Kinderen leren van alles over het leven in de sloot
en doen tegelijkertijd mee met een belangrijk citizen science project. Aan de hand van alle data
kunnen wetenschappers van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) namelijk de waterkwaliteit beoordelen.

Waterbewustzijn vergroten
IVN Natuureducatie wil met de Slootjesdagen het
waterbewustzijn vergroten. ‘De aanwezige waterdiertjes en plantjes geven aan hoe gezond een
sloot is,’ licht Sophia van Dam van IVN toe. ‘Helder water met ondergedoken waterplanten en
veel verschillende waterdiertjes zorgt voor een
goede biodiversiteit.
Mooie insecten, zoals libellen, zijn afhankelijk van
water omdat hun larven daarin leven. Maar helaas
laat de kwaliteit van veel van de 330.000 kilometer
sloot, die Nederland telt, vaak te wensen over.’

Lees verder

BOO

Zuid-Holland scoorde bij de vorige metingen in
2019 een 6,7
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Hoe goed is de waterkwaliteit van de slootjes in
Zuid-Holland? Op tenminste vier verschillende
locaties in de provincie gaan kinderen komend
weekend tijdens de IVN Slootjesdagen aan de slag
om dit vast te stellen. IVN-Natuurgidsen staan
van 11 t/m 13 juni klaar met schepnetjes, loeppotjes en zoekkaarten om met kinderen van 4 t/m 12
jaar en hun (groot)ouders waterdiertjes te vangen
en waterproefjes te doen.
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IVN Slootjesdagen

Basisscholen
Dit jaar kunnen ook basisscholen meedoen aan de
Slootjesdagen. Op verschillende scholen worden
gastlessen verzorgd door IVN-Natuurgidsen.
Door duizend basisscholen is er al een speciaal lespakket gedownload voor de leerlingen van
groep 6 t/m 8. Meesters en juffen kunnen dan
samen met hun leerlingen op pad om de slootjes in de buurt te ontdekken en te onderzoeken.
Daarnaast worden op verschillende scholen
onderzoekslessen verzorgd door IVN-Natuurgidsen, in samenwerking met Natuur en Milieu.
Duikerwants en bootsmannetjes
In 2019 was de laatste editie van de IVN Slootjesdagen. Toen werden in Zuid-Holland de duikerwants en het bootsmannetjes veelvuldig geteld.
Ook werden er veel watervlooien en kikkervisjes
gesignaleerd. Vorig jaar gingen de IVN Slootjesdagen als gevolg van de coronapandemie niet door.
Voor het wetenschappelijk onderzoek is deze zevende editie daarom extra belangrijk. Ook omdat
de waterkwaliteit van de onderzochte Nederlandse slootjes van 2018 naar 2019 daalde van een 6,9
naar een 6,1. Van Dam: ‘En als je bedenkt dat tijdens de Slootjesdagen toch vaak wel de mooiere,
kwalitatief betere slootjes worden uitgekozen, is
dit cijfer dus waarschijnlijk ook nog geflatteerd.’

Zie voor activiteiten in de buurt:
www.ivn.nl/provincies/zuid-holland/activiteiten
Interesse om een kijkje te nemen? Neem dan contact op met de organisator van de desbetreffende
activiteit.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Marjolein van der Gaag, persvoorlichter IVN
Natuureducatie op T. 06-22377757 of via pers@ivn.
nl
Over IVN Natuureducatie
IVN Natuureducatie zet zich als landelijke non-profit
organisatie in voor een groen, gezond en duurzaam
Nederland. Dit doen we door de natuur in de harten
van mensen te brengen. We laten jong en oud actief
ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. Onze 130 professionals, 25.000 leden en 170
vrijwilligersafdelingen organiseren natuuractiviteiten, cursussen en campagnes. IVN: beleef de natuur!

Op 11 juli starten we met jazz in het kader van
North Sea Round Town, Nice ‘nd easy. Margot van
Tilborg en Ab den Haan, spelen dan bekende jazzklassiekers uit The Great American Songbook.
Omdat dit een jubileumjaar is, ons tiende seizoen,
hebben we een voorprogramma vanaf half drie
waarin jong talent uit Ommoord de kans krijgt
zich te presenteren.
Op 11 juli is dat een meidenzangtrio onder leiding
van Willem Blonk.
Op 18 juli halen we het concert in dat we in juni
hadden gepland, dan komt de Klezbez optreden.
Op 9 augustus krijgen we Franse chansons, liederen, jazz en meer van Waldin Roes, Bert Nicodem
en Ruud Bergamin.
Tijdens de inloop speelt Ruud Bergamin op zijn
saxofoon instrumentale nummers.
Op 29 augustus halen we het programma dat gepland stond in mei in, het celloduo Jeroen en Eline.

