Graag wil het bestuur u allemaal een goed, gezond en
beter 2021 toewensen.
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Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van een veelbewogen jaar 2020.
De vooruitzichten voor 2021 zijn gematigd optimistischer, de tijd zal
het leren.
Voorlopig moeten wij allemaal nog even volhouden om zo spoedig
mogelijk weer ons normale spontane leven op te kunnen pakken.
Helaas heeft alles ook gevolgen voor de traditionele
nieuwjaarsreceptie van de Bewoners Organisatie Ommoord.
Zoals u zult begrijpen zal die niet doorgaan.
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Een veel bewogen jaar

De foto van het beginscherm

Als je de informatie onder ‘lees Verder’ bekeken
hebt kun je het rode vakje aanklikken en daadwerkelijk gaan wandelen. De wandeling kun je volgen
op je mobiele telefoon (bij een Android vanaf versie 8 van het besturingssysteem). Het begint met
een duidelijke uitleg over waar iets te zien valt.
De wandeling is een kleine 3 km.
Wij hadden eind oktober de beleveniswijzer officieel willen ‘lanceren’, maar dat kon niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Nu hebben
wij de beleveniswijzer online gezet. Juist in deze
tijd wandelen heel veel mensen in het Ommoordse Veld en dit geeft een extra dimensie aan de
wandeling. De gebiedscommissie Prins Alexander
heeft het maken van deze beleveniswijzer mogelijk gemaakt. Graag laten wij een gebiedscommissielid te zijner tijd een officiële openingshandeling
verrichten op een dag dat wij ook excursies eraan
vastkoppelen. Maar dat moet nog even wachten
op betere tijden wat betreft covid-19.
Als u vragen of opmerkingen heeft over de beleveniswijzer horen wij die graag via
ommoordseveld@upcmail.nl. Tweemaal per jaar
gaan wij de website bijwerken en suggesties zijn
heel erg welkom. Het is voor en door bewoners
van Ommoord en omgeving.

https://beleveniswijzer.nl/
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U leest ook wat ‘kwel’ is. Dit verschijnsel is vaak
te zien en doet denken aan milieuvervuiling, wat
het niet is.

BOO

In een samenwerkingsverband van de Werkgroep
Ommoordse Veld Open & Groen, de Historische
Commissie De Ommoordse Polder en de Witte
Bollen met medewerking van Stichting Natuurstad (Blijde Wei), Stadsbeheer en Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard is een beleveniswijzer tot stand gekomen over het Ommoordse
Veld. Wij proberen in kaart te brengen wat er te
vertellen valt over het Ommoordse Veld en wat je
daarvan daadwerkelijk kunt zien. In eerste instantie hebben wij ons gericht op het waterbeheer.
Dat is in een gebied dat op sommige punten ruim
6,5 m onder de zeespiegel ligt erg belangrijk. In
een latere fase willen wij ons op flora en fauna
richten en op de cultuurhistorische achtergrond.
Op het beginscherm https://www.beleveniswijzer/
waterbeheer is een blauw vakje ‘Lees verder’ te
zien en een rood vakje ‘Naar de wandeling’. Onder ‘Lees verder’ leest u allerlei informatie over
het waterbeheer. Er is een hoogtekaart waarop te
zien is dat de hoogteverschillen in het Ommoordse Veld aanzienlijk zijn en u ziet hoe dat met een
heel stelsel van sloten en stuwtjes overbrugd
wordt. Die verschillende hoogten komen vooral
doordat Ommoord in het veen ligt dat vanaf de
late middeleeuwen werd afgegraven voor turfwinning. De stad Rotterdam groeide in die tijd sterk
en had brandstof nodig vooral voor toenemende
nijverheid. Niet alles werd afgegraven, er bleven stukjes over waar de turven te drogen werden gelegd en sommige stukken waren niet geschikt omdat het veen vermengd was met andere
grondsoorten.
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Beleveniswijzer Ommoordse Veld

Wandel eens door het Ommoordse Veld aan
de hand van de beleveniswijzer
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Gebiedscommissie Prins Alexander

