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Bewoners uit de Provenierswijk en Blijdorp komen in verzet 
tegen de mogelijke sloop van twee panden op de Walen-
burgerweg waarin Garage Hamer was gevestigd. Zij hebben 
de wijkraden Provenierswijk en Blijdorp benaderd en gevraagd 
hen te ondersteunen in hun actie tegen de sloophamer. 

Van de redactie

Op 3 mei is een brief, vergezeld van 162 handtekeningen van  

bewoners uit de Provenierswijk en Blijdorp, uitgegaan richting de 

wethouders Kurvers en Kasmi, Raadscommissie Bouwen Wonen Bui-

tenruimte, de historische vereniging Roterodamum en de commissie 

Welstand & Monumenten. De ondertekenaars van deze brief geven aan 

dat zij tegen een aangekondigde sloop zijn van twee historische pan-

den aan de Walenburgerweg. De wijkraden Provenierswijk en Blijdorp 

hebben een gezamenlijk advies aan de wethouders gestuurd waarin  

zij zich eveneens uitspreken tegen een mogelijke sloop. 

Wat is er aan de hand? 
Enkele bewoners aan de Walenburgerweg hadden lucht gekregen  

van nieuwbouwplannen op de locatie van Garage Hamer aan de  

Walenburgerweg. Op de website van Waalstede Vastgoed, samen- 

werkingspartner van WijzijnGideon, eigenaar van de Hamerpanden, 

werd een schetsontwerp getoond van de nieuwbouw. Overigens 

is dit schetsontwerp nog steeds te vinden op de site. 

De partners gaan uit van sloop van de garage met bovenwoningen 

en wil op de krappe locatie, de binnenhoek van het bouwblok met 

de Spoorsingel, negen nieuwbouwappartementen realiseren. De 

woningprijzen in Rotterdam zijn hoog en met de lage rente is er fors 

wat winst te maken voor ontwikkelaars in onze centraal gelegen wijk. 

De voorkeur gaat dan uit naar studio-appartementjes waarmee de 

winstmarge nog verder kan worden opgekrikt. 

Nog los van de woede over het veel te hoge bouwvolume, het negeren 

Artist’s impression
Walenburgerweg 68-70
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Geen ‘kiloknallerarchitectuur’ in Beschermd Stadsgezicht  

Bewoners zeggen nee tegen 
sloop van historische panden
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In het RCD-gebied zullen het Treehouse en vier andere ontwikkelingen een wand van  

hoogbouw vormen naar de Provenierswijk. 
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van overleg met omwonenden en de ‘kiloknallerarchitectuur’ die de 

website toont, betekent verlies van de historische Hamerpanden een 

aderlating voor de Walenburgerweg en het Beschermd Stadsgezicht 

van de Spoor- en Provenierssingel, waaronder deze panden vallen. 

Weliswaar verdienen de 125 jaar oude panden een stevige opknap-

beurt, maar ze kunnen met hun karakteristieke gevels nog jarenlang 

een prachtige bijdrage leveren aan de buurt. Ze liggen aan de drukke 

Walenburgerweg en op een steenworp afstand van de looproute 

tussen Blijdorp en Centraal Station.

Cultuurhistorisch waardevol
De prachtige bogen hebben goede potentie om een andere invulling 

te krijgen dan die van studiowoningen. Een oproep aan de nieuwe 

eigenaar om hiervoor open te staan, ligt dan ook voor de hand. Met 

restaurant Blij als buurman moet daar toch iets mogelijk zijn. Ook de 

twee bovenwoningen verdienen vanzelfsprekend een opknapbeurt. 

Ze zullen dan op de woningmarkt zeker goed verkopen en daarmee 

een verantwoorde bijdrage leveren aan onze wijk. 

Sloop van de cultuurhistorisch waardevolle panden is niet zomaar 

mogelijk. Ze zijn als beeldbepalend aangewezen en dat betekent dat 

de commissie van Welstand & Monumenten en de stedenbouwkundi-

gen van de gemeente een rol spelen in het planproces. 

De bewoners van Walenburgerweg, Spoorsingel en Hoevestraat hou-

den dit goed in de gaten en staan uiteraard altijd open voor overleg 

met de ontwikkelaar om zijn plannen te bespreken. In de geest van de 

nieuwe omgevingswet is participatie daarbij de eerste actie. 

Naar we vernomen hebben zijn er nog geen plannen bij de gemeente 

ingediend. Het is afwachten, maar we blijven alert.

>> 

In 2009 werd de Rotterdamse Bomenstructuurvisie (BSV) vastgesteld. 
Hierin zijn de meest bijzondere bomen van de stad opgesomd. Ook de tien 
platanen van het Delftseplein staan hierin. Naar het oordeel van de rechter 
kan wegens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) hun monumen-
tale status niet worden gepasseerd en mogen die bomen dus niet worden 
gekapt of verplaatst voor de bouw van Treehouse.

‘Eigen regels van de gemeente 
blokkeren bouw Treehouse’

Een van de eisers in de rechtszaak 
over de kap van de platanen op het 
Delftseplein is Miranda van den 
Broek. De eerste vraag die opkomt is 
wat de drijfveren zijn van deze actieve 
bewoonster van de Provenierswijk. 
‘Ik heb er altijd naar gestreefd om 
meer duidelijkheid te krijgen over 
wat onze mooie Provenierswijk te 
wachten staat door het vol bouwen 
van Rotterdam Central District 
(RCD), Pompenburg en dergelijke. 
Veel mensen beseffen niet dat er 
negatieve effecten zullen zijn van 
de cumulatie aan hoogbouw, onder 
andere qua zon, geluid, lucht en 
grondwater. Ik wil daarom dat de 
belangen van onze wijk serieus worden 
meegenomen in het proces, zeker 
omdat we zogenaamd niet tot het 
plangebied horen’, legt Miranda uit. 
‘Wat betreft de zaak van de platanen 
hadden we eerder door dan de 
Bomenridders dat het proces voor die 
kapvergunning heel vreemd liep. De 
leeftijden van de bomen waren ineens 
anders geworden dan genoteerd in de 
gemeentelijke bomendatabase en de 
bijzondere status van de bomen werd 
genegeerd. Dat was zo eigenaardig 
dat ik gelijk een voorlopige 
voorziening bij de rechtbank heb 
aangevraagd en contact opgenomen 
met de Bomenridders. Zo is die zaak 
gaan rollen. Overigens vind ik het ook 
van belang dat wanneer er al zoveel 
wordt gebouwd, er oog blijft voor 
het kwetsbaar groen en de dieren 
in de stad. Deze historische plek 
zou niet aan beton moeten worden 
opgeofferd.’ 

