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Nieuw bestemmingsplannen voor Rotterdam Central District 

Het is weer zover

>>  lees verder op pagina 2

Het ontwerpbestemmingsplan RCD (Rotterdam Central District) 
is ter inzage gelegd en de Bewonersvereniging heeft het voor-
nemen een zienswijze in te dienen. Op donderdag 3 september 
2020 was er een informatiebijeenkomst over de plannen waar-
voor ook bewoners van de Provenierswijk waren uitgenodigd. 
Er staat nogal wat op stapel en in de plannen staan punten, die 
wij niet zomaar kunnen accepteren.

Fotografie: Leen van Wijnen

Het RCD is nu in kleinere stukken opgedeeld en hiervoor gaat de 

gemeente bestemmingsplannen schrijven. Voor elk van deze bestem-

mingsplannen wordt weliswaar een plan ter inzage gelegd, maar er 

zijn geen milieueffectrapportages (MER) nodig. De projecten zijn 

kleiner en daardoor is het eenvoudiger om het bestemmingsplan op 

te stellen.

Er zijn grote gebouwen, zoals Nationale Nederlanden, Unilever, Groot-

handelsgebouw en het Schiekadeblok, die buiten het RCD vallen. Ook 

nieuwe voornemens, zoals de toren aan de Conradstraat en de torens 

aan de overzijde van de Schiekade, worden niet meegenomen. 

Het bestemmingsplan ‘Provenierswijk-Bentincklaan’, dat in 2014 is 

vastgesteld, laat zien dat de wijk zich verder uitstrekt dan waarmee 

in het ontwerpbestemmingsplan RCD rekening wordt gehouden. De 

bouwplannen van het RCD zijn overigens voor alle wijken in Noord van 

belang. Het gaat dus niet aan dat er geen MER’s worden gemaakt over 

de gevolgen voor de bewoners van de wijken, die aan de noordzijde 

van het spoor liggen.

Geen MER nodig
B&W hebben besloten dat er geen MER nodig is voor het ontwerp-

bestemmingsplan RCD. Heel handig is bedacht dat er voor het nu 

voorliggende ontwerp kan worden volstaan met enkele nota’s over  

de bezonning, lucht, licht, geluid, water, flora en fauna en dergelijke.

Bij de renovatie van het Rotterdam Centraal Station is er wel zo’n 

rapportage opgesteld. Tijdens en na de bouw is gebleken dat dit echt 

noodzakelijk was. Ook nu is een MER hard nodig.

Milieu
Eerst maar even de lucht. Vanuit de Provenierswijk gezien, wordt  

door de hoogte van de gebouwen het zicht op de hemel verminderd. 

Dat is voor de smalle straten in de wijk uiterst onaangenaam. Dat is 

nu al het geval en dat wordt als de plannen worden uitgevoerd alleen 

maar erger.

Verder is de verontreiniging van de lucht aan de achterzijde van 

het station een steeds groter probleem. De Provenierswijk wordt be-

grensd door de Schiekade, de Statenweg, de Walenburgerweg en het 

spoor, waarover dieseltreinen rijden die heel vervuilend zijn. Verder 
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is er het Weena en die weg behoort eveneens tot een van de meest 

vervuilde wegen in Rotterdam.

Hitte-eilanden en wind
Het is al vaker aan de verantwoordelijke managers in de gemeente 

gezegd. Door de voortgaande bouw van grote gebouwen en de verste-

ning van de RCD-grond zullen de hitte-eilanden toenemen. 

Verder zal door de wind het verblijf in het RCD onaangenaam zijn. Het 

helpt niet dat men in windtunnels het effect gaat meten en er vervol-

gens geen conclusies aan verbindt.

Eens hebben de bedenkers van de plannen in het RCD opgeschreven 

dat er een comfortzone zou komen. Dan zouden de bezoekers in hun 

‘leisure time’ volop kunnen genieten van een prettig bezoek aan de 

schitterende plinten van de gebouwen. Inmiddels is de Conradstraat 

nu al in de zomermaanden een onleefbare plek en daar moeten 

mensen staan wachten op de bus. Dat belooft wat wanneer de NS 

toestaat dat daar een gebouw van 180 meter zal verrijzen. Dankzij de 

aannemersroddel is inmiddels bekend dat de fundamenten al in het 

talud zijn gelegd.

Water
Vertegenwoordigers van de wijken ten noorden van het RCD hebben 

deelgenomen aan de besprekingen over het Deltaplan en vervolgens 

hebben zij de ontwikkelingen van Rotterdams Weerwoord gevolgd. 

Welnu alle aanbiedingen om mee te werken, alle verzoeken om gege-

vens en dergelijke zijn nauwelijks gehoord en verder volledig gene-

geerd. De Bewonersvereniging Provenierswijk wil de heer Verlinde 

hierover graag nog eens spreken.

De Provenierswijk en de andere wijken in Noord worden geplaagd 

door vaak onvoorspelbare gevolgen van het teveel aan water. Zware 

regenbuien vooroorzaken in heel Noord overstromingen, stervende 

bomen en drassige tuinen. Bewoners kunnen niet in de souterrains 

leven en in de tuinen staat het water dikwijls te hoog om er te kunnen 

verblijven.

Hoge en grote gebouwen hebben een stevige fundering nodig. Daar-

om worden er maatregelen genomen om diepe lagen in de grond te 

bereiken waarop de fundering kan rusten. Dan is het noodzakelijk het 

grondwater weg te pompen, te bevriezen en er moeten damwanden 

worden geslagen.

In elk geval zijn deze werkzaamheden desastreus voor het grond- 

waterpeil in de Provenierswijk.

Zon en schaduw
Over de zon en schaduw kunnen wij kort zijn. Er zijn grote gevolgen 

voor de bewoners van de Provenierswijk, de AgnieseBuurt en het 

Oude Noorden. Er zijn inmiddels bewoners in de Provenierswijk, die 

heel goed weten welke gevolgen de hoogte van de gebouwen zal 

hebben voor bezonning en schaduw.

In de zienswijze zal dat opnieuw worden beschreven en uitgelegd.

Zienswijze
Op 5 augustus 2020 heeft de gemeente Rotterdam de bewoners 

van de Provenierswijk een brief geschreven. Daarin is het ter inzage 

leggen van het ontwerpbestemmingsplan voor het RCD aangekon-

digd. Op 7 augustus 2020 heeft de BVP geprotesteerd tegen de korte 

tijd, die beschikbaar is om de zienswijze in te dienen. Er wordt nu druk 

gewerkt aan deze zienswijze. 

Als u deze Provenieuws nummer 3 leest, is de zienswijze naar wij 

hopen op tijd ingeleverd. Bewoners kunnen de zienswijze aanvragen 

bij de BVP. Graag een berichtje aan de redactie.

Bewonersvereniging Provenierswijk

September 2020.

>> 

voor de stank maar ook voor de 
vliegen.’ 
Het is een onhygiënische situatie. 
 ‘Meeuwen en duiven pikken de 
zakken open en verspreiden de 
inhoud over de stoep. Er lopen ratten 
rond. Als je de voordeur van de flat 
uitstapt, sta je tussen het afval. Drie 
bovengrondse containers op een rij, 
met aan de ene kant de ingang van de 
flat en aan de nadere kant een speel-
terrein voor kinderen. Wie bedenkt 
dat? En kan dat nou niet anders?’ 
Op de valreep zegt mevrouw Krin 
Switi: ‘Stemmen doe ik niet meer. 
Er wordt toch niet naar ons geluis-
terd. Wij moeten wachten tot Sint 
Jutemis voor er wat verandert.’

