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Zorgen bij GGD over toename besmettingen
Het aantal coronabesmettingen stijgt hard in Nederland. Rotterdam is zelfs koploper. Saskia Baas, directeur GGD Rotterdam-Rijnmond, maakt 
zich grote zorgen. ‘Mensen, zorg voor je eigen gezondheid én die van een ander en houd je aan de maatregelen!’

Elke dag ziet de GGD Rotterdam-

Rijnmond het aantal besmette 

mensen toenemen, zegt Saskia 

Baas. ‘We zien de cijfers van het 

aantal coronabesmettingen snel 

toenemen. We hadden verwacht dat 

het virus zich zou gedragen als een 

griepvirus, dat in de zomer maanden 

minder opspeelt vanwege hogere 

temperaturen en doordat mensen 

meer buiten zijn. Helaas is dit niet 

zo.’ 

Gevolgen op lange termijn
De GGD-directeur roept mensen 

dan ook nogmaals op zich aan 

de maatregelen te houden. 

‘De toename van het aantal 

besmettingen zien we nog niet 

terug in onze ziekenhuizen. Maar 

als het virus zich in dit tempo blijft 

verspreiden, is de kans groot dat 

ook de kwetsbaren onder ons 

worden besmet. Daarnaast weten 

we nog steeds niet alles over het 

corona virus. Zo weten we nog 

niet wat de gevolgen zijn op lange 

termijn voor jonge mensen die ziek 

worden van het virus.’ 

Dweilen met de kraan open
De GGD biedt iedereen de 

mogelijkheid zich te laten testen, 

voert bron- en contactonderzoek 

uit en vraagt mensen in isolatie 

te gaan. ‘Maar als inwoners zich 

niet aan de maatregelen houden, 

zich niet houden aan de GGD-

adviezen en zich niet laten testen, 

is het voor ons dweilen met de 

kraan open’, waarschuwt Baas. 

‘Anderhalve meter afstand houden, 

niet naar drukke plekken gaan, 

handen wassen en thuisblijven als je 

klachten hebt, dát heeft het meeste 

effect. En door je te laten testen, 

sporen wij het virus op. Bron- en 

contactonderzoek is alleen zinvol als 

iedereen meewerkt.’ 

Verzwijgen nauwe contacten
En dat is helaas het probleem, 

mensen werken niet altijd mee. ‘Zo 

wordt de telefoon niet opgenomen 

als de GGD belt, gaan positief 

geteste mensen toch naar buiten 

en worden (nauwe) contacten 

verzwegen.’ Dit alles leidt tot een 

steeds grotere verspreiding van 

het virus. ‘We moeten dit echt 

stoppen. Onze ziekenhuizen en 

verpleeghuizen komen anders ook 

weer in gevaar. We hebben hier 

elkaar voor nodig. Alleen samen 

krijgen we corona onder controle.’

Kijk voor meer 
informatie op: www.
ggdrotterdamrijnmond.
nl

Bezoekers op de Afrikaandermarkt 
dragen een mondkapje

Erno Wientjes

Doe meer met uw dak 
Een dak is meer dan een middel om het binnen droog en warm te houden. Je kunt er 
bijvoorbeeld op wonen en werken, sporten en spelen, groente verbouwen en regenwater 
opvangen, aldus Rooftop Revolution Rotterdam. 

Rooftop Revolution Rotterdam 

helpt wijkbewoners, met steun 

van de gemeente, om meer te 

doen met hun dak. En dat helpt 

om de stad groener, gezonder en 

leuker te maken. Want Rotterdam 

heeft de meeste platte daken 

van Nederland, zo’n 18,5 miljoen 

vier kante meter. Woont u in Hoog-

kwartier, Middelland, Het Nieuwe 

Westen of Bloemhof en wilt u met 

uw dak aan de slag? Meld u dan 

via www.rooftoprevolution.nl/
rotterdam. Daar vindt u ook meer 

informatie. Woont u in een andere 

wijk, ga dan naar www.rotterdam.nl/
duurzaamheidsvraag. 