De leden van de gebiedscommissie kijken uit
naar 2021

De politie heeft dinsdag tien bedrijfspanden op
het bedrijventerrein aan de Vlambloem in Rotterdam-Ommoord onderworpen aan een integrale
controle. Bij meerdere bedrijven waaronder enkele autogarages, een sportschool, een groothandel
in sportapparatuur en een groente- en fruitbedrijf deed de politie samen met medewerkers van
handhaving, Bouwtoezicht en Stedin onderzoek.
Naleven regelgeving
Tijdens de controle hebben agenten samen met de
handhavers en een inspecteur van Bouwtoezicht
toegezien op het naleven van de regelgeving die

Bron website: https://www.mediatv.nl
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Integrale Politieactie

van toepassing zijn bij het type bedrijf welke zij
bezochten. Op het moment dat er iets niet in orde
is in het bedrijfspand krijgt de eigenaar een overzicht met de acties die moeten worden ondernomen: in bijna alle gevallen was alles in orde.
Bij enkele bedrijven bleek de brandveiligheid
niet op orde te zijn, hier wordt op een later moment opnieuw controle naar gedaan. In één bedrijfspand bleek de bouwconstructie niet in orde
te zijn, hier is een verder onderzoek naar ingesteld. Bij een tweede bedrijfspand was de hoofdaansluitingskast niet meer verzegelt wat kan betekenen dat er illegaal stroom afgetapt is, hier doet
Stedin verder onderzoek naar.

december 2020

Tiental bedrijfspanden gecontroleerd bij
grote integrale controle in Rotterdam-Oost

Automobilisten op de bon
Tijdens de integrale actie werd ook het verkeer
wat het bedrijventerrein op- en af wilde onderworpen aan een korte controle. Drie bestuurders
konden hun rijbewijs niet tonen omdat bleek dat
zij er geen hadden, drie andere automobilisten
kregen een bon omdat zij reden met veel te gladde banden.

Met vriendelijke groet,
Bestuur BOO
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Mocht u er een passende tekst bij hebben dan
ontvangen wij deze ook graag.

december 2020

Hierbij de foto’s wat er is gedaan met het geld van
de Opzoomer actie.
Als u ook leuke foto’s heeft willen wij deze graag
van u ontvangen.
Deze kunt u sturen naar : info@boo.nl
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Opzoomeren

Foto’s Opzoomeren actie!

Aanbod van Buurtwerk
Buurtwerk stelt een aantal Memory Lanes anderhalf jaar gratis ter beschikking.
Wilt u daarvoor in aanmerking komen?
Neem dan contact op voor meer informatie met:
Ieke Wichers, tel: 06-12039218
Voor meer informatie: kijk op: https://mymemorylane.
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Wat kun je er allemaal ermee?
• Beeldbellen: met 1 knop heb je elkaar in beeld en
kun je gesprekken voeren.
• Agenda & geheugensteun: dokters afspraken
innemen van medicatie en zorgbezoeken. Zet
het eenvoudig in de agenda.
• Directe hulp met 1 knop.
• Thuis bewegen via leuke filmpjes.
• Kijken en luisteren naar radio en tv van toen.
• Digitale ansichtkaarten en foto’s versturen. Deel
leuke momenten met elkaar.

Het zorgscherm is voor een zorgbehoevende oudere en de familie gebruikt de speciale app via de
mobiele telefoon.
Bediening is makkelijk zonder enige technische
kennis en je hebt geen internet nodig.
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Op afstand en toch dichtbij.
Buurtwerk heeft een mooi aanbod!
Speciaal voor familieleden om contact met elkaar
te houden.
Gebruik eenvoudig dit zorgscherm, Memory Lane,
en je hebt een alles in-één pakket.
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Buurtwerk Memory Lane

