaar 
van het gebouw. 

De deuren van het museum zijn 
dicht voor een zeven jaar duren-
de, grootschalige renovatie en 
vernieuwing. Gedurende deze 
periode blijft de collectie op ande-
re plekken zichtbaar. 

Via ‘Boijmans bij de Buren’ 
maken acht instellingen ten-

toonstellingen met werken uit 
de museumcollectie. Ande-
re werken en tentoonstellingen 
reizen de wereld over in ‘Boij-
mans in het Buitenland’. En met 
‘Boijmans in de klas’ komt de 
kunst op bezoek in Rotterdamse 
schoolklassen.

Vanaf 2021 komt de collectie van 
151.000 kunstwerken weer bij-
een in het dan te openen Depot 
Boijmans Van Beuningen. Dat 
wordt het eerste volledig publiek 
toegankelijke kunstdepot ter 
wereld. Over zeven jaar opent 
het museum zelf opnieuw de 
deuren. Zelfs ‘Het Mannetje’ moest zijn vaste plek in de vloer van Boijmans verlaten.
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De 9-jarige Fien van Nispen won met dit 
gedicht een poëziewedstrijd waarin basis-
schoolleerlingen in Rotterdam-Zuid gedich-
ten maakten over geluk. Te zien op de 
muur van basisschool de Globe, hoek Den 
Hertigstraat - Wolphaertsbocht.


