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Opgefriste 
Stadskrant 
Voor u ligt een Stadskrant 
met een nieuw uiterlijk. 
Frisser, eigentijdser en met 
meer ruimte voor beeld. 

Wat hetzelfde blijft is dat de 
Stadskrant u zo goed en eerlijk 
mogelijk informeert over het 
beleid, de producten en dien-
sten van de gemeente. 

We zijn benieuwd naar uw 
mening over de Stadskrant. 
Deel uw opmerkingen, tips, 
complimenten of klachten via 
stadskrant@rotterdam.nl.  

Redactie Stadskrant

‘Ja, ik wil’ weer in het stadhuis
Vanaf 2 september kan er weer getrouwd worden in het stadhuis. Voor de maand september staan er 
meteen al bijna tweehonderd huwelijken op het programma.

Van april 2018 tot en met augustus 

2019 werden er geen huwelijken 

of geregistreerd partnerschappen 

gesloten in het stadhuis. Reden: de 

werkzaamheden aan de Coolsingel 

en de daarmee gepaard gaande 

geluidsoverlast. Hoewel de Coolsin-

gel nog niet klaar is (zie ook pagina 3 

van deze krant) kan vanaf 2 septem-

ber toch het jawoord weer klinken in 

het stadhuis, in twee trouwkamers en 

in de Burgerzaal. Daarnaast kunnen 

mensen op maandagochtend gratis 

trouwen in een van de twee felicitatie-

kamers. 

Behalve in het stadhuis kan in 

Rotterdam overal en altijd getrouwd 

worden, zolang de plek maar veilig 

en toegankelijk is en er toestemming 

is om op die plek te trouwen.

Trouwen in het
 stadhuis is binnenkort

 weer mogelijk

Veel nieuwe 
deelauto’s zijn 
klein en elektrisch

Foto: Jan van der Ploeg

abonnement. Deze vorm van deelau-

to hoef je niet terug te brengen naar 

een vaste parkeerplaats. Dat is wel 

zo bij een aantal andere elektrische 

deelauto’s, zoals Buurauto, Juuve 

en (een beperkt deel van) Green-

wheels. Share’nGo draait een jaar op 

proef, Lev een half jaar. Oudshoorn: 

‘We willen leren hoe mensen deze 

voertuigen gebruiken. Daarna kijken 

we naar eventuele uitbreiding, er zijn 

meer bedrijven die deelvoertuigen 

willen aanbieden.’

Deelscooters en -fietsen
Ondertussen rijden er ook al 320 

elektrische Felyx deelscooters 

(officieel: snorfietsen) rond. Later dit 

jaar komt er concurrentie van twee 

andere bedrijven met elektrische 

deelscooters. Ook zijn er deelfietsen 

van Mobike en Donkey Republic. 

Oudshoorn: ‘Dat is interessant voor 

onder meer OV-reizigers. Je kunt 

op veel plekken komen, maar zo’n 

deelfiets is voor de eerste en laatste 

kilometers erg handig. Want als je op 

het puntje van Katendrecht woont, 

is het een heel stuk lopen naar het 

dichtstbijzijnde metrostation.’ 

Op de step?
In buitenlandse steden zie je ook al 

volop elektrische deelsteps. Op dit 

moment voldoen deze niet aan de 

veiligheidseisen die de Nederlandse 

overheid stelt aan voertuigen op de 

openbare weg. Voorlopig komen we 

deze dus ook in Rotterdam nog niet 

tegen.

Delen is de toekomst 
Rotterdam groeit; er wonen steeds meer mensen in de stad. Als iedereen een eigen auto heeft, of zelfs 
twee, past dat niet meer. Het delen van een auto of scooter scheelt veel ruimte. Daarom experimenteert 
Rotterdam volop met deze ‘deelconcepten’.  

‘We willen Rotterdam bereikbaar 

houden. En zeker voor een twee-

de auto kan een deelvoertuig een 

prima alternatief zijn,’ vertelt Quirijn 

Oudshoorn, adviseur mobiliteit bij 

de gemeente. Gemiddeld staat een 

‘gewone’ auto 23 uur per dag stil 

op een parkeerplek. ‘Een deelauto 

kan vier of vijf auto’s vervangen. Dat 

betekent drie of vier minder gepar-

keerde auto’s.’ 

