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Groen en 10.000 steentjes voor 
omgekomen Joodse Rotterdammers
De kade waar Rotterdam elk jaar 
de Joodse herdenking houdt, 
krijgt er een nieuw monument 
bij van 10.000 unieke steentjes 
omgeven door siergrassen en een 
olijfboom.

Voor de Joodse gemeenschap is de 

Eva Cohen-Hartogkade het centrum 

om de Joodse Rotterdammers te 

herdenken die omkwamen in de 

oorlog. Sinds 2013 staat er het Joods 

Kindermonument. Een halve cirkel 

met 686 namen van omgekomen 

kinderen. Ook staat er de Muur: een 

stuk omheining van het terrein waar 

Loods 24 lag. Vanuit die havenloods 

voerde de Duitse bezetter vanaf 30 

juli 1942 Joden weg naar werk- en 

vernietigingskampen.

Nieuw monument
‘Toen we hoorden dat de gemeente 

de kade wilde vergroenen, zijn we 

met elkaar in gesprek gegaan’, zegt 

Frank van Gelderen, de secretaris 

van Stichting Loods 24 en Joods 

Kindermonument. ‘Samen met 

kunstenares Martine Herman hebben 

we gekozen voor vergroening met 

kunst. Als nieuw monument, voor 

extra waarde aan deze speciale 

plek.’

Siergras
De vernieuwing van de kade langs 

de Stieltjesstraat (Kop van Zuid-En-

trepot) bestaat uit het plaatsen van 

verschillende soorten siergrassen. 

‘Die grassen wuiven heen en weer in 

de wind’, zegt Van Gelderen. ‘Het 

staat symbool voor onze levende 

herinnering aan de omgekomen 

Joodse Rotterdammers.’ Tussen de 

grassen liggen onbeplante delen. Die 

staan voor de leegte die overbleef. 

Ook komt er een olijfboom, als 

symbool voor vrede en verbinding. 

Om de wortels te beschermen tegen 

winterkou, komt de boom in een grote 

plantenbak.

10.000 steentjes
In de looppaden tussen het gras 

komen 10.000 steentjes. ‘De steen-

tjes staan voor de ongeveer 10.000 

Rotterdamse Joden die nooit meer 

terugkwamen’, zegt Van Gelderen. 

‘Stuk voor stuk individuen. Dus 

vereeuwigd met iets blijvends en 

unieks: steentjes met allemaal een 

verschillende vorm.’ De naam van dit 

nieuwe monument wordt officieel 

onder elkaar geschreven:

levens
10.000
stenen

Van Gelderen: ‘Ik ben gelukkig met 

deze mooie aanvulling op de 

herdenkingsplek. Voor mij persoonlijk 

maakt dit het compleet. Voor Rotter-

dammers is het niet alleen meer 

groen om van te genieten, maar ook 

een plek waar je nu nog beter kunt 

‘luisteren’ naar het verhaal van de 

omgekomen Joodse stadsgenoten.’

Meer over de 
Joodse herdenking 
in Rotterdam? 
Bekijk www.
loods24rotterdam.nl.

Belangstellenden 
zijn welkom bij de 
herdenking op 31 juli 
van 14.00 tot 15.30 
uur

Het nieuwe monument is klaar voor de herdenking op 31 juli

gemeente Rotterdam

Het Jeugd Vakantiepaspoort 
is er weer!

Rotterdamse basisschoolkinderen kunnen deze zomer weer volop 
plezier maken in en om Rotterdam. Want dit jaar staan er meer 
bestemmingen in het Jeugd Vakantiepaspoort dan ooit: 165.

Beklim de Laurenskerk, eet een ijsje 

bij Verhage of neem een duik in een 

van de Rotterdamse zwembaden. 

Meer zin in een bezoekje aan de 

kinderboerderij, het museum of een 

speeltuin? Dat kan natuurlijk ook! 

Van zaterdag 9 juli tot en met zondag 

21 augustus 2022 is er genoeg pret 

te beleven, gratis of met korting. Ook 

dit jaar is het reisadvies: check van 

tevoren even de bestemming om te 

kijken of de actie doorgaat.

David Rozing

Het Jeugd Vakantiepaspoort 
is er weer!