Miranda van de Broek
Schaduwstudie
Al sinds 2005 is Miranda betrokken 
bij de ontwikkelingen van het RCD. 
‘Ik heb in die eerste periode nog 
met de architect van het nieuwe 
CS vergaderd. Indertijd heb ik een 
bezonningsstudie, eigenlijk een 
schaduwstudie, gemaakt en heb 
vanaf 2010 - toen de Structuurvisie 
en het PlanMER van RCD werden 
vastgesteld - regelmatig zienswijzen 
ingediend en ingesproken.’
Het lijkt erop dat Miranda inmiddels 
al mening ambtenaar heeft 
overleefd. ‘Ja, dat klopt’, zegt ze. ‘En 
Stadsontwikkeling heeft moeten 
toegeven dat mijn zonnestudie klopt. 
Ook heb ik de raad erop gewezen 
dat hun bezonningsstudie van het 
Weenapoint-complex in het RCD niet 
klopte. Hun meetpunten lagen aan 
de zuidzijde van dat gebouw zodat 
er feitelijk niet werd gemeten wat 

Na een koud begin van het voorjaar 
werd het tijd om de geveltuinen in 
de wijk een beetje op te fleuren. 
Verschillende groenclubjes in 
Noord organiseerden daarom weer 
samen een geveltuinendag. In de 
Provenierswijk had de Groengroep 
geld van de wijkraad gekregen om 
planten te kopen. 
Bewoners van de Provenierswijk met 
een geveltuin konden op zaterdag 
29 mei uur in de Heultuin een paar 
plantjes komen ophalen. Het was een 
stralende zonnige dag. Er zijn plantjes 

Geveltuinendag Provenierswijk 
gehaald voor zo’n dertig plekken in 
de wijk. Sommige planten staan nu 
al in bloei en andere gaan later in het 
jaar de wijk van wat kleur voorzien. 
En dan maar hopen dat ze 
het zo naar hun zin hebben 
dat ze de komende jaren 
weer opkomen en steeds 
groter worden. De planten 
die over zijn worden de 
komende tijd nog uitgezet 
in de wijk.

Miranda van de Broek, actieve wijkbewoonster: 

Van de redactie 

de schaduwwerking van de nieuwe 
torens was. Ik kreeg na die sessie 
een compliment dat “ik mijn huiswerk 
goed had gedaan(!)”.’
Wat speelt er nog meer, na de winst 
van de platanen boven de bouw van 
Treehouse?
‘In de eerste plaats kon de gemeente 
nog tot 1 juni in hoger beroep gaan. 
Zij willen het Treehouse per se daar 
bouwen en zoeken naar iedere 
mogelijkheid om het toch door te 
kunnen laten gaan. Verder speelt nu 
onder andere het bestemmingsplan 
RCD en de Milieueffectrapportage: 
het blijft erg belangrijk dat de 
gemeente zich aan haar belofte 
houdt zodat bij de cumulatie van alle 
hoogbouw voldoende rekening wordt 
gehouden met de bewoners in de 
Provenierswijk. Dat is ook een vorm 
van inclusiviteit.’ 

Beschermd stadsgezicht ‘Waterproject Rose’ (rode markering). De dichte bebouwing op hoek Spoorsingel 

en Walenburgerweg



B!ts is gevestigd in het oude school-
gebouw van de basisschool De Klimop 
aan de Klein Coolstraat. B!ts staat 
voor Bijzonder InterventieTeam 
Schoolgang. Het is een onderdeel van 
het Passercollege (Voortgezet Speci-
aal Onderwijs) en valt onder stichting 
BOOR (Best denkbare openbare 
onderwijs Rotterdam).  

Afgelopen najaar hebben wij van B!ts het 

plan gevat ons meer in de Provenierswijk 

te presenteren. Dat hebben we gedaan 

in coronatijd door kaarten te maken 

voor ouderen uit de buurt met de tekst 

‘Speciaal voor U’. Hierop hebben we leuke 

reacties gehad.  

Tevens ruimen we af en toe met onze 

leerlingen van de mbo-voorbereidings-

klas zwerfvuil op van het Baljuwplein. 

Inmiddels wordt onze tuin opgepakt door 

buurtgenoot Eric Douma (landschapsar-

chitectuur). In de toekomst willen we 

de gelegenheid bieden voor en door 

bijzondere mensen om in de tuin een 

kopje koffie of thee te komen gebruiken. 

We denken dan aan een win/winsituatie 

waarbij onze leerlingen een soort ‘stage’ 

kunnen vervullen. Bijvoorbeeld door in het 

‘Emmahuis’ vrijwilligerswerk te doen of 

flyers rond te brengen voor een bedrijfje 

in de buurt. Voorlopig zal eerst de tuin een 

make-over krijgen en zodra de corona-

maatregelen het toelaten, kan dit plan 

worden gerealiseerd.

 Jacquoline Janssen, 

Interventie/MBO-voorbereiding 

Nadere kennismaking met B!ts 

Meer informatie: 
j.janssen@hetpassercollege.nl  
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Nu de zomervakantie nadert kijken ze op 

basisschool De Provenier terug op een 

schooljaar om niet snel te vergeten. Na 

de zomervakantie vorig jaar leek alles 

weer een beetje normaal, aldus peuterjuf 

Anita Nijsse, die al 41 jaar op de school 

werkt. ‘We zijn lekker van start gegaan, 

er was toen bijna niets aan de hand. 

Ja, de kinderen moesten heel vaak hun 

handen wassen, maar verder merkte je 

er weinig van.’

Wat wel anders was, is dat jarige leerlin-

gen geen traktatie mochten meenemen 

naar school. ‘Een groot gemis’, zegt 

collega Els Waanders, die al 26 jaar met 

Anita samenwerkt op de peuterspeel-

zaal. ‘We hangen wel slingers op in de 

klas, maar een verjaardag zonder trakta-

tie is natuurlijk minder leuk.’ 

En dan moet de ingrijpendste verande-

ring nog komen: premier Rutte kondigt 

in december een nieuwe lockdown aan, 

één dag later gaan alle scholen dicht. De 

kerstvakantie begint noodgedwongen 

drie dagen eerder en dus kan er een 

streep door alle feestelijkheden. ‘De 

school was al omgetoverd en toen moes-

ten we aan de kinderen vertellen dat het 

niet doorging. Dat vonden ze absoluut 

niet leuk’, vertelt Anita. 

Noodopvang 

Juf Heleen Goud van groep 5 werkt dan 

pas twee maanden op De Provenier. ‘Ik 

zag enorm op tegen het online lesge-

ven’, bekent ze. ‘De eerste dag na de 

kerstvakantie gaf ik klassikaal les, maar 

dat bleek geen succes. Ik zag leerlingen 

langzaam van hun schermpjes wegglij-

den.’ Ze besluit haar klas op te splitsen in 

drie groepen, dat werkt beter.