Proef met Lev
Half juli werd Lev geïntroduceerd, 

een klein elektrisch voertuig voor 

maximaal twee personen en een 

klein beetje bagage. Officieel is Lev 

een brommobiel. ‘Maar ze kunnen 

goed de stadsritjes met de auto ver-

vangen’, stelt Oudshoorn. ‘Doordat 

meer mensen ze gebruiken, staan 

ze korter stil. En omdat ze klein zijn, 

nemen ze ook nog eens minder plek 

in beslag.’ Een extra voordeel van 

elektrische deelvoertuigen is dat ze 

geen schadelijke stoffen uitstoten. 

Dat zorgt voor schonere lucht.

Share’nGo ook op proef 
Een andere elektrische deelauto in 

Rotterdam is Share’nGo. Net als de 

Lev kun je deze auto in een groot 

deel van Rotterdam parkeren. De 

parkeerkosten zijn inbegrepen in het 

Foto: Studio West

Meer informatie: 
www.rotterdam.nl/
trouwen

Voor september staan geboekt:
•  66 huwelijken/partnerschappen 

in Trouwkamer 1 (70 zitplaatsen)

•  52 huwelijken/partnerschappen 

in Trouwkamer 2 (50 zitplaatsen)

•  3 huwelijken in de zaal naast de 

Burgerzaal (60 zitplaatsen) 

•  77 kosteloze huwelijken/partner-

schappen

Een deelauto kan 
vier of vijf auto’s 
vervangen

www.rotterdam.nl/trouwen
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www.rotterdam.nl/mijnloket: direct online aanvragen producten en diensten
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www.rotterdam.nl/rotterdambericht: officiële bekendmakingen

www.rotterdam.nl/wonen-leven/vraagwijzer 
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Vuilniswagenchauffeur 
Vivi krijgt vaak 
leuke reacties

Fotobureau Roel Dijkstra/Marc Heeman

‘Met die hitte kregen we zelfs ijsjes’
De medewerkers van de gemeente doen van alles in de stad. Sommige werkzaamheden zijn voor iedereen 
zichtbaar, voor andere geldt dat minder. Wat doet bijvoorbeeld de chauffeur van een vuilniswagen?

Wat stoer! Respect! Of: duim 

omhoog voor jou! Als Vivi van Hout 

door de wijk rijdt krijgt ze vaak leuke 

reacties. ‘Mensen verwachten geen 

vrouw achter het stuur van de vuilnis-

wagen. Zelf vind ik het niet zo stoer, 

ik ben het gewend. Maar als je deze 

complimentjes hoort is dat leuk. Dat 

maakt je dag.’

Vaste beladers   
‘Om 8 uur ’s ochtends rijd ik met twee 

vaste beladers naar de wijk. Elke dag 

van de week een andere wijk. De ene 

week rijd ik restafval, dat zijn de grij-

ze bakken, en de andere week gft, 

de groene bakken. Rond 11 uur gaan 

we naar de stort, om de vuilniswagen 

te legen. Daarna rijden we verder, 

totdat we weer vol zitten.’

Stramme botjes
Vivi zit niet alleen maar achter het 

stuur. Als er veel afval is, stapt ze uit. 

‘Dan haal ik de bakken die geleegd 

zijn van de vrachtwagen en zet 

ze terug op de stoep. Zo af en toe 

uitstappen is wel lekker hoor. Als je 

heel de dag zit, ga je dat voelen. En 

ik ben al wat ouder, dan worden die 

botjes een beetje stram.’

Smalle straten
In een vrachtwagen zitten en rijden 

lijkt een relaxt beroep, maar volgens 

Vivi ligt dat wel anders. ‘Ik ben 

‘s avonds best moe. In de soms 

smalle straten moet ik het verkeer 

én de bakken in de gaten houden. 

Je komt vaak ogen en oren te kort. 

Gelukkig zit er een belletje achterop 

de wagen. Als ik een bak vergeet 

drukken de jongens daarop.’  

Limonade en ijsjes
‘Het leuke aan mijn werk is het 

contact met bewoners. Elke dag rijd 

ik door een vaste wijk. Er staan altijd 

wel een paar mensen te wachten 

voor een gezellig praatje. Met de 

hitte stonden ze zelfs klaar met limo-

nade en ijsjes. Hartstikke aardig, dan 

voel je je toch gewaardeerd.’

Tips van Vivi: 
1.  ‘Stamp de bladeren niet aan in 

de gft-bak: dan krijgen we ze 

er niet uit. Gewoon lekker los 

laten zitten!’