Voederverbod per 1 juli 2022 
Vanaf 1 juli geldt in heel Rotterdam een voederverbod. Rotterdammers 
mogen de eendjes geen brood meer voeren of een laatste frietje delen 
met een duif. Wie dit wel doet, riskeert een boete van 100 euro. 

‘Een eend hoort nu eenmaal een 

kroosje te eten met daaronder een 

slakje’, vertelt boswachter Alisa 

Troost. ‘In dat slakje zitten de 

eiwitten en de vitaminen die een 

eend nodig heeft. En niet het zout en 

gist uit een boterham. Het is goed 

bedoeld. Maar het oude brood en de 

etensresten maken de stadsdieren 

ziek of te zwaar. Ook trekt het 

plaagdieren zoals ratten en meeu-

wen aan. Dit zorgt voor overlast van 

poep, lawaai of agressief gedrag 

tussen dieren. ‘

Kinderboerderij of broodbak
Wilt u toch samen met uw (klein)

kinderen de dieren voeren? Dan 

kunt u terecht bij een van de 

kinderboerderijen in de stad. 

Rotterdammers die hun etensresten 

en oud brood een goede bestem-

ming willen geven: oud brood kan in 

één van de 130 broodbakken die in 

de stad staan. Overige etensresten 

kunnen in de gfe+t huiscontainer of in 

de ondergrondse gfe wijkcontainer 

die op steeds meer plekken in de 

stad staan.

In gesprek
Sinds 1 juli 2022 geldt het voederver-

bod voor de hele stad. U mag dan 

nergens meer eenden of andere 

stadsdieren voeren. Handhavers 

gaan in gesprek met de mensen die 

de dieren toch voeren of voedsel op 

straat achterlaten.  Als dit niet werkt, 

riskeren Rotterdammers een boete 

van 100 euro. 

Broodbakken
Ingezameld oud 
brood wordt omgezet 
in groene energie. 
Hoe dit werkt en waar 
de broodbakken staan 
ziet u via de QR-code

Het voederverbod 
geldt niet voor 
particuliere tuinen 
en vissers met een 
geldige sportvisakte. 

Het bewust dumpen 
van etensresten 
zoals rijst of pasta 
blijft verboden in de 
huidige Afvalstoffen-
verordening.

gemeente Rotterdam

http://www.loods24rotterdam.nl
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Scan de QR-code 
voor deze en meer 

afleveringen van 
Straatpraat

Waar gaat u graag naartoe?
Rotterdam heeft een rijk en divers aanbod aan cultuur. Waar gaan Rotterdammers deze zomer graag 
naartoe? Hebben zij cultuurtips? En missen zij iets in het Rotterdamse cultuuraanbod? We vroegen het aan 
voorbijgangers bij het Museumpark.

Elise
‘Als ik wil genieten in onze stad ga ik 

altijd naar het Museumpark. Maar ik 

bezoek óók graag veel verschillende 

musea. Het museum waarvan ik vind 

dat echt iedereen het gezien moet 

hebben is het Wereldmuseum, dat is 

mijn tip. Het samenkomen van de 

verschillende culturen hier in Rotter-

dam vind ik het allerleukste. Festivals, 

het nachtleven en het theater zijn niet 

echt mijn ding. Daar zul je mij dan ook 

niet zo snel vinden.’ 

Scifo
‘Ik ga graag naar cafeetjes in 

Rotterdam-West. Mijn favoriete 

plekken zijn Café Bakeliet, 

Weelde, Steur en het Keilecafé. 

De muziekstijlen verschillen 

hier per programmering, maar 

het is vooral elektronische 

muziek. Voor het ontdekken 

van uitgaansgelegenheden 

raad ik de Uitagenda aan. Daar 

vind je een overzicht van 

diverse feesten in Rotterdam. 

Mijn tip? Vraag het vooral aan 

de Rotterdammers zelf. Dat 

doe ik zelf ook altijd als ik in de 

stad ben!’