Gedeelte artist impression Stadslab Hoogkwartier

Actuele maatregelen corona 
De afgelopen week is een aantal corona maatregelen 
vanuit het Rijk aangescherpt.

•  Uit eten gaan of naar het café of terras gaan is gewoon 

mogelijk. Maar als u dat doet, moet u wel op een stoel 

zitten (dus niet blijven staan) en de afstandsregels in acht 

houden. 

•  Ook moeten horecazaken bij uw bezoek uw naam en 

telefoon nummer noteren, zodat u – als achteraf een 

besmetting blijkt – gewaarschuwd kunt worden. 

•  Sinds 5 augustus bent u verplicht om een niet-medisch 

mondkapje te dragen in de winkelgebieden in het 

centrum, op alle grote markten en in de overdekte 

winkelcentra Zuidplein en Alexandrium. De reden is dat 

dit mensen helpt om zich voorzichtiger te gedragen en 

meer afstand te houden tot elkaar. 

En natuurlijk:
•  houd 1,5 meter afstand

•  was uw handen vaak

•  blijf bij klachten die op corona kunnen duiden thuis 

Meer informatie 
en een kaartje van 
het gebied van de 
mondkapjesplicht: 
www.rotterdam.nl/
nieuws/mondkapjes 
plicht

Klachten? Laat u zo 
snel mogelijk testen. 
Maak een afspraak  
via 0800-1202.

http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl
http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl
http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl
http://www.rooftoprevolution.nl/rotterdam
http://www.rooftoprevolution.nl/rotterdam
http://www.rotterdam.nl/duurzaamheidsvraag
http://www.rotterdam.nl/duurzaamheidsvraag
http://www.rotterdam.nl/nieuws/mondkapjesplicht
http://www.rotterdam.nl/nieuws/mondkapjesplicht
http://www.rotterdam.nl/nieuws/mondkapjesplicht
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‘Ik ben een professionele recreant’
De medewerkers van de gemeente doen van alles in de stad. Sommige beroepen zijn bekend, andere minder. Wat doet bijvoorbeeld een 
wijknetwerker zoals Miranda van Dijk? ‘Zie het als een satéprikker, we prikken alles aan één stokje.’

Strandgasten die net een parkeer-

plekje hebben gevonden slenteren 

met parasols en volle strandtassen 

naar het strand van Hoek van 

Holland. In de zomer is dit een van 

de werk plekken van Miranda van 

Dijk. Ze is meestal onderweg of in 

de wijk. Maar op dinsdag zit haar 

kantoor aan het strand. ‘Ik praat 

er met ondernemers en sport-

verenigingen’, vertelt Van Dijk. ‘En 

ik overleg er met stadsbeheer, de 

wijkregisseurs strand, de mensen 

die het vuil ophalen, maar ook 

met verkeersregelaars, de bouw-

inspecteur en met veiligheids-

collega’s over horecavergunningen. 

Je hebt met iedereen te maken, op 

straat én binnen de gemeente’. 

Satéprikker
‘Als wijknetwerker ben ik de oren en 

ogen van het gebied. Zie het als een 

satéprikker’, lacht ze. ‘We prikken 

alles aan hetzelfde satéstokje en 

verbinden het. Ik ben de vertaler van 

de plannen van Rotterdam naar de 

mensen in het gebied. Andersom 

haal ik ideeën en wensen op, maar ik 

leg ook uit waarom iets niet kan’.

Van Dijk is een echte Hoekenees. Ze 

woont sinds haar derde in ‘het dorp’ 

en veel inwoners kennen haar. ‘Via 

14010 kunnen mensen me bereiken, 

maar dat komt amper voor. Als er 

bijeenkomsten zijn, ben ik er. Bij 

problemen komen de mensen naar 

me toe of ik ga naar hen toe. Ik weet 

wat er speelt, vooral door er te zijn.’