Blijf in contact met elkaar

Wat houdt de Comfortwoning precies in?
Het inrichten van een veilige en gezellige thuisomgeving met de juiste ondersteuning is een flinke uitdaging. In een Comfortwoning worden de
opties die (langer en veiliger) thuis wonen mogelijk maken gedemonstreerd in een herkenbare,
compleet ingerichte woning. Denk bijvoorbeeld
aan een Memory Lane, een touchscreen dat fungeert als digitale fotolijst, maar waarmee ook heel
gemakkelijk contact gelegd kan worden met een
hulpverlener. Maar er zijn niet alleen fancy snufjes. De Comfortwoning laat juist ook veel eenvoudige oplossingen zien. Zoals een sokkenaantrekker en een voorraadbus die je met één hand kan
openen. En speelkaarten met extra grote cijfers,
waardoor ze beter leesbaar zijn voor oudere mensen. Veel producten waarvan je zegt: “dat is handig, nooit aan gedacht!” Allemaal (technologische)

Bezoek de Comfortwoning
De Comfortwoning Prins Alexander is geopend
voor bezichtigingen. Onze vrijwilligers leiden u
met plezier rond door de woning.
Hier komt u alles te weten over de gedemonstreerde (eHealth) voorzieningen.
Weinig tijd?
Een bezichtiging hoeft niet lang te duren!
Comfortwoning Prins Alexander
Wooncentrum Helga
Hendrick Staetsweg 17
3067 VM Rotterdam
Openingstijden
Om een afspraak te maken voor een bezichtiging
kunt u maandag tot en met vrijdag tussen 10.00
tot 16.00 uur bellen naar 06-58 90 35 07 of gebruik
het afspraken formulier dat u kunt vinden op de
website: www.comfortwoning.com
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In de Comfortwoning in Prins Alexander kunt u
kennismaken met (technologische) oplossingen
aan huis, waardoor mensen langer, veiliger en
comfortabeler zelfstandig thuis kunnen wonen.
Alle producten zijn ingedeeld in de categorieën:
veiligheid, hygiëne, gemak en welzijn.

oplossingen en innovaties die kunnen bijdragen
aan de veranderende situatie in de toekomst.
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De Comfortwoning Prins Alexander is opgezet
door Buurtwerk in samenwerking met Zorg van
Nu, Wooncompas en Lelie zorggroep.
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Comfortwoning

Comfortwoning

Achter de schermen
bij het Recreatieschap Rottemeren

Wat zijn de ontwikkelingen waar het Recreatieschap Rottemeren mee te maken heeft? Elk half
jaar lichten we een of twee onderwerpen uit en
bieden zo een kijkje achter de schermen.

Markeringen langs de Rotte >

“We laten
zien dat het
Rottegebied één
geheel is”
4,9 km

Dam

Ruggengraat

Geschiedenis
De zuilen worden 2,35 hoog en 45 cm breed. Monique: “Op iedere zuil staat aan
één kant de gehele kaart van DE Rotte afgebeeld, zodat je een gevoel krijgt bij
waar je bent. Op de andere kant van de zuil staat informatie over de plek waar je
staat. Iets over de geschiedenis en de bedrijvigheid, de natuur of het watersysteem.
Of juist iets over sport en recreatie. Er staat ook altijd een QR-code bij die naar een
webpagina leidt op de website ‘Ook dit is de Rotte’.”

OORSPRONG

Bleiswijkse Verlaat met groep mensen ervoor
Bleiswijkse Verlaat with a group of people

0 km

Bleiswijkse Verlaat
Handel en wateraf voer
Trade and water disposal
Via enkele sluizen hadden de boeren en tuinders
uit de polders toegang tot de Rotte. Zo konden
ze hun producten per boot naar de groentemarkt en de veiling in Rotterdam brengen.
The farmers and horticulturists from the polders had access to the Rotte via some locks.
This allowed them to bring their products to the vegetable market and auction in Rotterdam.

De Bleiswijkse Fles en de Bleiswijkse Zoom
vormen hier een kilometers lang recreatiegebied langs de Rotte.
De sluis is in 1772 gebouwd toen men hier
de polders ging droogmaken. De houten
portalen houden de wanden op hun plaats.
Dit rijksmonument is in 2015 gerestaureerd.
De sluis dient nu alleen voor de waterhuishouding.

