
n
ie

u
w

sb
ri

ef
   

  
  

  
  

  
  

  
  

 a
p

ri
l 

20
22

B
O

O

Nu de nieuwe Ommoordse trots, de Kip, op haar 
plek staat, komen er voorstellen van bewoners 
om iets te doen of bij te dragen. Eén van deze 
bewoners is Dirk van de Vis, een bekende Om-
moorder. Zijn plan was een mooie tekening te ma-
ken, die Ommoorders dan kunnen kopen om de 
Kip te sponsoren. Deze tekening wordt gratis ge-
drukt op mooi papier door drukkerij Teeuwen uit 
Capelle aan den IJssel. De tekening van de Kip, 
gemaakt door Dirk van de Vis, wordt voor € 2,50 
verkocht aan de servicebalie van de PLUS Verhoe-
ven Supermarkt in de Binnenhof.  
De prijs van € 2,50 wordt door de Plus daarna ver-
dubbeld tot € 5,-, zodat er netto voor elke teke-
ning € 5,- beschikbaar komt voor het toekomstig 
beheer van de Ommoordse Kip. 

Bewonersstichting De Witte Bollen beheert naast 
de Kip ook andere grote Ommoordse kunstwer-
ken in de buitenruimte, zoals De Paraplu (bij de 

Actie voor de Ommoordse Kip  
in de Binnenhof

Romeynshof), De Witte Bollen (naast het Gezond-
heidscentrum Ommoord), Scheidende Wegen (In 
het Albert Schweitzerplantsoen, scheiding van de 
metrobanen) en de drie staalplastieken Van Cor 
Dam (op de rotondes van de President Roose-
veltweg). 

De stichting kan haar werk doen dankzij donaties 
en giften. U kunt hiervoor doneren op bankreke-
ning NL 32 INGB 0006 0542 81 t.n.v. Stichting De 
Witte Bollen. Indien u wilt dat uw bedrag speci-
fiek besteed wordt aan het onderhoud van één 
van de kunstwerken, dan kunt u dat aangeven op 
uw bankoverschrijving. 

Inlichtingen en vragen, mail naar:  
dewittebollen@gmail.com 

Foto: Ommoorder Dirk van de Vis overhandigt zijn 
tekening aan Arie Vuyk, bestuurslid van Stichting De 
Witte Bollen.
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KEER ZOVEEL PATIËNTEN PER UUR 
EN KAN ZORGVERLENERS 37 UUR TIJD BESPAREN 

Met de digitale huisartsenpost in Rijnmond kan 
een zorgverlener twee keer meer patiënten per 
uur behandelen dan wanneer hij of zij patiënten 
fysiek ziet, een telefonisch consult afneemt of 
zelfzorgadvies geeft. Dit levert zorgverleners bij 
Rijnmond op een gemiddelde zaterdag bij een 
hoge digitale instroom een totaal besparingspo-
tentieel van 37 uur en 12 minuten op.  Dat blijkt 
uit een efficiëntieonderzoek naar 
Spreekuur.nl van organisatieadvies-
bureau Turner. 

Op 11 maart 2020 werd Spreekuur.nl, 
de eerste digitale huisartsenpost van 
Nederland, vanwege de coronacrisis 
versneld uitgerold, eerst in Eemland 
en later in Rijnmond. Via Spreekuur.
nl, een initiatief van Topicus en Di-
giDok, krijgen patiënten locatieonaf-
hankelijke en persoonlijke zorg voor 
spoedvragen aangaande bijvoorbeeld 
wonden, 
oogklachten, koorts en huidinfec-
ties. Patiënten bereiden het digitale 
consult zelf voor door gevalideerde 
triage en anamnesevragen te doorlo-
pen en door een foto toe te voegen. 
Huisartsen en triagisten kunnen vlot 
het consult digitaal afhandelen via een chat. Ook 
wordt er automatisch een samenvatting (s-re-
gel) voor alle consulten gemaakt, die toegevoegd 
wordt aan het dossier. 