2.  ‘Zet uw bak altijd om 8 uur 

’s ochtends buiten, ook als we 

meestal ’s middags langs-

komen. Want soms rijden we 

anders, bijvoorbeeld door een 

wegopbreking. En dan wordt 

de bak ineens ’s ochtends ge-

leegd, in plaats van ’s middags.’

Kijk ook het filmpje op 
instagram.com/

gemeenterotterdam 
(klik op IGTV)

Vlaggen op het stadhuis
Op het dak van het stadhuis wapperen dagelijks drie vlaggen. Welke 
zijn dat, waarom en zijn er regels rond het hijsen van de vlaggen?

1Welke vlaggen wapperen 
standaard op het stadhuis? 
Op de middelste toren 

wappert de belangrijkste vlag: de 

Nederlandse driekleur. De op een 

na belangrijkste vlag is de vlag van 

Rotterdam. En dan is er nog de 

Europese vlag, boven de kamer van 

de burgemeester. De standaard 

afmeting van de vlaggen op het 

stadhuis is 5 bij 3 meter. 

2Soms hangt er een andere 
vlag, hoe zit dat?  
De burgemeester bepaalt 

wanneer er een andere vlag wordt 

gehesen. Bijvoorbeeld bij een 

staatsbezoek of na een aanslag. In 

dat laatste geval gaat in Rotterdam 

de vlag van het betreffende land 

halfstok om medeleven te betuigen. 

Soms wordt ook een andere vlag 

gehesen, zoals de regenboogvlag op 

17 mei, de dag tegen homofobie. 

3Kiest Rotterdam altijd zelf 
welke vlaggen er hangen?  
Meestal wel. Maar ook 

de minister-president kan een 

bijzondere vlaginstructie uitdoen. 

Bijvoorbeeld bij een aanslag in 

Nederland of als een lid van het 

Koninklijk Huis overlijdt. Dan gaat de 

Nederlandse vlag op het stadhuis 

halfstok. En op bijvoorbeeld 

Koningsdag gaat de vlag vergezeld 

van een oranje wimpel.

4Zijn er regels voor het 
ophangen van een vlag? 
Ja, er is een algemene 

vlaginstructie van de Rijksoverheid. 

Zo mag een landenvlag nooit de 

grond raken. Een vlag moet in de 

avond en nacht altijd verlicht zijn, 

zodat de kleuren goed zichtbaar 

zijn. En boven windkracht 6 mogen 

geen vlaggen worden gehesen, om te 

voorkomen dat ze kapotwaaien. 

5Hoeveel vlaggen heeft het 
stadhuis?
In de kluis liggen 89 

verschillende vlaggen. Hiermee is 

een groot deel van de landenvlaggen 

in huis. Mocht er, bijvoorbeeld na 

een aanslag, onverhoopt een vlag 

niet aanwezig zijn dan wordt deze 

zo mogelijk door een spoedkoerier 

bezorgd.

Soms wordt een 
andere vlag gehesen, 
zoals de regenboogvlag

Foto: Gemeente Rotterdam

instagram.com/gemeenterotterdam
www.dehavenloods.nl/pagina/bezorgklacht
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Rotterdam 
strijdt tegen 
illegaal gokken
De gemeente wil 39 cafés en win-
kels drie maanden sluiten omdat 
je hier via cash centers accounts 
kon aanmaken om illegaal te 
gokken. Een groot aantal eige-
naars verzet zich tegen sluiting. 
Vandaag, 21 augustus, is de 
rechtszaak. 

Een cash center is een soort pin-

automaat waar je via een account 

(anoniem) contant geld kunt storten. 

Daarmee kun je in een besloten, 

online omgeving aankopen doen bij 

bepaalde webwinkels. Ook kun je 

illegaal gokken op sportwedstrijden. 

Het geld is later weer (anoniem) 

contant op te nemen. Op de cash 

centers is geen toezicht. Dat trekt 

criminaliteit aan. 

De organisatie achter de cash cen-

ters bood de ondernemers geld om 

deze apparaten in hun zaak te plaat-

sen. Het Openbaar Ministerie doet nu 

strafrechtelijk onderzoek naar deze 

organisatie. Daarom nam justitie in 

maart in heel Nederland deze appa-

raten in beslag. In Rotterdam werd 

alleen al in maart 1,25 miljoen euro 

ingelegd op weddenschappen, via 

de accounts die op de cash centers 

van deze 39 ondernemingen ge-

maakt waren. 