Tekst: Marjan van Hoorn

Boos is mevrouw Krin Switi als ze haar raam opendoet en de rotzooi rondom de vuil-
containers ziet. Boos als ze naar buiten stapt en moet uitkijken waar ze haar voeten 
zet. Boos als ze de zoveelste dag op rij de gemeente belt omdat de containers uitpui-
len en er een halve huisraad omheen ligt. Boos omdat er niets structureels gebeurt 
aan deze ellende. 

Mevrouw Krin Switi woont al meer dan veertig jaar 
in de wijk. In 1981 verhuist ze van de Hoevebuurt 
naar de Jacob Loisbuurt. Ze krijgt als eerste een 
sleutel overhandigt voor een nieuwbouwwoning in 
de wijk. Jaren woont ze met plezier in het complex 
op de hoek van de Van der Sluysstraat en Jacob 
Loisstraat. Dat plezier verdwijnt in de jaren dat er 
afvalcontainers komen. ‘In eerste instantie ging 
het nog wel’, zegt ze. ‘De bovengrondse containers 
stonden verspreid op de hoeken van de straat. 
Maar vervolgens werden de twee bij ons voor de 
flat geplaatst. Vanaf dat moment ging het bergaf-
waarts.’

Gemeente en Havensteder
Zonder overleg met de omwonenden werd er drie 
jaar geleden een derde bovengrondse contai-
ner bijgeplaatst. ‘Volgens de gemeente was dat 
tijdelijk, maar die container staat er nog steeds. 
En met die container is de vuilstort alleen maar 
toegenomen.’ Elke dag wordt er wel gebeld met 
14010 door een bewoner. Klacht is dat de contai-
ners te weinig of te laat worden geleegd en de 
rotzooi ernaast wordt ook niet direct weggehaald. 
‘Zo gauw er een vuilniszak of doos naast staat, vol-
gen er meer. Mensen denken dat je makkelijk wat 

‘Dit is het afvoerputje 
van de wijk’

grotere spullen in zo’n container kunt 
douwen en als dat niet lukt. Jammer, 
dan laten ze het staan.’
Ze heeft ook bij de woningcorporatie 
aangeklopt en menig mailtje ver-
stuurd met het verzoek om te helpen. 
‘Ik dacht misschien heeft Havenste-
der meer invloed dan de bewoners 
en luistert de gemeente wel naar 
hen. Maar dat blijkt dus ook niet het 
geval. Tenminste: er verandert niets. 
Iedereen vindt het vreselijk, iedereen 
moppert en klaagt. Maar er zijn niet 
zo veel mensen die wat doen. We 
moeten het samen oplossen.’ 

Ramen dicht vanwege stank
Een buurvrouw staat voor het open 
raam en zegt dat zij net de gemeente 
heeft gebeld. ‘En dan krijg je te horen 
dat het wel drie dagen kan duren 
voordat het wordt opgeruimd. Het 
is vrijdag en wij mogen het weekend 
met de overlast en de stank blijven 
zitten. Met die warme dagen moest 
je je ramen dichthouden, niet alleen Op de informatiebijeenkomst werd 

1. de kaart van het Rotterdam Central District getoond en 

2. het bestemmingsplan 2020 waarin het Groothandels- 

gebouw en het Schiekadeblok ontbreken.  

1
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Turks restaurant Ekmekci opent op CS  
Eerlijke prijzen 
en heerlijke gerechten’

‘Ekmekci is een echt familiebedrijf’, 

vertelt oprichter Murat Cifci. ‘Ik heb 

tandheelkunde gestudeerd in Amster-

dam, maar besloot toch om de horeca 

in te gaan.’ Zijn ooms Selcuk en Ayhan 

hadden al bijna dertig jaar een familie-

bakkerij en Murat zag een kans. ‘We zijn 

toen samen begonnen met het verkopen 

van belegde broodjes.’ Dat is inmiddels 

alweer zes jaar geleden en na de eerste 

vestiging in De Markthal volgden er snel 

nieuwe restaurants in Eindhoven en in 

Rotterdam, zoals in Alexandrium en op 

het Zuidplein.

Geluksboom in restaurant
Wat opvalt als je binnenkomt bij Ekmekci 

is de grote boom midden in het restau-

rant. Aan de takken hangen allemaal 

kaartjes. ‘Dit is een wensboom’, legt 

Murat uit. ‘Op het platteland in Turkije 

hingen dorpelingen in een grote oude 

boom gekleurde lintjes waarop hun 

grootste wens stond. Die wens ging 

vaak over gezondheid.’ Hij zag die bomen 

vaak tijdens zijn vakanties en vond dat 

mooi. ‘Niet alleen de uitstraling, maar 

ook het idee. Wie wil er nou geen  

goede gezondheid?’

Murat is hier geboren en opgegroeid 

met de Nederlandse en Turkse cultuur. 

‘Ik geloof dat ik de beste dingen uit 

beide culturen heb omarmd en hoop 

dit te kunnen overbrengen naar ande-

ren.’ Daarom staat de wensboom bij 

Ekmekci. ‘Wij wensen de hele wereld 

gezondheid toe en hopen een steentje 

bij te dragen aan het samenbrengen 

van mensen, culturen en geloven. Een 

van de manieren om dat voor elkaar te 

krijgen is door samen te eten.’

‘We hebben veel te bieden’
De specialiteit van Ekmekci is ‘gözle-

me’, heel dun deeg met verschillende 

toppings. ‘Mensen noemen het vaak 

een hartige, gesloten Turkse pannen-

koek. Het is een oud gerecht, maar we 

hebben er een eigen moderne draai 

aangegeven.’ Daarnaast staat het 

restaurant bekend om ‘kumpir’, een 

gepofte aardappel op z’n Turks. ‘Eerst 

wordt de aardappel geprakt met boter, 

kaas en zout en vervolgens gevuld we 

met vlees en verschillende groenten.’

In het verleden hielden horecazaken 

Na bijna een jaar leegstand is het Proveniersplein eindelijk weer een horecazaak 
rijker. Begin september opende Ekmekci zijn deuren; een restaurant met Turkse 
broodjes met een moderne twist.

op die plek - buiten de ov-poortjes - het 

niet lang vol. Toch maakt Murat zich 

geen zorgen. ‘Door onze goede naam in 

Rotterdam hopen we veel klanten te mo-

gen verwelkomen. Daarnaast willen we 

ons nadrukkelijk op de Provenierswijk 

richten. Ekmekci heeft wijkbewoners, 

maar ook scholieren veel te bieden.’

Er wordt gewerkt met dagverse produc-

ten en veel gerechten worden voor het 

oog van de gasten bereid. ‘We hebben 

heerlijke koffie en een gezellig interieur 

met mooie details en een buitenterras”, 

prijst Murat zijn zaak aan. ‘We moedigen 

iedereen aan een keer bij ons te komen 

eten of drinken.’

Ekmekci is elke dag geopend van 7.00 

tot 20.00 uur, voor zowel ontbijt, lunch 

als diner.

Murat Cifci
Oprichter Ekmekci 

onder de wensboom.

Ondernemer uit de wijkLinde Derickx,  
model en meubelontwerpster: 

 ‘Je moet zelf de 
slingers ophangen’
Linde Derickx reisde de hele wereld af voor haar werk als model. 
‘Ik leefde tot vorig jaar uit mijn koffers.’ Ze zocht een plek om te 
wonen en koos bewust voor Rotterdam. Dat was geen moeilijke 
keuze, zoals ze zelf zegt. ‘Rotterdam is een internationale en 
creatieve stad met een ruw randje. Met mooie musea, internati-
onale festivals en grootse evenementen, zeer inspirerend.’ 

