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 Vul de enquête in op pagina 17 

en maak kans op een cadeaubon!
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Noord

Op de voorplaat ziet u de Wijktuin Ommoord die 

dit jaar 50 jaar bestaat. Door de inwoners van 

onze wijk wordt er veel gebruikgemaakt van de 

Wijktuin. Met name door de bewoners uit de om-

liggende flats. Ook geliefd is de tuin bij mensen 

met een scootmobiel die graag ernaartoe gaan 

om te genieten van de natuur. Verder zijn er ook 

veel wandelaars die de wijktuin meenemen in 

hun route. Samen met Ommoordse Veld vormt de 

Wijktuin een groene strook die zeer waardevol is 

voor de natuur. Ook de gemeente is zich hiervan 

bewust en wil in de toekomst de groenstrook ver-

sterken en uitbreiden waar mogelijk. 

Omtrent dit jubileum worden diverse activiteiten 

georganiseerd. Voor het publiek worden er rond-

leidingen georganiseerd. Bij het informatiepunt 

van de BOO in de Romeynshof kunt u meer te we-

ten komen over de Wijktuin.  In ons blad publice-

ren wij regelmatig over deze activiteiten en als u 

een activiteit onder onze aandacht wilt brengen, 

stuur het dan naar info@boo.nl. Zie verder  

www.boo.nl of onze Facebookpagina. 

Jan Kluiters 

Disclaimer/auteursrecht

De uitgave van Nieuws Ommoord (Bewoners Organisatie Ommoord) heeft geen winstoogmerk, dit wordt mogelijk gemaakt 

door de financiële steun van de Gebiedscommissie van Prins Alexander c.q. Gemeente Rotterdam, maar dient om de alge-

mene belangen van de inwoners van Ommoord te behartigen en te stimuleren.

De inhoud van de uitgave wordt door de BOO zorgvuldig samengesteld uit informatie die afkomstig is van diverse bronnen 

zoals persberichten, openbare informatiebronnen en van de Historische Commissie “Ommoordse Polder”. Onze redactie 

heeft waar mogelijk alle medewerkers, copyrights en rechten gerespecteerd. Als hierbij rechthebbenden niet zijn genoemd 

dan bieden wij bij voorbaat hier voor onze excuses aan.



Dit is weer de eerste uitgave in het nieuwe jaar 2022.

In de vorige uitgave spraken wij de hoop uit om eindelijk van de 

coronamaatregelen verlost te raken, maar helaas bleek de prak-

tijk toch weerbarstiger. Al met al gaat het gelukkig toch langzaam 

maar zeker de goede kant op. 

Deze uitgave heeft als hoofdthema het 50-jarig bestaan van de 

Wijktuin Ommoord, een uniek stukje natuur met veel bijzondere 

flora en fauna.

Er is een leuk boekje over gemaakt door de heer Geert Bos, vrijwil-

liger van het eerste uur bij de werkgroep Wijktuin. Dit boekje is 

tegen een kleine tegemoetkoming in de kosten vanaf 16 april 2022 

verkrijgbaar bij het BOO Infopunt. Op = Op

Naast de mogelijkheid om u te abonneren op de digitale nieuws-

brief is het nu ook mogelijk om Ommoord Nieuws digitaal te le-

zen. Ga hiervoor naar https://boo.nl/nieuws

Heeft u vragen over Ommoord en wat er allemaal mogelijk is, dan 

kunt u langskomen bij ons Infopunt in de Romeynshof. Check wel 

even de actuele situatie ivm Corona perikelen m.b.t. de openings-

tijden.

Nico Nekeman

Hoofdredacteur
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Wijktuin Ommoord 50 jaar 
een speciale plek

 Nieuwe Revue 1972

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 

gemeente gaf het gebied de plan-naam ‘Terrein 

voor experimentele groenaanleg’, de initiatiefne-

mers kregen de vrije hand en de nodige deskun-

dige ondersteuning van de toenmalige gemeente-

lijke plantsoenendienst voor de ontwikkeling en 

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 

terug in de 

tijd. Vanaf 

1965 is de 

bouw van de 

wijk Ommoord 

gestart en hierbij kwam veel steenachtig materi-

aal bestaande uit bouwafval vrij.

Dit werd gestort op een terreintje dat nog geen 

bestemming had, maar wel centraal lag ten op-

zichte 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 toe-

kennen van subsidies door de rijksoverheid aan 

een aantal nieuwbouwwijken in het land om in 

samenspraak met de bewoners projecten van al-

gemeen belang te realiseren en de sociale samen-

hang te bevorderen.
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aanleg. De samenwerking met de dienst die nu 

Stadsbeheer 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 beplantings-

plan, waarop echter     ook te zien was wat er in 

de aanloop naar           dit plan al gedaan was en 

wat nog meer de be-    doeling zou zijn. Zoals de 

aanleg van paden,        trappen en nog meer in-

frastructurele zaken.

De paden, muurtjes      en trappen zijn min of 

meer op een natuurlijke manier ontstaan, im-

mers de aanvoer van grond en plantmateriaal 

vond plaats met vrachtauto’s en dat waren eigen-

lijk de eerste paden, door het verdere werk ont-

stonden 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 geschie-

denis alsmede een leuke 

gebiedsbeschrijving is op-

genomen.

Dit boekje is, mede door 

het grote aantal foto’s, bij uitstek geschikt voor 

nieuwe en vooral jongere bewoners van Om-

moord. Ook voor de jeugd is het interessant, 

omdat het goed een stukje geschiedenis van Om-

moord weergeeft.

Het boekje is tegen een kleine tegemoetkoming 

in de kosten vanaf 16 mei 2022 verkrijgbaar bij 

het BOO-Infopunt. Op = Op.

Officiële presentatie zal gebeuren door Dhr. K. 

Moeliker, directeur Natuurhistorisch Museum

Rotterdam. Locatie: Speeltuin Ommoord, Ein-

steinplaats 245, Ommoord, vrijdag 13 mei aan-

vang 15.00 uur.
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De zeven leden van 
de wijkraad Ommoord zijn: 

Robert van Klaveren, 

bij zijn kandidaatstel-

ling meldde hij dat 

voor hem belangrijk 

is leefbaarheid voor 

jong en oud, rijk en 

arm. In Ommoord moeten we met verschillende 

culturen en leeftijden kunnen wonen, werken 

en samenleven. Als we elkaar respecteren en ons 

aan de (gedrags-)regels houden wordt het er een 

stuk gezelliger op.

Parisa Akbarzade-

hpoladi. Zij wil Een 

wijk zonder een-

zaamheid en met 

een kleurrijke cul-

tuur. Om een gezel-

lige wijk op te bou-

wen moet je elkaar 

vinden, leren kennen 

en begrijpen. Samen-

werkingsrelaties opbouwen is een proces van 

elkaars meerwaarde erkennen, open communice-

ren en (leren) omgaan met verschillend(e) visies, 

culturen, taalgebruik, werkwijzen en belangen.

Paulien Riesmeyer wil een schone en veilige wijk 

voor jong, oud én iedereen daartussenin! Helaas 

zie ik erg veel zwerfvuil in de wijk. De gemeente 

kan meer doen bij het opruimen van het zwerf-

vuil. Verder is er weinig te beleven voor jonge-

ren in Ommoord. Door met hen in gesprek te 

gaan, kunnen we meer invulling geven aan de 

behoeften van jongeren. Wij als bewoners weten 

het beste wat voor Ommoord van belang is. Met 

meer zeggenschap 

via de wijkraad voor 

bewoners, organisa-

ties en ondernemers, 

krijgen we meer in-

vloed in onze eigen 

wijk. Samen maken 

we van Ommoord een 

fantastische wijk voor 

iedereen.

