Half juli kregen wij bericht dat de concerten in
het Ommoordse Veld voorlopig niet door konden
gaan. De burgemeester had, vanwege het razendsnel oplopende aantal coronabesmettingen, alle
0-evenementen verboden.
Misschien is er nu toch een mogelijkheid om onder een andere regeling en met zeer strikte voorwaarden toch nog concerten te organiseren op 29
augustus en 12 september. Daartoe hebben wij bij
de gemeente Rotterdam een aanvraag ingediend.
Bij de beoordeling gaat de aanvraag met een
draaiboek, een veiligheidsplan en een coronaprotocol langs verschillende diensten voor goedkeuring. Dus uitsluitsel kan nog wel even duren.
Wat betekenen de strikte voorwaarden? Natuurlijk in de eerste plaats de basisregels: desinfecteer
uw handen, houd steeds voldoende afstand van
anderen, blijf thuis bij klachten en hoest of nies in
uw elleboog.
Maar: wij moeten ook een coronacheck doen. Om
te kunnen reizen of toegang te krijgen tot bepaalde locaties, moet je soms een vaccinatie-, test- of
herstelbewijs laten zien. Dat kan met de CoronaCheck-app op je smartphone, of met een papieren
coronabewijs. Als u niet goed weet hoe dit werkt,
kunt u voor advies terecht in de bibliotheek Ommoord op de spreekuren CoronaCheck-app. Daar
kunnen ze u helpen met het installeren, het gebruik, of met het inloggen met DigiD
Van 26 juli tot en met 3 september kunt u terecht
in bibliotheek Ommoord op dinsdag en donderdag
van 10.00-16.00 uur.
Verder moet er bij een A-evenement EHBO aanwezig zijn, en moeten we aangeven welke looproutes
en vluchtroutes er zijn en hoe we de stoelen precies willen neerzetten. LET OP: we mogen alleen
mensen toelaten die zich van tevoren hebben aangemeld.
Omdat wij graag alle musici waar we dit jaar een
afspraak mee hadden de kans willen geven op te
treden, is het de bedoeling om op 29 augustus en
12 september een muzikale middag van 14.00-16.00

Houd rond 20 augustus via onze website
http://ommoordseveld.boo.nl/ in de gaten of de
concerten kunnen doorgaan en meld u dan aan
via ommoordseveld@upcmail.nl . Vermeld daarbij
uw achternaam, het aantal gewenste plaatsen, of
u naast elkaar wilt zitten of op 1,5
m en verder of u voor beide concerten wilt reserveren of voor een
van beide. Alleen als u echt niet
over e-mail beschikt, kunt u zich
aanmelden bij het Infopunt van
de BOO, telefoon 010-4206576. Ook
willen wij graag weten of u gebruik
wilt maken van de Buurtwerkbus
omdat u de afstand van De Kip tot
de kinderboerderij niet kunt lopen.
Dus: als het doorgaat, moet u zich
echt van tevoren aanmelden en een coronabewijs
laten zien, digitaal of op papier.
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uur te presenteren met twee concerten van 50
minuten. Op 29 augustus van 14.00-14.50 Franse
chansons, liederen, jazz en meer van Waldin Roes,
Bert Nicodem en Ruud Bergamin en van 15.1016.00 uur een muzikale reis met Jeroen en Eline op
gitaar en cello. Op 12 september komen dan Klezbez en de dansband van OKV Wilton aan de beurt.
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Misschien toch nog concerten op 29 augustus en
12 september, wel onder strikte voorwaarden.
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Toch concerten op 29 augustus en
12 september?

Wilt u meer weten over het nieuwe luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA)?
Meld u dan aan voor een van de digitale informatieavonden op 8, 15 en 22 september. Tijdens
deze avonden krijgt u informatie over het nieuwe luchthavenbesluit en het participatietraject.
Ook krijgt u informatie over de rol van de bewonersvertegenwoordigers in dit traject. De bewonersvertegenwoordigers hebben deze informatieavonden gepland. De gemeente organiseert de
avonden.

Bewonersvertegenwoordigers.
De bewonersvertegenwoordigers zijn lid van de
Commissie Regionaal Overleg (www.cro-rotterdam.nl ). Deze commissie bespreekt meerdere
keren per jaar het gebruik van de luchthaven. De
bewonersvertegenwoordigers komen op voor de
belangen van de inwoners van Rotterdam. Zij zijn
onafhankelijk van de gemeente.

Tijdens deze avonden kunt u met de bewonersvertegenwoordigers praten over wat u belangrijk
vindt. Wat houdt ú bezig rondom het vliegveld?
Geef uw mening zodat de bewonersvertegenwoordigers ermee aan de slag kunnen.

De avonden worden gehouden op 8, 15 en 22 september 2021 van 20:00 tot 22:00 uur.