Linde Derickx

met haar spiegel- en tafelontwerpen

‘Een klein jaar terug besloot ik daarom 

naast mijn modellenwerk wat meer tijd te 

besteden aan mijn andere passie. Uit de 

vele ideeën heb ik er een paar gekozen 

om die verder uit te werken. En ik ben 

begonnen met het maken van  spiegels, 

geïnspireerd op de vorm van wolken.’ Een 

vriendin vond ze zo mooi dat zij er een 

wilde hebben. Nu zijn de spiegels te koop 

en kunnen op maat worden geleverd. 

De-Forma
Haar volgende project is een salontafel. 

Linde laat een foto zien van een rots 

waarin een opvallend gevormde, roodge-

kleurde tekening (van geoxideerd metaal) 

je aandacht vraagt. ‘Deze vorm’, zegt Lin-

de enthousiast, ‘is mijn inspiratie voor de 

De-Forma, een set van twee salontafels 

waaraan ik de afgelopen maanden heel 

hard heb gewerkt.’ De salontafels hebben 

beide een grillige vorm en de zijkanten 

zijn afwisselend glad en geribbeld. ‘Je 

kunt door de tafels met de gladde kanten 

tegen elkaar te plaatsen drie verschil-

lende vormen creëren. Maar je kunt ze 

natuurlijk ook los van elkaar gebruiken.’

Sinds maart ligt Lindes modellenwerk 

voor een groot deel stil; ze krijgt vanwege 

de corona-uitbraak en de daarop volgen-

de maatregelen geen opdrachten meer 

buiten Europa. Dat komt mooi uit, want 

nu kan ze haar tijd in de verdere ontwik-

keling van de De-Forma steken. 

Naar Parijs
Ondertussen belt Linde ook even met 

de organisatoren van de Design Week in 

Tekst en fotografie:Marjan van Hoorn 

‘Voor Rotterdam heeft Linde Derickx 

bewust gekozen, maar het vinden van 

haar bovenwoning aan de Spoorsingel in 

de Provenierswijk is een gelukstreffer. 

‘Ik zit in het centrum van Rotterdam, en 

als ik naar buiten kijk, lijkt het wel alsof 

ik in een natuurgebied woon. Rotterdam 

is fantastisch en de Provenierswijk de 

mooiste wijk van de stad. Het is een 

sociale wijk en mijn buren zijn geweldig.’

Linde studeerde interieurarchitectuur 

aan de Hogeschool voor de Kunsten in 

Utrecht. In haar stagejaar in Amsterdam 

werd ze een aantal keren gescout. Zeven 

jaar geleden studeerde ze af als interi-

eurarchitect en in dat jaar besloot Linde 

fulltime modellenwerk te gaan doen. 

Dat was het begin van een succesvolle 

internationale modellencarrière waarbij 

ze fotoreportages maakte voor bekende 

merken, op de cover stond van interna-

tionale magazines en modeshows liep 

voor beroemde modeontwerpers.

Schetsboek
‘De interesse voor interieurs, architec-

tuur en design is nooit weggeweest’, 

legt Linde uit. ‘Door de vele reizen ben 

ik op bijzondere plekken geweest en 

heb interessante mensen ontmoet die 

mij hebben geïnspireerd.’ Ze had altijd 

haar schetsboek bij zich om snel een 

aantekening of schets te maken van een 

ingeving of een idee. Ze fotografeerde 

en legde opvallende situaties en objec-

ten vast. Er lagen stapels ideeën op de 

plank en de drang om daarmee wat te 

doen nam toe.

Parijs. ‘Je moet tenslotte zelf je slingers 

ophangen en alles doen om jouw passie 

te kunnen volgen. Ik had het geluk dat ze 

geïnteresseerd waren. Vervolgens heeft 

er een selectieprocedure plaatsge-

had, met als eindresultaat dat ze mijn 

ontwerp goed genoeg vonden voor hun 

expositie.’ 

Ze besluit om naast het eerste ont-

werp van lichtgewicht materiaal nog 

twee uitvoeringen in verschillende 

materialen en aangepaste vormgeving 

te produceren. ‘Het eerste model is 

gereed. De walnoothouten versie en het 

natuurstenen model met ovalen poten 

worden nu geproduceerd. Morgen ga ik 

het resultaat bekijken’, zegt een trotse 

ontwerpster. ‘Net op tijd voor de Design 

Week in Parijs, waar ik in de eerste week 

van september sta met mijn De-Forma.’ 

Tekst: Coen Crawford   Fotografie: Marjan van Hoorn



‘In de coronatijd kregen Cody, mijn 

zoontje, en ik een idee’, vertelt Elvira. 

‘Thuis begonnen we onze biologische 

melkpakken te bewaren om deze te 

gebruiken als kweekbak en kantop-

sluiting in één. Toen we tachtig pakken 

hadden gespaard konen we de omran-

ding maken en de boomspiegel vullen. 

Potgrond en compost erin, samen met 

goede nectarplanten, en afgemaakt 

met een bodembedekkende laag tegen 

uitdroging.

Twee maanden later met dit resultaat! 

Alles groeit en bloeit en ziet er geweldig 

fleurig uit. Van de planten die zijn uitge-

bloeid oogsten we de zaden om die later 

weer te gebruiken. Water geven doen we 

spaarzaam.’

‘Stapsteen voor de bij’
‘De eerste ‘Stapsteen voor de bij’ 

gonst van het leven. Vlinders, bijen en 

Bloeiende  
boomspiegel  
voor bijen
‘Al staat de hele straat vol bomen, als op ooghoogte er niets 
anders te zien is dan stammen, aarde en stoepplantjes, omringd 
met fietsen en auto’s, voelt het toch als een onaantrekkelij-
ke, versteende straat. Dat was in mijn eigen straat ook zo en 
dat zinde me natuurlijk niet.’ Aan het woord is Elvira de Kraag, 
die aan de Stationssingel woont waar acht oude platanen het 
straatbeeld bepalen.
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Roberto Barbagallo, geboren op Sicilië, besloot 20 jaar geleden 
om een paar maanden naar Nederland te gaan. Dat liep even 
anders. Hij bleef omdat Nederland hem aansprak en hij moge-
lijkheden zag die er voor hem in Italië niet waren. In 2005 opent 
Roberto het zeer succesvolle Italiaans restaurant Vino e Cucina 
in Den Haag. Hier ontmoette hij de liefde van zijn leven; een 
echte Rotterdamse. Ze trouwden en Roberto verhuisde in 2013 
naar Rotterdam. 

Tekst en fotografie: Marjan van Hoorn

Ik ben getogen in Giarre op Sicilië’, vertelt Roberto Barbagallo die nu 

zeven jaar in de Provenierswijk woont. ‘Mijn ouders hebben een kleine 

boerderij waar ze groenten en fruit verbouwen. Er is een wijngaard 

en mijn vader produceert biologische wijn, maar alleen voor eigen 

gebruik.’ Van jongs af aan was Roberto verzot op de Italiaanse keuken 

en geïnteresseerd in de horeca. Na zijn middelbare school is hij naar 

de Hogere Hotelschool in Giarre gegaan.

Vino e Cucina 
Roberto heeft in verschillende hotels in Noord-Italië gewerkt als kok, 

sommelier en manager. In 2000 besluit hij voor een paar maanden 

naar Nederland te gaan waar zijn broer een Italiaans restaurant heeft. 