Roy Tissen. Mijn 

grootste droom voor 

Ommoord is dat het 

een mooie, veilige 

en gezellige wijk is 

en blijft. Waar voor 

jong en oud goede 

voorzieningen zijn: 

genoeg groen en 

leuke dingen om te 

doen. Goed onder-

houden en met bruisende ontmoetingsplekken 

zoals de Romeynshof, Hesseplaats en Binnenhof. 

Het is zo dat niemand beter weet wat er in een 

wijk speelt dan de bewoners zelf. We moeten met 

hen in gesprek gaan om ideeën te bedenken over 

hoe we de wijk verbeteren. Zo breng je gemeente 

en bewoners dichter bij elkaar.

Jos Sens wil de veiligheid op het gebied van ver-

keer voor met name voetgangers en fietsers opti-

maliseren. En ook de veiligheid voor de bewoners 
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ten aanzien van cri-

minaliteit verhogen. 

Samenwerking leidt 

tot betere resulta-

ten en veelal tot 

unanieme beslissin-

gen. Dit is goed voor 

de bewoners.

Johan van den Heu-

vel droomt over een 

Ommoord waar ie-

dereen rekening met 

elkaar houdt. Waar 

je veilig dag en nacht 

over een schone 

straat kunt lopen 

zonder rattenover-

last. Samen bereik je meer! Verbinding zorgt voor 

meer daadkracht en dus ook voor een veiligere 

en schonere wijk. In Ommoord zijn gelukkig al 

veel mensen actief. Via de wijkraad krijg je extra 

mogelijkheden om nog meer mensen hierbij te 

betrekken.

Hilda de Vlaming 

ziet de wijk graag 

veilig en schoon en 

wil graag in gesprek 

met de bewoners 

over hun opmerkin-

gen over de wijk.

Wij wensen alle zeven veel succes de komende jaren 

en hopen ze vaak te kunnen vinden als wij als bewo-

ners iets kwijt willen.
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In elk Ommoord Nieuws berichten wij u over 

ontwikkelingen binnen het ERGO-onderzoek. Op 

uw verzoek willen wij u deze keer achtergrondin-

formatie geven over het onderzoek zelf, het doel 

van het onderzoek en wie er aan deel kan nemen.

Wat is ERGO?

We worden steeds ouder. En ouderdom gaat vaak 

gepaard met het optreden van een aantal ernsti-

ge ziekten. Wat zijn de oorzaken? En wat zijn de 

gevolgen voor de kwaliteit van leven? Epidemio-

logisch onderzoek kan antwoord geven op deze 

vragen. Samen met specialisten, onderzoekers, 

huisartsen en apothekers zijn we daarom in 1990 

het Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek 

gestart, beter bekend als het ERGO-onderzoek, 

waarbij we bestuderen hoe mensen gezond blij-

ven en hoe ziekten ontstaan. En hoe we aandoe-

ningen vervolgens kunnen voorkomen of eerder 

kunnen ingrijpen waardoor de gevolgen minder 

ernstig zijn. 

 

Waarom Rotterdam Ommoord?

Ommoord is een ideale wijk om onderzoek te 

doen omdat de bewoners er relatief lang blijven 

wonen en de zorgverleners - zoals huisartsen, 

verpleeginstellingen en apotheken - goed geor-

ganiseerd zijn en met elkaar samenwerken. Voor 

ERGO was de wijk Ommoord daarom uitermate 

geschikt. Het ERGO-onderzoekscentrum kon in 

het centraal gelegen gezondheidscentrum gehuis-

vest worden, naast metrohalte Romeijnshof.

Wat is er bereikt? 

Inmiddels hebben bijna 18.000 bewoners van Om-

moord hun bijdrage geleverd aan de medische 

wetenschap. Honderden wetenschappers zijn 

gepromoveerd op de resultaten van ERGO en heb-

ben elk bijgedragen aan het beter begrijpen van 

ziekten die vooral optreden bij het ouder worden. 

Ergo-onderzoek

We zijn bijvoorbeeld tot het inzicht gekomen dat 

dementie veel vaker samenhangt met de toestand 

van de bloedvaten dan voorheen gedacht. Met 

verder onderzoek kan dit in de toekomst leiden 

tot maatregelen om dementie te voorkomen. 

Ook heeft ERGO een belangrijke rol gespeeld in 

het ontrafelen van de erfelijke oorzaken van di-

abetes. Er zijn nu al dertig genen bekend die een 

belangrijk deel van iemands gevoeligheid voor 

deze ziekte bepalen. Ook zijn er vijf nieuwe ge-

nen gevonden die de kans vergroten op hartrit-

mestoornissen. Dit kan leiden tot nieuwe of meer 

selectieve medicatie voor behandeling. Er is veel 

bereikt in de geschiedenis van ERGO, maar we 

zijn er nog lang niet. 

 

Hoe kunt u deelnemen?

Alle inwoners van 40 jaar en ouder die wonen in 

Ommoord worden benaderd om mee te doen aan 

het ERGO-onderzoek.  

U kunt zich niet zelf aanmelden voor het onder-

zoek. Op dit moment onderzoeken wij deelne-

mers die reeds eerder meegedaan hebben.

Wilt u meer weten lezen over wat wij binnen 

ERGO onderzoeken? Neem dan eens een kijkje op 

onze website www.ergo-onderzoek.nl
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In deze rubriek van het Gezondheidscentrum 

stelt Fysiotherapie Ommoord zich aan u voor. 

Fysiotherapie Ommoord is onderdeel van Ge-

zondheidscentrum Ommoord en bestaat sinds de 

oprichting van het centrum in 1972. Fysiotherapie 

Ommoord is in die tijd gegroeid naar een goed 

en gezellig team van 10 fysiotherapeuten en 1 as-

sistente.  

In 2022 vieren we als Gezondheidscentrum ons 

50-jarig bestaan. Al die jaren werken we samen 

met verschillende wijkorganisaties aan de ge-

zondheid en het welzijn van de bewoners van 

Ommoord.  Het team van huisartsen, fysiothera-

peuten en apotheek zullen dit de komende jaren 

met plezier blijven doen! 

Fysiotherapie Ommoord helpt mensen die moeite 

hebben met bewegen door bijvoorbeeld pijn-

klachten aan spieren of gewrichten. Beweeg-

klachten kunnen ook ontstaan bij een chronische 

aandoening, zoals de ziekte van Parkinson, spier-

ziekten of longaandoeningen. 

Fysiotherapie Ommoord biedt beweegzorg aan 

alle bewoners van onze mooie wijk, van jong tot 

oud. Wij hebben daarom een breed aanbod van 

fysiotherapie specialisaties, zodat wij iedereen in 

Ommoord de juiste zorg kunnen bieden. U kunt 

meer informatie over de praktijk vinden op www.

fysiotherapieommoord.nl. 

We willen in dit stukje graag iets meer uitleggen 

over de beweegzorg door de gespecialiseerde fy-

siotherapeut. In deze editie bespreken onze twee 

geriatrie-fysiotherapeuten wat er mogelijk is om 

de kans op vallen, maar ook de angst om te val-

len, te verminderen.

Gezondheidscentrum Ommoord

Voorkomen van vallen en verminderen van 

angst om te vallen.

Er wordt in Nederland veel gevallen en dit neemt 

ook toe, vanwege de vergrijzing.

Per dag belanden 280 ouderen, na een val, op de 

spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Elke val 

geeft pijnlijke kneuzingen en er bestaat altijd de 

kans om iets te breken. Elke valpartij veroorzaakt 

ook voor langere tijd angst om nóg een keer te 

vallen. Dat kan maken dat u activiteiten gaat ver-

mijden, minder de deur uit gaat en minder men-

sen ziet. Vallen kan dus grote gevolgen hebben!

Wat kun je daar nou aan doen?

Ten eerste is het goed om te realiseren dat méér 

dan 1x vallen, in het afgelopen jaar, te veel is.  