De gemeente spreekt van een 

verontrustende ontwikkeling en een 

nieuw fenomeen. Ze vindt dat onder-

nemers verantwoordelijk zijn voor wat 

er in hun zaak gebeurt. Door de be-

treffende zaken tijdelijk te sluiten, wil 

Rotterdam de openbare orde en rust 

in de wijken herstellen. Ondernemers 

kunnen in die tijd nadenken over hun 

bedrijfsvoering. 

De uitspraak van de rechter volgt 

naar verwachting over enkele weken.

Ondernemers zijn 
verantwoordelijk voor 
wat er in hun zaak 
gebeurt, vindt de 
gemeente

52.400 
leerlingen beginnen 
naar verwachting op 
2 september aan het 
nieuwe schooljaar op 
een van de Rotterdamse 
basisscholen. Ruim 98 
procent van die leerlingen 
woont ook in Rotterdam.

Hoe gaat het op de Coolsingel? 
De renovatie van de Coolsingel is ongeveer halverwege. In drie jaar tijd moet de autosnelweg transformeren 
tot een plek waar het fijn is om te wandelen of een terrasje te pakken. Hoe gaat het met de werkzaamheden?

De mannen en vrouwen die aan de Coolsingel werken 

zijn in 2018, direct na de marathon, begonnen. Net vóór 

de marathon in 2021 moet het werk klaar zijn. Steeds blijft 

een deel van de weg voor het verkeer te gebruiken. Tot 

nu toe is gewerkt aan de oostzijde (kant stadhuis). Dit 

najaar is die kant klaar en gaat het werk verder aan de 

zijde van het Stadhuisplein.

In de ondergrond komen de werklui onverwachte obsta-

kels tegen, zoals puin uit de oorlog. Dat moeten ze eerst 

weghalen. Met het plaatsen van lichtmasten, fietsnietjes 

en bomen moeten ze rekening houden met alle kabels 

en leidingen die er liggen, en met de metrotunnel en de 

koopgoot. De funderingen, van bijvoorbeeld de lichtmas-

ten, worden op maat gemaakt.

Aan de kant van het stadhuis komt een rijbaan voor beide 

richtingen en een ruim trottoir. De overkant krijgt een 

tweerichtingsfietspad en een breed voetgangersgebied, 

met natuursteen in een patroon met ronde vormen. Dit 

geeft een speelsere uitstraling en past bij de monumen-

tale gevels.

De Coolsingel moet uiteindelijk weer een straat worden 

met monumentale allure. Niet een weg om met de auto 

van A naar B te gaan, maar een plek om elkaar te ont-

moeten en lekker op een bankje of terras zitten. Er komen 

zitplekken van natuursteen, mini-parkjes en – aan de 

westkant - 22 unieke Coolsingellantaarns. 

Binnenkort vindt u hiervan ook een video op youtube.com/gemeenterotterdam. Zelf een leuke of interessante 
vraag over Rotterdam, of wat de gemeente allemaal doet? Stel deze via stadskrant@rotterdam.nl of reageer op de 
video. Wie weet wordt uw vraag beantwoord in de rubriek Rotterdam vraagt.

De werkzaamheden 
lopen tot nu toe 
volgens planning

Foto’s: gemeente Rotterdam. Artist impression: West8

Gebied rond Erasmus MC rookvrij
Het gebied rondom Erasmus MC en Hogeschool Holland is vanaf 2 september rookvrij. Het is de eerste 
rookvrije zone in Rotterdam. En als het aan de gemeente ligt, blijft het daar niet bij.

De rookvrije zone valt grofweg binnen de Wytemaweg 

en de Zimmermanweg en omvat het Erasmiaans Gym-

nasium, de Hogeschool Rotterdam, het Erasmus MC en 

CBT Rijnmond. Rotterdam wil dat niet-roken de nieuwe 

norm wordt. Roken is nog altijd een van de belangrijkste 

oorzaken van allerlei ziektes, hart- en vaatproblemen en 

vroegtijdig overlijden.