Roberto voelt zich hier thuis en besluit samen met zijn broer een 

Italiaans restaurant in Den Haag te beginnen. In 2005 openen zij de 

deuren van Vino e Cucina, een klein, maar zeer gewaardeerd restau-

rant waar de Italiaanse keuken hoogtij viert. Het wint in 2013 de titel 

van beste Italiaans restaurant van Nederland. 

‘Mijn vrouw Sherita heb ik daar ontmoet. Na ons huwelijk in 2013 ben 

ik verhuisd naar Rotterdam. Mijn vrouw is een echte Rotterdamse en 

wilde ‘voor geen goud’ haar Provenierswijk verlaten, waar ze al haar 

hele leven woont. Het is een heerlijke rustige wijk en de straat waarin 

we wonen, een klein dorp. Buren kennen elkaar. En Rotterdam is 

fantastisch, een stad met potentie.’  

Nerello 
In 2016 heeft Roberto Vino e Cucina verkocht. ‘Ik was toe aan een 

nieuwe uitdaging. Ik had het geluk dat ik kon beginnen als manager bij 

Roberto Barbagallo: 

‘Geen pizza’s maar echt goed Italiaans eten’
een grote Italiaanse keten. Maar na drie jaar wist ik dat zijn hart elders 

lag: een eigen Italiaans restaurant in het hogere segment. 

Roberto ging op zoek naar een geschikt pand en dat vond hij aan de 

Oostzeedijk. In december vorig jaar werd begonnen met de verbou-

wing ervan. De inrichting van de zaak heeft een moderne uitstraling, 

is ruimtelijk en chique, maar door de indeling toch knus. En bovenal 

Italiaans dankzij de schitterende foto’s van de Nerello, waarnaar het 

restaurant is vernoemd. ‘De Nerello is een Siciliaanse druivensoort 

die mijn vader verbouwt voor zijn eigen biologische wijn.’ 

Geen officiële opening 
‘Half februari 2020 zijn we opengegaan en proef gaan draaien met 

een puur Italiaanse keuken in het hogere segment. Op het menu 

staan geen pizza’s; wel antipasti, pasta en traditionele vlees- en 

visgerechten met een twist. Alle rechten worden gemaakt met verse 

producten en elke vier maanden wordt het menu aan het seizoen 

aangepast’, vertelt Roberto.  

De intentie was om 18 maart officieel open te gaan, maar daar stak de 

corona-uitbraak een stokje voor. ‘De uitnodigingen voor de opening 

zijn nooit verstuurd en liggen nog steeds in dozen.’ Behalve de 4.000 

euro die iedere ondernemer kreeg, kwam Roberto niet in aanmerking 

voor overheidssteun. Zijn vaste ploeg medewerkers heeft hij nog 

anderhalve maand kunnen doorbetalen. ‘Meer kon ik niet doen. De ei-

genaar van het pand heeft mij drie maanden uitstel van huur gegeven. 

Waar ik heel blij mee ben.’

Opnieuw van start
Per 1 juni staan de deuren van Nerello weer open voor een kleine zes-

tig gasten per avond. Gelukkig is het restaurant ruim opgezet, zodat 

de anderhalve meter afstand makkelijk gehandhaafd kan blijven. ‘Ik 

neem geen risico’s’, zegt Roberto. ‘Je moet niet proberen dezelfde 

omzet te draaien als voor de corona-uitbraak door de regels aan je 

laars te lappen. We zitten in een overgangsfase en het is afwachten 

hoe de zaak zich ontwikkelt deze winter.’

Voor dit moment staat een klein team met bevlogen mensen klaar 

voor de gasten. ‘Het mag hen aan niets ontbreken’, aldus Roberto. ‘Ze 

moeten zich welkom voelen en ongedwongen kunnen genieten van 

heerlijke Italiaanse gerechten in een sfeervolle omgeving.’  

Bewoner uit de wijk

zweefvliegen, ze weten dit tuintje te 

vinden. Het is erg leuk om te proberen 

de soorten te herkennen. Vooral om dat 

samen met kinderen te doen. Dan leren 

ze ook dat ze echt niet bang van bijen 

hoeven te zijn.

De boomspiegel was begin mei klaar en 

inmiddels zijn de eerste opgekweekte 

zaailingen al uitgeplant in geveltuinen 

in de straat. De melkpakken zijn alweer 

voorzien met nieuwe zaden van planten 

die voor wilde bijen van grote waarde 

zijn.’ 

Netwerken
‘Het hogere doel is een heel netwerk 

van stapstenen in de stad te creëren, 

waar insecten kunnen bijtanken en hun 

eieren kunnen afzetten. Stapstenen van 

waardevolle beplanting in de stenige 

stad om de  biodiversiteit van stadsna-

tuur te vergroten. Het maken van een 

netwerk, dwars door Rotterdam heen, 

dat aansluit bij netwerken om de stad 

heen. Ecologische netwerken waarin de 

wilde  bij een kapstokje is. Richt je een 

boomspiegel of geveltuin in voor wilde 

bijen, dan zijn veel andere insecten, en 

andere dieren daarbij gebaat. Op de 

website 1000stapstenen.nl kun je hier 

meer over lezen.

‘Cody en ik hopen anderen te inspireren 

en te motiveren ook aan de slag te gaan 

met ‘hun’ boom of geveltuin. En maak er 

een stapsteen voor de bij van!’

Speelse routes 
In deze tijden van afstandhouden draait alles om routes, rechts naar 

binnen en links eruit. Zigzaggend op de stoep, gekaderd op school 

en cirkels draaiend op het speelplein. Ouders uit de Hoevebuurt 

bedachten en realiseerden een speelse route op het Baljuwplein. In 

de kleuren van de Baljuwelen die node worden gemist. 

Op het plein is er een simpel speelelement bijgekomen, 

waar kinderen hun eigen invulling en draai aan 

kunnen geven. 

Foto: Elvira de Kraag
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De Tijd 26/9/1892

Paardrijder tegen wielrijder
Zaterdag l.l heeft de heer Rijman te paard gereden tegen Montauban 

Van Swijndrecht over een afstand van plm. 22 K.M. en wel van De 

Heulbrug te Rotterdam tot aan het viaduct van het Holl.Spoor in Den 

Haag. De fietsrijder gaf ½ uur voor. Om half drie vertrokken kwam de 

paardrijder te 3 uur en 44 minuten aan, terwijl de fietsrijder om 3 uur 

vertrok en reeds om 3 uur 55 minuten aan kwam. Het paard heeft dus 

1 uur 16 minuten noodig gehad en de fietsrijder 54 minuten. Toch ver-

loor laatstgenoemde tengevolge van de voorgift. Sterken tegenwind 

en slechten toestand van den weg in aanmerking genomen, kunnen 

de gemaakte tijden zeer goed genoemd worden.

RN 11/5/1897

Wielrenners in ’t Park!
Er wordt dikwijls geklaagd (en soms met reden!) over het onbesuisd 

rijden met rijwielen – in de regel door kwajongens en dan liefst dáár 

waar roekeloosheid de ‘bewondering’ der menigte kan opwekken. 

In het Park en op de Spoorsingel kan men er soms staaltjes van te 

zien krijgen en dat ’t in den regel zonder ongelukken afloopt, is een 

wonder. 

Nu heeft de ‘Algemeene Nederlandsche Wielrijders Bond’ - in een 

loffelijk streven om mee te werken tot handhaving der orde en om 

te voorkomen dat het niet-wielrijdende deel der menschheid tegen 

Sportberichten de wielersport wordt ingenomen door enkele dwazen en onmondi-

gen - weer een voorbeeld willen stellen: twee jongelui, die reeds lang 

het Park onveilig maakten voor rustig toerende lui evenzeer als voor 

wandelaars, zijn dezer dagen gesnapt bij een formeelen wedstrijd, 

er is kennis gegeven aan de politie en de heertjes (Van S. en Van O.) 

zijn door het Dagelijksch Bestuur van den bond in hun lidmaatschap 

geschorst. Bravo!