We zijn als mens erg geneigd de oorzaak van een 

valpartij te wijten aan zaken buiten onszelf, bij-

voorbeeld de slechte stoepen. Maar die stoepen 

waren vroeger ook niet best en toch viel u niet. 

De omgeving speelt natuurlijk wel een rol, ook in 

huis; liggen er kleedjes waarover u kunt struike-

len, heeft u voldoende loopruimte, zou een beu-

gel bij de WC of douche u kunnen helpen, is uw 

brilsterkte nog goed? Het is goed om te kijken of 

u daar zelf wat aan kunt doen.

Wat het lichaam betreft wordt vallen veroorzaakt 

door een combinatie van vier factoren; vermin-

derd evenwicht, verminderde kracht, vermin-

derde soepelheid en verminderd uithoudingsver-

mogen. Die vier factoren zijn allemaal goed te 

trainen.

En dat is precies wat wij, als geriatriefysiothera-

peut, doen bij vallen en valangst.

We onderzoeken eerst goed waar het probleem 

precies zit. Welke van die vier factoren spelen 

een rol bij u. 
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Ook kan het zijn dat we thuis komen kijken en 

advies geven over de woning en zo nodig een er-

gotherapeut vragen voor huisaanpassingen. We 

kijken ook naar uw medicijnen en kunnen de 

apotheek vragen of de medicijnen een rol spelen 

in het vallen.

We maken voor u een behandelprogramma op 

maat.

Dat bestaat in elk geval uit uitleg/tips, instruc-

tie van oefeningen, een huiswerkprogramma, zo 

nodig ondersteund met trainen in onze fitness-

ruimte.

Wij gebruiken daarbij ook de erkende valpreven-

tieprogramma’s Otago en In Balans, die bewezen 

effectief zijn. De kans op vallen wordt daarmee 

aanzienlijk verminderd.

We zijn nu net ook begonnen met een In Balans 

groep in de Molshoop. Die groep wordt aange-

boden binnen het TOM Project (Thuis Onbezorgd 

Mobiel).

Tot slot een oproep; als u afgelopen jaar meer 

dan 1x gevallen bent, of bang bent om te vallen, 

maak een afspraak bij ons! Het is goed behandel-

baar.

Hartelijke groet,

Arthur Merkestijn, geriatriefysiotherapeut

Anika Ippel, geriatriefysiotherapeut
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In elke taal komen spreekwoorden voor. Ze zijn 

moeilijk te begrijpen voor wie een nieuwe taal 

leert. Bij spreekwoorden gaat het om figuurlijk 

taalgebruik en dat leidt vaak tot onbegrip. Zo gaat 

het bij de uitdrukking ‘Hoge bomen vangen veel 

wind’ niet over bomen. Taalvrijwilligers bij Buurt-

werk proberen bij hun lessen uit te leggen wat er 

wel bedoeld wordt.

We hebben nieuwkomers in Nederland gevraagd 

om uitdrukkingen uit hun eigen taalgebied op 

te schrijven. Door het leggen van een verbinding 

tussen spreuken uit de eigen taal en cultuur en 

Nederlandse spreekwoorden hopen we de functie 

van figuurlijk taalgebruik beter duidelijk te maken.

Een kleine selectie van de spreuken die we binnen-

kregen:

Uit Iran (taal Farsi): De 

dief die eieren steelt, 

steelt ook kamelen. Dat

wil zeggen: een klein 

vergrijp leidt gemakke-

lijk tot een groter ver-

grijp.

Uit China (taal Manda-

rijn): Met geborduurde 

benen de wereld over 

gaan. Het gaat om 

woorden of daden die 

mooi zijn, maar eigen-

lijk nutteloos. 

Spreekwoordenboekje  
Buurtwerk Taal

Uit Eritrea (taal Tigrinya): Als je iemand een hapje 

in de mond geeft, word je in je vinger gebeten. 

Wat betekent: als je iemand wil helpen, is er een 

risico dat het je niet in dank wordt afgenomen. 

Uit Syrië (taal Arabisch): Het leven is mooi voor 

wie het begrijpt.

Lesgevers en lesnemers waren zo enthousiast met 

dit project bezig dat de wens ontstond om er een 

boekje van te maken. 

We namen de spreuken die de cursisten inbrach-

ten als uitgangspunt en zetten er in hetzelfde 

thema Nederlandse spreekwoorden naast met hun 

betekenis. Zo zetten we naast het Turkse spreek-

woord over het belang van goede buren ‘Neem 

geen huis, maar een 

buurman’ het Ne-

derlandse ‘Een goede 

buur is beter dan een 

verre vriend’.

Het is een leuk boekje 

geworden waar les-

gevers en lesnemers 

trots op zijn. Het 

wordt gebruikt in de 

taallessen.  De uitgave 

van het boekje is mo-

gelijk gemaakt door 

de gebiedscommissie 

Prins Alexander. 
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Beste wijkbewoners,

Ook dit jaar staan wij weer voor u klaar in de 

wijk Ommoord. We zijn niet alleen te bereiken 

voor vragen of problemen in de wijk maar ook 

voor een gezellig kletspraatje. Zo hebben we rich-

ting de zomer een aantal leuke activiteiten waar-

bij we klaar staan om met u in gesprek te gaan.

Vrijdag 22 april, staan wij tussen 13.00-20.00 uur 

bij het winkelcentrum Binnenhof, bij de ingang 

van het metrostation. We staan hier klaar voor 

een gezellig praatje samen met handhaving. 

Ook nemen we de wervingsbus mee voor vragen 

rondom de politieopleiding. Dus heeft u interesse 

of kent u iemand die interesse heeft, kom dan 

vooral langs.

Woensdag 25 mei, staan wij tussen 10.00-17.00 

uur op het winkelplein van winkelcentrum de 

Hesseplaats. Hier gaan we u informeren over fiet-

sendiefstal. Dit kunt u bijvoorbeeld voorkomen 

door een goed fietsslot, maar wat is een goed 

fietsslot en hoe zet u uw fiets veilig op slot?

Door de Gemeente Rotterdam wordt u gratis 

aangeboden om uw fiets te laten graveren (11.00-

16.00 uur). Het graveren gebeurt in het frame en 

Een gezellig praatje samen met 
handhaving.

dit wordt direct geregistreerd. Niet elke frame 

kan gegraveerd worden, aluminium/carbon is 

bijvoorbeeld niet mogelijk. Wel kijken we of uw 

fiets goed geregistreerd staat, dus het is zeker de 

moeite waard om ons even te bezoeken.

Zaterdag 25 juni, hebben wij tussen 10.00-17.00 

uur een grote veiligheidsdag op de Hesseplaats. 

Vorig jaar was dat in oktober een mooie dag 

waarbij wij u verschillende hulpdiensten kon-

den tonen en u met ons in gesprek kon. Dit jaar 

pakken wij nog groter uit en is er nog meer te 

zien en te doen. Zet deze datum dus alvast in uw 

agenda dan zien wij u graag.

Ook deze dag zijn er collega’s van de wervingsaf-

deling aanwezig om alle vragen rondom de poli-

tieopleiding of het politiewerk te beantwoorden.

Heeft u tussentijds vragen, dan kunt u ons be-

reiken via ons Instagram account, @wijkagen-

ten_ommoord of u kunt 0900-8844 bellen en een 

verzoek doen zodat wij u terugbellen.

Met vriendelijke groet,

Uw wijkagenten Ommoord

Brenda, Cavit, Humphrey en Theo
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Eerst waren er in Rotterdam deelgemeenten met 

een eigen bestuur die konden besluiten over wijk-

gerelateerde zaken. In 2013 besloot toenmalig 

minister Donner dat het aantal bestuurslagen be-

perkt moest worden, de deelgemeenten werden 

opgeheven. De nieuwe Gemeentewet bood nog 

wel ruimte voor verzwakte vormen van binnen-

gemeentelijke decentralisatie, zoals gebiedscom-

missies.