Luchthavenbesluit
In het luchthavenbesluit stelt de minister van Infrastructuur en Waterstaat de regels voor het gebruik van de luchthaven vast. Dat zijn regels over
bijvoorbeeld de openingstijden, het aantal vluchten of de toegestane geluids- en milieubelasting.
De luchthaven neemt het initiatief voor een luchthavenbesluit. In het verzoek aan de minister geeft
de luchthaven de wensen voor de toekomst aan.
Participatietraject.
De luchthaven probeert samen met omwonenden
en andere betrokkenen een akkoord te bereiken
over de wensen voor een nieuw luchthavenbesluit. In een participatietraject worden alle belangen besproken met vertegenwoordigers van alle
partijen. De belangen van de bewoners worden
vertegenwoordigd door de bewonersvertegenwoordigers. Het participatietraject wordt begeleid
door een onafhankelijk projectteam. Meer weten?
Kijk op www.luchthavenbesluit.nl.

Data en aanmelden
De avonden worden digitaal gehouden vanwege
de onzekere situatie rondom COVID-19.

U kunt zich aanmelden
via https://forms.gle/TyZyzKsq2qwS4HuZA .
Data
8 september 2021 20:00-22:00
15 september 2021 20:00-22:00
22 september 2021 20:00-22:00
Aanmelden
https://forms.gle/TyZyzKsq2qwS4HuZA
Delen van de uitnodiging mag

Bankjes Ommoordse Veld en Pr. Wilsonweg
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Ommoordse Veld

woonachtig in Ommoord, heeft de gemeente het
aantal bankjes in en rond het Ommoordse Veld
met 7 uitgebreid.

In deze bizarre coronatijden hebben wij als Ommoorders ons gelukkig mogen prijzen met het
vele groen en ruimte in onze wijk. Heerlijke plekken met veel natuur en ruimte zijn de Wijktuin en
het Ommoordse Veld. Helaas was er een veel gehoord nadeel...... er zijn in en rond het Ommoordse Veld te weinig bankjes, waardoor met name
de oudere bewoners van onze wijk niet optimaal
konden genieten. Immers ouderdom gaat vaak gepaard met afname van de conditie en mobiliteit
en dan wil je regelmatig even kunnen rusten.
Toch is het stil genieten van de oude poldernatuur
goed voor lichaam en geest. Dankzij een initiatief van gemeenteraadslid Benvenido van Schaik,

In samenwerking met de BOO heeft een inventarisatie plaatsgevonden en is op strategische plaatsen een nieuw bankje geplaatst zodat er optimaal
van dit unieke stuk natuur genoten kan worden.
Ook langs de President Wilsonweg zijn 2 bankjes
bijgeplaatst zodat ook daar meer rustpunten zijn.
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De Ommoordse kip

De (oude) Ommoordse Kip in de speeltuin
Ommoord

Het was zo’n goed idee waar iedereen blij mee
was. Een nieuw leven voor de oude Ommoordse Kip, nu in de Speeltuin Ommoord. Ambtelijke
molens leken roet in het eten te gooien. Er kwam
eind juni ineens een groot hek om de Kip te staan.
Er moest eerst een keuring plaatsvinden.
De keurmeester van een gerenommeerd instituut
werd gevraagd en vond eind juli een leeg plekje
in zijn agenda om naar Ommoord af te reizen. Hij
controleerde of aan alle regeltjes was voldaan en
keek er een beetje gegeneerd bij. Dat de Kip niet
gevaarlijk was kon iedereen van een kilometer afstand wel zien, maar goed, regels zijn regels. Er
ontbrak nog wel iets aan de Kip, een serieplaatje
van de fabrikant. Nou heeft een kunstwerk geen

fabrikant, maar een plaatje bij Hubo was snel besteld. Een serienummer ook geen probleem. De
Ommoordse Kip is van 1983 en er is maar één Om-

moordse Kip. Dus serienummer 1983-001. Nu voldoet de Kip aan alle regels van de het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen. Iedereen blij.
De Kip vooral. Zij stond 38 jaar bij de Kinderboerderij met een kale nek, zonder serieplaatje.
Het voelt nu als een Olympische medaille voor de
Kip. Met een paar stoere vaders haalden we afgelopen de zondag de hekken weg.
De Kip is weer vrij en helemaal blij in de speeltuin
Ommoord.
Filmpje op YouTube
https://youtu.be/pro2OeIrjXo
Inlichten:
Peter Buisman, 06 44 360156

