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Afval en dienst
verlening 
Hemel vaart en 
Pinksteren
Wordt bij u het afval op 
donderdag opgehaald? Vanwege 
Hemelvaart en Pinksteren gebeurt 
dit een dag later. 

Met Hemelvaart leegt de gemeen-

te de containers op vrijdag 22 mei 

in plaats van donderdag 21 mei. 

Met Pinksteren op dinsdag 2 juni in 

plaats van maandag 1 juni. Door het 

verschuiven van de dag kan ook het 

tijdstip anders zijn dan gebruikelijk. 

De containers worden geleegd tus-

sen 6.30 en 22.00 uur. Op Hemel-

vaartsdag en tijdens Pinksteren zijn 

ook de milieuparken gesloten. Voor 

die dagen is het niet mogelijk om een 

grofvuil afspraak te maken.

Voor informatie over:
•  ophalen en scheiden van afval: 

www.rotterdam.nl/ 

ophaaldagenafval

•  ophaaldagen afval: 

www.mijnafvalwijzer.nl of download 

de AfvalWijzer-app

Publiekslocaties dicht
Ook de bereikbaarheid van de ge-

meente is tijdens Hemelvaartsdag en 

Pinksteren anders dan normaal. Alle 

publiekslocaties van de gemeente 

zijn gesloten en het servicenummer 

14 010 is die dagen niet bereikbaar. 

Natuurlijk kunt u wel online zaken 

regelen via www.rotterdam.nl of 

alvast online afspraken maken via 

www.rotterdam.nl/mijnloket. 

Gemeente Rotterdam

Buiten sporten voor iedereen

Een pot tennis. Rondje hardlopen met vrienden. Bootcampen in een park. Na de jeugd mogen ook volwassen 
Rotterdammers (vanaf 19 jaar) weer in groepsverband buitensporten. Uiteraard wel onder strikte voorwaarden. 

Helaas is het gevaar nog niet 

geweken. Het versoepelen van 

maat regelen kan alleen als het virus 

onder controle blijft, want de druk op 

de gezondheidszorg is nog steeds 

groot. Daarom blijven de sociale en 

hygiënemaatregelen altijd en overal 

van kracht. Dit betekent ook dat 

buitensportverenigingen die weer 

open zijn een aangepast programma 

aanbieden. Als het veilig kan, kunnen 

mogelijk ook niet-leden hier weer 

komen sporten. Officiële wedstrijden 

zijn voorlopig in elk geval niet toege-

staan en kantines blijven gesloten.

Tien man
Buiten sporten is een uitzondering op 

het verbod voor samenkomsten. Het 

advies voor de groepsgrootte is dan 

ook maximaal tien personen. Bij het 

sporten mag u gebruik maken van 

kleine attributen, zoals pionnen, bal-

len, losse dumbells en kettlebells. De 

meeste buitensportplekken in Rotter-

dam zijn weer geopend, op een klein 

aantal skateparken en fitnesspar-

cours na. Een overzicht vindt u op 

www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/

noodverordening-corona/. 

Binnen sporten is helaas nog niet 

mogelijk, omdat het lastig is om de 

veiligheid te garanderen. Sport-

scholen en fitnessstudio’s moeten 

de deuren daarom nog steeds 

dicht houden. Ook 1-op-1 personal 

training in een binnenruimte kan nog 

niet. De Rotterdamse zwembaden 

mogen sinds 18 mei wel voorzichtig 

weer open. De precieze invulling 

volgt later. Houd de websites van de 

zwembaden in de gaten om te zien 

wanneer u daar weer kunt zwemmen 

en welke regels er gelden.

De basisregels:
•  houd 1,5 meter afstand van 

anderen

•  maximaal tien mensen in een 

groep

•  vermijd drukte en geef elkaar 

de ruimte

•  was uw handen voor en na het 

sporten 

•  hoest en nies in de binnenkant  

van uw elleboog

•  schud geen handen 

•  verkouden of ziek? Sport niet!