Ondertussen vangen Anita en Els kin-

deren van ouders met cruciale beroe-

pen op, zowel peuters als kleuters. ‘De 

noodopvang was eigenlijk een feestje. 

Doordat er veel minder leerlingen 

waren, was er meer tijd om te spe-

len. We gingen vaak met ze koken en 

bakken.’ Ook merken de peuterjuffen 

dat de kinderen zelf erg blij waren om te 

komen. ‘Ze zeiden: nu moeten we niet 

naar school, maar mogen we.’ Hun klas-

genootjes mogen elke week één uurtje 

komen op het schoolplein. Die behoefte 

blijkt erg groot. ‘Logisch’, vindt Anita. 

‘Ze wilden heel graag hun vriendjes en 

vriendinnetjes weer zien.’ De leerlingen 

krijgen ook pakketjes met opdrachtjes 

mee naar huis. ‘Veel ouders waren heel 

blij dat we dat deden’, zegt Els.

In de hogere klassen blijft het digi-

tale onderwijs een uitdaging, vertelt 

Heleen. ‘Je merkte dat je net niet goed 

genoeg les kon geven. Erg frustrerend.’ 

Tegelijkertijd heeft het haar ook crea-

tiever gemaakt: ‘Ik heb geleerd leuke 

opdrachten te verzinnen, waar leerlin-

gen ook iets van opstaken, en dingen 

terug te brengen tot de essentie.’

Weer naar school
Begin februari komt de dag waar 

iedereen op De Provenier lang naar 

heeft uitgekeken: alle leerlingen mogen 

weer naar school. ‘Die eerste dag was 

geweldig’, blikt Heleen terug. ‘Je kon 

elkaar weer in het echt zien, even aan-

raken, daar hadden zowel zij als wij erg 

veel behoefte aan.’ Nederland is op dat 

moment gehuld in een dik pak sneeuw. 

‘Het was één grote happening. Alleen 

maar aan het spelen, spelen, spelen’, 

weten de peuterjuffen nog goed.

Ze zijn trots op de ouders die het vol-

gens Anita ‘razend druk’ hebben gehad 

in die acht lange weken. ‘Werken én les-

geven, ik heb er bewondering voor hoe 

ze dat allemaal hebben gedaan.’ Ook 

Het nieuwe leerjaar leek stiekem toch een beetje met het ‘oude normaal’ 
te beginnen op De Provenier, maar toen bereikte de tweede coronagolf 
ons land. Opnieuw moest de school haar deuren sluiten en zaten de 
kinderen thuis. Juffen Anita, Els en Heleen blikken terug.

voor sommige leerlingen was het een lastige 

periode, vertelt Heleen. ‘De omstandigheden 

waren lang niet overal optimaal. Deson-

danks valt het me mee hoeveel kinderen een 

leerachterstand hebben opgelopen tijdens 

de lockdown.’

Dat de leerlingen terug zijn, betekent niet 

dat het virus is verdwenen. Ook op school 

hebben ze te maken met de quarantainere-

gels als iemand klachten heeft. ‘Soms moet 

je kinderen naar huis sturen als ze zich niet 

goed voelen. Dat vinden ze heel moeilijk en 

dat blijft sneu’, zegt Heleen.

 

Koningsdag
Bij De Provenier waren ze wel toe aan een 

dag vol plezier en zonder zorgen. Gelukkig 

kwam toen Koningsdag. De school werd 

versierd en binnen werden oud-Hollandse 

spelletjes gespeeld. En ‘koning Willem’ en 

‘koningin Máxima’ kwamen op bezoek. ‘Dat 

was echt fantastisch’, blikt Heleen met 

een glimlach terug. ‘Vooral het ouderwetse 

koekhappen was erg populair.’ Volgens Anita 

was het weer een feestje als vanouds. ‘Ik 

heb alleen maar blije gezichten gezien.’ Het 

grote luchtkasteel bleek het hoogtepunt van 

de dag, de leerlingen waren er niet vanaf te 

slaan.

De dalende besmettingscijfers geven ook 

het onderwijs wat meer lucht en dat is hard 

nodig. De juffen kijken terug op een bijzonder 

intensief schooljaar. Anita heeft nog nooit 

zoiets meegemaakt en hoopt dat ook nooit 

meer mee te maken. Meer nog voor de kin-

deren dan voor haarzelf: ‘Kinderen hebben 

andere kinderen nodig’, stelt ze tot slot vast.

die samen dit project doet. Wij willen deze groep enthousiastelingen 

evenredig met het aantal kuipen gaan uitbreiden. Als dat lukt kunnen 

de minimoestuinen uitwaaien langs de gevels rondom het plein en in 

de zijstraten. Dan kunnen bewoners de kuipen adopteren en ervoor 

gaan zorgen. Uiteraard blijft alles onderdeel van het grotere Sla Lala 

geheel. Zo willen we een groene community creëren die samen voor 

de omgeving zorgt en het Baljuwplein een stuk aangenamer maakt.  

De uitkomst van het project is niet bepaald. Wij laten ons ook verras-

sen’, stellen de trekkers Renée en Sander. Wil je ook onderdeel worden 

van Sla Lala, neem dan contact op met de initiatiefnemers of loop 

langs bij de Kar als daar wordt gewerkt. 

Sander Bokkinga info@sanderbokkinga.nl 

Renée Wilson rcamwilson@gmail.com

Tekst Coen Crawford

De eerste kuipen gevuld met eetbare planten staan al op het 
plein. Daar is zondag 6 juni  een zeer in het oog springende Kar 
met de letter SLA op het dak bijgekomen. Dit is het begin van 
het project Sla Lala. 

De trekkers van deze kar zijn groenontwerpster Renée Wilson en 

kunstenaar/architect Sander Bokkinga. Na gesprekken met wijk- 

netwerker Geert Renes en wijkraadslid Marjan van Hoorn, is een  

bewonersinitiatief ontstaan voor een ‘drijvende’ moestuin met en  

door bewoners en gebruikers van het Baljuwplein. De locatie is het 

stuk grasveld aan de noordzijde op het plein, daar waar nu zelden 

iemand te vinden is. 

Het gevoel dat er wel iets ‘groens’ kon gebeuren, leefde al tijden bij 

omwonenden van het plein. Deze signalen werden opgevangen door 

Renée en Sander. Tijdens de eerste lockdown, met de kinderen thuis, 

kwamen ze elkaar veelvuldig tegen op het plein. Zo ontstond het plan 

voor Uitspanning BIJ, wat naast groen de componenten speel- en  

kunstobject in zich had. Dit project bleek te lastig van de grond  

te krijgen. 