Uitdaging
Van Dijk vraagt zich altijd af wat 

de Hoekenees ervan vindt. ‘Als de 

inwoners het goed vinden, dan is 

het ook goed voor de bezoekers. 

Het kleinschalige is fijn, maar 

aan de andere kant willen we ook 

verlevendigen. Dat jonge gezinnen 

onze woningen vullen. We willen een 

vierseizoenenbadplaats zijn, maar 

hoeven ook geen Scheveningen 

te worden. Want we willen wel een 

patatje voor een redelijke prijs 

kopen.’

‘Ik ben eigenlijk een professionele 

recreant geworden’, legt ze uit. ‘Ik 

weet hoe het voelt voor recreanten 

en daar heb ik mijn beroep van 

gemaakt.’

Wijknetwerker Miranda van Dijk 
woont al sinds haar derde in 
Hoek van Holland

Eric Fecken

Steeds vaker ouderenmishandeling 
Ouderen krijgen steeds vaker te maken met mishandeling en financieel misbruik. Volgens het ouderen 
maatschappelijk werk in Rotterdam gaat het om 75 tot 150 ouderen per jaar. De 84-jarige, dementerende 
moeder van Wilma Bakker* werd slachtoffer van een buurvrouw die 20.000 euro van haar stal.

Als ouderen maatschappelijk werker 

komt Hikmet regelmatig bij senioren 

over de vloer. Vorig jaar kreeg hij een 

melding over mevrouw Bakker. Een 

licht dementerende vrouw die hulp uit 

de weg gaat. ‘Ze leek sterk achteruit 

te zijn gegaan. Haar antwoorden 

waren vaag. Wel vertelde ze me dat 

haar buurvrouw haar boodschappen 

deed en haar financiën bijhield.’ 

Hikmet nam contact op met 

buur vrouw M. die aangaf dat zij 

inderdaad de mantelzorgster was 

van mevrouw Bakker. ‘Ik vertrouwde 

het niet en vroeg of ik de bank-

afschriften van mevrouw mocht zien. 

Daaruit kon ik opmaken dat er in 

korte tijd veel geld was opgenomen, 

terwijl mevrouw in het zieken huis 

lag. M. kon niet verklaren waarom 

en deed er alles aan om de hulp-

instanties buiten de deur te houden. 

Ze zei dat mevrouw er geen behoefte 

aan had. Toen ben ik bij de rechter 

gaan aansturen op bewindvoering.’

Ruim 20.000 euro
Dochter Wilma Bakker vond M. in 

eerste instantie erg aardig. ‘Ze hielp 

mijn moeder met alles. Ook vertelde 

ze dat ze diverse diploma’s had in de 

zorg.’ Wilma begon pas te twijfelen 

toen ze op een avond gebeld werd 

door een anoniem nummer. ‘Het 

bleek een onderbuurvrouw van mijn 

moeder te zijn. Zij vertelde dat M. 

over alles loog en niet te vertrouwen 

was.’

Bewindvoerder
Mevrouw Bakker kreeg een bewind-

voerder aangewezen door de 

rechter. Deze kwam er al snel achter 

dat M. mevrouw Bakker ruim 20.000 

euro afhandig had gemaakt. ‘Er 

stond een ton aan spaargeld op haar 

rekening, als er niet was ingegrepen 

was dat allemaal weggeweest. 

Mijn moeder zit nu in een gesloten 

inrichting vanwege dementie. Haar 

bank   gegevens zijn veilig. M. is woest 

op ons, maar ik heb haar inmiddels 

overal geblokkeerd. Er loopt 

een onder zoek bij het Openbaar 

Ministerie.’ 

*De namen zijn gefingeerd om privacyredenen.