Wilt u weer buiten 
sporten? Loop dan 
eerst de checklist na 
op www.rotterdam.nl/
veiligsporten 

Buiten sporten mag met kleine attributen en 
met maximaal tien mensen in een groep

Rhalda Jansen

Wonen en werken in het Schiekadeblok 
Het Schiekadeblok, het gebied tussen het Hofplein en het Centraal 
Station, wordt aangepakt. Er komen onder meer twee nieuwe 
woontorens, extra kantoren en een groen binnenhof.

De afgelopen periode is er gewerkt 

aan drie ontwikkelscenario’s. In al 

deze scenario’s komt er een toren 

van circa 70 meter hoog aan het 

Delftseplein en een maximaal 200 

meter hoge toren aan de Schiekade. 

Deze is gekoppeld aan het deels te 

behouden Schieblockpand. Ook is 

er ruimte voor een groen binnenhof 

en een opvolger voor de Luchtsingel. 

De panden met cultuurhistorische 

waarde langs de Delftsestraat blijven 

behouden. 

Op 28 mei kiest de gemeenteraad 

één van de drie ontwikkelscenario’s. 

In één scenario wordt er niet ge-

bouwd op de strook naast het spoor. 

Daarnaast is er een scenario met 

alleen kantoren op de spoorstrook en 

een variant met kantoren en wonin-

gen op de spoorstrook.

Voorkeur
Het college heeft de voorkeur voor 

het scenario met nieuwbouw op de 

spoorstrook. Hierbij zijn onderin de 

grote toren kantoren gepland voor 

nieuwe, innovatieve bedrijven en 

voor de huidige ondernemers uit het 

Schieblock. In de kleinere nieuw-

bouwtoren komt een culturele hal. 

In de torens moeten ook circa 680 

woningen komen, waarvan minimaal 

10 procent sociale woningbouw.

www.rotterdam.nl/ 
wonen-leven/
schiekadeblok

Een impressie van de plannen 
rond de Schiekade

http://www.rotterdam.nl/ophaaldagenafval
http://www.rotterdam.nl/ophaaldagenafval
http://www.mijnafvalwijzer.nl
http://www.rotterdam.nl
http://www.rotterdam.nl/mijnloket
http://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/noodverordening-corona/
http://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/noodverordening-corona/
http://www.rotterdam.nl/veiligsporten
http://www.rotterdam.nl/veiligsporten
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/schiekadeblok
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/schiekadeblok
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/schiekadeblok


2
20 mei 2020  
week 21

Samenleven op 1,5 meter
De 45 leden van de Rotterdamse 
gemeenteraad beslissen namens 
de Rotterdammers wat er op 
hoofdlijnen gebeurt in de stad. 
Ook controleren ze of die beslui-
ten goed worden uitgevoerd. Wie 
zijn die raadsleden en waar gaat 
het over in de raad?

Deze keer: de 
1,5metersamenleving

De coronacrisis is in een nieuwe 

fase beland. De komende maanden 

worden steeds meer versoepelingen 

doorgevoerd. Dit kan alleen als 

de ontwikkeling en verspreiding 

van het virus onder controle blijft. 

Totdat er een vaccin beschikbaar 

is, werken we met z’n allen toe naar 

een 1,5-metersamenleving. Voor veel 

Rotterdammers en beroepsgroepen 

een grote uitdaging.

Hoe zien de raadsleden die 

samenleving voor zich? Moeten 

bepaalde maatregelen worden 

aangescherpt of juist verder 

versoepeld?

René SegersHoogendoorn (39)  CDA
•  In het dagelijks leven: vader van vier kinderen en 

directeur van De Rotterdamse Peuterschool.
•  Ik zit in de raad omdat: ik verantwoordelijkheid wil nemen 

en het verschil wil maken in het leven van mensen.

Ten eerste vind ik de 1,5-metersamenleving een ver-

arming. Een samenleving, in het bijzonder een stedelijke, 

is gebaat bij intermenselijk contact. Maar ik probeer er 

ook het positieve in te zien: de 1,5-metersamenleving 

betekent letterlijk en figuurlijk ‘meer lucht’. Lucht in tijd: 

de gehaastheid is grotendeels verdwenen omdat we 

simpelweg minder van hot naar her moeten. Maar ook 

lucht in ruimte: minder vliegtuigen, auto’s, treinen, trams, 

metro’s, scooters, fietsen diedoor elkaar racen op ons 

postzegellandje. Deze historische gebeurtenis zal nog 

lang bij ons blijven. Laten we het daarom gebruiken om 

onze wereld ten goede te keren.