Wij vragen u te reserveren via
ommoordseveld@upcmail.nl. Graag noteren wij
de achternaam van degene die reserveert en het
aantal plekken dat u reserveert. Ook is het belangrijk om aan te geven of u naast elkaar kunt zitten
of op 1,5 m. Alleen als het echt niet per mail kan,
is het mogelijk om te reserveren via het Infopunt
van de BOO in de Romeynshof. Het Infopunt is geopend op werkdagen van 13.30 – 15.30 uur. Het is
telefonisch bereikbaar op 010 420 65 76.
Verder kunnen wij melden
dat de Buurtwerkbus weer
gaat rijden om mensen op te
halen die de afstand van de
Kip naar De Blijde Wei niet
kunnen lopen.
De bus, herkenbaar aan het
Buurtwerklogo, stopt bij
twee metrohaltes en bij de
Kip die bij de ingang van het
Kikkerpad staat.
Rolstoelen kunnen niet in
de bus. Om 14.15 vertrekt
de pendelbus bij metrohalte
Hesseplaats op de parkeerplaats tussen de metro en
de Albert Heijn. Daarna is er
om 14.25 een stop bij metrohalte Romeynshof aan de noordzijde van de metrobaan bij de parkeerplaats aan de Dawesweg.
Ten slotte vertrekt hij om 14.35 van de parkeerplaats bij de Kip naar het hek van De Blijde Wei.
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Op 12 september sluiten wij af met vrouwenkoor
De Sirenen. Meer informatie over de invulling van
het programma vindt u steeds op onze website
http://ommoordseveld.boo.nl/ .
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Gelukkig kwam op 24 juni het telefoontje van de
gemeente dat we weer concerten mogen organiseren op De Blijde Wei onder de kap van de hooiberg. Het coronavirus is nog steeds niet helemaal
verdwenen, dus moeten wij, evenals vorig jaar,
een coronaprotocol volgen. Dat betekent je houden aan de basisregels: handenwassen, thuisblijven bij klachten en 1,5 m afstand houden. Die anderhalve meter afstand kun je alleen loslaten als
je aan iedereen vraagt om een vaccinatiebewijs of
een recente negatieven testuitslag te laten zien.
Dat gaat ons te ver. Dus gaan we voor zoveel bezoekers als wij stoelen hebben, maximaal 150, en
zetten we voor mensen die niet tot één huishouden behoren de stoelen op afstand.
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Ommoordse Veld

Weer zondagmiddagconcerten
in het Ommoordse Veld

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.
Informatie;
Peter Buisman
Voorzitter van Stichting De Witte Bollen
06 44 360156
Valentina van der Ent
Bestuurslid Speeltuin Ommoord
06 27 309539
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Bewonersstichting De Witte Bollen beheert een
aantal Ommoordse kunstwerken zelf en bewaakt
dat er met de andere kunstwerken in de buitenruimte netjes wordt omgesprongen. Ook de Kip
is een project van deze bewonersstichting. De Kip
staat nu 38 jaar in Ommoord, is al drie keer opgelapt/gerestaureerd en is echt helemaal op. Het
nog bruikbare deel van de Kip, gaat als speelobject naar de Speeltuin Ommoord en zal daar worden opgeknapt.
De nieuwe Kip wordt gemaakt met steun van de
Stichting Volkskracht en Gebied Prins Alexander,
naast de gelden die zijn opgebracht door de gulle
giften van de bewoners van Ommoord. De begroting is nog niet geheel sluitend en nieuwe giften
en donaties zijn nog steeds van harte welkom.
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De nog bruikbare onderdelen van het kunstwerk
zijn vervoerd naar het atelier van de Rotterdamse kunstenaar Danny van Walsum, die een geheel
nieuwe kip gaat maken. Naar verwachting zal de
nieuwe Ommoordse Kip in de loop van september
gereed zijn en dan weer op haar oude vertrouwde
plaats staan. De nieuwe kip wordt van beter materiaal gemaakt en krijgt steviger poten. Uiterlijk
zal bijna niemand meteen een verschil zien.
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De Ommoordse kip