Samen zorgen voor de omgeving
Een intensief proces volgde en daaruit is uiteindelijk Sla Lala voortge-

komen. ‘Het project wil demontabel zijn. Het loopt dit jaar tot half ok-

tober en dan wordt alles weer opgeruimd. Volgend jaar zijn we in april 

terug en in oktober gaan we wederom alles opbergen. Dit jaar zijn we 

begonnen met een veertigtal minimoestuinen in kuipen en de Kar. De 

Kar is onze thuisbasis en het uitroepteken van het project dat nodig is 

om nieuwsgierigheid te creëren. Er is nu een groep enthousiastelingen 

Sla Lala op 
het Baljuwplein! 

De Provenier
De Provenier heeft 
een bijzonder schooljaar 
achter de rug

De trekkers van Sla Lala Renée en Sander op de bok van de Kar. 

Koningsdag
2021

Foto: Marjan van Hoorn
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wat hun ideeën voor de ‘nieuwe’ Jacob Loisbuurt zijn. ‘Het gaat dan wel 

vooral om zaken waar bewoners in het dagelijks leven tegen aanlopen’, 

zegt omgevingsmanager Sjoerd Ennenga.

Projectmanager Ronald Nootenboom legt uit dat de ruimte voor 

aanpassingen klein is: ‘Het gaat echt voornamelijk om onderhoud, dus 

zo’n 80 tot 90 procent van de plannen staat al vast. Bovendien is de 

openbare ruimte schaars in de buurt’, benadrukt hij erbij. 

Zo zijn de stoepen in de meeste zijstraten van de Jacob Loisstraat erg 

smal. Hierdoor zijn volgens hem de mogelijkheden voor meer groen in 

de wijk niet oneindig. ‘Een extra boom betekent in de praktijk vaak een 

parkeerplaats minder en daar is niet iedereen voorstander van.’ 

Het is dus aan de leden van de klankbordgroep en ambtenaren van 

Stadsontwikkeling de taak om de neuzen dezelfde kant op te krijgen.  

** De bijeenkomst van de klankbordgroep viel in de productieperiode 

van Provenieuws en is hier niet meegenomen. 

De gemeente gaat de riolering vervangen in de Jacob Loisstraat, 

Van der Schellingstraat, Pieter de Raadtstraat, Van der Sluysstraat, 

Schefferstraat, Obreenstraat, Van Waerschutstraat, Versijdenstraat 

en Nicolaas Zasstraat. Ook het Ungerplein wordt meegenomen in deze 

onderhoudsronde. 

Tijdens het groot onderhoud legt waterbedrijf Evides ook nieuwe wa-

terleidingen aan. De gemeente maakt daarnaast van de gelegenheid 

gebruik om enkele bovengrondse vuilcontainers te vervangen voor 

ondergrondse en sommige te verplaatsen naar een andere plek in de 

buurt. Verder komen er nieuwe speeltoestellen in de Jacob Loisstraat. 

Als de werkzaamheden voltooid zijn, krijgen alle eerdergenoemde 

straten - behalve de Pieter de Raadtstraat - nieuwe bestrating.

Het is nog niet duidelijk wanneer het groot onderhoud precies van 

start zal gaan, maar de gemeente mikt ergens in de loop van 2022. Dat 

lijkt nog ver weg, toch komt Stadsontwikkeling nu al graag in contact 

met bewoners om te inventariseren welke wensen er vanuit de buurt 

zijn waar mogelijk rekening mee kan worden gehouden.

Op 3 juni was de eerste bijeenkomst** van de zogenoemde klankbord-

groep waarin buurtbewoners met ambtenaren in gesprek gaan over 

De afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam doet 
in de loop van 2022 het oosten van de Provenierswijk aan: de 
schop gaat dan namelijk in de grond in de Jacob Loisbuurt voor 
groot onderhoud. Bewoners kunnen zich melden met plannen 
voor de herinrichting.

Tekst Coen Crawford

Volgend jaar groot onderhoud 
in de Jacob Loisbuurt

Kinderen uit de Provenierswijk konden in de meivakantie 
deelnemen aan een aantal activiteiten in de buitenlucht.  
Vanwege de coronaregels waren activiteiten binnen niet 
toegestaan. Met dit gegeven in hun achterhoofd hebben  
de jeugdmakelaars van Sol een programma bedacht met  
de natuur als thema. 

Tekst: Ruth Ubro

Op de eerste maandag in mei stonden creativiteit, samenwerken en 

communicatie centraal bij de bouw van ‘bamboestieken’. In een aantal 

teams hebben 24 wijkgenootjes met en tegen elkaar gestreden. Het 

beoogde doel was een zo hoog mogelijk bouwwerk te verwezenlijken 

via bamboestokken en elastieken. Het was mooi om te zien hoe de 

kinderen in teamverband fanatiek en volovergave ‘boemboestieken’ 

bouwden. 

Beestjes onderzoeken
Op donderdag 6 mei vertrokken maar liefst 23 kinderen met de 

stadsbus naar de Speeldernis. De reis ernaar toe was al een feest.  

De dag stond in het teken van activiteiten in de natuur. ’s Ochtens was 

het droog, met zelfs een héél klein beetje zon, maar het eindigde met 

Bouwwerken bouwen 

regenbuien. Gelukkig weerhield dit de kinderen niet om plezier  

te hebben. 

Zelf popcorn maken boven het kampvuur, beestjes onderzoeken en 

vuur leren aanmaken, waren leerzame en spannende activiteiten. 

Daarnaast was er ook veel tijd om te spelen in de natuurspeeltuin. 

Kleding nat, schoenen doorweekt, tussendoor snel droge kleding aan 

en doorgaan om vervolgens weer drijfnat te worden. Eén ding is zeker, 

de kinderen hebben volop genoten van dit dagje uit.  

Ondernemer uit de wijk

Vincent Bek van café Walenburg heeft besloten geen Coca Cola meer te schenken noch 
andere dranken van hetzelfde merk. Ook heeft hij diverse biermerken, zoals Tripel  
Karmeliet en Budweiser, in de ban gedaan. ‘Ik wil niets te maken hebben met bedrijven 
die het WK voetbal in Qatar sponsoren. En daarom komt ook Leffe erbij mij niet in.’

‘Geen steun aan WK voetbal in Qatar’ 

Eigenaar Café Walenburg 

voegt daad bij woord:

Tekst: Marjan van Hoorn

Vincent Bek

Jong Burger Blauw was een jaar actief in de Provenierswijk toen 
vanwege corona de activiteit een half jaar stil kwam te liggen. 
Merrick Leijnse, jongerenwerker bij Thuis op Straat en Sol heeft 
november vorig jaar de draad weer opgepakt. ‘De doelstelling is 
onveranderd: bijdragen aan een schone, hele en veilige wijk.’