Eric Fecken

Aart van Zevenbergen (67) – SP
•  In het dagelijks leven: raadslid voor de Rotterdamse SP 

en inmiddels gepensioneerd.
•  Ik zit in de raad omdat: ik een sociale en actieve 

bijdrage wil leveren aan de Rotterdamse samenleving.

Een samenleving waarin we de onbevangenheid een 

beetje hebben verloren. Waarin we elkaar geen hand 

meer kunnen geven of misschien wel een beetje bang 

voor elkaar zijn. Het lijkt een paradox: juist nu we elkaar 

zo hard nodig hebben moeten we afstand van elkaar 

houden. Is het mogelijk om de broodnodige warmte die 

we bij elkaar zoeken toch te blijven vinden? Volgens mij 

wel. We kunnen de afstand overbruggen door rekening 

te houden met elkaar. Ook 1,5 meter afstand. Het is toch 

een fijn gevoel als iemand bereid is even de pas in te 

houden zodat je op veilige afstand kunt passeren. Geef 

een bedankje en steek je duim omhoog!

Eric Fecken

Meer informatie 
De griffie ondersteunt 

de gemeenteraad. 
www.rotterdam.nl/

gemeenteraad
010 – 267 34 00

info@griffie. 
rotterdam.nl

Alle politieke 
partijen komen aan 

bod. Volgorde en 
samenstelling komen 
tot stand door loting.

De Rotterdamse markten zijn weer open
Even naar de markt voor een bloemetje of een verse vis? Het kan weer in Rotterdam! Wel gelden er vanwege 
het coronavirus strikte regels. En nog niet alle marktkramen zijn toegestaan. Vijf vragen en antwoorden. 

1  Zijn alle Rotterdamse markten weer open? 
Ja, de reguliere en de verzelfstandigde markten 

in Rotterdam zijn sinds 8 mei weer open. Ook gelden 

dezelfde openingstijden. 

2   Staan alle gebruikelijke kramen op de markt? 
Nee, alleen kramen met voedingswaren en bloemen 

mogen op de markt staan. Het is de bedoeling dat ieder-

een zo snel en doelgericht mogelijk boodschappen haalt. 

Snackkramen en kramen met kleding staan er daarom 

nog niet. Ook passen minder kramen op de markt door 

de grotere afstand tussen de kramen en een ruimer loop-

gebied.

3   Wat zijn de regels op de markten?
Houd als bezoeker altijd 1,5 meter afstand voor 

de kraam en op de markt. Kom zoveel mogelijk alleen 

naar de markt, doe doelgericht aankopen en raak de 

producten van de kraam niet aan. Betaal met pin en bij 

voor keur contactloos. En kom niet naar de markt als u 

verkouden bent of griepklachten heeft. De markt koop-

lieden pakken en verpakken uw aankopen; het is niet 

toe  gestaan om zelf groenten/fruit of een ander product 

van de kraam te pakken. 

4   Wat gebeurt er als het te druk wordt?
Elke markt heeft een looproute om altijd de 1,5 meter 

afstand te behouden. Als het te druk of te krap wordt, 

kan de gemeente de markt (tijdelijk) sluiten. Op markt-

dagen zijn handhavers aanwezig om te controleren op 

het naleven van de 1,5 meter. Ook kan er door omroep-

installaties of een mobiele geluidswagen opgeroepen 

worden afstand te houden.

5  Hoe zijn de eerste marktdagen verlopen?
De gemeente is positief. De gemeente en marktkoop-

lieden hebben zich zo goed als mogelijk voorbereid. De 

meeste bezoekers hielden zich goed aan de regels. In de 

eerste week dat de markten weer open waren, zijn geen 

bezoekers of marktkooplui beboet of incidenten gemeld.