RN 15/5/1897

Wielerwedstrijden op den Spoorsingel!
De would-be wielrenners schijnen het terrein van hun gevaarlijk spel 

verlegd te hebben van het Park naar de Spoorsingel! Daar liep men 

gisteravond tusschen zeven uur en half negen weer gevaar door de 

ruwe en onvoorzichtige kwanten overreden te worden. Onder het 

gebrul van ‘uit de baan!’ kwamen zij aansnorren, tot groot vermaak 

van den trouwe vrienden en vereerders en tot schrik en woede van de 

rustige wandelaars en wielrijders.

Kan daar nu niets aan worden gedaan? ’t Zijn zoowat altijd dezelfden, 

die den openbaren weg tot wielerbaan maken!

RN 15/6/1897

Wandeltocht
Eenige leden der Rotterdamse Atletiek Vereniging (R.A.V.) Pro Patria 

hadden voor gisteren een wandeltocht naar Den Haag en terug 

georganiseerd (die tevens tot training diende voor het a.s. kampioen-

schap wandelen van Nederland, van 10 op 11 Juli te Amsterdam). Om 

acht uur vertrokken zij van de Heulbrug om te 10.35 uur te ’s Hage te 

arriveeren. Van Den Haag terug om 6.45 uur, aankomst Heulbrug om 

9.30 uur.

Het Sportblad 16/11/1899/Jr.7, no.46

Nooit Opgeven Altijd Doorgaan (N.O.A.D.)
R.A.V. N.O.A.D  - Toegetreden als donateur de heer H. Biegnale: 

aangebracht door de heer P.M.F. Roos. Voorgesteld als werkend lid de 

heer P. van Zijl, Oldebarneveldstraat 15 door de heer P.M. Soudijn. 

Op de Donderdag 9 November j.l. gehouden algemeene vergadering 

is het volgende afgehandeld. Notulen vorige vergadering goedge-

keurd. Bij stemming aangenomen de heer J.M. Wolt, Helmerstraat 

1. Als leden der kascommissie gekozen de heeren W.F. Heegstreder 

en Corn. Van Heusden en de heer P.M. Soudijn als bestuurslid van de 

kascommissie. 

Clubavond vastgesteld op Donderdagavond bij den heer Weijers, 

Oppert 105, bovenzaal. Dat de onderlinge wedstrijden voor clubre-

cords zullen worden gehouden voor hardloopen den 7e Januari 1900 

en voor wandelen en verspringen 14 Januari 1900. Als afstanden voor 

hardloopen werden gekoozen de 100 M, 402 ¼ M, 1609 M en 5000 M 

en voor wandelen de 1009 M en 5000 M. Al deze afstanden te loopen 

zonder gangmaking. 

Heeren leden worden er aan herinnerd dat de oefeningen voor hard-

loopen, wandelen, verspringen en touwtrekken onder leiding van den 

instructeur iedere Zondag, ‘s morgens ten 10 ure aan den Spoorsingel 

worden gehouden, kleedlokaal Café van Elderen, Molenwaterweg 

hoek Proveniersstraat. 

Ik hoop dat men de gelegenheid om onder leiding te oefenen niet 

ongebruikt voorbij zal laten gaan. En hiervan door heeren leden een 

gretig gebruik gemaakt zal worden, zoo zelfs dat het kleedlokaal en 

terrein geen ruimte meer overlaat. 

P.M. Soudijn, 1e Secretaris. Jufferstraat 20.

Het Sportblad 15/3/1901/Jrg.9, no.11

R.A.V. ‘Blauw-Zwart’
Zondag 17 maart bij gunstig weder, wandeltocht van Rotterdam naar 

Dordrecht en Gorinchem, de terugtocht heeft plaats per kolentrein. 

Daar deze wandeltocht als proefrit voorafgaat aan onze Paaschtour, 

verzoekt ondergetekende H.H. Potenmobilisten vooral op ’t appel te 

verschijnen, en niet te schitteren door afwezigheid.

Aantreden in Marsch-tenue (wandelcostuum), broodzakken en veld-

flesschen naar verkiezing bij Mej. de weduwe M. van Elderen, Molen-

waterweg des ’s morgens 7.45 uur. Afmarsch 8 uur, Insignes op ! ! !

De Wandelcaptain. H.J.C. Maasbommel. p/a Perry Magazijn Plan C.

Het Sportblad 11/4/1902/Jrg.10, no.15

R.A.V. ‘Pro Patria’
Zondag 13 dezer zal er een wandeltocht plaats hebben naar de Zweth 

tot bijwoning van den wielerwedsrijd uitgeschreven door den Wieler-

club ‘Prins Hendrik’. Het vertrek heeft plaats des morgens 8 uur van 

uit café Mej. Van Elderen, Molenwaterweg.

Op uwe komst rekent P.M. Soudijn Captain.

De Tijd 15/8/1916

Een Recordzakkendrager
Zondagmorgen ongeveer kwart over elf werd, naar de ‘Msb’ vertelt, 

een deel van Rotterdam in rep en roer gebracht door een man, met 

een reuzenzak zand op zijn rug, die, omgeven door een enorme men-

schenmenigte, bij de zomersche hitte, lauw met dit vrachtje op zijn 

rug door de stad, de tunnel onder door, via den Walenburgerweg, de 

richting naar Overschie insloeg. Als altijd was de jeugd het best ver-

tegenwoordigd. De menschen langs den weg bleven staan en dachten 

bij zichzelf: ‘Eén, die niet goed snik is.’

Wat was echter het geval? Een kastelein had met H. Maurik, een 

pootigen sjouwer, een weddenschap aangegaan, dat hij geen twee 

uren met een zak  zand, wegende 101 kilo, zegge honderd één kilo, 

een wandeling zou maken. Maurik, die niet bang is voor een beetje, 

ging de weddenschap aan, en zoo zagen we hem gistermorgen kalm 

wandelen. Hij is naar Overschie geweest en terug. ‘Ik zou hem anders 

vast niet neergezet hebben’, zei Maurik gemoedelijk tegen ons. Hij 

heeft den zak 2 uur en 5 minuten gedragen.             

RN 19/12/1924 

Stations-Koffiehuis
(Hier Rotterdam 1960, nr.32)

Op de hoek, Provenierstraat 40 was het koffiehuis van Van Elderen, 

daar had onder andere de Rotterdamse Atletiek Vereniging ‘Pro 

Patria’ haar verenigingslokaal. De leden oefenden zich toen nog op de 

Spoorsingel.

RN 3/5/1897, Van Elderen Proveniersstraat 40. (1e advertentie) 1920, Interieur Café Delfsche Poort, Van Elderen Proveniersstraat 40 1946, J.W. Soek ‘De Provenier’, Proveniersstraat 40 (GAR/Gerard Roos).

De Maasbode 21/10/1923, Van Elderen ‘De Provenier’ Molenwaterweg 11. 1920, De Heulbrug

Tekst: Wim Berkel
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stald, antwoordt zij dat duidelijk zichtbaar wordt 

verwezen naar de stalling op de Weenatunnel. 

Stadsbeheer kan alleen foutgeparkeerde fietsen 

verwijderen die binnen het handhavinggebied staan. 

