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Een nieuwe Ommoordse kip
Sinds 1983 staat de Ommoordse Kip, wisselend in
allerlei kleuren aan het Kikkerpad. Zij heeft een
bewogen leven achter de rug, waarbij diverse generaties kinderen, soms ook volwassenen, op haar
rug zaten. Voor de lol en ook vaak voor de foto.
Drie renovaties vielen haar ten deel. Bij de laatste
renovatie was het duidelijk dat dat de laatste keer
zou zijn.
Technisch gesproken is de Kip aan het eind van
haar Latijn. De Kip is eigendom van de Ommoordse bewoners, via Bewonersstichting De Witte
Bollen. Begin dit jaar werden de eerste plannen
gemaakt om de Ommoordse Kip te vervangen
door een geheel nieuwe Ommoordse Kip. De eer-

Inlichtingen:
dewittebollen@gmail.com,
Peter Buisman Voorzitter Stichting De Witte Bollen
06 44 360156
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ste voorstellen waren niet zoals we het hadden
bedoeld. Ze weken te veel af van de huidige Kip en
dat is niet de bedoeling. Voorzitter Peter Buisman
licht dat toe: “er zijn vele kleine kippen, logo’s en
foto’s van de huidige Kip. Zeker we willen wel een
aantal noodzakelijke verbeteringen aanbrengen,
die tot kleinere wijzigingen zullen leiden,
maar we willen de Kip als herkenbaar landmark
in Ommoord zoveel mogelijk identiek houden”.
De wijzigingen gaan vooral over de techniek. De
stabiliteit (sterkere poten), de constructie (verlijming van delen), de deklaag (betere primer en
lak). In 1983 ontwierp kunstenares Ingrid Kruit de
Ommoordse Kip, tegelijk met drie andere Rotterdamse dierbeelden, die ook bij kinderboerderijen
staan, zoals de Gans (Kinderboerderij De Bokkesprong) en het Konijn (Kinderboerderij De Kooi).
Het Konijn is vernieuwd en van staal gemaakt.
Dat vinden kinderen te koud aanvoelen. Dus de
Ommoordse Kip wordt weer van verlijmd hout.
Ook deze keer hebben we Ingrid Kruit gevraagd de
Kip te ontwerpen. In september jl. was het eerste
model van 20 centimeter hoog gereed. De volgende stap is een timmerman/aannemer vinden
die de Kip op ware grootte gaat maken en vervolgens een transporteur die de nieuwe Ommoordse Kip gaat plaatsen. Vanaf 5 oktober kunnen de
Ommoorders weer hun
statiegeld doneren bij Albert Heijn aan de Hesseplaats voor deze nieuwe
Kip. Ook worden grotere
fondsen aangeschreven.
Er is echter nog iets meer
nodig.
Donaties van heel klein
tot heel groot zijn van
harte welkom op de
bankrekening van Stichting De Witte Bollen. Het
nummer is NL 32 INGB
0006 0542 81. Graag erbij
vermelden “Nieuwe Kip”.
Donaties aan onze Stichting zijn als gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De Stichting is een geregistreerde ANBI
(goede Doelen) stichting.

Datum: 28 september 2020

Het bestuur van het Recreatieschap Rottemeren heeft het definitief ontwerp voor de
Kwaliteitsimpuls van het Lage Bergse Bos vastgesteld op 6 juli 2020. Het ontwerpen van de optimale
inrichting is gebeurd in nauwe samenwerking met een kwaliteitsteam bestaande uit
vertegenwoordigers van het recreatieschap, de gemeente Lansingerland, de gemeente Rotterdam en
gemeente Zuidplas.
Tijdens de informatiebijeenkomst op 14 oktober willen wij u graag het definitieve ontwerp, dat in
participatie met stakeholders uit de omgeving van het Lage Bergse Bos tot stand is gekomen,
presenteren en toelichten. Graag vertellen wij u dan ook meer over de vervolgstappen en de
planning van het project.
Vanwege coronacrises digitale presentatie via Zoom
De coronacrises raakt ons allemaal. Vanwege de huidige omgangsbeperkingen organiseert het
recreatieschap de presentatie van het definitief ontwerp via Zoom op woensdag 14 oktober
aanstaande tussen 19:00 en 21:00 uur. U bent van harte welkom deze presentatie bij te wonen.
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via e mailadres rottemeren@staatsbosbeheer.nl. Na
uw aanmelding krijgt u een week voorafgaand aan de bijeenkomst een link naar het digitale platform
Zoom en een inlogcode en paswoord om toegang te krijgen tot de bijeenkomst.
Samenwerking
Staatsbosbeheer werkt in opdracht van het recreatieschap Rottemeren in het project
Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos samen met de gemeenten Lansingerland en Rotterdam en met het
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Tijdens de presentatie zijn medewerkers
aanwezig van alle betrokken partijen.
Graag zie ik u op woensdag 14 oktober.
Vriendelijke groet,
John van der Haas, projectleider
Staatsbosbeheer
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uitnodiging

Recreatieschap Rottemeren
P/a Staatsbosbeheer | Postbus 341 | 3100 AH Schiedam
Telefoon (010) 298 1010 recreatieschaprottemeren.nl
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Coppie Koffie met wijkagent

Geslaagde dag in Rotterdam-Ommoord!