Meer informatie en 
openingstijden op 
www.rotterdam.nl/

markten  

Rhalda Jansen

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

Redactie Stadskrant
Gemeente Rotterdam
Postbus 1130, 3000 BC Rotterdam

 14 010
@ stadskrant@rotterdam.nl
 www.rotterdam.nl/stadskrant 

Bezorgklachten
 088 0561595

of  www.dehavenloods.nl/ 
pagina/bezorgklacht

Contact met de gemeente 
 14 010

of  www.rotterdam.nl

Handige websites
% www.rotterdam.nl/mijnloket:  

direct online aanvragen producten 
en diensten

% www.rotterdam.nl/melding:  
klachten, tips, vragen 

% www.rotterdam.nl/rotterdambericht: 
officiële bekendmakingen

% www.rotterdam.nl/wonen-leven/
vraagwijzer 

%  www.rotterdam.nl/ 
bestuur-organisatie/stadswinkels
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Het geluid van Rotterdam
Beelden van onze stad zijn er genoeg, maar hoe klinkt Rotterdam 
eigenlijk? Willemijn van Hussen en Niels de Jong gaven muzikanten de 
opdracht om de geluiden van onze stad samen te vatten in één lied: 
Soundtrack010.

Het pingeltje bij het open- en 

dichtgaan van de metro, het carillon 

van het stadhuis en de eeuwige 

bouwgeluiden. Het zijn typische 

Rotterdamse geluiden die verwerkt 

zijn in Soundtrack010.

Initiatiefnemers Willemijn en Niels 

van het Rotterdamse bedrijf Tambr 

kwamen op het idee om ongeveer 

dertig muzikanten een bijzondere 

opdracht te geven: een compositie 

die de kracht van de stad in muziek 

vertaalt. En die ook ná de crisis nog 

een rol van betekenis heeft. Willemijn: 

‘Door hen juist nu deze opdracht 

te bieden, steunen wij de culturele 

sector, brengen we een positief 

geluid en geven we de stad een 

bruikbare geluidsidentiteit.’  

Geen werk 
Door corona zitten veel freelance 

muzikanten gedwongen thuis, zonder 

inkomsten uit optredens. ‘Maar 

niets is zo verbindend als muziek. 

Tegelijkertijd worden we overspoeld 

met clichébeelden van lege 

straten ondersteund met treurige 

pianomuziek. Wij wilden laten zien 

dat het anders kan’, vertellen de 

initiatiefnemers.

Stampende heipalen
Componist Alexander van Popta 

baseerde de Soundtrack010 op een 

ideale dag in Rotterdam. Alexander: 

‘Het begint met vogeltjes en het 

bekende geluid van stampende hei-

palen en vloeit over in metro geluiden 

en de scheepshoorn van het SS 

Rotterdam. Het muziekstuk is een 

welkome opdracht voor de muzikan-

ten. En tegelijk een cadeau voor de 

hele stad. Dat maakt het zo tof.’ 

 

Iedere Rotterdammer mag de 

nummers gebruiken om de stad te 

promoten. Voor als u uw podcast, 

video of digitale deurbel een 

Rotterdams tintje wil geven. Niels: ‘En 

hoe leuk zou het zijn als de sound-

track straks een keer uit het carillon 

van de Laurenskerk klinkt?’

Soundtrack010 
luistert en downloadt 
u op www.rotterdam-
makeithappen.nl/
soundtrack010

Op het plein voor Rotterdam Centraal speelt 
een saxofonist een deuntje voor Soundtrack010

Ingrid Jurna

Rotterdams nieuw normaal
Voorzichtig versoepelen de coronamaatregelen en pakken we het normale leven zo goed als het kan weer op. In Rotterdam ziet die nieuwe 
1,5-metersamenleving er zo uit…

Foto’s: Rhalda Jansen

Medewerkers van Bibliotheek Rotterdam delen mandjes uit aan 
bezoekers. De deuren zijn na ruim twee maanden weer open

De stad maakt zich klaar voor de 1,5-meter samenleving. Hier wordt rond 
de Lijnbaan druk gewerkt aan looproutes voor het winkelend publiek

Jan van der Ploeg

Het openbaar vervoer rijdt vanaf 1 juni met een uitgebreide 
dienstregeling. Mondkapjes zijn vanaf dan ook verplicht. 