Besluiten worden sindsdien genomen op de Cool-

singel, de gebiedscommissie moet vooral de ogen 

en oren van het stadsbestuur zijn en gevraagd en 

ongevraagd adviseren over wat er in het gebied 

speelt. Wat er met die adviezen gebeurt is aan 

het gemeentebestuur. De gebiedscommissieleden 

waren daarover nog wel eens teleurgesteld.

Na twee perioden met gebiedscommissies vindt 

men de kloof tussen stadsbestuur en bewoner 

nog steeds te groot. Reden om over te gaan tot 

het instellen van 39 wijkraden in Rotterdam. Be-

woners moeten hiermee meer invloed krijgen op 

de plannen voor hun wijk, op de besteding van 

gelden en op welke bewonersinitiatieven wor-

den uitgevoerd. Elke wijk krijgt een wijkmanager 

Van gebiedscommissie naar 
wijkraad

G E B I E D S C O M M I S S I E  P R I N S  A L E X A N D E R

en voldoende ambtelijke ondersteuning om te 

zorgen dat de plannen voor de wijk worden uit-

gevoerd. Het wijkplan is heel belangrijk. Aan de 

hand daarvan wordt bepaald waar het geld bin-

nen de wijk aan wordt uitgegeven. Bewoners van 

Ommoord moeten zeker hun stem laten horen 

via de leden van de wijkraad. 

De wijkraad is betrokken bij die wijkplannen en 

haalt ideeën op bij bewoners en ondernemers in 

de wijk. De participatie van bewoners gaat vooral 

over de buitenruimte, het welzijnswerk, de be-

reikbaarheid en de sociale veiligheid in de wijk. 

De wijkraad verbindt, onderhoudt en activeert 

het wijknetwerk van bewoners en ondernemers.

De wijkraad is niet het bestuur van de wijk, er is 

geen beslissingsbevoegdheid, de wijkraad advi-

seert alleen en controleert of het wijkplan uitge-

voerd wordt.

De wijkraadsleden moeten behoorlijk wat tijd 

investeren in hun taak voor een bescheiden ver-

goeding. Het is te hopen dat hun adviezen serieus 

genomen worden door het stadsbestuur, alleen 

dan kan het nieuwe bestuursmodel een succes 

worden.
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We maken plaats voor de wijkraad 
Ommoord.

Een man met een hondje kwam me tegemoet 

toen ik de Wijktuin binnen wilde gaan. Nu ben ik 

geen hondenliefhebber – ik ben een beetje bang 

voor ze – en ik zag het bord ‘verboden voor hon-

den’; ik knoopte een gesprekje aan met de man 

waarbij ook het verbodsbord ter sprake kwam. 

Hij had het bord niet gezien en hij begreep dat 

een hond en broedende vogels geen gelukkige 

combinatie zijn.

Ik liep verder. Het was een stralende dag. De 

Wijktuin zag er prachtig uit. Uitlopende struiken 

in een heuvelachtig gebied, een sloot, een plas 

en veel vogels. Enkele bomen die de laatste stor-

men niet hebben overleefd lagen her en der op 

de aarde en zullen nog lang een bron voor allerlei 

levensvormen zoals paddenstoelen, mossen en 

insecten zijn. Mooi!

Ook dacht ik terug aan 50 jaar geleden. 

Ik herinnerde me het nieuwe Ommoord. Veel 

en hoge flats in een kale polder. Als aankomend 

brugklasser was ik naar Bleiswijk verhuisd, een 

dorp aan de andere kant van de Rotte. We speel-

den geregeld langs de Rotte en zagen Ommoord: 

wat een flats!

Enkele jaren later gaf mijn aardrijkskundeleraar 

les over stedelijke ontwikkeling en verklaarde dat 

Ommoord ruim was opgezet en dat er nog heel 

veel tussen de flats gebouwd kon worden. Ik was 

verbijsterd, nog meer gebouwen in dat stenige 

gebied?

Mijn aardrijkskundeleraar kreeg gelijk. Tussen 

de appartementencomplexen is nog heel veel ge-

bouwd. Eengezinswoningen, voorzieningen, win-

kels, de metro. Maar gelukkig is er ook veel groen 

gebleven en er is natuurlijk de Wijktuin, een stuk-

je wilde natuur te midden van de hoogbouw. Het 

is wonderlijk welke sfeer je omringt als je daar 

loopt, alsof je in echt in een bos loopt!

Later ging ik weer terug naar de Wijktuin om wat 

foto’s te maken en trof daar vele vrijwilligers aan 

die hard werkten aan het schoon- en bijhouden 

van dit beschermde natuurgebied. Een grote om-

gewaaide boom werd deels in stukken gezaagd. 

Deels want hij lag in een zeer zompig gebied 

waarin al wel eens een graafmachine half wegge-

zakt was, wist een vrijwilliger me te vertellen.

Een andere vrijwilliger vertelde me dat het glooi-

ende landschap was ontstaan doordat er puin 

was gestort van boerderijen die moesten verdwij-

nen om plaats te maken voor de wijk Ommoord. 

Later werd ook betonnen bouwafval gedumpt. 

Deze afvalverwerking zorgt voor een speelse en 

levendige aanblik van de Wijktuin.

Vandaag is het verkiezingsdag. En de dag dat de 

gebiedscommissie Prins Alexander, waar ik acht 

jaar lid van ben geweest, ophoudt te bestaan. 

We maken plaats voor de wijkraad Ommoord. Ik 

wens de wijkraad eenzelfde werkrelatie toe als 

die wij als gebiedscommissie hadden met de BOO 

en de Wijktuin. Dan zal de Wijktuin, dankzij de 

vele vrijwilligers, blijven bloeien!

G E B I E D S C O M M I S S I E  P R I N S  A L E X A N D E R



Bewoners Organisatie Ommoord - 
BOO 
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Wij, de BOO, zijn met onze werkgroepen het hele 

jaar actief bezig met onze wijk Ommoord. 

Wij hebben als doel om te werken aan het be-

houd van een goede, gezonde woonomgeving 

voor jong en oud. Wilt u meedoen, meldt u dan 

aan op info@boo.nl  

Welke onderwerpen vinden wij belangrijk:  

1.  De activiteiten van de BOO en van de werk

    groepen 

2. Inrichting openbare ruimte

3. Wijktuin 

4. Ommoordse Veld 

5. Rijksweg A16 

6. Wijkbelangen zoals Heide-Bes en de Histori

   sche vereniging 

7. Ouderen 

8. Informatieverstrekking 

Ons informatiepunt in de hal van het wijkgebouw 

de Romeynshof is op werkdagen geopend van 

13.30 tot 15.30 uur en daar kunt u terecht met al 

uw vragen over Ommoord. 

Als bewonersorganisatie willen wij de bewoners 

informeren over zaken waar wij aan werken en 

belangrijk vinden voor het leefklimaat en het 

welzijn in 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. 

Wilt u reageren dan kunt u uw reactie aan  

info@boo.nl sturen t.a.v. de secretaris J. Kluiters 
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Stuur uw reactie door per e-mail naar 

info@boo.nl of breng het naar het in-

formatiepunt in de Romeynshof op 

werkdagen open van 13:30 en 15:30.

Ga naar de website 

https://boo.nl/ formulier.html en vul 

het formulier in.

U kunt ook onderstaande QR code 

scannen om direct te scrollen naar het 

formulier.

Enquête Ommoord Nieuws 

Geachte lezers

Via deze weg wil ik alle 606 kiezers die de moeite 

hebben genomen om op 14 / 15 / 16 maart op mij 

te stemmen, bedanken.

Gekozen worden is fase 1, fase 2 is om het ver-

trouwen van de kiezers gedurende de komende 

vier jaar om te zetten naar geen woorden maar 

daden.