Tekst en foto: Marjan van Hoorn

De groep Jong Burger Blauw bestaat nu uit acht personen, vier 

jongens, twee meiden en twee begeleiders. De zes jongeren komen 

uit de Provenierswijk, de Agniesebuurt en het Oude Noorden. ‘En dat 

is wat er veranderd is. Het eerste jaar schouwde de groep alleen in de 

Provenierswijk en nu doen we dat in drie wijken elke woensdagavond 

van zes tot acht uur. We willen vaker schouwen om meer te kunnen 

betekenen’, zegt jongerenwerker Merrick Leijnse.

Bekvechten
Ze lopen hun ronde door de wijken en letten op de veiligheid, kapot 

straatmeubilair, grofvuil naast containers, verzakkingen op straat, maar 

ook op overlast door bewoners. Niets ontgaat hun. ‘We geven alles wat 

we zien meteen door via de BB-app of MeldR. We komen soms rare 

situaties tegen, zoals twee bekvechtende buren die bijna op de vuist 

Jong Burger Blauw

gingen. Dat hebben we toen voorkomen door met hen te praten.’ 

De jongeren zijn vrijwilliger of vallen onder het project Jongeren 

Bijbaan van TOS. ‘Jongeren die een bijbaantje zoeken en die actief 

zijn in hun wijk of uitblinken op school komen hiervoor in aanmerking’, 

vertelt Merrick. 

Een tijd geleden heeft de groep Jong Burger Blauw gesproken 

met een aantal ‘hangjongeren’ uit de wijk die aangaven dat ze heel 

graag wat wilden doen. ‘Ze verveelden zich stierlijk omdat er voor 

hen niets te doen is in de wijk. We zijn toen begonnen met sporten 

en voetballen. Er is een team van acht jongens uit voortgekomen, 

FC Provenier 33, dat het fantastisch doet in de stadscompetitie. 

Ze spelen 26 juni in de stadsfinale en dat heeft hun zelfvertrouwen 

gegeven. Dit is echt een opsteker voor iedereen die hieraan heeft 

meegedaan’, benadrukt Merrick en hij besluit peinzend: ‘Het afgelopen 

jaar is een verloren jaar geweest voor de kinderen. Die hebben het 

echt heel zwaar gehad.’    

 

‘Als afnemer van Coca Cola krijg je veel-

vuldig online informatie voorgeschoteld’, 

vertelt Vincent Bek van café Walenburg. 

‘Daarin komen onderwerpen als duur-

zaamheid, diversiteit en milieu aan de 

orde. Maar daar zie je in de praktijk weinig 

van terug bij deze multinational. En onder-

tussen sponsoren ze wel het WK in Qatar. 

Tot nu toe zijn bij de bouw van stadions en 

vliegvelden ruim 6500 arbeidsmigranten 

omgekomen. Bovendien zijn de mensen-

rechten in Qatar zelf ook ver te zoeken.’

Als er één bedrijf is dat een statement 

kan maken tegenover Qatar over mensen-

rechten is dat WK-sponsor Coca Cola wel. 

‘Maar als je je dan verschuilt achter de  

Fifa, die al sinds 2018 aan het praten is  

met Qatar, heb je wat mij betreft afge-

daan. Dat is de reden waarom Coca Cola, 

Fanta, Sprite, Minute Maid en Chaudfon-

taine er niet meer inkomen.’ Ook de bier-

merken die het WK sponsoren worden 

niet verkocht. Zo is Tripel Karmeliet uit 

het schap verdwenen. Dit bier wordt ge-

brouwen door brouwerijen van AB ImBev 

die met Budweiser het WK sponsort. 

Het verdwijnen van deze bieren is 

niet echt een probleem, want bij Café 

Walenburg heb je de keuze uit 26 bieren 

op tap en 260 op fles. Goede bieren van 

brouwerijen die aandacht hebben voor 

de planeet, aldus Vincent. Zo noemt hij 

Gulpner met een klimaatneutrale pro-

ductie en het Schotse Brewdog, 

dat sinds 2020 klimaatpositief is.  

‘Ik ben het laatste jaar gaan nadenken 

over duurzamer ondernemen. Alle snacks 

en hapjes die in het café worden geser-

veerd zijn vega. Ook ben ik gestopt met 

verkoop van flesjes water.’ Klanten kunnen 

kiezen uit gratis kraanwater of bruiswater, 

waarvoor een kleine vergoeding wordt 

gevraagd.  

En als alternatief voor de frisdranken  

van Coca heeft Vincent voor Fritz-Kola  

gekozen. ’Het bedrijf is milieubewust 

en actief bezig met duurzaamheid. Zo’n 

instelling onderschrijf ik van ganser harte. 

De vraag aan ons allen is: wat kan ik doen 

om de planeet leefbaar door te geven?’ 
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(Het Bouwbedrijf, bladzijden 102 en 103)
Wij publiceeren hierbij het ontwerp voor een nieuw gebouw voor den 

Raad van Arbeid te Rotterdam, opgemaakt door de Rotterdamsche 

architecten Hooykaas, Lockhorst en Van Wijngaarden. 

(SAR 444.01/(6167)/Jaarverslag 1933/blz.19 hfdst.13 Raad van Arbeid 

Walenburgerweg 121 en Baljuwstraat 1)  

Bestaande Toestand
Reeds sedert 1920 zijn de kantoren van den Raad van Arbeid te 

Rotterdam ondergebracht in een complex oude panden aan de 

Prins Hendrikkade. De bestaande behuizing vormt een waar 

doolhof en door nijpend gebrek aan ruimte voldoet de plaatsing van 

het personeel niet aan redelijke eischen. Herhaalde malen zijn de 

noodige stappen gedaan om uit den onhoudbaren toestand te komen, 

doch geen dezer plannen kon een bevredigde oplossing brengen. 

Definitief Ontwerp
Ten slotte is overgegaan tot het ontwerpen van een nieuw gebouw, 

waarin de dienst van den Raad op praktische wijze kan worden 

gehuisvest, op een terrein in het uitbreidingsplan ‘Blijdorp’, begrensd 

door de Schepenstraat, Baljuwstraat en Walenburgerweg. Het bouw-

terrein heeft een oppervlakte van 34 x 68 m ± 2312 m2. De hoofdin-

gang is op den hoek van de Baljuwstraat gelegen. 