Deze Rotterdamse draagt er alvast eentje voor de zekerheid

Een schoolplein vol kinderen. Een beeld dat sinds 11 mei weer 
vanzelfsprekend is. Basisscholen, speciaal onderwijs en kinderopvang zijn sinds 

die tijd weer gedeeltelijk geopend. Het voortgezet onderwijs volgt vanaf 2 juni

Rhalda Jansen

www.
bibliotheekrotterdam.nl

www.rotterdam.nl/
corona

www.onderwijs010.nl
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Floriade en Euromast 60 jaar  

Met de postkoets naar Turkije 

Rotterdam was in 1960 het decor van de eerste Floriade van Nederland. Een grote, internationale tuinbouwtentoonstelling midden in de stad.  
En een mooie aanleiding om een uitzichttoren te bouwen: de Euromast.  

In de jaren na de oorlog was in 

Rotterdam niet veel aandacht voor 

ontspanning en leuke dingen. Er 

werd hard gewerkt aan het herstel 

van de haven en het oplossen van 

de woningnood. Om het gemis te 

verzachten organiseerde de stad 

soms grote, tijdelijke manifestaties. 

Zoals de Floriade. Die gaf letterlijk 

en figuurlijk kleur aan Rotterdam. 

Dat er behoefte aan was, bleek uit 

het recordaantal bezoekers: zo’n 4 

miljoen.  

Kabelbaan
Prinses Beatrix opende de Floriade 

op 25 maart 1960. De tentoon-

stelling duurde een half jaar en werd 

gehouden in de twee grote stads-

parken van toen. In het Museum-

park (toen veel groter dan nu) stond 

een flink aantal kassen en er was 

een grote, internationale beelden-

tentoonstelling. In Het Park waren 

vooral buitenexposities van bloemen 

en planten uit binnen- en buitenland. 

Bezoekers konden van het ene 

naar het andere park gaan over 

een voetbrug óf met de speciale 

kabelbaan. 

Postkoets
Om extra publiciteit te krijgen ging er, 

vlak vóór de Floriade, een postkoets 

naar Turkije om tulpenbollen op te 

halen. De nationale en internationale 

pers volgde de reis op de voet. 

Onder weg terug, op de route via 

de Balkan, Oostenrijk en Duitsland, 

werd de karavaan met de koets 

en paarden overal enthousiast 

onthaald. Ondanks tegenslagen en 

ontberingen, zoals het overlijden van 

een paard en de brandende zon, 

kwam de koets op 7 mei 1960 aan bij 

de Floriade. 

Uitkijktoren  
De Floriade was aanleiding voor de 

bouw van een mooie uitzichttoren. 

Huig Maaskant maakte het ontwerp: 

een toren met één uitkijkpunt op 100 

meter hoogte, het Kraaiennest. Op 10 

december 1958 sloeg burge meester 

Van Walsum de eerste paal. De 

betonnen constructie werd ter plekke 

gebouwd. Het elders gemaakte 

Kraaiennest werd in vijf dagen om-

hoog gehesen. Na veertien maanden 

was de Euromast klaar, keurig op 

tijd voor de Floriade. Later, in 1970, 

kwam de Space Tower erboven op. 

Sindsdien is de Euromast 175 meter 

hoog. 

‘Erfenis’ van de Floriade 
In de stad zijn nog steeds overblijfselen van de Floriade te vinden, zoals: 

•  de heemtuin langs de westkant van Het Park

•  het rosarium (rozentuin) bij Museum Boijmans van Beuningen 

•  een aantal beelden, zoals het bronzen beeld L’ Homme qui marche van 

Rodin, dat nu aan de Westersingel staat 

•  de traditie als evenementenstad; nu zichtbaar in grote jaarlijkse 

evenementen als Poetry International en het Internationaal Filmfestival 

Rotterdam

Om de Floriade goed te overzien was een 
uitkijktoren nodig: dat werd de Euromast

Fototechnische Dienst van Gemeentewerken

Een speciale kabelbaan bracht bezoekers van 
de Floriade van het ene naar het andere park

Lex de Herder

Meld krappe plekken  
Komt u op straat plekken tegen waar 1,5 meter afstand bewaren lastig 
is? Geef deze locaties door op een digitale kaart.   