Anne-Roos en Marie
‘Er is ontzettend veel te doen in 

Rotterdam. De Uitagenda is 

een grote aanrader voor een 

overzicht van alle activiteiten in 

de stad. Ons favoriete festival 

is North Sea Jazz. Bij het North 

Sea Jazz festival zorgt de grote 

selectie aan ontzettend goede 

artiesten voor een hele 

bijzondere, dynamische en 

magische sfeer. Verder is 

Pleinbioscoop zeker een 

aanrader. Voor musea zijn de 

Kunsthal, het Maritiem museum 

en het Natuurhistorisch 

museum erg leuk om te 

bezoeken.’

Sonja Pruimers, beleidsadviseur Cultuur
‘Leuk om over de favoriete cultuuruitjes van verschillende Rotterdammers te 

lezen. We stimuleren een rijk en divers cultureel aanbod in de stad. Voor al 

die verschillende bewoners is er iets te vinden wat hen aanspreekt, raakt en 

verbindt.  We investeren daarom onder meer in veel verschillende makers en 

organisaties. We laten onderzoeken welke publieksgroepen zij bedienen en 

ondersteunen de Uitagenda zodat zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn 

wat er allemaal te doen is. Zo hopen we een volledig inclusief aanbod te 

bereiken.’

foto’s Gemeente Rotterdam

Energietoeslag
Voor Rotterdammers met 
een laag inkomen is er de 
energietoeslag. Deze toeslag 
van 800 euro is bedoeld als 
steuntje in de rug bij het betalen 
van de hogere energiekosten.

Woont u alleen en heeft u een 

lager inkomen dan 1.455 euro per 

maand? Dan komt u in aanmerking 

voor de energietoeslag. Een gezin 

met 2 of meer personen mag 

samen niet meer dan 2.075 euro 

verdienen. Voor een echtpaar met 

AOW is dit bedrag 2.185 euro.

Daluren
Viola ontving de energietoeslag al. 

Ze heeft het bedrag opzijgezet 

voor als de energierekening straks 

hoger is. ‘Ik gebruik tochtstrips en 

ik houd de deuren dicht tijdens de 

koude maanden. Elektrische 

apparaten gebruik ik zoveel 

mogelijk tijdens daluren. Dan is 

het energietarief lager.’ 

Meer rust
De toeslag geeft Viola meer rust. 

‘Ik slaap er beter door. Voor 

iedereen die krap bij kas zit zou ik 

zeggen: kijk snel of je voor de 

toeslag in aanmerking komt! 

Eenmalige toeslag
De energietoeslag is een eenma-

lige toeslag.  Aanvragen gaat via 

rotterdam.nl/energietoeslag

Ligweide en groen bij opgeknapte Leuvekolk
De Leuvekolk in het centrum van Rotterdam is volledig opgeknapt. Er is meer groen, een steiger voor kleine 
boten en een ligweide met zitbanken. De gemeente plant in het najaar nog bomen en planten in de ligweide. 

Aan de nieuwe steiger kan iedereen 

tijdelijk een kano of andere kleine 

boot vastmaken. Vanuit de Leuvekolk 

is het mogelijk om al peddelend het 

Centrum en Noord te verkennen. 

Varen kan tot aan Moerkapelle. 

Waterinlaat
Via een leiding stroomt zoet water 

vanuit de Nieuwe Maas naar de 

Leuvekolk. Deze waterinlaat is nodig 

omdat door het verdiepen van de 

Nieuwe Waterweg veel zout zeewater 

de rivier in stroomt. Dankzij de inlaat 

blijft er genoeg zoet water voor de 

land- en tuinbouw en de natuur langs 

de Rotte over. Ook in droge periodes.

Vispassage
Er is ook een zogenoemde 

vispassage aangelegd.  

Door deze doorgang kunnen vissen 

van de Nieuwe Maas naar de Rotte 

zwemmen, en andersom. De trek van 

zout naar zoet water is voor veel 

vissoorten, zoals de aal en de 

driedoornige stekelbaars, erg 

belangrijk voor de voortplanting. De opknapbeurt 
van de Leuvekolk 

maakt deel uit van 
het programma 

Rivieroevers 
www.rotterdam.nl/

wonen-leven/ 
programma-
rivieroevers 

De vernieuwde Leuvekolk

Arnoud Verhey

Colofon
De Stadskrant is een uitgave van de 
gemeente Rotterdam en verschijnt 
tweewekelijks.
46e jaargang.