Tot slot
De voorzitter meldt dat het ontwerpbestemmingsplan 

voor het Rotterdam Central District  van 7 augustus tot 

18 september ter inzage zal liggen. Het plan is te vinden 

op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Onder redactie van Wijkraad 
Provenierswijk
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> Excuses 

Voor de digitale vergadering van de Wijkraad op 15 juli zouden alle bewoners 

van de Provenierswijk een uitnodiging moeten hebben ontvangen. Een groot 

deel van de bewoners van de Hoevebuurt hebben geen uitnodiging gekregen. 

Oorzaak: miscommunicatie tussen wijkraadslid Koos Krabbendam en zijn 

broer, die hem zou helpen flyeren. 

Uiteraard is dit geheel en al de verantwoordelijkheid van Koos. 

Hij biedt hierbij zijn excuses aan alle bewoners die geen uitnodiging hebben 

ontvangen en die daardoor de vergadering niet hebben kunnen volgen. 

Koos belooft dat hij er voortaan voor zal zorgen dat het niet weer mis zal gaan 

en dat iedereen netjes op tijd een flyer in de brievenbus krijgt. 

Rondje door de wijk 

Woensdag 23 september zal 

wethouder Barbara Kathmann 

samen met een collega ’s 

ochtends een bezoek bren-

gen aan de Provenierswijk. Zij 

wil in gesprek met bewoners, 

initiatiefnemers, ondernemers 

en wijkraadsleden over wat goed 

gaat en wat beter moet.

Contact 
e-mail: wijkraden@rotterdam.nl

www.rotterdam.nl/provenierswijk

Volg ons op Facebook: Wijkraad Provenierswijk 

Op uitnodiging van de wijkraad waren op de vergadering van 
15 juli de gebiedsregisseur bij StadsBeheer Noord, mevrouw 
I. van den Elzen, de adviseur deelvoertuigen bij Mobiliteit, de 
heer T. Kolner, en projectmanager uitbreiding fietsenstalling 
bij Stadsontwikkeling, mevrouw D. Schouten, aanwezig. De 
voorgaande maanden zijn er veel vragen en klachten van wijk-
bewoners binnengekomen over zwerfvuil, overvolle vuilcontai-
ners en naast geplaatst vuil, maar ook over foutgeparkeerde 
(deel)fietsen en -scooters. 

Een van de insprekers van deze avond meldde dat volgens hem de 

overlast van deelfietsen en -scooters is afgenomen, maar dat de be-

drijven waar bewoners hun klacht moeten deponeren, minder bereid 

zijn in actie te komen dan voorheen. Hij vindt het principieel niet juist 

dat bewoners hiermee worden opgezadeld en vindt dat de gemeente 

de aanbieders van deelvoertuigen hierop moet aanspreken. De ge-

meente is bekend met de overlast, aldus Kolner, en hij voert hierover 

regelmatig gesprekken met de aanbieders. Mochten bewoners niet 

tevreden zijn over de reactie van een aanbieder dan kunnen zij dat via 

14010 melden.

Er is een vergunning vereist om deelvoertuigen aan te bieden en 

daaraan zijn allerlei regels verbonden. Het is zeker niet zo dat aanbie-

ders van deelvoertuigen zich nergens wat van aan hoeven te trekken. 

Op de vraag of er al boetes zijn uitgedeeld voor het overtreden van de 

regels, antwoordt Kolner dat dit niet het geval is. De gemeente ge-

looft in het concept deelvoertuigen. Het autogebruik wordt hiermee 

deels tegengegaan en het draagt bij aan meer ruimte en groen in

de stad.

De wijkraad stelt dat deelvoertuigen bijdragen aan verloedering van 

de wijk. Kolner antwoordt dat het een nieuw concept is en dat er 

daarom nog veel fout gaat. Volgens hem worden de klachten minder, 

maar bewoners moeten wel blijven klagen over waargenomen over-

last. Die klachten neemt hij mee in evaluatiegesprekken met 

de aanbieders. 

Schoon en heel
Gebiedsregisseur Van den Elzen vertelt dat zij vaak overleg pleegt 

met de wijkmanager en wijknetwerker over schoon en heel in de wijk. 

De dag voor de vergadering heeft zij nog een rondje gefietst met de 

wijknetwerker langs plekken waar, volgens de wijkraad, veel zwerfvuil 

ligt en uitpuilende containers staan met naast geplaatst (grof)vuil. 

De wijkraad geeft aan dat zij het buitengewoon vervelend vindt dat 

mails die naar StadsBeheer zijn gestuurd met klachten en vragen 

over de vuilnisproblematiek, niet rechtstreeks worden beantwoord. 

Van den Elzen verontschuldigt zich en zal alsnog op de genoemde 

mails reageren. Verder vindt ze dat de aanpak van zwerfvuil (in de 

breedste zin van het woord) een gezamenlijke verantwoordelijk-

heid is. Natuurlijk moet de gemeente zorgen dat de basis op orde 

is: containers moeten op tijd worden geleegd en zwerf- en grofvuil 

regelmatig opgehaald. Maar ook bewoners hebben hun eigen ver-

antwoordelijkheid. Zij stelt voor om samen met de wijkraad naar de 

meest vervuilde plekken te gaan en afspraken te maken hoe dat aan 

te pakken. Een mogelijkheid om naastplaatsing te ondervangen is het 

concept Containeradoptant. Een bewoner krijgt een sleutel en kan 

wanneer een container vol lijkt te zijn, via het deurtje controleren of 

er iets vastzit . 

De wijkraad wil graag de gegevens ontvangen over het aantal 

klachten afkomstig van wijkbewoners via de BuitenBeter app. Het 

antwoord is duidelijk: de gemeente geeft de cijfers van de app niet 

vrij. Maar dat blijft de wijkraad bevreemden. 

Uitbreiding fietsenstalling 
Zoals ondertussen duidelijk zal zijn, wordt de fietsenstalling aan de 

Stationsingel uitgebreid. De enkellaags rekken worden vervangen 

door dubbellaags rekken waardoor de capaciteit met 700 stallings-

plekken wordt uitgebreid en het totaal op ruim 2300 plekken uitkomt. 

Er komen plekken speciaal voor fietsen met brede sturen, kratjes, 

kinderzitjes en voor deelfietsen en scooters, aldus projectmanager 

Schouten. Hopelijk is de verbouwing eind van dit jaar gereed. 

Op de vraag waar fietsen tijdens de verbouwing kunnen worden ge-

Openbare vergadering 15 juli 2020  

Aanpak  
(zwerf)vuil en  
overlast 
(deel)fietsen

Aanvragen BeWonersInitiatieven

Ook nu kunt u nog steeds bewonersinitiatieven aanvragen. Wel moet u bij de uit-

voering ervan rekening houden met de geldende coronamaatregelen. Heeft u een 

idee voor een activiteit in uw straat, buurt of in de wijk die u samen met uw straat-, 

buurt- of wijkgenoten op gepaste afstand kunt doen? Dan kunt u geld krijgen om 

uw idee uit te voeren. Hiervoor dient u via Opzoomermee een bewonersinitiatief in 

bij de Wijkraad, minimaal twee weken voor een openbare wijkraadsvergadering. De 

laatste mogelijkheid dit jaar waarop de Wijkraad een aanvraag voor een bewoners- 

initiatief kan behandelen, is de vergadering van 15 december 2020. 

BWI: Groen in eigen beheer. 
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Waerschut Nieuws

 > In de Waerschut houden we anderhalve meter afstand van elkaar; we reinigen onze handen bij binnenkomst 
met handgel; we komen niet bij klachten als verkoudheid of koorts; we komen alleen voor deelname aan een 
activiteit. Lees bij binnenkomst eerst de aanwijzingen in de hal.