De Ommoordse Kip is even weg.
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Schone Rivieren

Coronaverschijnsel ‘coffee to go’ legt probleem wegwerpbekers onder vergrootglas

Onderzoek Schone Rivieren: gemiddeld
drie wegwerpbekers per 100 meter rivieroever
Coffee to go? Neem je eigen beker mee! Schone Rivieren, de organisatie die twee keer per jaar de Nederlandse rivieroevers monitort op afval, start vandaag
een bewustwordingscampagne om ervoor te zorgen
dat mensen gaan kiezen voor de herbruikbare beker.
Jaarlijks worden er in Nederland maar liefst drie miljard koffiebekers weggegooid. Dat zijn er meer dan
honderd per persoon. Vrijwillige onderzoekers van
Schone Rivieren vonden bij hun voorjaarsonderzoek
langs de oevers zo’n 1800 wegwerpbekers, gemiddeld
ruim 3 per 100 meter. IVN Natuureducatie, Stichting
De Noordzee en Plastic Soup Foundation, de organisaties achter Schone Rivieren, pleiten daarom voor
een verbod op gratis bekers voor eenmalig gebruik.
‘Het moet én kan anders. Met een verplichte bijdrage op wegwerpbekers wordt hergebruik de norm,’
stelt Anne Stolk, woordvoerder Schone Rivieren.
Voor veel Nederlandse thuiswerkers is het tijdens

de coronapandemie het uitje van de dag geworden: coffee to go.
Hierdoor zijn er het afgelopen jaar bij cafeetjes en
restaurantjes heel wat eenmalige bekers over de
toonbank gegaan.
‘Natuurlijk vinden wij ook dat
de lokale horeca
gesteund moet
worden, maar
help hen dan ook
tegelijkertijd te
verduurzamen,’
vindt Stolk. ‘De
oplossing is heel simpel: net als huissleutels, een
portemonnee, telefoon en inmiddels een mondkapje, zou een herbruikbare beker standaard in
iemands tas moeten zitten. Zo kun je het goede
voorbeeld geven en dat heerlijke kopje koffie of
thee gewoon in je eigen beker laten schenken.’
Schone Rivieren roept staatssecretaris Van Veldhoven, die bezig is met wetgeving rondom wegwerpproducten, op om een verplichte bijdrage in

Van al het gevonden afval is 84 procent plastic.
De top 3 bestaat uit ondefinieerbare stukjes zacht
en hard plastic en piepschuim. De herkomst valt
hiervan niet meer te achterhalen, maar je kunt
bijvoorbeeld denken aan een minuscuul stukje
van een volledig uit elkaar gevallen hamburgerbakje. Op plek 4 staan snoep-, chips- en snackverpakkingen, gevolgd door plastic drankverpakkingen en vispluis.
Opmerkelijk is dat er maar liefst zes soorten Single Use Plastics (SUP) in de top 15 staan. Schone
Rivieren is dan ook groot voorstander van het verbod op diverse soorten wegwerpartikelen, zoals
plastic bestek, dat vanaf 3 juli 2021 ingaat. ‘Een
verbod is het krachtigste wapen in de strijd tegen
plasticvervuiling. Wat niet geproduceerd wordt,
kan immers ook nooit in het milieu terechtkomen. Maar we zijn er nog lang niet. De lijst verboden producten mag wat ons betreft stevig worden
uitgebreid met alle plastics die relatief vaak voor-

Grootste Citizen Science-onderzoek naar rivierafval in Nederland.
Het onderzoek van Schone Rivieren is het meest
grootschalige afvalonderzoek in de Nederlandse
rivierdelta.
Met behulp van burgerwetenschap worden twee
keer per jaar gegevens verzameld. Het wordt
uitgevoerd op basis van de gestandaardiseerde
OSPAR-methode. Dit is een internationaal erkende methode voor het onderzoeken van afval op
stranden. Deze methode is aangepast zodat deze
ook toepasbaar is voor rivieren. Het onderzoeksgebied, dat al bestond uit de Maas, Waal, IJssel,
Nieuwe Waterweg, Dordtse Kil, Oude Maas, Hollands Diep en het Haringvliet is in 2020 verder uitgebreid met de Neder-Rijn, Lek, Overijsselse Vecht,
Grevelingen, Oosterschelde en Westerschelde.
Een onderzoeksgebied bestaat uit 100 meter rivieroever. Vanaf de waterlijn tot aan de aaneengesloten begroeiing wordt afval verzameld en
genoteerd. Stichting De Noordzee voert controlemetingen uit om de kwaliteit te waarborgen. Ook
dragen de analyses bij aan de kennis over de verplaatsing en bronnen van afval in de Nederlandse
riviersystemen.
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Mondkapjes
Vrijwilligers van Schone Rivieren troffen tijdens
het opruimen exact 100 mondkapjes aan.