Redactie Stadskrant
Gemeente Rotterdam
Postbus 1130, 3000 BC Rotterdam
SS 14 010
@ stadskrant@rotterdam.nl
 www.rotterdam.nl/stadskrant 

Bezorgklachten
SS  0180 - 64 19 10
of  www.dehavenloods.nl/ 

bezorgklacht

Contact met de gemeente 
SS 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

http://rotterdam.nl/energietoeslag
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/programma-rivieroevers/
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/programma-rivieroevers/
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/programma-rivieroevers/
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/programma-rivieroevers/
mailto:stadskrant%40rotterdam.nl?subject=
http://www.rotterdam.nl/stadskrant
http://www.dehavenloods.nl/bezorgklacht
http://www.dehavenloods.nl/bezorgklacht
http://www.rotterdam.nl
http://www.rotterdam.nl/mijnloket
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/
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Scan de QR-code 
voor de dienstregeling 

5 vragen over de… Watertaxi
Iedere Rotterdammer kent hem: de Watertaxi. Maar wist u dat Watertaxi Rotterdam ook een aantal veerdiensten heeft? Vijf vragen over deze 
veerdiensten op een rij.

1 Wat zijn de nieuwe 
veerdiensten eigenlijk?
Sinds 1 januari 2022 heeft 

Watertaxi Rotterdam vier vaste 

veerdiensten in de stad. Er zijn vijf 

elektrische boten gebouwd die voor 

het grootste deel worden ingezet als 

(fiets)veerboten. 

2Waarom de nieuwe 
veerdienst? 
De gemeente Rotterdam vindt 

het belangrijk om de CO2-uitstoot 

terug te dringen en de luchtkwaliteit 

te verbeteren. Met de elektrische 

watertaxi’s is nu ook begonnen om 

het vervoer over water schoner te 

maken. De overtocht is in combinatie 

met lopen, fiets, OV en deelvervoer 

een belangrijke schakel in de 

bereikbaarheid van de stad. 

Daarnaast blijft het ‘gewone’ vervoer 

met de snelle watertaxi’s bestaan.

3Wanneer kan ik 
overvaren?
Alle veerdiensten zijn opgeno-

men in de watertaxi app en de 

routeplanners van 9292, Moves, RET 

en Google Maps. De veerboten 

varen op vaste tijden. 

4Op welke locaties zijn ze 
te vinden?
De oversteekplekken zijn te 

vinden in drie verschillende zones. 

De eerste is de westelijke zone 

tussen RDM/Heijplaat en Marconi-

straat/M4H. De tweede is zone 

Centrum tussen Charloisse Hoofd en 

Katendrechtse Hoofd. En de derde 

en laatste is zone Oost tussen 

Plantagelaan en Piekstraat. Als 

vierde is er nog een extra-watertaxi 

spitsdienst tussen Hotel New York, 

halte Wilhelminakade en halte RDM/

Heijplaat. Dit is een proef die tot eind 

van dit jaar duurt.

5Wat kost een oversteek en 
hoe betaal ik? 
De normale tarieven met de 

veerdiensten zijn voor zone west 2 

euro, zone oost 1 euro en voor zone 

centrum 50 cent. Voor de extra-spits-

dienst betaalt u 3 euro. Kinderen tot 

en met 12 jaar krijgen 50 procent 

korting. Studenten mogen gratis mee. 

U kunt met pin betalen.

Alle informatie over 
de watertaxi is te 
vinden op www.
watertaxirotterdam.nl 

Voor de veerdienst worden  vijf elektrische Watertaxi’s ingezet

gemeente Rotterdam

Verkoeling in de zomer
Het is vaker en langer heet. De afgelopen jaren is de gemiddelde 
temperatuur in Rotterdam op zomerse dagen met zo’n 8 graden 
toegenomen. Behalve dat dit onprettig kan aanvoelen, kan het bij 
ouderen en zieken ook gezondheidsproblemen veroorzaken. 

Op dit moment geeft zo’n 30 procent 

van de Rotterdammers aan bij een 

hittegolf geen verkoeling te vinden in 

eigen huis of wijk. Daar is nu een 

oplossing voor: de koele kaart. Op 

deze kaart vindt u de koele plekken 

in uw buurt. Denk aan koele plekken 

buiten, zoals een van de stadspar-

ken. Maar ook koele binnenplekken 

en drinkwaterpunten in de stad. 