Een nieuw seizoen breekt aan
De zomer zit erop en het nieuwe seizoen breekt aan. In De Waerschut gaan 
weer meer activiteiten van start. Maar, zoals overal, blijven ook hier de 
coronamaatregelen van kracht. 

Helaas kan een aantal activiteiten nog niet worden gestart. Zo mogen er in de 

grote zaal niet meer dan 14 mensen tegelijkertijd aanwezig zijn.

Het koor de Straatklinkers kan dan ook nog niet beginnen en voor de Bingo op de 

maandagmiddag zoeken we nog een geschikte ruimte.                      

 Voorlopig ook geen Zondagmiddagconcertjes. En helaas geen vrije inloop. Bel 

vooraf naar 010-4661766 als u langs wilt komen om iemand te spreken.

Maar gelukkig kan er ook veel wel. Nieuw is een beweeggroep op de donder-

dagavond van 20.00-21.30 uur (start begin oktober). Het Open Atelier van Alice 

Akkermans op de donderdagmiddag start eind september/begin oktober. De Tai-

Chi-groepen op de maandag en de donderdag zijn inmiddels ook weer begonnen. 

De Crea-groep op de maandagmiddag draait al een paar weken naar volle tevre-

denheid. Het dansen begint woensdag 7 oktober. De Yoga op woensdagavond kan 

nog een paar deelnemers gebruiken. En het Gezond Leven programma gaat op 

woensdagmorgen 23 september van start 

Voorlopig verschijnt er geen programmafolder, zoals vorige jaren. Natuurlijk wordt 

u wel op de hoogte gehouden van wat er in deze tijd is te doen. Kijk regelmatig 

op de site www.dewaerschut.nl of er iets veranderd is in het aanbod. En bel bij 

vragen: 010-4661766.                                                        

Coronamaatregelen

Schaken

Begin juli kon het schaken weer van start gaan. Gemid-

deld kwamen er op vrijdagmiddag twaalf deelnemers, 

een aantal dat gelijk is aan de vorige zomerperiodes. 

Op vrijdag 11 september is de jaarvergadering met 

prijsuitreiking geweest. Bij deze gelegenheid werd 

de kampioen van het seizoen 2019/2020, Joop van’ t 

Hoenderdaal in het zonnetje gezet. De week daarna 

is de competitie gestart. Er wordt geschaakt aan de 

kopse kant van de tafel met twee borden waar dezelfde 

zetten worden gespeeld (volledig coronaproof).                                                                                 

De schaaklesgroep op de donderdagochtend is ook 

in juli van start gegaan en speelt met behulp van een 

demonstratiebord in de grote zaal en bij mooi weer 

buiten in de tuin. 

Start seizoen met expositie 
van Jan Stegehuis 
Dit jaar geen start van het seizoen met een Open Dag. In april zou Jan Stegehuis 

komen exposeren in de Waerschut. Vanwege de Corona-uitbraak moest de expo-

sitie worden uitgesteld. Vandaar dat 20 september de opening van de expositie 

het nieuwe seizoen inluidde. Voorafgaand stond er voor belangstellenden koffie en 

taart klaar om het een feestelijk tintje te geven. De opening werd muzikaal omlijst 

door gitarist Piet van der Leer.

Het werk van Jan Stegehuis is zowel in de ontmoetingsruimte als in de activitei-

tenruimte te zien. De tentoonstelling duurt tot half november en is te bezichtigen 

elke zondagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. 

Proevenieren
De eetgroep Proevenieren van de Bewonersver-

eniging is eind augustus weer voorzichtig van start 

gegaan, op anderhalve meterafstand. Zolang we 

geen groen licht van het Huis van de Wijk de Propeller 

krijgen, genieten we gastvrijheid in Activiteitencen-

trum de Waerschut. De thuisgemaakte soepen en 

salades zijn soms verrassend lekker en worden altijd 

zeer gewaardeerd. Het is plezierig elkaar, na die lange 

pauze, weer te zien en te spreken. 

Bakkie Troost in de Heulbrug
 

In de vakantie zijn in Noord op de woensdagochtenden koffieconcertjes georgani-

seerd voor ouderen door Studio de Bakkerij en Sol. Op woensdag 12 augustus wisten 

de Ouwe Rotten met het programma  Bakkie Troost een gevoelige snaar te raken bij 

de aanwezige senioren in de Heulbrug. Corrie en Thea zongen, begeleid door pianist 

Jos, een mooi repertoire van ‘tranentrekkers’ en ‘gouwe ouwe’. Iedereen had geno-

ten. Het was alleen jammer dat er niet uit volle borst meegezongen mocht worden. 

Ouwerpower
Omdat de uitstapjes voorlopig niet kunnen doorgaan 

kwamen de deelnemers aan Ouwerpower tijdens de 

koffie- en thee-uurtjes in de Waerschut bij elkaar. 

Omdat we strikt de anderhalve meterafstand willen 

bewaken zijn de mogelijkheden voor een Ouwerpo-

wercafé nogal beperkt. Zodra er een meer structurele 

oplossing is gevonden hoort u ervan.

Ouderen uit de wijk

Bloemschikken 
op 26 september
In september zijn vier sessies bloemschikken geor-

ganiseerd door de bewonersverening Provenierswijk. 

Janine van Driel laat zien hoe je op eenvoudige wijze 

met slechts een paar bloemen en takken een prachtig 

bloemstuk kunt maken. Twee sessies zijn begin sep-

tember geweest in de Heulbrug en een in de Waer-

schut. De vierde sessie staat gepland op

zaterdag 26 september. Als u nog een middagje de 

kneepjes van het bloemschikken wilt leren, dan moet

u snel zijn. In verband met de coronamaatregels 

kunnen slechts veertien mensen deelnemen. In de 

Waerschut ligt een intekenlijst om u in te schrijven.  

Bingo gaat van start
De bingo gaat weer beginnen. Net als van ouds elke 

eerste maandag van de maand, alleen niet in de 

Waerschut, maar voorlopig in het Huis van de Wijk 

de Propeller. Deze (tijdelijk) verhuizing is noodzakelijk 

vanwege de Coronamaatregelen. De Waerchut zaal 

is te klein om twintig personen op afstand bingo te 

laten spelen. De eerste bingomiddag is op maandag 

5 oktober. Aanmelden is verplicht en u kunt u opgeven 

in de Waerschut. Er kunnen niet meer dan twintig 

personen meedoen

Oproep: 

‘gymjuf’ gezocht
De ‘gymjuf’ die elke vrijdag de ouderengym begeleidt, 

ligt in de lappenmand. Hierdoor is ook het uurtje bewe-

gen voor de groep ouderen in het Huis van de Wijk de 

Propeller van de baan. Bent u fysiotherapeut of kent u 

iemand die de taak van de juf kan overnemen dan hou-

den we ons aanbevolen. Juist na zoveel binnenzitten 

is zowel onderling contact als bewegen voor ouderen 

van groot belang. U kunt mailen naar: bewonersver.

provenierswijk@hotmail.com

Foto: Johannes Ode
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Theaters hebben moeite het hoofd boven water te houden in 
deze zware tijden. Alles moet voldoen aan de coronamaatrege-
len en dus moeten toeschouwers in de zaal anderhalve meter uit 
elkaar zitten. Dit betekent meestal dat slechts een derde van het 
aantal stoelen bezet mag zijn. Een financiële strop. Ook worden 
geplande voorstellingen op het laatste moment afgezegd, omdat 
ze niet coronaproof kunnen worden gespeeld .