BOO

Resultaten voorjaarsonderzoek: recordaantal
stuks afval
Van half februari tot half maart vonden vrijwilligers van Schone Rivieren op 512 onderzoeksgebieden langs de rivieren in ons land, waar zwerfvuil
gemonitord wordt, ruim 210.000 stuks afval. Dat is
meer dan een verdubbeling ten opzichte van het
voorjaar 2020. Dankzij de forse toename van het
aantal vrijwilligers en zodoende ook het aantal
onderzoekslocaties kon meer afval van de rivieroevers worden geregistreerd en opgeruimd. Per
100 meter rivieroever troffen de rivierafvalonderzoekers gemiddeld 409 afvalitems aan.

komen in het milieu, zoals bijvoorbeeld vuurwerk
met plastic en vispluis,’ aldus Stolk.
26 locaties langs de rivieren kunnen worden aangemerkt als zogenoemde hotspots; hier werden
meer dan 1200 stuks afval per 100 meter rivieroever geregistreerd. Deze hotspots bevinden zich
vooral in het zuiden van Limburg aan de Maas,
maar onder andere ook in de buurt van Rotterdam.
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Schone Rivieren

te voeren op wegwerpbekers. Recent onderzoek
van CE Delft toont aan dat een verplichte bijdrage
van € 0,25 lijkt te zorgen voor een gedragsverandering bij de consument, zodat deze bereid is een
eigen herbruikbare beker mee te nemen.

Omdat de muurschildering een onderdeel is van
het project ‘Van Water Weten’ wordt natuurlijk

In 2020 is, door de COVID-19 problematiek de
kunstwandeling wel gelopen, maar met zeer weinig deelnemers, vooral kinderen. Humanitas heeft
daarna met hulp van materiaal van De Witte Bollen nog een extra kunstwandeling gedaan.
Deze 8ste kunstwandeling is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de gemeente Rotterdam Deelname is gratis, maar wel
graag vooraf aanmelden bij Margo Odijk 06
44 766 976 of dewittebollen@gmail.com
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Bewonersstichting De Witte Bollen verzorgt dit
jaar alweer haar 8ste kunstwandeling door Ommoord. Nieuw zijn deze keer de verhalen achter
de nieuwe muurschildering van Roza Dzhakova op
de westgevel van de Galemaflat aan de Nansenplaats en de plannen voor een nieuwe Ommoordse Kip bij de Kinderboerderij.

ook de noodzaak en achtergrond van dit project
uitgebreid toegelicht.
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Zondag 11 juli 2021 - 8ste Kunstwandeling Ommoord
Vertrek: President Wilsonweg/Kikkerpad bij ‘De
Kip’ om 11.00 uur (einde ca. 13.00 uur).
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Kunstwandeling Ommoord

8ste Kunstwandeling Ommoord:

Op de hoogte blijven van de uitkomsten? Houd de
Stadskrant in de gaten en kijk op www.rotterdam.
nl/wonen-leven/Alexanderplein .
Hebt u een vraag of opmerking?
Mail naar: alexanderknoopso@rotterdam.nl.
Praat mee: Hoorzitting gebiedscommissie 29 juni
om 20.00 uur over het horecagebiedsplan en de
verlevendiging van het Prins Alexanderplein. Meld
u aan via: gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.
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meentepeiler. Download de gratis app Gemeentepeiler via Google Play Store of via Apple App Store.
Wilt u meepraten? Dat kan 29 juni om 20.00 uur
tijdens de hoorzitting van de gebiedscommissie.
Ook het horecagebiedsplan staat op de agenda.
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Hoe wilt u dat het Prins Alexanderplein er in de
toekomst uitziet? Geef uw mening via de Gemeentepeiler of praat mee tijdens de hoorzitting van de
gebiedscommissie.
Het Prins Alexanderplein ligt vlak bij het NS-station Rotterdam Alexander. Het is nu vooral een
doorgangsroute en dat wil de gemeente veranderen, zodat het een aantrekkelijke plek is voor
voorbijgangers, reizigers, ondernemers, werknemers en omwonenden.
Wat vindt u? Wilt u dat het plein straks vooral groen is en een plek om te ontspannen, met
ruimte voor sport en spel? Of ziet u liever dat het
een bruisend plein is met allerlei evenementen en
culturele activiteiten? Of is het dé plek voor meer
ruimte voor winkels of meer restaurants en cafés?
U kunt nog tot 11 juli uw mening geven via de Ge-
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Prins Alexanderplein