Bij fase 3 is wederom de hulp van de Ommoor-

ders nodig, immers zij weten wat er vernieuwd, 

verbeterd en veranderd moet worden in de wijk, 

waarbij met name de nadruk ligt op woonomge-

ving, en buitenruimte.

Daarom mijn verzoek schroom niet om uw wijk-

raad te benaderen met vragen, adviezen en sug-

gesties.

OMMOORD VERBETEREN DOEN WE SAMEN !!!

MVG.  Jos Sens.

Jos Sens lid wijkraad Ommoord

                                                          Ja     Nee

Leest u het Ommoord Nieuws?  

Vindt u Ommoord Nieuws goed?

Bent u bekend met ons 
Informatiepunt in de Romeynshof?

Bent u tevreden over het Informatiepunt?

Heeft u nog ideeën over bovenstaande vragen?
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Ga er samen op uit via Klup!

Wilt u op een leuke manier nieuwe mensen leren 

kennen en er samen op uit? Dat doet u nu heel 

eenvoudig via sociaal platform Klup. Via de Klup-

app vindt u wekelijks meer dan 200 activiteiten 

en ontmoet u laagdrempelig 55+-gelijkgestemden. 

Rotterdammers Hanneke en Piet maken al jaren 

met veel plezier gebruik van Klup. 

‘Neem de stap’

Na een druk werkend leven en veel sociale con-

tacten viel Piet Boschman (74) in het welbekende 

zwarte gat. Door het wegvallen van zijn werk 

werd het steeds stiller om hem heen. Beseffende 

dat mensen niet vanzelf naar hem toe zouden 

komen, ondernam Piet zelf actie en stuitte bij 

toeval op Klup. Piet is een van de eerste kluppers 

sinds de start van het platform in Rotterdam en 

is er zeker van dat zijn leven er waarschijnlijk 

heel anders had uitgezien als hij destijds niet de 

stap had genomen. ‘Inmiddels ben ik ruim 200 

activiteiten en vele vriendschappen verder.’ 

‘Je moet er zelf wat van maken in het leven’

Klup heeft Hanneke van der Zijden (60) al op veel 

mooie plekken gebracht en unieke vriendschap-

pen opgeleverd. ‘Als je alleen bent, ervaar je soms 

een isolement. Met mijn man reisde ik de hele 

wereld over maar na zijn overlijden bleef ik al-

leen achter. Inmiddels ben ik meerdere keren op 

reis geweest met Klup, ontmoet ik leeftijdsgn-

noten en doe ik veel andere activiteiten. Bijvoor-

beeld weekendjes weg, dansen, sporten en uit 

eten. Voor ieder is er wat wils en daarnaast pro-

beer ik zowel sociaal als fysiek gezond te blijven. 

Bijvoorbeeld door lekker yoga te doen.’

Via de Klup-app organiseren kluppers zelf meer 

dan 200 activiteiten per week. Van samen wande-

len, fietsen en uit eten tot culturele uitstapjes en 

stedentrips. Download de Klup-app op uw smart-

phone en vervolgens maakt u eenvoudig een pro-

fiel aan. Dan ben u klaar om te gaan ‘kluppen’! 

Je kunt Klup gratis proberen en deelnemen aan 2 

activiteiten. Kijk voor meer informatie op www.

kluppen.nl/gebiedsgids of download direct de 

Klup-app via de Appstore of Playstore. 

Veel plezier! 
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Concerten in het Ommoordse Veld

Het is langzamerhand een traditie geworden, de 

zomerzondagmiddagconcerten in het Ommoord-

se Veld. Vanaf 2012 organiseert de Werkgroep 

Ommoordse Veld in de maanden mei t/m septem-

ber op de tweede zondag in de maand van 15.00-

16.00 uur een concert op De Blijde Wei onder de 

kap van de hooiberg. Ook dit jaar kunnen we dat 

weer doen, dankzij de financiering door de ge-

biedscommissie Prins 

Alexander. Er gelden 

geen coronamaatrege-

len meer, dus reserve-

ren is niet meer nodig. 

Daar zijn wij heel erg 

blij mee en u waar-

schijnlijk ook!

Als werkgroep streven 

wij ernaar het Om-

moordse Veld in zijn 

huidige vorm te bewa-

ren en daarom trekken wij graag bezoekers naar 

dit mooi plekje. Maar we vinden ook belangrijk 

dat de concerten bijdragen aan de sociale cohesie

in Ommoord en een ontmoetingsmoment zijn 

voor buurtbewoners.

Volgend jaar verandert er veel. Er komt een wijk-

raad en over bewonersinitiatieven van meer dan 

€2500,- (zoals onze concerten) moeten wijkbewo-

ners stemmen. Dat maakt de toekomst onzeker. 

Als we voldoende steun krijgen van bewoners 

van Ommoord, zetten we volgend jaar de traditie 

graag voort.

Wij proberen elk jaar een gevarieerd programma 

samen te stellen waarbij we altijd pogen talent 

uit Ommoord of Prins Alexander een podium te 

bieden. In januari beginnen we met het program-

ma te maken en op moment van schrijven, half 

maart, zijn we bijna klaar. 

Het programma wordt:

8 mei, OKV Wilton met o.a. operamelodieën

12 juni, Kindercantorij van de Open Hof met die-

renliedjes, daarna drie jonge zangeressen die vo-

rig jaar zeer succesvol 

optraden in het voor-

programma, allebei 

onder leiding van Wil-

lem Blonk

10 juli, Delfts dansor-

kest, jazz in het kader 

van North Sea Round 

Town

14 augustus, Franse 

chansons van Waldin 

Roes, Bert Nicodem en 

Ruud Bergamin

11 september zo mogelijk Rotterdams Jeugd Sym-

fonieorkest, anders waarschijnlijk Touché.

Het programma vindt u steeds in de digitale 

nieuwsbrief van de BOO en op de Facebookpa-

gina, verder op http://ommoordseveld.boo.nl/ en 

op flyers die we zullen verspreiden. Heeft u geen 

flyer in de bus gekregen? Er ligt altijd een stapel 

bij het Infopunt van de BOO in de Romeynshof.

De Buurtwerkbus staat dit jaar weer tot onze be-

schikking voor wie de afstand naar De Blijde Wei 

niet lopen kan.  

Onze vrijwilligers Charles en Mamoon starten 

om half drie bij de Hesseplaats en rijden daarna 

via de metrohalte Romeynshof en De Kip naar de 

Blijde Wei.
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Buurtwerk heet nu gro-up. We zijn al langer on-

derdeel van een grotere organisatie en die ver-

bindt al haar buurtwerk-, kinderopvang-, jeugd-

hulp- en onderwijsorganisaties met elkaar. Onder 

één naam: gro-up. Meer lezen, dat kan op onze 

website www.gro-up.nl.

Nog meer goed nieuws! We blijven actief in de 

buurt. De gemeente heeft in een aanbesteding 

het welzijnswerk in Prins Alexander opnieuw aan 

gro-up buurtwerk gegund. Minimaal de komende 

Buurtwerk blijft in de buurt met een 
nieuwe naam

6 jaar blijven wij ons als gro-up samen met de 

Ommoorders inzetten om het leven in de buurt 

verbeteren. We verbinden en inspireren buurtge-

noten en bieden hulp, ruimte en middelen. Met 

elkaar creëren we een buurt waarin bewoners 

meedoen, elkaar kennen en helpen. Ieder op zijn 

of haar eigen manier. 

Wij staan voor je klaar

Vragen over gro-up? Ideeën voor de buurt, mee-

doen aan activiteiten, andere vragen of gewoon 
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kennismaken? Iedereen is van harte welkom in 

het Huis van de Wijk Ommoord aan de Sigrid 

Undsetweg 300. De koffie/thee staat klaar. De 

buurtwerker of jongerenwerker beantwoordt vra-

gen graag. En bel gerust naar 010 – 286 27 77 of 

mail naar balie.ommoord@gro-up.nl.