Het onderzoek loopt nog tot en met 15 augustus.
Met het heerlijke weer van de aankomende dagen en de schoolvakanties die nu voor het hele
land gelden, hopen de organisaties nog een flinke
stapel extra metingen binnen te krijgen van amateuronderzoekers. Dorien Ackerman, directeur
campagnes van Natuur & Milieu: ‘Onze ambitie
is natuurlijk om heel Nederland in beeld te brengen. Dus waar je ook bent de komende weken, op
de camping of thuis, doe met ons mee en lever je
bijdrage als burgerwetenschapper.’ Aan de eerste
fase van het onderzoek deden al zo’n 40 scholen
mee.
Zorgen om waterkwaliteit
In Nederland monitort de overheid vooral de
waterkwaliteit van grote wateren. Over de waterkwaliteit van vennen, sloten en plassen in de
buurt, de haarvaten van het watersysteem in Nederland, is minder bekend, omdat dit niet wordt
onderzocht. Vang de Watermonsters brengt hier

Aanmelden
Aan de hand van een meetkit brengen deelnemers
de diepte en de helderheid van hun watertje in
beeld. De kit is geschikt voor jong en oud. Deelnemers krijgen vragen over waterplanten, de dieren
in en rondom het water en de bloemen en planten
op de oevers. Daarnaast krijgen ze reageerbuisjes om de aanwezigheid van voedingstoffen zoals
nitraat en fosfaat in het water te meten. Aanmelden en meer informatie is te vinden op de website.
Resultaten dit najaar
Net als in de voorgaande jaren publiceert Natuur
& Milieu de resultaten dit najaar. Met de resultaten kunnen beleidsmakers en waterbeheerders
aan de slag om de waterkwaliteit te verbeteren.
Dit is nodig, want het is niet goed gesteld met
de Nederlandse waterkwaliteit. De belangrijkste
bronnen van vervuiling zijn mest, bestrijdingsmiddelen en stoffen die via het rioolwater in het milieu komen zoals medicijnen, frituurvet en verfresten.
https://watermonsters.natuurenmilieu.nl/
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verandering in op basis van het principe van burgeronderzoek. De eerste twee edities van het onderzoek wezen uit dat het op een groot aantal
plekken nog niet goed gaat met de kwaliteit van
kleine oppervlaktewateren in Nederland.
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De laatste drie weken van het Nationale Wateronderzoek ‘Vang de Watermonsters’ zijn ingegaan. Dit
grootschalige burgeronderzoek brengt de waterkwaliteit van sloten, beken, vennen en meren in beeld.
Dit jaarlijks terugkerende onderzoek is een initiatief
van Natuur & Milieu, ASN Bank en tien waterschappen. ‘Heel Nederland is in de vakantiestemming en
voor al die vakantievierders hebben wij een leuke tip:
doe mee met ons Nationale Wateronderzoek. Met
een meetkit breng jij al kanoënd, kamperend of luierend aan de waterrand de kwaliteit van jouw watertje in kaart’, aldus Dorien Ackerman van Natuur &
Milieu.
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Nationaal Wateronderzoek

Nationaal Wateronderzoek: start de zomervakantie aan de slootrand
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Wijkbussen Alexander

De bekende gele Wijkbussen Alexander
rijden weer volop

Wie kent niet de gele wijkbussen die van maandag tot en met vrijdag rijden in Ommoord, Zevenkamp, Nesselande, Lageland. Prinsenland,
Oosterflank, Kralingseveer en naar het IJssellandziekenhuis? De 7 bussen rijden weer volop van
deur-tot-deur.
Een serviceverlening die niet meer is weg te denken in deze wijken omdat zeer vele 55-plussers, en
gemakkelijk, en goedkoop van deze mogelijkheid
gebruikmaken.
Ritjes naar de supermarkt, de bibliotheek, de
markt, de dokter, het zwembad, de fysio, het IJssellandziekenhuis en familiebezoek. En, niet minder belangrijk, dit alles geheel coronaproof.

Nog geen lid? Voor een jaarbijdrage van € 15,00
en een ritprijs van € 1,20 zijn 55-plussers van deze
deur-tot-deurservice verzekerd.
Aanmelden: Centraal kantoor stichting Wijkbus,
Prinsenlaan 569, tel. 455.85.17,
email info@wijkbus-alexander.nl,
website www.wijkbus-alexander.nl

Recrea�eschap Ro�emeren
P/a Staatsbosbeheer | Postbus 2 3800 AA Amersfoort
Telefoon (010) 298 1010 www.recrea�eschapro�emeren.nl

Persbericht
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Vooraankondiging par�cipa�ebijeenkomst
honden in Eendragtspolder, Lage Bergse Bos en
Nessebos
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15 juli 2021