Meerwaarde 
Met het onderzoek wilde Turner de eventuele 
meerwaarde van de digitale huisartsenpost aan-
tonen richting huisartsenposten en zorgverze-
keraars, het ging in eerste instantie niet om de 
patiënttevredenheid.  Het onderzoek toont aan 
dat zorg op afstand zorgt voor efficiëntie in de 
zorg, voor zowel patiënt als huisarts. Zo kan een 
zorgverlener bij voldoende instroom meer pati-
enten per uur via Spreekuur.nl behandelen dan 
wanneer hij patiënten fysiek ziet. een telefonisch 
consult afneemt, zelfzorgadvies geeft of visites 
doet. De totale tijd die de zorgprofessionals beste-
den aan een fysiek consult met een patiënt, is in 
het  Spreekuur.nl-proces 13 min korter (61% tijds-
winst).  Dit komt mede door het voorbereidende 
werk van de patiënt. Daardoor kunnen zorgverle-
ners tot twee keer zoveel consulten per uur ten 
opzichte van fysiek afnemen. Zowel voor Eemland 
als Rijnmond- twee regio’s die gebruikmaken van 

Digitale huisartsenpost Rijnmond helpt  
2 keer zoveel patiënten per uur
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Spreekuur- is ook het potentieel van de bespaar-
bare tijd van zorgprofessionals berekend in een 
hypothetische setting. Voor Rijnmond is de bespa-
ring met het huidige percentage digitale consul-
ten berekend op 37 uur en 12 minuten per zater-
dag. Als het percentage digitale consulten verder 
stijgt, wordt de besparing groter. 

Fysiek 
Ook blijkt uit het onderzoek dat zorg beter voor-
af te voorspellen is. Immers: per consult is snel 
te zien of deze spoed betreft of niet en wat de ge-

middelde duur van een consult is. Hierdoor kun-
nen artsen in de piekmomenten de druk iets verla-
gen en de tijd buiten de piekuren beter benutten.  
Ook zitten in de workflow van het Spreekuur.nl 
proces minder overdrachtsmomenten tussen zorg-
professionals. Dit reduceert de kans op fouten en 
verhoogt de patiëntveiligheid. 

Peter de Bruin, directeur Turner: “Wat je veel ziet 
in Nederland is dat er in het kader van ‘Juiste zorg 
op de juiste plaats’ veel zorgvraag bij de eerste lijn 
komt te liggen. Die kan dat er niet bij hebben, er 
is schaarste. De tijdswinst van spreekuur.nl voor 
arts en patient is aanzienlijk. Zo krijgt de huisarts 
tijd om aandacht te besteden aan de patiënten die 
het echt nodig hebben.” 

Inez Teunissen, initiatiefnemer Spreekuur.nl: “Dit 
rapport laat zien dat zorg op afstand zorgt voor 
efficiëntie in de zorg, voor zowel patiënt als huis-
arts. We hopen dat huisartsenposten dit als aan-
leiding zien om patiënten te stimuleren om eerst 
de triage digitaal te laten verlopen.” 

https://www.spreekuur.nl/
https://www.spreekuur.nl/


Revue ‘Van de Rotte naar rollatorcity’
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Op 30 april en 1 mei om 14.30 uur wordt de revue 
‘Van de Rotte naar rollatorcity’ uitgevoerd in de 
Gerard Goosenflat.  Het vertelt het verhaal van 
De Rotte en Ommoord van 1944, toen de Duitsers 
de polder onder water hadden gezet, tot nu. Met 
sketches en liedjes worden herinneringen opge-
haald aan o.a. het verdwenen zwembad De Roer-
domp, recreatiegebied De Bonk, de dorpskroeg in 
Oud-Verlaat. 

Na de pauze komen we dan aan in Ommoord. De 
architect van de wijk Ommoord, Lotte Stam-Bee-
se, krijgt een ereplaats. Veel aandacht wordt be-

R
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at
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y steed aan de ouderenzorg en de zorgmedewer-

kers. 