 

www.rotterdamsweerwoord.nl/ 
de-koele-kaart

Eigen tas mee naar de markt!
Marktkooplieden en gemeente 

Rotterdam werken samen aan het 

zoveel mogelijk terugdringen van de 

dunne plastic markttasjes. Gekochte 

artikelen kunnen prima los mee in 

een meegebrachte tas. Daarom ziet 

u op onze markten veel minder 

dunne plastic zakjes. Marktkooplie-

den geven hun verkochte producten 

mee zonder plastic verpakking. Zo 

beperken we samen met marktbe-

zoekers het onnodig plasticgebruik.

Credit

Rotterdam onderweg

Nieuws over bereikbaarheid
Bergweg
Wat is er dicht?
• Tot en met 5 augustus is het niet 

mogelijk om rechtdoor de kruising 

over te steken tussen de Bergweg 

en de Walenburgerweg.

Hoe rijd ik om?
Auto

• Vanaf de Schieweg rijdt u om via de 

Heer Bokelweg en de Noordsingel.

• Vanaf de Bergweg rijdt u om via de 

Schieweg, Stadhoudersweg, Sta-

tenweg en Walenburgerweg.

Fiets

• Fietsers rijden om via de kruising 

met de Stadhoudersweg of de krui-

sing met de Teilingerstraat.

Tram

• Tramlijn 25 rijdt een korte en lange 

route.

www.rotterdamonderweg.nl/bergweg

Vasteland/Westzeedijk
Wat is er dicht?
Van 25 juli tot en met 4 september 

zijn er minder rijstroken beschikbaar 

op de Westzeedijk richting Centrum, 

ter hoogte van de kruising Scheep-

stimmermanslaan-Westersingel. Bij 

deze kruising zijn de volgende 

rijrichtingen dicht:

Vanaf het Vasteland

• Rechtdoor naar de Westzeedijk

• Linksaf naar de Scheepstimmer-

manslaan

Vanaf de Scheepstimmermanslaan 

• Linksaf naar de Westzeedijk

Vanaf de Westersingel

• Rechtdoor naar de Scheepstimmer-

manslaan

• Linksaf naar het Vasteland

• Rechtsaf naar de Westzeedijk 

(alleen dicht van di 16 t/m zo 21 

augustus en van ma 29 augustus 

t/m vr 2 september)

Hoe rijd ik om?
Doorgaand verkeer

• Tussen Centrum en Delfshaven rijdt 

u via Blaak/Westblaak, de Rochus-

senstraat en ‘s-Gravendijkwal. Of 

via Hofplein, Weena en de Beukels-

dijk.

• Vanuit het Centrum richting Charlois 

rijdt u via de Erasmusbrug.

• Vanuit Delfshaven richting Feijen-

oord rijdt u via de Maastunnel.

Scheepvaartkwartier

• Richting Scheepvaartkwartier rijdt u 

via het Droogleever Fortuynplein en 

de Westzeedijk.

• Richting Delfshaven rijdt u via de 

Westerkade en Parkhaven.

Fietsers

• Er worden tijdelijke oversteekplaat-

sen gemaakt voor fietsers.

www.rotterdamonderweg.nl/vasteland

http://www.watertaxirotterdam.nl
http://www.watertaxirotterdam.nl
http://www.rotterdamsweerwoord.nl/de-koele-kaart
http://www.rotterdamsweerwoord.nl/de-koele-kaart
http://www.rotterdamonderweg.nl/bergweg
http://www.rotterdamonderweg.nl/vasteland
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Hillesluis/Vreewijk

Aan de slag met hout, hamers en spijkers
Ook dit jaar kunnen kinderen van 4 tot en met 12 jaar lekker met 
hout, hamers en spijkers aan de slag op de weide van Speelboerderij 
Odilia. Van 10 tot en met 14 juli bouwen ze daar een huttendorp. Het 
bewonersinitiatief van Marcel van der Knaap is een van de plannen die 
een bijdrage ontvangt.