Wat kunt u doen 
als u vermoedens 

van uitbuiting 
of mishandeling 
wilt melden? Bel 

0800-2000 (24 uur per 
dag gratis bereikbaar).

Ga voor meer 
informatie naar: 

www.veiligthuisrr.nl/
onze-kennis

De buurvrouw maakte mevrouw Bakker 
ruim 20.000 euro afhandig

Jan van der Ploeg

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

Colofon

http://www.veiligthuisrr.nl/onze-kennis
http://www.veiligthuisrr.nl/onze-kennis
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http://www.rotterdam.nl/melding
http://www.rotterdam.nl/rotterdambericht
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vraagwijzer
http://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vraagwijzer
http://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/stadswinkels
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Gooi minder 
eten weg
Elke Nederlander gooit gemiddeld 
per jaar 34 kilo eten weg. Dat is 
zonde, vinden ze bij Awesome 
Rotterdam. Daarom roepen ze 
iedereen op met goede ideeën te 
komen tegen voedselverspilling. 

Heeft u een goed, kleinschalig en 

praktisch idee om voedselverspilling 

tegen te gaan in uw eigen omge-

ving, wijk of elders in de stad? Dan 

maakt u kans op 1.000 euro om dat 

idee ook echt te realiseren. 

Iedereen kan een idee indienen 

tot uiterlijk 30 augustus, via 

www.awesomerotterdam.org. 

Wie wordt uitgekozen mag op 

8 september op het Stadsterras 

Binnen rotte zijn of haar idee 

presenteren. Deze avond wordt 

georganiseerd door de 

Awesome Foundation 

Rotterdam, met 

onder steuning 

van Rotterdam 

Circulair. 

In de tussentijd kunnen we met zijn 

allen ons best doen om minder eten 

weg te gooien. Hieronder een paar 

tips. Meer tips en info op 

www.verspillingsvrijeweek.nl.

1. Plan wat u eet
Maak een eetplanning per week. 

Klinkt misschien wat saai, maar is 

heel handig. Zo voorkomt u dat u 

te veel koopt en dingen weg moet 

gooien.

2. Check uw voorraad
Eet eerst wat u nog in huis hebt, 

koop daarna pas nieuw eten. Tip: 

maak een foto van de inhoud van uw 

koelkast, dan kunt u in de super-

markt altijd even checken wat u nog 

hebt staan.

3. Kook op maat en eet restjes
Meet af wat u nodig hebt. Toch een 

restje? Dan heeft u een lekker lunch-

bakje voor de dag erna. 

4. Zet uw koelkast op 4 graden
Dit is de ideale temperatuur om pro-

ducten langer te kunnen bewaren.

5. Kijk, ruik en proef
‘Tenminste houdbaar tot’ geeft een 

garantie tot wanneer een product 

minimaal houdbaar is. Maar veel din-

gen kunt u lang na deze datum nog 

eten of drinken. Uw zintuigen kunnen 

dat prima beoordelen. Dus kijk niet 

alleen naar de datum, maar kijk, ruik 

en proef. 

‘Te gebruiken tot’ staat op producten 

die zeer bederfelijk zijn. Deze datum 

geeft aan tot welke datum het nog 

veilig is om te 

eten of in te 

vriezen. 

Robothulp bij emoties
Bep en Henk zijn twee vriendelijke robotjes. Als hun ogen rollen bewegen hun oren en wenkbrauwen vrolijk 
mee. Bep helpt om techniek toegankelijk te maken voor kinderen, Henk helpt om emoties bespreekbaar te 
maken. 

Direct valt op dat de blauwe, 

bolle en harige Henk geen mond 

heeft. Logisch, volgens de jonge 

ondernemers Joël en Niels. 

‘Henk helpt kinderen die moeite 

hebben met sociale vaardigheden, 

bijvoorbeeld emoties uiten of erover 

praten. Die emoties kun je vooral 

herkennen aan de ogen en de 

wenkbrauwen. Daarom heeft Henk 

geen mond, om het oogcontact te 

stimuleren.’ 