Tot snel!

Team Ommoord: Jeanette, Gosia, Sandro, Basti-

aan, Ana, Martha, Bas, Erna, Ronald, Faith en Eke
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Bewoners denken aan de Kip

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 be-

woners is Dirk van de Vis, een bekende Ommoor-

der. Zijn plan was een mooie tekening te maken, 

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 verdubbeld tot 

€ 5,-, zodat er netto voor elke tekening € 5,- be-

schikbaar 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 bui- tenruimte, zoals De 

Paraplu (bij de  

Romeynshof), De 

Witte Bollen (naast 

het Gezondheids-

centrum Ommoord), Scheidende Wegen (In het 

Albert Schweitzerplantsoen, scheiding van de me-

trobanen) en de 3 staalplastieken Van Cor Dam 

(op de rotondes van de President Rooseveltweg).

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
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Op de foto het werk van Betty Seyner (zilversmid), die al ruim 10 jaar lid is van de Kunstkring en van Christine Heijerman, die dit 
jaar lid is geworden.

Samen kunst maken

Er wordt in Ommoord, en ook in heel Prins 

Alexander, veel gedaan aan beeldende kunst. De 

meeste van deze kunstenaars worden lid van de 

Vereniging Kunstkring Prins Alexander (KPA). Bij 

kunstenaars denken mensen al snel aan beroeps-

kunstenaars, maar de meesten zijn hobbykun-

stenaars met een grote droom of ambitie, maar 

ook zeker met talent. Ondanks, of misschien wel 

dankzij, de coronatijd zijn er weer veel nieuwe 

leden in de vereniging bij gekomen. Belangrijke 

redenen om lid te worden van deze vereniging 

zijn de expositiemogelijkheden en de verzekering 

van kunstwerken tijdens vervoer en expositie. In 

de coronatijd zijn er 4 etalages met kunst onder 

in de Einsteinflat toegevoegd. Veel wandelaars 

hebben daarvan genoten en daarom gaat KPA 

daar zeker mee door. Met dank aan de nieuwe ei-

genaar van winkelcentrum De Binnenhof hebben 

we een heel mooie pop-up winkel op nummer 98, 

tegenover Zeeman. Zowel in de pop-up als in de 

etalages van de Einsteinplaats komen elke maand 

nieuwe kunstenaars in beeld met hun werk. 

Daarnaast komen leden van KPA elke maand 

bijeen in hun kunstcafé in het Huis van de Wijk 

Ommoord, de Molshoop. Gezellig, leerzaam en 

een warm welkom voor nieuwe leden. Belangstel-

lenden zijn er altijd welkom. Het kunstcafé is op 

elke 1ste dinsdag van de maand vanaf 19.30 uur. 

Daar houdt het niet mee op. In allerlei gebouwen 

in Prins Alexander exposeren we elk kwartaal met 

nieuwe kunstwerken. In totaal wel 20 locaties, 

waaronder de buurthuizen. Op zaterdag 25 juni 

treft u KPA aan op de markt bij de veiligheidsdag 

op de Hesseplaats en op zondag 12 juni is er het 

weer een Kunstpodium in het Prinsenpark met 

60 meter luxe tenten vol met kunst. In het najaar 

van 2022 doet de Kunstkring mee aan de landelij-

ke atelierdag en zo komen er nog wel meer acti-

viteiten bij. Kortom KPA is een actieve vereniging 

waar iedereen met interesse in beeldende kunst, 

glas- en textielkunst, sieraden maken en fotogra-

fie zich thuis moet kunnen voelen. Wilt u meer 

weten kom dan naar één van onze kunstcafés of 

mail naar secretaris@kunstkringalexander.nl
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Wonen aan het Leermos en  
Sterremos

In 1972 gaf de Rotter-

damse Bouwcombi-

natie Moerman - De 

Groot architect ir. St. 

van Duin de opdracht 

voor het ontwerpen 

van 23 eengezinshui-

zen en een viertal ga-

rages aan het Leermos 

en het Sterremos in 

Rotterdam-Ommoord. 

Het was het laatste 

perceel eigen grond in Rotterdam; alle nieuw-

bouw was op erfpacht. Aannemer D. Moerman 

bouwde de woningen in 1974-1975. 

Het ontwerp bestond uit drie blokken aaneenge-

schakelde woningen: één langs de Martin Luther 

Kingweg en twee dwars daar op. Het bouwkavel 

ligt een kleine 6 meter beneden NAP. De onder-

grond bestaat uit een zandlaag van ca. 1 meter 

met daaronder een laag van 4 à 5 meter veen en 

klei en daar weer onder is de pleistocene zand-

laag. Voor het palenplan werd een Rotterdams 

adviesbureau ingeschakeld: C.H. van de Have NV. 

De panden zijn gefundeerd op houten palen met 

‘betonoplangers’. De eerste tekeningen werden in 

1972 gemaakt en later op onderdelen aangepast. 

BV Datovloeren uit Amsterdam kreeg de opdracht 

voor de betonnen vloeren. Het loodgieters- en 

verwarmingsbedrijf J.H. Spindler & Zoon NV 

zorgde o.a. voor het pvc-riool. Bij de bouw kregen 

alle woningen aan één zijde een dakkapel. Inmid-

dels hebben de eigenaren van een aantal wonin-

gen ook aan de andere zijde een dakkapel of een 

dakraam laten maken. Op een enkel pand zijn 

ook zonnepanelen op het dak geplaatst.

De 23 woningen lijken alle op elkaar, maar er zijn 

toch drie verschillende typen: Leermos 2-16, Leer-

mos 21-37 (parallel aan de Martin Luther King-

weg), Sterremos 1-13. En er werden vier garages 

gebouwd: Sterremos 15-21. Het grootste verschil 

in de typen woningblokken is dat bij de wonin-

gen aan het Leermos 21-37 de berging aan de 
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straatzijde van het huis vastzit, naast de voor-

deur. Bij de andere woningen zit de berging aan 

het huis vast aan de tuinzijde. Oorspronkelijk wa-

ren bij de huizen met de berging aan de voorzijde 

twee deuren: de voordeur en de deur van de ber-

ging. Bij veel huizen is de de deur van de berging 

dicht gemaakt. 

De woningen hebben een woonoppervlakte van 

135 m2 en bevinden zich op een perceel met een 

oppervlakte van 150-200 m2. De woningen paral-

lel aan de Martin Luther Kingweg hadden achter 

hun tuin een stuk gemeentegroen dat grensde 

aan de drukke weg. Aanvankelijk werd door de 

betreffende bewoners wel eens een metertje ge-

meentegroen in gebruik genomen. Meer dan 10 

jaar later heeft de gemeente grond, tegen beta-

ling, ter beschikking gesteld aan de bewoners. 

Gevolg is wel dat je vanaf de weg geen huizen 

in het groen ziet staan, maar tegen schuttingen 

aankijkt die langs het trottoir staan. 

Architect Steef van Duin startte zijn eigen bureau 

in 1947 en ontwierp in het begin van de jaren ’50 

in Rotterdam onder andere een aantal portiek-

flats aan de Admiraal de Ruyterweg en de Jonker 

Fransstraat, een aantal woningen aan de Rotter-

damse Rijweg en maisonnetteappartementen met 

H i s t o r i s c h e  C o m m i s s i e  ‘ D e  O m m o o r d s e  P o l d e r ’

winkels aan de Peppelweg. In de jaren ‘60 ont-

wierp hij delen van o.a. IJsselmonde en Het Lage 

Land. Van Duin kreeg opdrachten niet alleen uit 

Rotterdam, maar uit heel het land. En niet alleen 

voor woningen maar ook voor bungalows, gara-

ges en bedrijfshallen. Zo ontwierp hij in Oudorp, 

nabij Alkmaar, een grote woonwijk met twee 

grote bejaardenhuizen.