Blauwe lijnen
De zone is geen officiële verbodsplek. Maar toezichthou-

ders vragen wel aan bezoekers, leerlingen en patiënten 

om het gebied rookvrij te houden. Bij de start van het 

nieuwe schooljaar is de zone officieel van kracht. Het ge-

bied is duidelijk gemarkeerd met speciale blauwe lijnen 

en borden die aangeven dat het om een rookvrij gebied 

gaat. De rookvrije zone is een experiment. De gemeente 

wil onderzoeken wat wel en niet werkt. Mogelijk zijn meer 

maatregelen nodig of moet de Tabakswet – waarin buiten 

roken nog is toegestaan - worden aangepast.

 

Schoolpleinen
De gemeente krijgt veel vragen van organisaties die 

hun omgeving ook rookvrij willen maken. Alle scholen in 

Nederland moeten vanaf 2020 een rookvrij schoolplein 

hebben. In Rotterdam worden ook alle sportvelden en 

-verenigingen rookvrij gemaakt. Op kinderboerderijen 

mag al sinds 1 augustus 2018 geen sigaret meer worden 

opgestoken. Ook kijkt de gemeente naar mogelijke rook-

vrije zones rond de eigen gebouwen.

Meer informatie:  
www.rotterdam.nl/
rookvrijWegwerkers brengen

blauwe lijnen aan rond
de rookvrije zone

Foto: Gemeente Rotterdam

www.rotterdam.nl/rookvrij
www.youtube.com/gemeenterotterdam
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Nu & Toen

Rotterdam is niet/wel te filmen

Rotterdam is niet te filmen, zei Jules Deelder ooit. Maar de cijfers spreken hem tegen. Want steeds vaker worden in de stad filmopnames 
gemaakt voor reclames, films, videoclips en series. Ook in het verleden zijn bijzondere scènes gedraaid.

‘Rotterdam is veel dank verschul-

digd aan acteur en regisseur Jackie 

Chan,’ zegt Saskia Kagchèl. Ze is 

filmcommissioner bij Rotterdam Film 

& Media Office, waar alle aanvra-

gen voor het maken van opnames 

in de stad binnenkomen ‘Voor zijn 

speelfilm Who Am I uit 1998 zijn er 

opnames gemaakt bij onder meer 

de Erasmusbrug, de Koopgoot, de 

Kubuswoningen, de Kop van Zuid 

en de Heemraadssingel. Steeds 

lag een deel van de stad stil. De 

Erasmusbrug werd zelfs twee dagen 

afgesloten! Na deze film dachten 

veel mensen: Toch wel een aardige 

stad, dat Rotterdam.’  

Ratelende camera’s
‘Maar de eerste film werd al een 

eeuw eerder in Rotterdam opgeno-

men’, vertelt Anouk de Haas van het 

Stadsarchief. In 1898 draaide de film 

Waterpartij op den Kralingschen 
Plas in theater Casino Variété aan de 

Coolsingel. ‘Die was dus opgenomen 

op de Kralingse Plas. Filmen was in 

die tijd een tijdrovende klus. Er moest 

telkens een nieuwe filmrol worden 

ingeladen, net zoals bij ouderwetse 

fotorolletjes. Pas als zo’n rol in het lab 

was ontwikkeld, kon je zien wat je ei-

genlijk had gefilmd. Ook maakten de 

filmcamera’s een ratelend geluid, dus 

was het lastig om synchroon geluid 

op te nemen.’

Achtervolging in de Botlek
De laatste jaren is Rotterdam steeds 

meer in trek als filmlocatie. ‘Van 

reclames van T-Mobile met de gele 

Luchtsingel en Aegon met de Wil-

lemsbrug, tot aan films als Kruimel-

tje, Bon Bini Holland, Kruistocht in 

Spijkerbroek en de Marathon,’ somt 

Kagchèl op. ‘Een bijzondere serie 

blijft toch wel Flikken Rotterdam. 

Waar de acteurs een broodje eten 

bij Vlaamsch Broodhuis of verdach-

ten achtervolgen in de Botlek.’

Fotogenieke stad
Ook het buitenland weet Rotterdam 

steeds vaker te vinden. De Britse 

tv-serie The Widow speelt zich hier 

bijvoorbeeld af. En de Rotterdamse 

haven is het decor voor de nieuwe na-

tuurfilm Wild Port of Europe. Kagchèl 

snapt dat allemaal wel. ‘Qua archi-

tectuur is Rotterdam de meest eigen 

stad van ons land, met de Maas en al 

die hoge gebouwen. Echt fotogeniek.’ 

Rotterdam is, kortom, uitstekend te 

filmen.