Indeeling
In verband met de omstandigheid, dat in het gebouw verschillende 

takken van de dienst moeten worden ondergebracht en voor het 

publiek gemakkelijk bereikbaar moeten zijn, is een plan ontstaan, 

waarbij de publieke hal centraal is gelegen en de kantoorlokalen 

zijn gegroepeerd. De beganegrond is geheel volgebouwd en bevat 

lokaliteiten ten behoeve van de uitvoering der invaliditeitswet en de 

geneeskundige afdeeling. Voorts lokaliteiten voor de uitvoering van 

onder andere de Ongevallen en Ziektewet en een bijkantoor van de 

posterijen.

Dienstgangen en -trappen voor een gemakkelijke communicatie voor 

het personeel buiten de voor het publiek bestemde ruimten om. In 

het sousterrein bevinden zich de garderobe’s, rijwielberging, archief- 

en magazijnruimten en andere dienstvertrekken. Op de 1e verdieping 

zijn ondergebracht de benoodigde kantoorruimten voor den bui-

tendienst en de afdeeling Vrijwillige Ouderdomsverzekering, Aan de 

zijde van den Schepenweg vindt men de vergaderzaal voor den Raad, 

het kabinet van den voorzitter, kamer van den chef de bureau en het 

secretariaat.

De publieke hal van den beganen grond heeft een hoogte van twee 

verdiepngen. De tweede verdieping bevat de juridische afdeeling, 

de cantineruimte voor het personeel met aangrenzend dakterras, 

reservelokalen en de woning van den congierge. 

Gemakkelijke hoofdtrappen en een lift geven op de juiste plaats een 

goede verbinding tusschen de verschillende verdiepingen. In verband 

met de toekomstige wijzigingen in den dienst is de hoofdconstructie 

ontworpen als betonskelet met kolommen op onderlingen afstand 

van 6 m, waartusschen de noodige scheidingswanden zijn aange-

bracht. Met het oog op de beschikbare bouwsom zal de uitvoering 

degelijk, doch eenvoudig zijn. De aanbesteding had 30 December 

1932 plaats. De ruwbouw is gegund voor f 263.700,-- .

1933, arch. Hooykaas, Lockhorst en Van Wijngaarden

HNI/(v.h. NAI) / Het Bouwbedrijf (no. 9, 5mei 1933 blz. 

102 en 103). Depotplaats 225604. Gevel Baljuwstraat.

1933, Raad van Arbeid, HNA, vh NAI, arch. Hooykaas, 

Lockhorst en Van Wijngaarden Perspectief van uit 

hoek Schepen- en Baljuwstraat. 

1951, Walenburgerweg links voor Raad van Arbeid en 

lijn 22 (motorrijtuig 411).
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1934

De Banier14/4/1934 Staatkundig gereformeerd dagblad

Postbus verplaatst 
De directeur van het Postkantoor hier ter stede maakt bekend, 

dat met ingang van 16 April a.s. de brievenbus, staande aan de 

Hoevestraat alhier zal worden verplaatst naar den Walenburgerweg 

tegen den gevel van het aldaar te vestigen bijpostkantoor in 

het gebouw van den Raad van Arbeid en die, staande aan den 

Provenierssingel naar het postagentschap aan den Schieweg 92.

 

1935

Twents Dagblad 27/8/1935/ RN 27/8/1935

Walenburgerweg, Hulppostkantoor vergeten af te sluiten
Kluis in een hulppostkantoor te Rotterdam open gevonden. 

Door beambte vergeten te sluiten?

Gisteravond omstreeks half elf ontdekten voorbijgangers dat de kluis 

open stond van het hulppostkantoor, dat gevestigd is in het gebouw 

van den Raad van Arbeid aan den Walenburgerweg te Rotterdam. 

Deze kluis bevindt zich dicht bij het raam aan de straatzijde, terwijl 

er bovendien dag en nacht een klein lampje boven de deur brandt, 

zoodat men van buiten uit gemakkelijk kan zien dat er onraad is. 

Onmiddellijk werd de politie gewaarschuwd en spoedig waren vele 

agenten met auto’s ter plaatse aangekomen. Men begon onmiddellijk 

de geheele omgeving af te zetten en een nauwkeurig onderzoek werd 

ingesteld. Men kwam weldra tot de ontdekking, dat niets vermist 

werd, terwijl er geen sporen van inbraak te vinden waren. Waarschijn-

lijk heeft één der ambtenaren vergeten de deur van de kluis te sluiten. 

17/3/1934 De Grondwet, (krant)

Tekst: Wim Berkel

3

1952, GAR bib S11A10, Boek 

Rotterdam en hoe het bouwde

Blz.74, Raad van Arbeid, 

1974, Walenburgerweg nabij  Raad van

 Arbeidgebouw, met achter de Provenierskerk 

 (gesloopt 1976).
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1938, luchtfoto met het al gebouwde Raad van Arbeid.

2015, Walenburgerweg RaadvArbeidgebouw al met hoge torens 

op achtergrond.

8

Pand Walenburgerweg 68 - 70
C.J. van Tussenbroek bouwde in 1898 twee panden op Walenbur-

gerweg, in die tijd genummerd 112 en 114 (bouwtekening 4/3/1898 

BW1721/557). Zo is te vinden op een ‘vernummeringskaart’ uit 1903. 

Tijdens de bouw woont de bouwer er zelf. In 1900 is in het Adresboek 

te vinden dat P.A. Waasdijk op 112-114 is gevestigd.  In 1915 zijn de 

panden omgenummerd naar 68 en 70. In het AB van 1916 staat  

architect W. Dahlen op Walenburgerweg 70B (bovenwoning) vermeld.  

RN 2/11/1918  

Aan de heeren Bouwman en Vreugdenhil is voor een proeftijd, ein-

digende 23 juni 1920, vergunning verleend tot het oprichten van een 

inrichting tot het bereiden van karnemelk met twee electromotoren, 

elk van 1 pk tot het aandrijven van een karn, een melkpomp en twee 

roertoestellen in het pakhuis van de panden aan den Walenburger-

weg no. 68 en 70.  

De Tijd 27/10/1934 

In 1934 gaat J. Vreugdenhil, van de Vereenigde melkhandel, tevens

‘commisionair in zuivelprodukten’, Walenburgerweg 70, failliet. 

RN 29/5/31 

Auto Garage Walenburg is gevestigd aan Walenburgerweg 68-70

In augustus 1931 wordt aan hr  J.Bohré, via Hinderwet B&W, vergun-

ning verleend voor de bouw van ondergrondse ketels voor 6000 L en 

2000 L benzine. Auto Garage Walenburg komt in 1936 in handen van 

eigenaar M.E. Kalkman. 

Vanaf 1950 is er Garage Utar gevestigd, Sub-Dealer, met 

Demontratiewagen en Showroom op nr. 72.  

AD 21/8/1965 – AD 09/01/1969

Morris MG garage, eigenaar Claassen, Walenburgerweg 68-74 

Showroom 72. 