Denk mee over het Prins Alexanderplein
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START-UP IZIPACK MOET GROEI VAN DIESELBUSJES VAN
‘PAKKETREUZEN’ TEGEN GAAN
“Er is duidelijk iets ‘disruptive’ nodig in de logistieke wereld van pakketjes. Het móet veel
duurzamer, efficiënter en beter voor de consument”, zegt CEO & founder Sebastian Kuntz van
Izipack. Er is niks zo vervelends als er meerdere pakketdiensten op verschillende momenten op
de dag aan je deur staan. Met het systeem van Izipack wordt dat voorkomen. Zo worden de
verschillende pakketjes één keer per dag, op het door jou gewenste tijdstip tegelijk bezorgd. En
één ophaalmoment voor de pakketjes die allemaal weer terug moeten.
“Zodra je bestelt bij een webshop word je eigenlijk slaaf van de track and trace methode. Dat moet echt
over zijn en vaak worden je bestellingen door meerdere partijen gebracht. De consument moet back in
control zijn”, zegt Kuntz. Door bundelen, pakketkluizen in wijken, fietskoeriers, een innovatief
softwaresysteem en een efficiëntere werkwijze wordt het logistieke proces van pakketjes veel
duurzamer.
De hele keten van pakhuis naar consument wordt zo veel korter, gebundeld, goedkoper en dus ook
minder KM’s op de weg, zero emission en dus CO² reducerend.
Forse investering
Investeringsmaatschappij Cornelder Holding en Lower Tier met zusterbedrijf Lagerbox doen een forse
investering in Izipack. “Partijen als PostNL zijn groot en log en het lukt hen maar niet om verder te
verduurzamen met hun dieselbusjes. Wij als innovatieve partij wel”, zegt Kuntz.
Dat is ook één van de redenen van Cornelder Holding om te investeren: “Dit is een ongelooflijk mooie
kans om de logistieke keten korter te maken en vooral veel efficiënter. Hiermee verbinden we de
verschillende (markt)partijen. De consument komt hiermee volledig in control over waar, wanneer en
hoe hij/zijn pakketjes wilt ontvangen”, zegt Ellen van Dam, CEO van Cornelder Holding.
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Disruptive zoals AirBnB
Cornelder Holding heeft meer dan twee eeuwen ervaring in logistiek en ziet dat een ‘disruptive’
oplossing zoals Izipack hard nodig is om de logistieke sector te verduurzamen en efficiënter te maken.
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Over Izipack
Izipack is een snelgroeiende start-up. Inmiddels wordt het Mesh Logistieke netwerk van Izipack over
Nederland snel uitgebouwd. Izipack maakt gebruik van een paar honderd pakketkluizen die in
Nederland beschikbaar zijn en van ruim 1500 afhaalpunten. In 30 steden wordt al met fietskoeriers en
andere lokale partners samengewerkt. In de toekomst zullen meer ketenpartners worden aangesloten
op het netwerk van Izipack en gaan er met onze partners nog honderden kluizen bijkomen.
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Peter Blauw, directeur Lower Tier Ventures B.V. en CEO Lagerbox, de op 1-na grootste aanbieder
van selfstorage dienstverlening in Duitsland: „Wij zien de investering in Izipack als verlengstuk van de
marktontwikkeling bij logistiek en dan met name op last-mile gebied. Ook in Duitsland gaat een 'smart
solution' voor deze logistieke uitdaging op korte termijn belangrijk worden en wij zien mogelijkheden
voor Lagerbox om met haar locaties daar een pioniersrol te spelen om Izipack daar te ondersteunen“.

Meer informatie over Izipack is te lezen op www.izipack.nl
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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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