Kopers van de huizen kregen bij de notaris te ho-

ren dat hun huis kadastraal bekend stond als Hil-

legersberg sectie B-2633 (ged.). Bij het aanleggen 

van het kadaster was Ommoord grondgebied van 

de toen nog zelfstandige gemeente Hillegersberg. 

De annexatie van Hillegersberg door Rotterdam 

vond plaats in 1941. Nieuwe bewoners woonden 

er vanaf 1975 met veel plezier: “Het was fantas-

tisch wonen in Ommoord, allemaal gelijkgestem-

de jonge gezinnen. Met heel goede voorzieningen 

in de wijk zoals het kinderdagverblijf Aja Kabaja, 

voor die tijd uniek. En ook scholen en winkels op 

loopafstand. Er was nog geen metro, met bus 37 

naar de stad of naar station Alexander was soms 

nog wel eens een opgave.” 

Jan Cees van Duin. 
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Olie en gas in het Ommoordse Veld?

Onlangs werd in Dagblad 010 geklaagd over wa-

teroverlast in het westelijk deel van het Om-

moordse Veld. De oplossing van dat probleem in 

dit zeer laaggelegen deel is niet zo simpel. Steeds 

maar meer asfalt is geen goede oplossing. Stads-

beheer is bezig met een betere oplossing, maar 

zolang die niet gevonden is, leggen zij vlonders 

neer op de ondergelopen paden.

Verder stond in het stuk “Tot overmaat van ramp 

zijn er ook nog eens verdachte olievlekken zicht-

baar op het oppervlaktewater op het grasveld’’. 

Een reden om nog eens in te gaan op wat er zich 

in de bodem van het Ommoordse Veld bevindt. 

Geen kommer wel kwel

De vlekken die in de buurt van de vlonders gezien 

worden, zijn geen olievlekken maar kwel. Kwel is 

grondwater dat aan de oppervlakte komt, door-

dat het ondergronds in verbinding staat met een 

verderop gelegen hoger waterpeil, bijvoorbeeld 

het water in de Rotte, dat het grondwater in de 

polder omhoog drukt. Kwel wordt ook wel onder-

loopsheid of achterloopsheid genoemd. 

De diepe kwelstromen zijn zuurstof- en voedsel-

arm en kalk- en ijzerhoudend. Als het zuurstofar-

me ijzerhoudende kwelwater aan de oppervlakte 

komt en zuurstof uit de lucht opneemt, worden 

door oxidatie ijzeroxiden gevormd die het water 

roestbruin kleuren. Dit is in alle sloten rond het 

Ommoordse Veld zo nu en dan te zien en zorgt 

altijd weer voor bewoners die zich zorgen maken 

over milieuvervuiling. Maar het gaat gewoon om 

een natuurlijk verschijnsel en het is niet schade-

lijk. 

Het ijzer in het kwelwater heeft nog een andere 

eigenschap: het bindt fosfaten. Het water wordt 
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Figuur 2 Brongasinstallatie Zuiderzeemuseum

er minder voedselrijk van, precies wat een aan-

tal planten nodig heeft. Zo is de waterviolier een 

plant die een aanwijzing vormt voor kwel. De 

gevormde ijzerverbinding lost niet op in water 

en drijft op het oppervlak als een blauwachtig 

vliesje. Dit lijkt wel op olie, maar is het niet. Je 

kunt dit zelf controleren door met een stokje in 

het vliesje te prikken. Als het in stukken uiteen-

valt is het gezond en schoon kwelwater. Bij olie-

verontreiniging zal het vlies weer snel een geheel 

vormen. 

Wilt u weten waar u kwel kunt vinden in het Om-

moordse Veld? Bij de beleveniswijzer Van wa-

ter weten in het Ommoordse Veld https://www.

beleveniswijzer.nl/ommoordseveld/waterbeheer 

vindt u precies de plekken waar het verschijnsel 

te zien is. 

Moerasgas

Van een oud-medewerker van het hoogheemraad-

schap ontvingen wij een verhaal over het moeras-

gas of brongas dat in het diepe kwelwater van de 

polders rond de Rotte aanwezig is.                                                                   

“Interessant is hoe de boeren van dit verschijn-

sel gebruikmaakten. Via een lange buis (vaak van 

hout) met filter aan de onderzijde lieten ze het 

opborrelende diepe grondwater over een of meer 

cirkelvormige houten plateau’s uitstromen. Bij 

deze uitstroming kwam het in het water opge-

loste moerasgas (methaangas) vrij. Door nu over 

dat plateau een metalen kap te plaatsen kon 

men het gas opvangen. Via een buisje werd het 

gas naar de keuken gevoerd en gebruikt voor het 

koken. Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw 

kwam deze wijze van aardgaswinning bij boe-

ren in Noord- en Zuid-Holland voor. Vanwege 

het hoge chloridegehalte en meegevoerde stik-

stofverbindingen werden deze bronnen door de 

hoogheemraadschappen verboden. Deze wijze 

van aardgaswinning was de aardgaswinning in 

Groningen dus ver vooruit. En er was nog een an-

dere toepassing van kwel. Het opwellende water 

is namelijk met zo’n constante temperatuur van 

11 graden C, uitermate geschikt om in de zomer 

de melk te koelen. De melkbussen werden dan in 

het kwelwater geplaatst.”

(Met dank aan Rinus Sinke) 
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Werkzaamheden Alexanderlaan - 
Fase Noord

In gesprek met Pascal Abalain. Pascal Abalain is 

toezichthouder van de Gemeente Rotterdam en be-

geleidt het project werkzaamheden Prins Alexan-

derlaan.

Voor ons Ommoorders is de Prins Alexanderlaan 

een belangrijke weg voor het autoverkeer. Menig-

een, die dagelijks de auto nodig heeft, heeft knap 

last van de werkzaamheden. 

Via het gesprek met Pascal krijg ik wat meer in-

zicht, in het waarom de hele Prins Alexanderlaan 

op de schop moest. 

Het hele plan behelst niet alleen dit stuk waar 

wij mee te maken hebben. In de afgelopen drie 

jaar is het zuidelijke en middendeel van de 

Prins Alexanderlaan tussen de Capelseweg en de 

Hoofdweg onder handen genomen. Het stuk, fase 

Noord van de Prins Alexanderlaan van de Hoofd-

weg en de President Rooseveltweg is het laatste 

gedeelte en loopt tot ongeveer half juli 2022.

De riolering moest vervangen worden. Doordat 

de weg toch open moest is besloten dit groots 

aan te pakken. Riolering slijt, het water beweegt, 

daardoor worden rioleringsbuizen poreus en zijn 

aan vernieuwing toe. Dat is meestal eens in de 

50 à 60 jaar. De grond gaat verzakken en dat kan 

behoorlijke problemen opleveren. Tegenwoordig 

wordt hiervoor hoofzakelijk gebruik gemaakt van 

pvc-buizen. Buiten het vernieuwen van de riole-

ring komen in het midden twee drainagebuizen. 

Deze buizen bevatten infiltratiegaatjes en komen 

in de middenberm als waterberging, zodat het 

waterpeil op orde gehouden wordt. U weet alle-

maal dat de buien heviger worden en er overvloe-

dig water valt in één keer. Dat betekent dat door 

de infiltratiegaatjes het water sneller afgevoerd 

kan worden en de wegen niet onder lopen. Bij de 

andere buis helpen de infiltratiegaatjes doordat 

als het waterpeil stijgt en er te veel water in zit, 

dit afgegeven wordt aan de omgeving, zodat het 

riool niet te veel belast wordt.    

Bijkomend wordt de inrichting van de parallel-

weg bij het station aangepast, zodat er een bete-

re looproute is van de bushalte naar het station. 

Een groot gedeelte van de Alexanderlaan gaat van 

twee naar een baan.