Het is een jaarlijkse traditie. Ieder jaar 

in de zomervakantie kunnen kinderen 

uit Vreewijk en Hillesluis vier dagen 

lang hutten bouwen op de weide van 

Speelboerderij Odilia. ‘Het is alweer 

de 22e keer dat we het kamp 

organiseren’, zegt Marcel. ’Ook 

tijdens corona kon het doorgaan. We 

hadden hiervoor toestemming van 

het RIVM.‘

Harry Potter
Elk jaar is er een speciaal thema bij 

het bouwen. Dit jaar is dat Harry 

Potter. ‘Ze bouwen bijvoorbeeld een 

kasteel. Of hangen bezems aan hun 

hut’, vervolgt Marcel. ‘We laten ze 

hun eigen fantasie gebruiken.’

Eten en drinken inbegrepen
Een kaartje voor het huttenbouwen 

kost 5 euro. U kunt ook zondagoch-

tend nog een kaartje kopen bij 

Speelboerderij Odilia, Breeweg 3-5. 

Voor dit bedrag krijgen de kinderen 

de vier dagen lunch, drinken en fruit. 

Verder kunnen ze meedoen aan 

knutselmiddagen en treden er 

straatartiesten op. Kinderen die 

toestemming hebben, mogen de 

laatste avond in hun hut slapen. 

Voordat ze naar huis gaan, krijgen  

ze een ontbijt.

Marcel: ‘Voor mensen die de 5 euro 

niet kunnen missen, zoeken we een 

oplossing. Het doel van het hutten-

kamp is tenslotte dat kinderen uit 

gezinnen die weinig te besteden  

hebben, ook een leuke vakantie-

herinnering hebben.’

Marcel van de Knaap: ‘Met het kamp zorgen we ervoor dat
de deelnemers een leuke vakantieherinnering hebben’

Arnoud Verhey

Crooswijk

Crooswijkse speeltuin zoekt vrijwilligers 
Al 22 jaar zet Willem van Bracht zich in voor Speeltuinvereniging Crooswijk. Met heel veel plezier. Eén 
probleem: een groot tekort aan vrijwilligers. 

De komende weken is de speeltuin 

aan de Schuttersweg elke zaterdag 

dicht. Reden: geen helpende 

handen. Voorzitter Willem van Bracht 

zou het graag anders zien, maar ja: 

‘Ik wil ook weleens een dag even 

niets.’ 

Niet dat hij niet dol is op de speeltuin. 

Het is zijn lust en zijn leven. ‘Je kunt 

het bijna mijn levensbehoefte 

noemen.’ Hij is dan ook wekelijks 

minimaal 5 dagen tussen de speel-

toestellen te vinden. ‘En de laatste tijd 

vaak ook wel 7 dagen, omdat we te 

weinig mensen hebben. Dus ja, je 

kunt wel zeggen dat de werkdruk 

hoog is.’ De speeltuin is dan ook 

ontzettend populair. Zo’n 130 

gezinnen zijn lid. Gemiddeld hebben 

deze families 3 kinderen, vertelt 

Willem. ‘Dus aan de behoefte ligt het 

niet. Voor gezinnen die niet veel te 

besteden hebben, is dit een leuk 

uitje. Die laagdrempeligheid vind ik 

belangrijk, dat moet ook in de 

toekomst zo blijven.’

Ontzettend leuk 
De Crooswijkse speeltuin heeft één 

betaalde werknemer – beheerster 

Azra Sahdan, van Buurt- en Speel-

tuinwerk Rotterdam (BSW). Maar 

verder is de vereniging volledig 

afhankelijk van vrijwilligers. En dat 

zijn er op dit moment 7. Ter vergelij-

king: in 2020 waren dat er 22. 

Waar ze zijn gebleven? ‘Veel mensen 

hebben het gewoon te druk’, zegt 

Willem. Jammer, want volgens hem is 

het werk in de speeltuin ontzettend 

gezellig. ‘Je hebt echt leuk contact 

met de mensen uit de wijk en het is 

heel gevarieerd.’ 

Dus: heeft u wat uurtjes over in de 

week? Mail of bel dan met de 

vereniging via (010) 412 5143 of 

info@svcrooswijk.nl. 