Vanaf 1975 runt Herman Hamer het ‘Classic Car Hospital’, 

Walenburgerweg 68-70.
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Gebouw voor den Raad van Arbeid 
Walenburgerweg Rotterdam,

architecten  
Hooykaas, Lockhorst en  

Van Wijngaarden

Historisch wijknieuws 



 

 

De Habbekratz 
weer open
Sinds woensdag 19 mei is de wijkkringloop de Hab-

bekratz weer open en in vol bedrijf. De lockdown-pe-

rioden zijn gebruikt om een grote schoonmaak en 

opruimactie te houden. De Habbekratz ziet er weer 

gezellig uit en is elke woensdag, donderdag en vrijdag 

van 11.00 tot 16.00 uur geopend. De coronaregels blij-

ven natuurlijk wel van kracht. Helaas kan er nog geen 

koffie of thee worden geschonken voor bezoekers, 

maar hopelijk zal dat niet lang meer duren. Kom gauw 

weer eens langs!
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Contact 
e-mail: wijkraden@rotterdam.nl

www.rotterdam.nl/provenierswijk

De wijkraad is de afgelopen periode hard bezig geweest op het 
gebied van verkamering. Mede naar aanleiding van de brief die 
we als gezamenlijke wijkraden Noord hebben gestuurd aan de 
wethouder, is er vanaf 1 februari een nieuwe richtlijn in het leven 
geroepen. 

Deze nieuwe richtlijn houdt in dat er niet mag worden verkamerd als 

er binnen een straal van 50 meter al een pand verkamerd is. Mocht 

dit wel het geval zijn, dan zal de gemeente geen vergunning verlenen. 

Eigenaren moeten natuurlijk wel een vergunning aanvragen. Mocht 

je in je eigen omgeving panden zien die worden verkamerd, maar heb 

je twijfels of er wel een vergunning is, dien dan een klacht in bij de 

gemeente, via haar website, opdat die het verder kan onderzoeken. 

Bij verkamering moet je denken aan panden met heel veel kamers die 

afzonderlijk worden verhuurd.  

Splitsen van woningen
Het is al een stap vooruit dat verkamering wordt beperkt; echter de 

huisjesbazen zitten ook niet stil. Zij proberen nu opgekochte panden 

te splitsen in meerdere woningen om die woningen vervolgens verder 

te verkameren. Op dit moment kun je zonder vergunning verkameren 

tot maximaal drie kamers. Het effect is hetzelfde, namelijk dat er veel 

te veel mensen in een pand worden ‘geduwd’. Ook hierover heeft de 

wijkraad een brief aan de wethouder gestuurd, met het verzoek om 

alle vergunningen op te schorten voor panden die worden omgezet in 

meerdere woningen. Net zo lang totdat hiervoor een oplossing is. 

Tevens is het verzoek gedaan om de vergunningplicht voor verkame-

ren te verlagen van vier naar drie kamers. We hopen dat er snel een 

oplossing komt. Tot die tijd is het echter goed om zoveel mogelijk be-

zwaar te maken bij vergunningaanvragen voor splitsing van panden in 

meerdere woningen. Zeker als het vermoeden bestaat dat dat alleen 

maar bedoeld is om zoveel mogelijk mensen in een pand te krijgen. 

Samen houden we de wijk leefbaar. 

Onder redactie 
van Wijkraad 

Provenierswijk

v.l.n.r.: Dennis Willemse,  Ingeborg Absil, Klaas van der Burg, Matthijs Sandmann, Marjan van Hoorn

Meer groen mogelijk
Vanuit de gemeente wordt een korte presentatie gegeven over 
plekken in de wijk waar uitbreiding van groen nog mogelijk is. 
De gebiedsnetweker geeft uitleg over de mogelijkheden voor 
bewoners om in de eigen straat en buurt meer groen te realiseren. 
Waar moet je zijn bij de gemeente en hoeveel subsidie kan je 
krijgen. Om te weten hoe het in de praktijk werkt, gaan we in 
gesprek met actieve bewoners. 
Het bijzondere van deze avond is dat alle bewoners kunnen deel
nemen. Dus niet alleen kijken, maar ook actief meepraten! We 
hopen op een grote opkomst, meld je dus aan via GebiedNoord@
rotterdam.nl. De link voor de bijeenkomst wordt je dan toegestuurd. 

Een van de doelstellingen van de wijkraad is meer en beter groen 
in de Provenierswijk. Inmiddels zijn er afgelopen jaren vele initia-
tieven door bewoners genomen om de wijk te vergroenen. Denk 
aan het Ungerplein, de vele geveltuintjes, de bloembakken op de 
Stationssingel en in de Harddraverstraat of de moestuinbakken op 
het Baljuwplein. Deze en andere voorbeelden willen we graag in het 
zonnetje zetten en met andere bewoners delen ter inspiratie. 

Volg ons op Facebook: 

Wijkraad Provenierswijk 

In memoriam Edy Rahantoknam
Op 12 mei is wijkbewoner Edy Rahantoknam aan de gevolgen van  

een hartinfarct overleden.

Edy was ir-architect en werkte van 1986 tot 1994 als extern-des-

kundige bij de Bewonersvereniging Provenierswijk. In deze functie 

adviseerde en ondersteunde hij wijkbewoners die vanwege de stads-

vernieuwing te maken kregen met sloop en nieuwbouw of renovatie 

van hun woning. Hij bewaakte daarbij dat bewoners inspraak kregen 

in het proces en de plannen van de projectgroep Stadsvernieuwing. 

Edy maakte zich sterk voor de sanering van de vervuilde grond tussen 

de Schiekade en de Van der Sluijsstraat. Bewoners konden in de 

buurtwinkel bij hem terecht met hun vragen. Ook maakte hij deel uit 

van de redactie van de wijkkrant.

Edy genoot ook van leuke dingen doen met bewoners, zoals de jaar-

lijkse wijkfeesten. In 1991 kreeg hij het voor elkaar dat de bewoners-

organisaties van Bergpolder en de Provenierswijk gezamenlijk één 

grote wielerronde door hun wijken organiseerden.  

Vanaf 1994 kwamen zijn prioriteiten meer te liggen bij zijn werk als 

architect. Zo ontwierp hij en had de bouwregie over een kerk in Nij-

verdal en een stadsvilla in Amsterdam. Ook gaf hij les aan bouwkun-

destudenten op de hogeschool.

De Provenierswijk zat in zijn hart gebakken. In 1997 kwam hij met zijn 

vriendin Elske Geleedst in de Harddraverstraat wonen. Net op tijd 

om actief bij te kunnen dragen aan het bewonersprotest tegen de 

mogelijke komst van de Randstadrail en de hoogbouwplannen van het 

Centraal Station.