Als het project is afgerond is, ligt er stil asfalt, 

het riool is vervangen, in de middenberm is een 

natuurvriendelijke wateropvang aangelegd, be-

strating is weer op orde en er zijn weer bomen 

geplant. 

Al met al kunnen we weer jaren vooruit en heb-

ben we over enige tijd weer een prachtig stuk 

Alexanderlaan.
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Telefoon 010 - 707 15 40       
          24 uur per dag bereikbaar

Rouwcentrum Alexander
Sfeervolle familiekamers

Kleinschalig rouwcentrum

Jacob van Akenstraat 78, Rotterdam
Jeroen Salet

De Historische Commissie ‘de Ommoordse Polder’ zoekt opslagruimte en expositiemogelijkheden!

Bijna 20 jaar zijn wij (enthousiaste vrijwilliger)  bezig met onderzoek naar de geschiedenis van 

Ommoord en de Ommoordse Polder. Al jarenlang organiseren wij 

lezingen, exposities en gratis inloopmiddagen.

Begin juli moeten wij onze huidige ruimte verlaten. Wie wil ons 

helpen? We zoeken een ruimte voor twee archiefkasten en als het 

lukt in de nabijheid een ruimte waar wij onze inloopmiddagen 

kunnen blijven organiseren.        www.ommoordsepolder.nl
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Bewoners Organisatie Ommoord
Stresemannplaats 8, 3068 JL Rotterdam
Tel. 010-4206576  info@boo.nl

Wijkcentrum Romeynshof
Stresemannplaats 8, 3068 JL Rotterdam
Tel. 010-4204099

Gezondheidscentrum Ommoord
Briandplaats 15, 3068 JJ Rotterdam
Huisartsenpraktijk:
Tel. 010-2862474 Spoedlijn 010-4214515

Buurtwerk Huis van de Wijk
Tel: 010-4553799
Sigrid Undsetweg 300, 3069 BV

Centrum voor Jeugd en Gezin (voor vragen over 
kinderen en jongeren t/m 18 jaar)
Thomas Mannplaats 150
https://www.rotterdam.nl/locaties/cjg-prins-alexan-
der/, tel. 088-2010000

Advies- en steunpunt huiselijk geweld
https://veiligthuisrr.nl, tel 0800-2000
Bereikbaar 7 dagen per week 24 uur per dag

Alarmnummer bij spoedeisende zaken
Ambulance, Brandweer en Politie 112

Spreekuur van de wijkagent
Arjan van Heusden (Ommoord-west), Cavil Koksal 
(Ommoord-oost)
Brenda van der Most (Ommoord-zuid)
Bereikbaar via 0900-8844 of via de website van de
politie www.politie.nl

Huurdersvereniging Ommoord
Joliotplaats 4, 3069 JJ Rotterdam. Tel. 010-4560673

Woonoverlast
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/woonoverlast/ 

Geluids-stank of stofoverlast in het Rijnmondgebied 
meld het (24 uur per dag) bij de meldkamer 
DCMR tel. 0888 333555

Ommoord Informatiepunt (BOO)
Informatiepunt in de hal van het wijkgebouw de 
Romeynshof is op werkdagen geopend 
van 13.30 tot 15.30 uur

Overige meldingen of klachten
Hoogheemraadschap Schieland-Krimpenerwaard 
tel.010-4537356 
Stedin tel. 0800-9009 (Nationaal storingsnummer) 
Eneco storingen tel. 0800-0072
Evides waterleiding tel. 0900-0787

RET klantenservice 
Laan op Zuid 2, 3071 AA Rotterdam. 
ma t/m do 9.00 tot 17.00 uur, vr.9.00-21.00 uur. 
Tel. 0900-5006010
OV Chipkaart kwijt 09000980

Blokkeernummers bij verlies of 
ABN-AMRO tel. 0900-0024
ING tel. 020-2288800
Rabobank tel. 088-7226767
Overige banken tel. 0800-0313

Gemeentelijke diensten via 14010

Gemeentelijke Ombudsman 
info@ombudsmanrotterdam.nl tel. 010-4111600

Gebiedscommissie Prins Alexander
Via Gemeente Rotterdam/PrinsAlexander
www.rotterdam.nl
Gebiedscommissie Prins Alexander
gebiedscommissies@rotterdam.nl
Gebiedsnetwerker Eduard Autar 
tel. 010-2672538,  er.autar@rotterdam.nl

Stadswinkel
Prins Alexanderplein 21 
www.rotterdam.nl/voorzienigen:
stadswinkelprinsalexander

Vraagwijzer 
Prins Alexanderplein 21
gratis advies en informatie over
problemen met ingewikkelde brieven,
juridische kwesties, uw gezondheid of geld.
www.rotterdam.nl/vraagwijzer

Adressen in de wijk

INFORMATIE PUNT



LCC functie
LCC staat voor Lokaal 
Cultuur Centrum, dit 

houdt in dat er budget is 
toegekend om wijkbewo-

ners een podium te 
bieden om talenten te 
ontplooien. Daarnaast 

om op een laagdrempeli-
ge manier cultuur aan te 

bieden in de vorm van 
zang- dans en theater-

voorstellingen.

Info: 010 4204099
Adres: 
Stresemannplaats 8
3068 JL Rotterdam

Maandag      activiteit                                contact 

10:30-11:30   StoelFIT (groep is vol)             www.fitrotterdam.net

13:00-16:00   Bridgeclub      010-4564211 mevr. Van Walraven

13:00-14:00   StoelFIT  dames én heren       www.fitrotterdam.net

14:00-15:00   EnerZIT (groep is vol)             www.fitrotterdam.net

6:00-17:30     Oki do Yoga                     conchita.scheffer@gmail.com

19:00-20:00   EnerFIT vanaf 40 jaar             www.fitrotterdam.net

Dinsdag

09:45-10:45   Yoga-pilates                         monique@yoga-pilates.nl

12:30-15:00   Taallessen                     www.alsare-academie.nl

16:00-17:00   Urban danslessen 6-8 jaar      https://skvr.nl/cursussen/dans

17:00-18:00   Urban danslessen 8-12 jaar     https://skvr.nl/cursussen/dans

18:00-20:30   Taallessen                     www.alsare-academie.nl

19:00-21:00   Danslessen                     Info@jawalatino.nl

19:30-22:00   Carajillo       www.carajillo.nl

19:30-21:30   Rotterdams Smartlappenkoor

      "mag geen naam hebben"     https://maggeennaamhebben.nl

Woensdag

09:00-10:00   EnerFIT (groep is vol)             www.fitrotterdam.net

10:00-11:00    EnerFIT tussen 60 en 85 jaar  www.fitrotterdam.net 

13:15-14:00    Kleuterdans                      https://skvr.nl/cursussen/dans

14:00-15:00    Klassiek 6-8 jaar                      https://skvr.nl/cursussen/dans

15:15-16:15    Klassiek 8-12 jaar      https://skvr.nl/cursussen/dans

19:00-20:00   RelaxFIT       www.fitrotterdam.net

20:00-22:00   Popkoor 4 you                      http://www.popkoor4you.nl

20:30-22:00   Oki do Yoga                      conchita.scheffer@gmail.com 

20:30-21:30   Yoga-pilates                      monique@yoga-pilates.nl

Donderdag

10:30-11:30    Spaanse les                      https://rayodesol.nl

12:30-15:00    Taallessen                      www.alsare-academie.nl

14:00-16:00    Rummicub                      010-4208885 mevr. Van Gennep

18:00-20:30   Taallessen                      www.alsare-academie.nl

20:00-22:00   Capella Rotterdam      troostjos41@gmail.com

Vrijdag 

10:00-11:00    Gym op zuid Amerikaanse 

      muziek        010-4204099 LCC Romeynshof

    

In verband met de coronaproblematiek kunnen de tijden incidenteel afwijken.
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Werken bij PLUS Verhoeven.
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