Faalangst
Robot Henk kan de zes basisemoties 

tonen. ‘Voor kinderen kan het heel 

lastig zijn om hun emoties goed te 

verwoorden’, vertellen Joël en Niels. 

‘Zoals een meisje dat op school 

faalangsttraining kreeg. Henk was 

nieuw in de klas en daardoor ook een 

beetje bang. En dus ging het meisje 

meteen naar Henk toe. Ze vertelde 

hem dat ze hem wel snapte, maar 

dat hij niet bang hoefde te zijn en ze 

legde uit hoe hij zich op zijn gemak 

kon voelen. Dat was heel mooi, want 

het meisje had daar nog nooit open 

over gepraat in de klas.’ 

Olifantenslurf
‘Met Bep gaat het anders: door 

haar emoties te geven, leer je over 

techniek’, vertellen de ondernemers. 

‘Eerst zetten de kinderen Bep in 

elkaar. Daarna kunnen ze haar 

personaliseren met kleur of met 

een snor, oren of olifantenslurf. 

Vervolgens gaan ze de ogen en de 

wenkbrauwen programmeren om 

Bep emoties te geven. Daarmee 

kunnen ze verwijzen naar hoe 

zij zichzelf voelen. Met deze 

robotjes kunnen kinderen zich 

niet alleen creatief uiten, ze leren 

ook programmeren, bouwen en 

samenwerken.’

Zorg en onderwijs
Met subsidie van CityLab010 

hebben Joël en Niels 3D-printers 

aangeschaft, waarmee ze Bep zelf 

maken. Ze verhuren Bep-leskisten 

aan scholen of zorginstellingen. 

Bij Bep zit een digitaal lespakket, 

dat vanwege corona veel sneller 

ontwikkeld is dan gepland.

Meer informatie over 
Bep en Henk:  
www.bouwjebep.nl

Geïnteresseerd 
in nieuwe en 
interessante 
initiatieven voor 
de stad? Kijk op: 
www.citylab010.nl

Niels (links) en Joël, de bedenkers 
van Bep (links) en Henk

Rhalda Jansen

Plannen voor de eigen ‘kleine kern’
Hoekenezen, Pernissers en Rozenburgers kunnen een plan indienen om de leefbaarheid te verbeteren of 
de onderlinge verbondenheid te vergroten. Plannen met de meeste stemmen krijgen geld en worden met 
hulp van de gemeente uitgevoerd. 

Sinds 15 juli is er een online plat-

form waarop bewoners van de 

zogenoemde ‘kleine kernen’ een 

plan kunnen indienen voor hun dorp. 

Plannen moeten in elk geval voldoen 

aan twee criteria: bijdragen aan 

onderlinge verbondenheid en bij de 

uitvoering zowel bewoners als lokale 

ondernemers betrekken. 

Afstand tot ‘Coolsingel’
Iedere ‘kleine kern’ heeft een uniek 

karakter en behoeften die niet altijd 

aansluiten bij de rest van de stad. 

Daardoor is het voor bewoners nog 

belangrijker om invloed te kunnen 

uitoefenen op hun eigen leef-

omgeving. ‘In onze haven-parels Hoek 

van Holland, Rozenburg en Pernis is 

de onderlinge verbonden heid groot, 

maar de afstand die gevoeld wordt tot 

de Coolsingel ook’, zegt wethouder 

Kathmann. ‘Dit digitale platform biedt 

ruimte voor maatwerk voor iedere 

kern, vergroot de onderlinge band en 

verkleint de afstand tot het stadhuis. 

Tegelijkertijd is het ook een belangrijk 

experiment met directe zeggenschap 

van bewoners.’