De revue eindigt met liedjes over rollators in rolla-
torcity. De bedoeling is om wat gezelligheid terug 
te brengen in de Gerard Goosenflat. Daar heeft 
het door de coronapandemie en de veranderingen 
in de Gerard Goosenflat een beetje aan ontbroken.

De kaarten zijn gratis en kunnen worden gere-
serveerd via p.hofman14@upcmail.nl en tel. 06 
27082822
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In gesprek voor een beter Zuid-Holland
 

Provinciale Staten, het provincieparlement van 
Zuid-Holland is op zoek naar 100 inwoners die op 
20 mei tijdens het evenement “In gesprek voor 
een beter Zuid-Holland” de provincie willen ver-
tellen wat ze vinden van wat de provincie afgelo-
pen jaar gedaan op het gebied van bereikbaarheid, 
natuur, economie, energie, wonen en leefomge-
ving. Geeft de provincie haar geld uit aan de juiste 
doeleinden? Zijn de provinciale plannen inclusief 
genoeg of zijn er onderwerpen juist onderbelicht? 

Ieder jaar toetsen Provinciale Staten het dagelijks 
bestuur van de provincie over het gevoerde beleid. 
Om dit nog beter te kunnen doen willen Provin-
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ciale Staten van inwoners horen hoe zij het werk 
van de provincie ervaren. Provinciale Staten ge-
bruiken de opbrengst van de gesprekken als input 
voor het verantwoordingsdebat met het dagelijks 
bestuur op 15 juni. 

Aanmelden 
Het evenement is op vrijdag 20 mei van 9.00-13.00 
uur in het Archeon in Alphen aan den Rijn. Inwo-
ners kunnen zich tot 1 mei aanmelden. Meer 
informatie over “in gesprek voor een beter 
Zuid-Holland” en de wijze van  
https://v100zuidholland.pzh-events.nl/

https://v100zuidholland.pzh-events.nl/http://


Provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam 
subsidiëren Botlek Stoomnetwerk met 2,7 mil-
joen
De restwarmte van AVR en Cabot wordt binnen-
kort via een stoomnetwerk gedeeld met andere 
bedrijven op het industrieterrein Botlek. Provincie 
Zuid-Holland (2 miljoen) en de gemeente Rotter-
dam (0,7 miljoen) subsidiëren het stoomnetwerk. 
Mede daardoor kan NetVerder, onderdeel van Ste-
din Groep, doorgaan met de aanleg van dit stoom-
netwerk. Het gebruik van restwarmte levert een 
besparing op van 150 miljoen kuub aan aardgas 
(vergelijkbaar met het verbruik van 100.000 huis-
houdens). 

Gedeputeerde provincie Zuid-Holland Jeannette 
Baljeu: “De industrie moet stappen zetten, en doet 
dat ook. De industrie in Zuid-Holland gaat 
in 2030 de uitstoot van CO2 met meer dan de helft 
terugbrengen, daarmee draagt ze voor 40% bij aan 
de nationale doelstelling. De huidige geopolitieke 
situatie laat bovendien zien hoe belangrijk het is 
dat onze industrie onafhankelijker wordt van de 
import van gas. Dit 
project draagt daar-
aan bij.” 

Toekomstbestendig 
netwerk 
Het Botlek Stoom-
netwerk maakt uit-
wisseling van rest-
warmte - in de vorm 
van stoom -tussen 
industriële bedrijven 
mogelijk. Bedrijven 
hoeven daardoor zelf 
geen of minder stoom 
op te wekken, waar-
door aardgas wordt 
bespaard en jaar-
lijks grote hoeveelhe-
den CO2 en stikstof 
worden gereduceerd. 
NetVerder investeert 
miljoenen in het 
stoomnetwerk in de 
Botlek, waarvan het 
eerste deel sinds 2013 in gebruik is. Het bestaande 
netwerk wordt nu ‘overgedimensioneerd’ uitge-
breid. Dit betekent dat het netwerk dat nu wordt 
aangelegd toekomstbestendig is en veel meer 
aan kan, dan wat er op dit moment nodig is. Het 
is daardoor mogelijk om op termijn ook andere 
stoombronnen en afnemers aan te sluiten op dit 
stoomnetwerk. Denk hierbij aan duurzame bron-
nen zoals geothermie. En de warmte die overblijft 
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Subsidie voor Botlek Stoomnetwerk  
van 2,7 miljoen! 
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kan via het netwerk Warmtelinq worden gebruikt 
om huizen te verwarmen. 
Naar verwachting is het netwerk in 2024 gereed 
voor gebruik. 