Speeltuinvereniging 
Crooswijk bestaat al 

sinds 1932 en vindt u 
aan de  

Schuttersweg 74. 
Een lidmaatschap 

voor 1 kalenderjaar 
kost 30 euro per gezin 

(2 volwassenen en 
maximaal 4 kinderen 

tot 12 jaar). Niet-leden 
betalen 1 euro entree.

Lees meer op  
www.svcrooswijk.nl

Willem van Bracht en Azra Sahdan van Speeltuinvereniging Crooswijk 

David Rozing

Provenierswijk

Mini-voedselbos 
voor Baljuwplein 
Het mobiele moestuinenproject 
Sla Lala op het Baljuwplein 
krijgt uitbreiding. Van een heus 
voedselbosje. De aanleg start in 
het najaar. 

Het moestuinenproject op het 

Baljuwplein bestaat nu precies 1 jaar. 

In losse speciebakken tuinieren 

omwonenden er vrolijk op los. 

Tuingereedschap kunnen ze vinden 

in het mobiele schuurtje dat buurt-

bewoner Sander Bokkinga maakte. 

Het samen tuinieren zorgt meteen 

voor meer binding in de buurt, zag 

mede-initiatiefnemer Renée Wilson. 

‘We hebben nu ook een Sla Lala- 

appgroep met bewoners die mee-

doen. Dat gaat natuurlijk vooral over 

de moestuinen. Maar soms vraagt 

ook iemand: joh, ik heb dit of dat 

nodig, heeft iemand dat. Of: er loopt 

hier een verdacht persoon in de 

straat, letten jullie even op.’ 

Voedselbos
En nu krijgen de mobiele moestuinen 

dus ook nog gezelschap. Van een 

mini-voedselbos. Enkele struiken op 

het plein zijn namelijk aan vervanging 

toe. De gemeente vroeg aan de Sla 

Lala-initiatiefnemers of de buurt het 

leuk zou vinden als er vruchtdra-

gende bomen en struiken voor terug 

zouden komen. 

Renée was direct enthousiast. ‘Er 

komen waarschijnlijk een paar 

struiken met bessen en misschien 

een paar fruitbomen.’ De bedoeling 

is dat de buurt ook helpt bij het 

onderhoud. 

mailto:info%40svcrooswijk.nl?subject=
http://www.svcrooswijk.nl
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Hillegersberg-Schiebroek

Imker Daan: ‘Van bijen word je 
vanzelf rustig’

Met blote handen haalt Daan Hak een raam uit een bijenkast. In de raten zoemen honderden bijen. ‘Ik 
kweek een goedaardige bijensoort’, vertelt de 26-jarige imker. Een kap draagt hij wel. ‘Als ik word geprikt, 
voel ik hooguit een steekje.’ 

‘Kijk dit mannetje’, aldus Daan als hij 

een dar over zijn hand laat lopen. ‘En 

deze grote met een witte stip is de 

koningin. Ik heb haar gemarkeerd. Ze 

kan tot 5 jaar oud worden’, aldus de 

imker die koninginnen teelt en 

lezingen geeft. ‘Het bijenvolk blijft 

haar trouw. Ze halen nectar en 

stuifmeel uit de bloemen en vliegen 

terug en blijven in de kasten. Deze 

zwermen niet.’ 

De kasten staan in een natuurgebied 

in Hillegersberg-Schiebroek. Ook op 

andere locaties heeft hij bijen. ‘De 

plekken houd ik liever geheim. 

Anders gaan mensen kijken en 

kunnen ze de bijen verstoren.’ 

Aan de leg 
Van mei tot eind juni is het hoogsei-

zoen, als de koningin aan de leg 

gaat. ‘Je checkt larfjes en hangt 

nieuwe raampjes op. Als het bijenvolk 

groeit hebben ze ruimte nodig om de 

kasten te vullen met nectar, stuifmeel 

en broed. Is de honing klaar, dan 

sluiten de bijen de cel af met een 

wasdeksel. Dat verwijder ik en slinger 

de honing met een elektrische 

slinger.’

De imker begon op 14-jarige leeftijd 

met bijenhouden. ‘Het is intensief 

naast mijn baan en de opleiding die 

ik afrond. Maar een leven zonder 

bijen kan ik me niet voorstellen. Als je 

stress hebt en je gaat naar ze toe, 

word je vanzelf rustig. En deze omge-

ving is fijn, er bloeit veel. Voor de 

bijen is biodiversiteit zo belangrijk. Ze 

verzwakken als er weinig verschil-

lende bloemen en planten zijn. 