Een scene van 
Flikken Rotterdam 

uit 2017

Foto: Lennie Visser

Jackie Chan in 
1998 in actie bij 
de kubuswoningen

Foto: Ingrid van Beek

Aantal draaidagen  
in Rotterdam
2019:  600 tot nu toe
2018: 731
2015: 425

In Rotterdam grazen 

zo’n 2.000 schapen, van 

Kralingen tot Hoogvliet. Op 

sommige plekken staan ze 

wekenlang, op andere plek-

ken zijn ze binnen twee da-

gen klaar. Dan trekt de kudde 

verder. Rotterdam begon 

hiermee in 2008. De reden? 

Als schapen ergens grazen, 

krijg je daar meer verschillen-

de planten. Daardoor komen 

er meer insecten, en dat 

leidt weer tot meer vogels. 

Meer biodiversiteit dus.

Gemiddeld zijn er zo’n 
zeven schaapskuddes 
in de stad

Foto: Albert Roskam

Dansen en wandelen in het park
Ballroom dansen, een kruidenlezing bijwonen, schilderen: activiteiten 
die je niet meteen in een park verwacht. Maar wél tijdens Parken-
maand, in september. 

Want tijdens Parkenmaand zijn ruim 

honderd extra activiteiten te doen in 

de Rotterdamse parken. Wandelen 

met de boswachter valt daar ook 

onder. Dat kan bijvoorbeeld op het 

getijdenpark Eiland van Brienenoord. 

Een getijdenpark is een park aan een 

rivier die in open verbinding staat met 

de zee. Daardoor is er eb en vloed. 

En dat zorgt in sommige parken voor 

bijzondere planten en dieren, zoals 

spindotterbloemen, lepelaars, zalm 

en paling. De komende jaren komen 

er verschillende getijdenparken in de 

regio. Het Eiland van Brienenoord is 

dat al gedeeltelijk.

De (letterlijke) aftrap van de Parken-

maand is zondag 1 september om 

13.00 uur in Het Park (bij de Euro-

mast).

Meer informatie: www.
rotterdamseparken.nl

www.rotterdam.nl/
getijdenpark

Het belangrijkste bereikbaar
heids nieuws op een rij
Maastunnel open 
De Maastunnel is sinds 19 augustus 

weer open in beide richtingen. Van-

wege de renovatie waren aanpas-

singen gedaan aan verschillende 

wegen en kruispunten. Deze aan-

passingen zijn nu teruggedraaid. De 

belangrijkste veranderingen:

•  Aanpassing op de kruising 

’s-Graven dijkwal-Rochussenstraat. 

De twee rijstroken van de 

‘s-Graven dijkwal linksaf richting 

Rochussenstraat zijn terug naar één 

rijstrook.

•  Vanaf de Westzeedijk kunt u weer 

richting de Maastunnel rijden.

•  Vanaf de Boompjes kunt u weer 

linksaf de Erasmusbrug op rijden.

•  Vanaf de Maashaven Oostzijde kunt 

u weer linksaf richting de Putselaan 

rijden.

Om eventuele kinderziektes te verhel-

pen, moet de tunnel de komende vier 

weken nog een aantal nachten dicht. 

www.rotterdamonderweg.nl/

maastunnel

Kleiweg
De Kleiweg is tot en met 3 november 

dicht in de richting van de Straat-

weg tussen de Begoniastraat en de 

Elisabethlaan. De Rozenlaan is dicht 

in beide richtingen vanaf de Kleiweg 

tot aan de Margrietstraat.

•  Vanuit de Ringdijk rijdt u via de Me-

lanchtonweg, de G.K. van Hogen-

dorpweg en het Schieplein naar de 

Gordelweg.

•  Vanuit de Straatweg rijdt u via de 

Gordelweg en de G.K. van Hogen-

dorpweg naar de Melanchtonweg.

•  Vanuit de Rodenrijsestraat rijdt u 

via de Gordelweg of de G.K. van 

Hogendorpweg.

•  Vanuit de Van der Duijn van Maas-

damweg rijdt u via de G.K. van Ho-

gendorpweg of de Melanchtonweg.

www.rotterdamonderweg.nl/kleiweg 

Check voor vertrek!
Volg Rotterdam Onderweg 

ook via Facebook, Twitter en 

RotterdamOnderweg.nl.

www.rotterdamseparken.nl
www.rotterdam.nl/getijdenpark
www.rotterdamonderweg.nl/maastunnel