Platform voor toekomstige verduurzaming 
Arno Bonte, wethouder Duurzaamheid, Luchtkwa-
liteit en Energietransitie in Rotterdam: _“Het Bot-
lek Stoomnetwerk draagt bij aan het realiseren 
van onze klimaatdoelen. Bovenop de 150 miljoen 
kuub aan aardgas, bespaart het op termijn nog 
eens 60 miljoen kuub extra. Dat staat gelijk 
aan 40.000 woningen van het gas afhalen. Het 
stoomnetwerk is een essentiële schakel in het kli-
maatneutraal maken van de Rotterdamse 
haven.”_ 

Aanjager energietransitie 
De beschikbaarheid van een stoomnetwerk ver-
groot ook de aantrekkelijkheid voor bestaande en 
nieuwe bedrijven die stoom nodig hebben in hun 
processen. Zo ondersteunt het de economische 
versterking van het Rotterdamse haven- en indus-

triegebied. Daarnaast is het stoomnetwerk een 
aanjager voor bedrijven om ook stoomgerelateer-
de investeringen te doen en daarmee bij te dragen 
aan de energietransitie. 

Een opwaardering van de elektrische infrastruc-
tuur op het industrieterrein Botlek zal deze transi-
tie verder versnellen.
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Wil jij graag met je eigen  
handen mooie dingen bouwen? 
Op je eigen tempo en met 
vertrouwen een supermooi vak 
leren? Bij DE BOUWPRAKTIJK 
mag je kennismaken met alle 
onderdelen van de bouw: ontdek 
of jouw talent ligt bij tegelen, 
timmeren, slopen, schoonmaken, 
schilderen, installatiewerk of op 
een van de vele andere vlakken!

Onder professionele begeleiding 
van een enthousiaste vakman, op 
jouw eigen tempo en op een 
échte bouwplaats. Voel je 
welkom bij DE BOUWPRAKTIJK!

Wij houden je  
graag op de hoogte  
via onze website!

Lees verder op de volgende pagina

Kom kijken op 22 april
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In 8 tot 12 weken -wat voor jou nodig en fijn is- maak jij kennis met de 
bouw. Dat gebeurt vanaf maandag 9 mei 2022 in onze loods, een mooie 
plek op de bouwplaats. Je dag start tegelijk met onze collega’s en tijdens 
de pauzes in onze bouwkeet kun je meteen de sfeer proeven van de 
bouw. Onze vakman Geoffrey begeleidt jou en de 11 andere deelnemers, 
met een zee aan kennis en gepast geduld. De medewerkers van alle 
deelnemende bedrijven brengen met veel passie hun mooie vak aan jou 
over. Dit mag je oefenen in een lege woning op onze bouwplaats. We 
maken ook af en toe een uitstapje naar een ander project. En het 
einddoel is een baan voor jou bij een van de bedrijven!

KOM KIJKEN OP 22 APRIL
Benieuwd of dit iets voor jou is? 
Kom dan naar onze Open Dag:
• Vrijdag 22 april
• 11.00 – 14.00 uur
•  De Bouwpraktijk, Lorentzweg 51 

in Rotterdam

MEER INFORMATIE? 
Neem contact op met Buurtwerk:  
Ronald de Koning:  06 - 51 13 77 42