The Bleiswijkse Fles and the Bleiswijkse
Zoom form a kilometres-long recreational
area along the Rotte.
The lock was built in 1772, at the start of the
polder reclamation activities. The wooden
portals keep the walls in place.
This national monument was restored in 2015.
The lock now purely has a water management
function.

De Rotte was voor Bleiswijk een belangrijke
verbinding voor de afzet van de agrarische
producten. Eerst was er vooral akkerbouw,
in het laatste kwart van de 19e eeuw kwam
de tuinbouw op. Tweemaal per week voer
een schuit naar het Bleiswijks Veerhuis in
Rotterdam. Nu vaart er in de zomer een
pontje naar de overkant.

The Rotte was an important link for Bleiswijk
for the sale of its agricultural products.
Initially there was mainly arable farming,
later on also horticulture. A barge would
make its way across to the Bleiswijks
Veerhuis in Rotterdam twice a week. Now a
ferry sails across to the other side during the
summer months.

Tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog
dropten de geallieerden bij Bleiswijk wapens,
die het verzet per schip over de Rotte naar
Rotterdam vervoerde.

The allies dropped weapons near Bleiswijk
towards the end of World War II, which were
subsequently transported by ship across the
Rotte to Rotterdam by the resistance.

Moerkapelle
1 km
18,6 km

2,3 km
17,3 km

Foto’s: Oudheidkundige Vereniging
en Museum Bleiswijk

Het plaatsen van de markeringen is een project van Recreatieschap Rottemeren,
Gemeente Rotterdam en Provincie Zuid-Holland. Zeven zuilen komen er op schapsgebied, de andere zeven op Rotterdams grondgebied. “We laten daarmee zien dat
het Rottegebied één geheel is”, vertelt projectleider Monique Banus. “De rivier is
de ruggengraat waar alle plekken aan vast zitten. We afficheren het gebied daarom
ook als DE Rotte.”
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Oorsprong
14,8 km
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Eind november plaatst de aannemer in twee dagen tijd de informatiezuilen. Van
Moerkapelle, waar de Rotte ontspringt, tot in de binnenstad van Rotterdam, waar
750 jaar geleden de dam is gebouwd waaraan Rotterdam zijn naam dankt. Door de
coronamaatregelen zal de openingshandeling bescheiden zijn.
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Langs de Rotte worden binnenkort veertien informatiezuilen geplaatst, van
Oorsprong tot Dam. Elke zuil markeert een plek langs de Rotte en toont iets
van de geschiedenis en huidige betekenis van die plek. Met elkaar vormen de
markeringen één geheel, van Moerkapelle tot hartje Rotterdam.

Sport en spel
De markeringen schetsen tezamen een goed beeld van het gebied én de ontwikkelingen door de tijd. Het vergaren van de informatie was een leuke uitdaging,
aldus Monique. “We hebben samengewerkt met historische genootschappen en
foto’s uit de archieven gehaald. Koos Termorshuizen, schrijver van het boek De
Rotte - van Wilde Veenen tot Wereldhaven, hielp ons met de teksten. Toen we zo
samen aan het zoeken waren naar geschikt beeldmateriaal en informatie, zag ik
de overeenkomsten tussen vroeger en nu. Zo lang al wordt er op de Rotte gezeild,
geroeid en geschaatst. Sport en spel, ook dat is DE Rotte.”

4,2 km
15,4 km

Verlaat met bootje
Sluice with boat

Bleiswijk

Vissersfamilie Schenk
vist in de Rotte
Fisherman family Schenk
fishing in the Rotte

Zevenhuizen
6,1 km
13,5 km

8,1 km
11,5 km

Bergschenhoek

Nesselande

“Zo lang al wordt er op de Rotte
geroeid, gezeild, geschaatst”

10,5 km
9,1 km

12,8 km

Ommoord

6,8 km

Hillegersberg
13,8 km

Terbregge

5,8 km

16,6 km
3 km
17,1 km
2,5 km

Noord

Crooswijk

18 km
1,6 km

19 km

Stadsdriehoek

0,6 km

19,6 km

DAM

Projectleider Monique Banus beoordeelt de kleuren van de proefpanelen.