Steeds meer Rotterdammers gaan 

weer de straat op. Daarom kijkt de 

gemeente naar een nieuwe manieren 

om fietsers en voetgangers extra 

ruimte te geven. Op sommige plek-

ken is de 1,5 meter afstand moeilijk te 

bewaren. Om ook die krappe punten 

in kaart te brengen, vraagt de ge-

meente de hulp van alle Rotterdamse 

bewoners en bezoekers. 

Met een prikker op een digitale kaart 

kunt u aangeven waar die knel punten 

in de stad liggen. Bij elke locatie 

wordt een aantal vragen gesteld 

over hoe u deze plek ervaart en wat 

mogelijke verbeterpunten zijn. 

Meedoen is anoniem. U hoeft geen 

gegevens achter te laten. 

Meld krappe plekken 
in de stad 

https://
verkeersenquete.nl/ 
v/anderhalvemeter

Rectificatie herdenking 
bombardement 14 mei
In de Stadskrant van woensdag 6 mei 

is een ongelukkige fout geslopen in 

het artikel over de herdenking van 

het bombardement op Rotterdam. Er 

werd gesproken over 1 mei 1940 in 

plaats van 14 mei 1940 als datum van 

het bombardement. Het cijfer 4 is per 

abuis weggevallen tijdens het samen-

stellen van de Stadskrant, waarvoor 

een welgemeende excuses.

Nieuws over bereikbaarheid
A16
Van woensdag 20 mei 23.59 uur tot 

maandag 25 mei 05.00 uur zijn er 

minder rijstroken beschikbaar tussen 

Ridderkerk-Zuid en de Drechttunnel. 

Afrit Zwijndrecht (22) is dicht.

•  Omrijden kan via afrit 21 Dordrecht 

centrum

www.rotterdamonderweg.nl/A16

Corona
Geplande wegwerkzaamheden 

gaan vooralsnog gewoon door. 

Kijk voor de laatste informatie op 

www.rotterdamonderweg.nl.

Vanaf 1 juni wordt de dienstregeling 

uitgebreid. De oproep om alleen te 

reizen als het noodzakelijk is, blijft gel-

den. Plan uw reis kort van tevoren in 

de reisplanners van de RET en de NS.

www.rotterdamonderweg.nl/ 

minderov

President Rooseveltweg
De President Rooseveltweg is de 

nacht van dinsdag 2 juni en woens-

dag 3 juni tussen 20.00 en 06.00 

uur afgesloten tussen het Shell-tank-

station en de John Mottweg.

•  Verkeer wordt omgeleid via de 

Terbregseweg, de Hoofdweg en de 

Prins Alexanderlaan

•  Het Shell-tankstation blijft bereik-

baar vanaf de Terbregseweg

www.rotterdamonderweg.nl/ 

prrooseveltweg

Eerste Parkhavenbrug
Van vrijdag 22 mei 00.00 uur tot 

maandag 24 mei 08.10 uur is de Eer-

ste Parkhavenbrug afgesloten voor 

verkeer. U rijdt om via de Coolhaven-

brug. De afsluiting is de laatste van 

vier weekendafsluitingen in mei.

www.rotterdamonderweg.nl/ 

parkhavenbrug

https://verkeersenquete.nl/v/anderhalvemeter
https://verkeersenquete.nl/v/anderhalvemeter
https://verkeersenquete.nl/v/anderhalvemeter
http://www.rotterdamonderweg.nl/A16
http://www.rotterdamonderweg.nl
http://www.rotterdamonderweg.nl/minderov
http://www.rotterdamonderweg.nl/minderov
http://www.rotterdamonderweg.nl/prrooseveltweg
http://www.rotterdamonderweg.nl/prrooseveltweg
http://www.rotterdamonderweg.nl/parkhavenbrug
http://www.rotterdamonderweg.nl/parkhavenbrug