Rotterdam trekt er gelukkig hard aan 

en heeft een goed maaibeleid. Als 

iedereen een strookje bloemen zou 

aanleggen, helpen we de insecten en 

de dieren om ons heen.’ 

Daan’s Honing
Meer weten? Kijk 
op https://www.
rotterdamhoning.nl/
wie-is-daan/  

Daan Hak: ‘Een leven zonder bijen 
kan ik me niet voorstellen’ 

Jan van der Meijde 

Imker Daan: ‘Van bijen word je 
vanzelf rustig’

Pernis

Duurzaam Zweetdruppeltje
Dubbel glas, ledlampen, vloer- en dakisolatie, kranen waaruit alleen 
water komt als je je handen eronder doet. Vorige maand kwamen daar 
ook nog eens 20 zonnepanelen op clubhuis ’t Zweetdruppeltje bij. De 
vrijwilligers van speeltuinvereniging Pernis zijn heel duurzaam bezig.

‘Of we klaar zijn met het verduurza-

men van de speeltuin? Nee hoor, nog 

niet’, zegt Marian Bussem, voorzitter 

speeltuinvereniging Pernis. ‘We gaan 

ook nog over op glasvezel. En sparen 

voor zo’n zuinige airco die de boel 

koel houdt op warme dagen en warm 

op koude dagen.’

10.000 euro 
Sparen deed de speelvereniging ook 

voor zonnepanelen, om de energie-

prijs omlaag te krijgen. Totdat Shell 

verenigingen en organisaties in het 

Rijnmondgebied opriep om met een 

duurzaam plan voor de woonomge-

ving te komen. Met als hoofdprijs 

10.000 euro. Marian: ‘Dat leek ons 

wel wat, konden we gelijk zonnepa-

nelen kopen. We dienden een plan in 

en presenteerden dat aan een jury. 

Er moest ook een kloppende begro-

ting bij zitten. Toen we hoorden dat 

de hoofdprijs voor ons was, spron-

gen we een gat in de lucht. Zo blij 

waren we. Nu kunnen we gaan 

sparen voor de airco.’

Door de aanleg van zonnepanelen bespaart 
speeltuinvereniging Pernis op de energierekening 

David Rozing 

Rozenburg

Stap er niet overheen, 
maar raap het op!
Dat is het motto van De Anti Troep Groep. Hiermee roepen de 
vrijwilligers - die al 4 jaar zwerfvuil opruimen in Rozenburg - anderen 
op (ook) in actie te komen.

‘Je zou denken dat er minder zwerfaf-

val zou liggen na al die jaren’, zegt 

Angélique van ’t Veer van de Anti 

Troep Groep. ‘Helaas! Iedere keer als 

wij zwerfvuil prikken, dan ligt er net 

zoveel troep als de vorige keer. Als je 

ziet dat er niks verandert, dan word 

je soms moedeloos. We doen dit wel 

onbetaald, als vrijwilligers. Wat zou 

helpen? Als iedereen iedere dag een 

ding opraapt en weggooit. Maar dan 

moeten er meer afvalbakken bijko-

men. Wij vinden dat er nu al te weinig 

zijn. Verder zou het fijn zijn als eerst 

het zwerfvuil wordt verwijderd 

voordat er wordt gemaaid. Zo’n 

veldje ziet er daarna niet uit, vol met 

stukjes blik en plastic. Ook fabrikan-

ten zouden een bijdrage kunnen 

leveren voor een schonere leefomge-

ving. Het zijn de verpakkingen van 

hun producten die op straat liggen. 

Werkt iedereen mee, dan ziet het er 

buiten stukken leuker uit.’

Vrijwilligers van de Anti Troep Groep hopen dat 
iedereen nog meer in actie komt tegen zwerfvuil

David Rozing 

https://www.rotterdamhoning.nl/wie-is-daan/
https://www.rotterdamhoning.nl/wie-is-daan/
https://www.rotterdamhoning.nl/wie-is-daan/
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