Werkzaamheden in het bos >

De boswerkzaamheden in het zuidelijke deel van Bleiswijkse Zoom zijn afgelopen
zomer afgerond. Direct daarna moest de aannemer door naar de zuid- en westkant
van Zevenhuizerplas voor een noodkap. “Dat hadden we niet voorzien”, zegt Mark
Vermeulen, boswachter beheer. “Grote essen stonden daar op omvallen. Het kon niet
wachten.”
Dick van Stegeren, boswachter publiek, moest ook snel schakelen. Hij organiseerde
direct een informatieavond over de noodkap. Die zou in maart 2020 plaatsvinden,
maar ging door de coronacrisis niet door. Niet live althans. Dick: “We hebben er een
online bijeenkomst van gemaakt, want we vinden het heel belangrijk dat omwonenden en andere betrokkenen goed geïnformeerd worden over het project en het
proces. Het pakte goed uit. We kregen er veel waardering voor.”

Op de rol

Doorkijkje
Gaan bezoekers in 2021 veel merken van de aanpak essentaksterfte? “Het ergste is
achter de rug”, weet Mark. “In juli starten we met boswerkzaamheden in het Hoge
Bergse Bos, maar dit worden geen grote ingrepen. We hebben niet zoveel essen
meer. Wel populieren die aan het einde van hun levenscyclus zijn, maar die halen we
niet allemaal tegelijk weg. De bezoeker zal het evengoed merken als de aannemer
aan het werk is geweest. Al halen we maar een klein plukje bomen weg, in kleinschalige gebieden als deze heb je dan al snel een gat of doorkijkje. Met het planten
houden we daar rekening mee.”

“Deze maanden zijn we
aan het planten”
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Wat staat er de komende tijd op de rol? “In december en januari zijn we bezig met
het planten van nieuwe bomen en struiken”, vertelt Mark. “Eerst in het zuidelijke
deel van Bleiswijkse Zoom, daarna gaan we naar het deel van Zevenhuizerplas waar
de noodkap plaatsvond. In januari 2021 starten we ook met blessen in het resterende
deel van Zevenhuizerplas. Pas in 2022 gaan de aannemers daar aan het werk.

De reden dat we zo vroeg blessen, is dat we precies moeten weten hoeveel bomen
er waar gekapt gaan worden voordat we de opdracht kunnen verstrekken aan onze
vaste aannemers.“
Dick is bezig met het voorbereiden van de informatieavond van januari 2021 over
de toekomstige werkzaamheden in Zevenhuizerplas. “Ik ga ervan uit dat de avond
gewoon doorgaat. Zo niet, dan wordt het weer een online avond. We hebben er nu
goede ervaring mee.”
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Coronacris of niet, het werk in het veld gaat door. Zo ook boswerkzaamheden
in het kader van de aanpak essentaksterfte. De grootste ingrepen zijn achter de
rug, maar er staat nog genoeg op stapel.

Oktober 2018

“Het ergste is
achter de rug”

Oktober 2020

Oktober 2019
Voor bezoekers is het vaak schrikken
als boswerkwerkzaamheden net zijn
afgerond. Wat kaal! Maar niet voor
lang. Boswachter Dick van Stegeren
legde vast hoe de natuur zich in een
paar jaar tijd ontwikkelt. Deze foto’s
zijn genomen in het noordelijk deel
van de Bleiswijkse Zoom, drie jaar op
een rij: in oktober 2018 , 2019 en 2020.

Colofon November 2020 | Staatsbosbeheer
verzorgt het beheer van het recreatiegebied
Rottemeren in opdracht van het Recreatieschap Rottemeren.
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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.

Vanwege de sluiting van de
Romeynshof is het Infopunt
momenteel niet bereikbaar.
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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Vind je het leuk om met Facebook te
werken? Ommoord Nieuws zoekt versterking van het Facebookteam.
Stuur een email naar info@boo.nl en wie
weet ga jij Ommoord van nieuws voorzien. Wij zijn benieuwd...
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