Jeanette de Visser: 06 – 12 58 73 85
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Minibiebs bij Huizen van de Wijk in Prins 
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De organisatie Gro-Up Buurtwerk gaat bij al haar 
Huizen van de Wijk in Prins Alexander, buiten mi-
nibiebs plaatsen. Enkele staan er al. Het zijn kast-
jes met twee planken boeken, waar omwonen-
den boeken vrij kunnen lenen, omruilen voor een 
ander boek of boeken kunnen toevoegen. Leden 
van de Kunstkring Prins Alexander geven de wit-
te kastjes een beetje extra sfeer mee door er een 
mooie voorstelling op te schilderen. Roza Dzhak-
ova maakte de schilderingen op de minibieb bij 
Huis van de Wijk Ommoord en Karishma Advani 
maakte de verfraaiing op de minibieb bij Huis van 
de Wijk Oosterflank. Karishma en Roza zijn beiden 
jonge kunstenaars van de Kunstkring Prins Alexan-
der, die veel projecten doen en regelmatig expo-
seren. Exposeren doet de Kunstkring onder meer 
in de Huizen van de Wijk en bij andere gebouwen, 
zoals de Romeynshof, gezondheidscentrum, en-
treehallen van flats en soms ook bij lokale bedrij-
ven en winkels in Prins Alexander. 

Informatie: Peter Buisman 
06 44 360156

Karishma en het resultaat bij 
Huis van de Wijk Oosterfalnk

Roza aan het werk bij Huis 
van de Wijk Ommoord

Huis van de WIJk Ommoord

Karishma aan het werk

Minibiebs bij Huizen van de Wijk in Prins 
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Leden van de Vereniging Kunstkring Prins Alexan-
der zorgen elke maand voor nieuwe kunstwerken, 
die getoond worden in de Pop-up winkel in het 
Ommoordse winkelcentrum De Binnenhof. Inmid-
dels is het per de eerste van de maand gebruike-
lijk dat alle kunst wordt vervangen door weer heel 
ander werk, om zo bezoekers weer een nieuw 
inkijkje in de wereld van de lokale kunstenaars 
uit Prins Alexander te geven. Deze maand zijn er 
maar liefst van 7 kunstenaars werken te vinden. 
De Kunstkring Prins Alexander telt 80 leden, die 
met elkaar kunst tot hun belangrijkste hobby of 
nevenactiviteit hebben verheven. Daarbij zijn er 
heel verschillende uitingen. Bijvoorbeeld Arnold 
Nix Holterberg maakt al zijn werken van mate-
rialen die anderen zien als afval of weggooi-arti-
kel. De afvalcontainer is zijn startpunt voor nieuw 
werk. Rob Scheuierman schildert, deze keer, de 
wereld volledig onder water, zoals De Rotterdam-

Pop-up Kunstexpositie in het Ommoordse 
Winkelcentrum De Binnenhof 
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tegen de gelatenheid van mensen over de gro-
te klimaatveranderingen. Roos Brouwer toont de 
mooiste sieraden en Tjamme Wiegers laat zien 
wat voor moois er uit het kleinste stukje klei kan 
komen. De schilders Dan Rubens en Fons Wensink 
laten nieuw werk zien en Leen van der Stek expo-
seert zijn bloemen-foto’s. De Pop-up is geopend 
van dinsdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 
16.00 uur en u vindt deze op Binnenhof nummer 
98. Tijdens de openingstijden zijn er altijd kun-
stenaars aanwezig om meer te vertellen over hun 
werk en over de activiteiten van de Kunstkring. 

Inlichtingen:
Peter Buisman
06 44 360156

Dan Rubens PB

Rob Scheuierman PB

Arnld Holterman PB

Roos Brouwer PB



Dit jaar bestaat de Wijktuin 50 jaar!!
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Waar kwam het idee voor deze wijktuin, ook wel 
ten onrechte ‘heemtuin’ genoemd vandaan? En 
wat is nu eigenlijk het bijzondere karakter van 
deze groene oase 
tussen de flats?