Recrea�eschap Ro�emeren organiseert op maandag 20 september 2021 van 19.30 tot 21.00 uur
een par�cipa�ebijeenkomst over het uitlaten van honden in de Eendragtspolder, het Lage Bergse
Bos en het Nessebos. De bijeenkomst vindt plaats in het hoofdgebouw van de Willem Alexander
Roeibaan, Nely Gambonplein 1, 2761 EH Zevenhuizen. Afgelopen maart hee� het dagelijks bestuur
van recrea�eschap Ro�emeren ingestemd met een eerste zoneringsplan. Tijdens de par�cipa�e
bijeenkomst wordt uitgelegd waarom het recrea�eschap deze besluiten wil nemen en krijgen
betrokkenen de mogelijkheid om hun visie op de plannen te geven. Deze inbreng zal vervolgens
verwerkt worden in een voorstel, waarna het Algemeen Bestuur het aanwijzingsbesluit kan vaststellen. Na publica�e van dit aanwijzingsbesluit wordt het vervolgens van kracht.
Trouwe bezoekers
Hondenbezi�ers zijn trouwe bezoekers van Recrea�eschap Ro�emeren. Vaak komen zij dagelijks
langs en lopen dan hun vaste route. Veelal leveren zij een posi�eve bijdrage aan het gebied. Ze zijn
betrokken en signaleren en rapporteren regelma�g allerlei zaken die voor de beheerders van groot
belang zijn. Helaas komt het ook voor dat honden (eigenaren) voor overlast zorgen.
Verstoring
Als het recrea�eve gebruik te veel verstoring van beschermde natuurwaarden veroorzaakt, verplicht de Wet Natuurbescherming de terreinbeheerder om beschermende maatregelen te nemen.
Vooral in het plas-drasgebied van de Eendragtspolder conﬂicteert het uitlaten van honden steeds
vaker met de bijzondere natuurwaarden. Met name verstoren loslopende en struinende honden de
rust voor de vogels (waaronder veel rode lijstsoorten), maar ook aangelijnde honden kunnen
schade aanrichten. Als terreinbeheerder is het recrea�eschap verplicht om maatregelen te nemen.

Afslui�ng plas/dras gebied Eendragtspolder
Afgelopen voorjaar is in het broedseizoen het centrale deel daarom afgesloten. Hier broedde onder
meer een aantal Roerdompen. Maar ook buiten het broedseizoen kan er sprake zijn van verstoring.

Toekoms�g beleid
In de toekomst zullen er nog meer maatregelen volgen voor het hondenbeleid. Zo wil het schap
regels stellen voor grote groepen honden en zullen nog zoneringen volgen voor andere gebieden
waar sprake is van hinder door honden. Daarover worden later, andere bijeenkomsten georganiseerd.
Voorgestelde maatregelen
1. Plas dras gebied Eendragtspolder.
A. In de Kern een hondenverbod, met uitzondering van de als zodanig aangegeven
verharde en half verharde paden, mits de honden aangelijnd zijn. De struinpaden zijn
verboden voor honden.
B. Vrije uitrengebieden rond de kern van het plas dras gebied.
2. Eiland met de Hooglanders in het Lage Bergse Bos.
A. Aanlijngebod voor het gehele eiland.
3. Nessebos.
A. Jaarrond hondenverbod.

Het is allerminst de bedoeling om de Ro�emeren onaantrekkelijk te maken voor honden. Maar
gezien de toenemende druk van recreanten, honden, wetgeving en herwaardering van natuurwaarden is betere regulering noodzakelijk. U bent van harte uitgenodigd mee te denken �jdens de
par�cipa�e bijeenkomst op maandag 20 september.
U kunt zich daarvoor opgeven via het e-mailadres ro�emeren@staatsbosbeheer.nl .

Noot voor de redac�e:
Voor meer informa�e kunt u contact opnemen met Dick van Stegeren, d.vanstegeren@staatsbosbeheer.nl boswachter publiek Staatsbosbeheer via M 06 2344 0127
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Rundereiland
Het eiland met de Hooglanders in het Lage Bergse Bos is momenteel oﬃcieel verboden voor honden
Op het doorgaande pad zijn aangelijnde honden toegestaan. In de prak�jk bij het handhaven blijkt
deze regeling hier niet te werken. Het recrea�eschap kiest er daarom voor om een aanlijnplicht in te
stellen voor het hele eiland.
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Nessebos
In het Nessebos zijn de natuurwaarden ook maatgevend. Hier staan al lange �jd verbodsborden voor
honden. Dat wordt nu formeel met een aanwijzingsbesluit geregeld.
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Het recrea�eschap wil met de nieuwe zonering niet het gebied volledig afsluiten voor honden, maar
wel de meest gevoelige zones. De halfverharde en verharde paden blijven toegankelijk met een
aangelijnde hond. Het gebied met struinpaden (het centrale deel) wordt verboden voor honden.
Daarnaast komen er vrijloopzones. Waar deze liggen willen we graag bespreken �jdens de avond. In
het broedseizoen kunnen zoals afgelopen jaar, delen van het gebied voor iedereen helemaal
afgesloten worden.
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Kunstconcours

Expositie in Het Huis van de Wijk Ommoord
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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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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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