Medebewoners stemmen
Een plan mag niet meer dan 7.500 

euro kosten. Elk van de drie kernen 

heeft 50.000 euro in de pot. Vanaf 

begin oktober kan er gestemd worden 

op de beste voorstellen. In november 

worden de winnaars bekendgemaakt.

Bewoners en onder-
nemers kunnen hun 
plan indienen via 
sterkerdoorideeen.
rotterdam.nl

Plan indienen en 
campagne voeren 
kan tot en met 
5 septemberElke kleine kern, zoals Pernis, 

heeft een uniek karakter

Arnoud Verhey

http://www.awesomerotterdam.org
http://www.verspillingsvrijeweek.nl
http://www.bouwjebep.nl
https://citylab010.nl
http://sterkerdoorideeen.rotterdam.nl
http://sterkerdoorideeen.rotterdam.nl
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Nu & Toen

Toen zij uit Rotterdam vertrokken 
Precies vierhonderd jaar geleden vertrokken zij vanuit Delfshaven naar Amerika: de Pilgrim Fathers. Zij worden beschouwd als stichters van de 
Verenigde Staten. Om dit te herdenken organiseert Delfshaven400 deze zomer allerlei activiteiten. 

Jaarlijks bezoeken veel Amerikanen 

Delfshaven. Ze doen dit omdat de 

Pilgrim Fathers hiervandaan naar 

Amerika vertrokken. De Pilgrims 

waren Engelse protestanten, die als 

stichters van de Verenigde Staten 

worden beschouwd. Omdat zij het 

kerkelijk gezag van de Engelse 

koning niet erkenden, liepen ze het 

risico om vervolgd te worden in hun 

eigen land. Daarom ontvluchtte een 

aantal van hen Engeland om zich, 

begin 17e eeuw, te vestigen in onder 

andere Leiden en Amsterdam. 

Overnachting in Delfshaven
Twaalf jaar later vertrok een deel 

van hen uit Leiden naar Amerika. 

Hun reis liep via Delfshaven, 

waar ze overnachtten. In de 

Oude of Pelgrimsvaderskerk zijn 

verschillende dingen die aan die 

gebeurtenis herinneren, zoals 

gedenkstenen en een gebrand-

schilderd raam met de afbeelding 

van de Speedwell, het schip 

waarmee ze vertrokken.

Komen en Gaan
Delfshaven400 en de Stichting 

Pilgrim Harbour willen Historisch 

Delfshaven nog aantrekkelijker 

maken voor bewoners, ondernemers 

en bezoekers. Hiervoor organiseren 

ze jaarlijks activiteiten. ‘Het thema 

van dit bijzondere jaar is Komen en 

Gaan’, vertelt Ted Poot, voorzitter 

van Pilgrim Harbour. ‘We hebben 

hiervoor gekozen omdat de meeste 

inwoners van Delfshaven iets met 

migratie te maken hebben. Net zoals 

de Pilgrim Fathers dus.’ 

Rol in geschiedenis
Een van de activiteiten is de 

interactieve tentoonstelling Pilgrim 

Presentation. Deze vertelt het 

verhaal van de Pilgrim Fathers 

aan de hand van teksten (in 

het Nederlands en Engels), 

afbeeldingen, voorwerpen en 

een audiovisuele presentatie. 

‘De tentoonstelling laat goed zien 

wat de rol van de Pilgrims in de 

geschiedenis is. Ook hun invloed op 

de Verenigde Staten van Amerika 

van nu komt aan bod, en actuele 

maatschappelijke thema’s, zoals 

vrijheid van geloof. En de gevolgen 

van kolonialisme, die onlosmakelijk 

verbonden zijn met het verhaal van 

de Pilgrims en de wijk Delfshaven.’

 

Pilgrim Presentation is dagelijks, 
behalve zondag, te zien in de 
Pelgrimskerk, Aelbrechtskolk 20.  
De toegang is gratis. 