Hiervoor gaan 
wij even ver te-
rug in de tijd. 
Vanaf 1965 is de 
bouw van de wijk 
Ommoord ge-
start en hierbij 
kwam veel steen-
achtig materi-
aal bestaande uit 
bouwafval vrij.
Dit werd gestort 
op een terreintje 
dat nog geen be-
stemming had, maar wel centraal lag ten opzichte 
van de bouwactiviteiten.
Zo ontstonden her en der in Ommoord zg. ‘wilde 
landjes’, hier groeiden allerlei wilde planten en 
bloemen en ontstonden vanzelf waterpoeltjes.
In september 1971 werd door de SWO, de voorlo-
per van de huidige BOO, een bijeenkomst georga-
niseerd. Dit was naar aanleiding van het toeken-
nen van subsidies door de rijksoverheid aan een 

aantal nieuw-
bouwwijken in 
het land om in 
samenspraak 
met de bewo-
ners projecten 
van algemeen 
belang te realise-
ren en de socia-
le samenhang te 
bevorderen.
Voor Ommoord 
zou het gaan om 
een bedrag van 

6 miljoen gulden, waarbij de opdracht was dat 
de gemeente en de betrokken ambtenaren geacht 
werden hun medewerking te verlenen aan de uit-
voering van de plannen.
Een bewoner van het eerste uur, de heer Geert 
Bos, had een idee om iets met de ‘wilde landjes’ 
te gaan doen. En zo kwam een idee tot bloei. *

Zoals wel vaker bij echt goede ideeën kwam de 
zaak in een stroomversnelling en al snel hadden 
de eerste 10 tot 12 vrijwilligers zich gemeld, de ge-
meente gaf het gebied de plan-naam ‘Terrein voor 
experimentele groenaanleg’, de initiatiefnemers 
kregen de vrije hand en de nodige deskundige 
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plantsoenendienst voor de ontwikkeling en aan-
leg. De samenwerking met de dienst die nu Stads-
beheer heet, is er nog steeds.

In maart 1972 werd met een bulldozer grond en 
puin verplaatst waardoor een geaccidenteerd ter-
rein ontstond.
In de zomer van 1972 was de eerste ontwerpteke-
ning voor de aanleg van de wijktuin klaar.
Deze tekening was vooral een beplantingsplan, 
waarop echter ook te zien was wat er in de aan-
loop naar dit plan al gedaan was en wat nog meer 
de bedoeling zou zijn. Zoals de aanleg van paden, 
trappen en nog meer infrastructurele zaken.
De paden, muurtjes en trappen zijn min of meer 
op een natuurlijke manier ontstaan, immers de 
aanvoer van grond en plantmateriaal vond plaats 
met vrachtauto’s en dat waren eigenlijk de eerste 
paden, door het verdere werk ontstonden allerlei 
kleinere paden door het heen en weer lopen.
Er werden bomen en struiken aangeplant en wat 
het belangrijkste was… de natuur kon rustig haar 
gang gaan.
Zo ontstond in de loop der jaren een uniek stukje 
natuur met een hele diverse flora en fauna, waar 
het in álle jaargetijden goed toeven is.

*
De heer Geert Bos heeft ter gelegenheid van het 
50-jarig bestaan een leuk boekje geschreven waarin 
de gehele geschiedenis alsmede een gebiedsbeschrij-
ving is opgenomen.



Als bewonersorganisatie willen wij de bewoners
informeren over zaken waar wij aan werken en
belangrijk vinden voor het leefklimaat en het wel-
zijn van de wijk Ommoord. Dat betekent dat wij 
ook artikelen verzamelen en schrijven over onze
activiteiten en over andere organisaties en initia-
tieven 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 infor-
matie over Ommoord.
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Ommoord Informatiepunt is 
weer bereikbaar!

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

n
ie

u
w

sb
ri

ef
   

  
  

  
  

  
  

  
  

 a
p

ri
l 

20
22

B
O

O



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 ver-

sterking van het Facebookteam.

Stuur een email naar info@boo.nl en wie 

weet ga jij Ommoord van nieuws voor-

zien. Wij zijn benieuwd...

https://www.facebook.com/OmmoordNieuws/
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