Edy hield van de sfeer in de wijk en van de wijkbewoners. Hij mocht 

helaas maar 71 jaar worden.

Na de acties rond kerst en jaarwisseling 

in 2020 zijn we begin april 2021 gestart 

met paasbroodjes uitdelen aan wijkbe-

woners die een steuntje kunnen gebrui-

ken. Eind mei zijn door de vrijwilligers 

bloemen en druiven rondgebracht.

De corona-epidemie heeft de Proveniers- 

wijk niet overgeslagen. Bewoners, en dat 

geldt zeker voor de ouderen, zijn beperkt 

in hun bewegingen en de contacten met 

elkaar, hun familie en vrienden. Het is 

wachten op een mooie zomer met veel 

zon en vrolijkheid. 

Verrassingen
De BVP is bezig om uitjes en bezigheden 

te bedenken en te organiseren. In de 

meeste straten van de Provenierswijk 

zien de geveltuintjes er heel kleurig uit, 

dankzij actieve bewoners en potjes als 

Opzoomermee. Een goed begin dus. 

Nu nog de concertjes in de Waerschut, 

Heulbrug en Heultuin. Verder is het 

wachten op de tentoonstellingen, de 

zondagmiddagen met schilderen, bloem-

schikken en gezellige gesprekken bij 

Ouwerpower. Let vooral op de aankon-

digingen in de brievenbus, op affiches, 

website van de BVP, Facebook en e-mail. 

Elders in deze Provenieuws valt te lezen 

dat de acties voor het behoud van licht, 

frisse lucht en groen voor de wijk hoge 

prioriteit heeft. Ondertussen is er in de 

plannen voor het ‘Rotterdam Central 

District’ nog niet veel veranderd. De hoge 

torens en een dichte wand aan voorkant 

van CS zijn een echte bedreiging voor het 

milieu en de leefbaarheid in de wijk. De 

BVP laat zich niet ontmoedigen door de 

opstelling en plannen van de gemeente 

en de ambtenaren, en blijft zich verzetten. 

Maar eerst nieuwe contacten leggen, 

elkaar ontmoeten, steunen, actief zijn en 

genieten van een mooie zomer. Lekker 

samen naar buiten tussen het groen.

Bewonersvereniging Provenierswijk

Mooie zomer
Al enkele maanden hebben wij het met weinig zon en veel regen moeten doen. 
‘Buiten zijn’ bleef nogal beperkt en ‘bezoekjes thuis’ waren ook niet talrijk. 
Toch hebben de vrijwilligers van de Bewonersvereniging Provenierswijk veel 
bewoners in de wijk bezocht en met hen contact gehouden. 

Op 22 juni om 20.00 uur organiseert de wijkraad een  
speciale avond over Groen in de Wijk voor alle bewoners van  
de Provenierswijk.

Groen Special 22 juni

Sla Lala op het 
Baljuwplein! 

Geen verkamering zonder vergunning 

Edy Rahantoknam
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Bewonersvereniging Provenierswijk Buurtwinkel:  

(010) 466 17 66 en 06 16 06 80 99

Gemeente Rotterdam: 14010

Havensteder: (010) 890 25 25

Reparatieverzoeken: (010) 890 10 90

Algemeen alarmnummer: 112

Politie: 0900 88 44

Bureau Slachtofferhulp:   

(010) 436 01 44. Van 9.00 tot 17.00 

Inloop de Habbekratz: 06 421 05 332

Huis van de Wijk Propeller: (010) 465 76 13

Kindertelefoon gratis: 0800 0432. Van 14.00 tot 20.00

Speeltuin de Hoeve: (010) 467 25 25

Katholieke basisschool de Provenier:  (010) 465 83 08

De Waerschut, activiteitencentrum  

voor volwassenen: (010) 466 17 66

Ouderenwerk Noord: (010) 244 82 40

Theater ’t Kapelletje: (010) 467 70 14

Raadsvrouw: (010) 277 06 11

Maatschappelijk werk: (010) 443 07 00

Stichting Pluspunt Reactiveringscentrum:  

(010) 467 66 14 

Algemeen Klachtentelefoon: 14010

CityTec - Storingen aan de openbare  

verlichting: (010) 8908950

Klussendienst: (010) 456 40 22

Bouw- en woningtoezicht: (010) 489 48 44

Vertrouwensarts Kindermishandeling: (010) 412 81 10

Stadswinkel - parkeren: 0800 1545
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Zwerfvuil opruimen  
maakt het verschil 
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Je kan niet om haar heen. Sinds  
oktober vorig jaar loopt Nelly  
Bechtold elke dag een uur zwerfvuil 
te ruimen op de Spoorsingel. Onweer, 
wind en regen houden haar niet tegen;  
om vier uur ’s middags stapt ze haar 
huis uit gewapend met een plastic 
emmertje en een knijper om aan haar 
schoonmaakronde te beginnen. 

Van de Hoevebrug tot aan de Walen-

burgweg ruimt Nelly Bechtold vuil. Vuil 

dat achteloos is weggegooid, dat op de 

bankjes is blijven liggen, dat naast de 

afvalbakken terecht is gekomen of op de 

parkeerplaatsen is achtergelaten. Zelfs 

de troep die aan de kant in het water van 

de singel ligt, neemt ze mee. 

‘Goed voorbeeld, doet goed volgen’ is haar 

motto. ‘Ik hoop dat het mensen aan het 

denken zet als ze mij zakjes, flesjes en 

mondkapjes zien opruimen en dat ze dan 

de volgende keer hun afval niet op straat, 

maar in een prullenbak gooien.’ Bechtold, 

die jarenlang een huisartsenpraktijk aan 

de singel had, krijgt veel complimenten 

en waardering voor haar actie. ‘Er zijn 

veel mensen die me aanspreken en dan 

zeggen dat ze het fantastisch vinden dat 

ik dit elke dag weer doe, en dat geeft me 

veel voldoening.’ Ze kijkt trots om haar 

heen en wijst nog trotser naar het nest 

van een paar meetkoeten. ‘Kijk naar dat 

nest, geen papier of plastic te zien.  

De meerkoeten hebben alleen maar gras 

en takjes gebruikt omdat er geen zwerf-

vuil voorhanden was. Daar heb ik een 

steentje aan bijgedragen, denk ik dan, en 

dat maakt mij blij’, besluit Bechtold. 

Gelukkig is ze niet de enige wijkbewoner 

die soms elke dag, soms een of twee keer 

in de week in zijn of haar directe woon-

omgeving zwerfvuil opruimt. 

Tekst en fotografie  

Marjan van Hoorn

Nelly Bechtold