Op 
www.delfshaven400.nl 

staat meer informatie 
over alle activiteiten

Zoek de verschillen: de Oude of 
Pelgrimsvaderskerk in 1933 en in 2020

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort Gemeente Rotterdam

Laatste lampen brandgrens te koop 
De gemeente heeft nog tientallen oude lampen van de brandgrens 
te koop. Omdat de eerste verkoopronde heel hard ging, worden deze 
lampen verloot.

De lampen zijn onlangs vervangen 

omdat er veel kapot waren. Een 

aantal oude lampen gaat naar 

Museum Rotterdam, maar de rest 

wordt verkocht. De opbrengst 

gaat naar het Vfonds (Nationaal 

Fonds voor Vrede, Vrijheid en 

Veteranenzorg). 

Nadat de lampen zijn verloot, kunnen 

de winnaars een lamp aanschaffen 

voor een bedrag van minimaal 25 

euro per stuk. Het is ook mogelijk 

extra geld te doneren.

Brandgrens
De brandgrenslampen geven de 

fysieke markering van de brand grens 

in het straatbeeld aan. In de armatuur 

zit een illustratie van het beeld 

De verwoeste stad of het silhouet van 

een Heinkel bommen werper. 

Wie graag een lamp/
armatuur wil kopen 

kan tot en met 
14 augustus een 

e-mail sturen naar: 
brandgrenslampsb@

rotterdam.nl

Meer informatie over 
de brandgrens  

www.brandgrens.nl

Sportief gamen

Met 22 Playstations op het veld van Sparta speelden gamers 
vorige week een FIFA toernooi. Het was de aftrap van de ‘Summer 
of Esports’, waarbij de hele zomer sportief wordt gegamed.

De volledige 
zomerprogrammering 
is te vinden op www.
summerofesports.nl

Hans Tak

Essen gerooid bij  
onderhoud Kralingse Bos
In het Kralingse Bos zijn 249 essen ernstig aangetast door 
essentaksterfte. Deze bomen zijn dood en daardoor onveilig voor de 
omgeving. Daarom worden ze eind augustus gerooid. 

Voor de veiligheid en beschik-

baar heid van het bos, vinden er 

continu inspecties plaats en houdt 

de gemeente diverse onder houds-

maat regelen. Bij inspectie door 

gemeentelijke bomenexperts zijn, 

verspreid door het Kralingse Bos, 

249 dode essen aangetroffen. Ze zijn 

getroffen door de essentaksterfte. 

De boom ziekte wordt veroorzaakt 

door de schimmel Hymenoscyphus 

fraxineus.

Het risico hiervan is dat de essen op 

den duur omvallen. Daarbij kunnen 

ze op wegen of paden terechtkomen. 

Daarom worden ze voor de veiligheid 

gerooid. De overige bomen en 

planten rond de essen blijven zoveel 

mogelijk staan. Zo krijgen ze de kans 

om uit te groeien. Daarmee blijft het 

groene beeld bestaan.

Van het gerooide hout maakt de 

gemeente stammen. Deze worden 

gebruikt voor het vervangen van de 

afbakening van de parkeerstroken 

bij het bos. Ook blijven her en der 

stammen en takken in het bos liggen. 

Die kunnen dieren en insecten 

gebruiken als schuilplek.

Planning werkzaamheden 
De komende dagen markeert de 

gemeente de bomen die worden 

gerooid met een stip, dit heet 

blessen. Tegelijk met het blessen let 

de bos wachter goed op aanwezige 

flora en fauna in de essen. Hierbij 

kijkt de boswachter vooral goed naar 

vogelnesten. Vlak voor het rooien 

gebeurt dit nog een keer.

De rooiwerkzaamheden 

starten op 24 augustus en 

duren naar verwachting vier 

weken. Meer informatie over 

essentaksterfte en de bomen 

in het Kralingse Bos is te 

vinden op www.rotterdam.nl/
wonen-leven/bomen.
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