Een Coppie Koffie-moment met de wijkagenten
van Ommoord op het winkelplein van de Hesseplaats in Rotterdam. Afgelopen zaterdag was het
mogelijk. En zal zeker vaker plaatsvinden.
Speciaal voor deze dag werd de Politie TukTuk van
de Politie Eindhoven, bekend van o.a. bureau040,
voor een allerlaatste keer ingezet. Binnenkort
krijgt hij namelijk als museumstuk een mooie
plek op het bureau in Eindhoven.
Politie, gemeente en brandweer
Niet alleen de wijkagenten van Ommoord waren
aanwezig, maar ook handhavers van de Gemeente Rotterdam. De Brandweer van Rotterdam-Rijnmond was er om voorlichting te geven over het
brandveiliger maken van je woning. Alle drie hadden ze goede aanloop van
de wijkbewoners. Er werd niet alleen kennisgemaakt met de wijkagenten, maar bewoners lieten
zich ook inlichten over verschillende onderwerpen zoals babbeltrucs die veel voorkomen in de
wijk Ommoord.
Burgernet
Mocht het helaas toch gebeuren dat er een heftig
incident plaatsvindt zoals een woninginbraak of
erger, dan is alle informatie welkom.
Burgernet was aanwezig om iedereen daarover te
informeren en hoe je dan kunt helpen. Aanmelden
kan via burgernet.nl. U krijgt dan een bericht als
de politie uw hulp nodig heeft. Dus meld u vandaag nog aan.

De wijkagenten op Instagram
Wilt u meer weten over de werkzaamheden van
een wijkagent of specifiek de wijkagenten van
Ommoord volgen in de dagelijkse werkzaamheden, kijk dan op Instagram op wa_Ommoord
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Nomadic Overnight Aquatecture

Een vijf meter hoge waterval in Rotterdam

Rotterdam ligt meters onder het zeeniveau, houden we het wel droog? Dit vraagstuk staat van 23
september tot en met 23 oktober centraal bij het
indrukwekkende 9 meter hoge pop-up bouwwerk
NOA. NOA staat in het Semiramistuin in Oosterflank (Prins Alexander), op de plek die 6 meter
onder het zeeniveau ligt.
Bezoekers worden uitgenodigd om over het paviljoen te wandelen, de 6 meter hoge waterval te
bewonderen en de diverse programmering bij te
wonen.
NOA staat voor “Nomadic Overnight Aquatecture”
en is ontworpen door Bas Kortmann van Studio
Kortmann. Het paviljoen is opgebouwd uit een
stalen steigerconstructie, met een huid van wit
gaasdoek. De wanden vangen daarmee vocht uit
de lucht wat in een waterbak wordt verzameld.
De witte gaasdoeken vormen samen een ‘pixel-cloud’ ofwel een grote zwevende wolk. De grote
eyecatcher is de 6 meter hoge waterval die bezoekers doet beseffen hoe hoog de zeespiegel op die
plek eigenlijk is.
Een breed programma
NOA is meer dan alleen een opvallend architectonisch paviljoen. Zo vinden er workshops, lezingen
en een eigen theatervoorstelling, “Het sprookje van Prins Alexander”, plaats. Alle lezingen en
workshops hebben als thema water, maar zijn
stuk voor stuk verschillend. “Het sprookje van
Prins Alexander” is gemaakt met behulp van de
buurtbewoners van de wijk Oosterflank. Zij hebben hun inspirerende verhalen met de theatergroep gedeeld, die vervolgens zijn verwerkt in de

voorstelling. Door de buurtbewoners actief te betrekken bij NOA, wil Powerboat de sociale cohesie
verstevigen en de leefbaarheid vergroten.
Corona proof
Het paviljoen bestaat uit een looppad dat via trappen vanaf de begane grond naar 6 meter hoogte
leidt, met één looprichting, in verband met Corona-maatregelen. Het publiek loopt om de waterval
heen en kan daardoor de waterval vanuit meerdere perspectieven bekijken. Tijdens de programmering is er voor iedereen een zitplaats op veilige
afstand van anderen. Uiteraard worden hierbij de
maatregelen van het RIVM in acht genomen en
worden bezoekers met (milde) klachten geacht
thuis te blijven.
Info
Zie voor meer info
de website:
www.noa-pavilion.com
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Ommoord Informatiepunt

Ommoord Informatiepunt is
weer bereikbaar!

Als bewonersorganisatie willen wij de bewoners
informeren over zaken waar wij aan werken en
belangrijk vinden voor het leefklimaat en het welzijn van de wijk Ommoord. Dat betekent dat wij
ook artikelen verzamelen en schrijven over onze
activiteiten en over andere organisaties en initiatieven die wij van belang vinden voor dit doel.
Via ons kantoor en informatiepunt in de hal van
wijkgebouw de Romeynshof zijn wij voor iedereen
bereikbaar en helpen wij ook bewoners aan informatie over Ommoord.

Geopend van maandag t/m
vrijdag 13.30 t/m 15.30
Telefoon: 010-420 65 76
Email: info@boo.nl
Website: www.boo.nl
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OmmoordNieuws Facebook

Meer nieuws op de Facebookpagina van de
Bewonerorganisatie Ommoord.
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