Tekst: Aren Barnat

‘Ook bij ons in ’t Kapelletje werd het stil, nadat in maart het coronavi-

rus was uitgebroken’, vertelt Dick Oskamp, beheerder van theater ’t 

Kapelletje, het leukste amateurtheater van Rotterdam. ‘Voorstellin-

gen werden afgezegd, repetities verschoven naar een later tijdstip, 

om vervolgens toch niet door te gaan. En vergaderingen gingen 

digitaal.’ 

Bedroevend 
Slechts twee geplande uitvoeringen konden nog doorgang vinden. De 

een was een herdenkingsbijeenkomst en de tweede een filmploeg die 

een dag lang filmopnames hebben gemaakt in het kader van 48-hours 

Film Rotterdam. ‘Dat was bedroevend weinig voor het eind van het 

seizoen’, zegt Dick en hij vervolgt. ‘We hebben de zomer maar gebruikt 

om de theaterzaal mooi in de verf te zetten met hulp van een stel 

vrijwilligers. Het theater en de repetitieruimte zien er weer pico bello 

uit. En nu is het wachten op de spelers en de toeschouwers.’

In de theaterzaal, dat geschikt is voor negentig toeschouwers, 

kunnen nu dertig bezoekers terecht. Voor de voorstelling of na afloop 

gezellig een drankje drinken in de foyer is niet meer mogelijk. Daar 

is slechts plek voor twaalf personen. ‘Dankzij het steunpakket van 

de gemeente konden we de eerste maanden overbruggen. Je zit 

natuurlijk met je vaste lasten en dergelijke. In de eerste week van 

september kwam het goede nieuws dat we in aanmerking komen voor 

het tweede steunpakket. Dat geeft ons weer wat lucht. We moeten dit 

jaar overleven om volgend jaar verder te kunnen’, verzucht Dick. 

‘Overleven in coronatijd’

’t Kapelletje in zwaar weer

Publiek 
‘Die beperkingen is een hoop gedoe, maar tevens een uitdaging om 

kleinschalige dingen van de grond te krijgen.’ Zo kunnen amateurge-

zelschappen wellicht in wat kleinere formaties komen oefenen in ‘t 

Fundament, de repetitieruimte van ‘t Kapelletje. ‘Het is te hopen dat 

de komende activiteiten, zoals de Rotterdamse Poppentheaterdagen 

in oktober, de Monologendagen in november en de Winterproductie 

rond de kerstdagen nog wat soelaas gaan bieden.’ Maar dan moeten 

de mensen wel gewoon willen komen kijken’, zegt Dick hoopvol. ‘Een 

tweede lockdown zou voor ons een ramp zijn.’

Recentelijk heeft de gemeente besloten de aan- en af-
voer van goederen voor heel CS de komende jaren op het 
Proveniersplein te concentreren, vlakbij woningen. 

De bewoners van het Proveniersplein verwachten grote hinder 
door de aanrijdende en achteruitstekende vrachtwagens 
(signaalgeluid) en rammelende rolkarren. Het geluid naar hun 
huizen wordt nog versterkt door de overhangende kap. >>

Ze krijgen het geluid van alle kanten binnen en hebben 
bezwaar aangetekend. 
Het wordt een behoorlijk krap uitgevoerd logistiek punt. De 
vrees is dat de weinige ruimte in nog hogere mate gaat leiden 
tot moeizaam gemanoeuvreer van vrachtwagens. Die moeten 
namelijk achteruit om een verhoogd grasveldje (boomvak) heen 
naar het afleverpunt draaien. Overigens zullen de vrachtwa-
gens ook de Proveniersstraat extra belasten.

Tegen de afspraak 
De voorziening is tijdelijk vergund - voor vier jaar, maar gaat 

in tegen de motie-Oosterhoff van de gemeenteraad. De raad 
verordeneert dat de logistiek aan de zuidkant van het Centraal 
Station wordt opgelost. Bovendien druist de voorgenomen 
plek in tegen het bestemmingsplan van de Provenierswijk. 
De aanleiding dat dit nu nodig is, tijdens de bouw van de Tree 
House-toren op het Delftseplein, overtuigt niet. Er ligt namelijk 
een ruime logistieke aanrijdplaats van CS aan de Conradstraat. 
Daarlangs zouden de etenswaren en spullen voor reizigers 
kunnen worden aangevoerd zonder dat omwonenden er last 
van hebben. 
Het oordeel is nu in eerste instantie aan de Algemene Bezwaar-
schriftencommissie.

Meer overlast op 
het Proveniersplein

Dick Oskamp

In stilte dansen

Op een mooie zomerse avond was er een Silent Disco georganiseerd in het woonblok Proveniers-

singel, Schiekade, Obreenstraaat en Van der Sluysstraat. Op het balkon of in de tuin hebben veel 

bewoners, van jong tot oud, staan dansen en zachtjes meegezongen. De muziek werd gedraaid 

door een dj, die met zijn installatie in een van de tuinen stond. Er kon worden geluisterd naar drie 

verschillende muziekkanalen, voor ieder wat wils. Geen geluidsoverlast en volledig Coronaproof.  
Terugblik 

op zomerse 

gebeurtenissen

in de 

Provenierswijk

Tachtig maaltijden uitgedeeld 

Na de voedselpaketten, die Resto van Harte in mei en juni had uitgedeeld aan wijkbewoners,

 sloot Resto af met een bijzondere actie. Half juli stond op een vrijdagmiddag een foodtruck 

van GoTan voor de deur van Waerschut. Verspreid over de middag en keurig op afstand werden 

aan vaste gasten van Resto en wijkbewoners die wel een steuntje konden gebruiken, tachtig 

maaltijden uitgereikt. Van deze hartverwarmende actie heeft Open Rotterdam opnamen gemaakt 

die nog terug zijn te zien. 
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Nuttige nummers
 

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

Tijdens de sluiting vanwege Corona 

is de Habbekratz grondig schoonge-

maakt en opgeruimd. Gelukkig is onze 

wijkkringloop onder voorwaarden op 16 

september weer open gegaan. Er mogen 

maximaal drie bezoekers tegelijk naar 

binnen en de anderhalve-meterafstand 

moet strikt in acht worden genomen. Na 

binnenkomst moet iedereen zijn handen 

reinigen met de gel, die klaar staat. Ten 

slotte is de wc niet langer toegankelijk 

voor bezoekers. Maar de gastvrije sfeer 

is zoveel mogelijk behouden en de 

gastvrouwen zien ernaar uit iedereen 

weer te mogen begroeten. Er is van 

alles binnen gekomen dat wacht op een 

nieuwe eigenaar. Tot gauw! 

Gezocht: 
 

Voor de Wijkkringloop Inloop de  

Habbekratz, de permanente rommel-

markt en informele ontmoetingsplek 

voor wijkgenoten, zijn we op zoek naar 

een gastheer of -vrouw. De taak van 

deze vrijwilliger(s) bestaat uit bezoe-

kers gastvrij ontvangen, zorgen voor 

een prettige sfeer, koffie en thee 

aanbieden en een luisterend oor. Zij of 

hij neemt (kleinere) overtollige spullen 

van bewoners in, maakt deze schoon 

en repareert waar nodig en mogelijk. 

Daarnaast houdt zij of hij de ruimte en 

spullen schoon, rekent de aankopen af 

en verpakt ze eventueel. Tijden: woens-

dag en donderdag (plus, indien genoeg 

animo eventueel de dinsdag) van 11.00 

tot 16.00 uur.

Interesse? Kom langs bij de Habbekratz.

Wijkkringloop 
de Habbekratz

PASSIE
VOOR
PAPIER
& PIXELS

obreenmedia.nl
De Veldoven 17, 3342 GR H-I-Ambacht, 078 6192630
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