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19 september 2018 week 38 
In deze Stadskrant onder andere 
■■Nobelprijswinnaar met Rotterdams tintje 
■■Parkeerplaatsen worden miniparkjes 
■■Straatpraat: kinderen méér naar buitenStadskrant ■■Energie maken van oud brood 

Citylab010 helpt meer dan 50 nieuwe plannen voor de stad aan subsidie 

Minder eenzaam dankzij virtual reality 
Het ombouwen van Vespa’s naar elektrische scooters, 
virtual reality voor eenzame patiënten of een nieuwe
curlingbaan. Deze en meer dan 50 andere plannen heb-
ben dit jaar subsidie gekregen via CityLab010. In totaal
heeft de gemeente 3,4 miljoen beschikbaar gesteld
voor nieuwe plannen die de stad moeten verbeteren.
Wij lichten er hier een aantal uit. 

SyncVR clen. 1.100 van deze ‘vuile’ scoo-
Eenzaamheid is in Rotterdam ters zijn Vespa’s. Samen met 
een groeiend probleem. Volgens mensen die een afstand hebben 
de initiatiefnemers van SyncVR tot de arbeidsmarkt moeten de 
is hier in de medische zorg nog Vespa’s worden omgebouwd tot 
weinig aandacht voor. Hun virtu- zero-emissie elektrische scooters. 
al reality (VR) systeem moet daar Scooters van andere merken wor-
verandering in brengen. Sync- den gerecycled, waarbij de onder-
VR bestaat uit twee VR-brillen en delen een andere functie krijgen. 
een tablet. Twee patiënten krij-
gen allebei een bril op en kunnen Schoolschaken 
altijd samen in de virtuele wereld Schaken bevordert niet alleen het 
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Patiënten die in een ziekenhuisbed liggen moeten via de brillen van SyncVR uit de eenzaamheid woorden gehaald. 

de stad Rotterdam herontdekken, 
herinneringen ophalen en nieu-
we contacten leggen. Het VR-sys-
teem wordt ingezet in zorgcentra, 
buurthuizen en medische instel-
lingen. 

Blue Vespa 
De initiatiefnemers van Blue Ves-
pa willen 37.000 scooters, die de 
stad ver vuilen, ver vangen of recy-

rekenniveau, maar is ook goed 
voor de concentratie en sociale 
vaardigheden. De stichting School-
schaak Rotterdam wil er voor zor-
gen dat alle Rotterdamse basis-
schoolleerlingen in de groepen 3 
tot en met 6 schaakles krijgen. 

BlueRoof 
Groene daken gemaakt van afval 
dat door de wc is gespoeld. Dat 

is kort door de bocht het plan 
van BlueRoof. Jaarlijks wordt er 
in Rotterdam meer dan 100.000 
kilo aan materialen door de wc 
gespoeld, van maandverband tot 
mobiele telefoons. Dit ‘rooster-
goed’ wil Blueroof gebruiken als 

zogenaamde substraatlaag, een 
onderliggende laag voor groene 
daken. Bijkomend voordeel is dat 
het materiaal veel vocht op kan 
nemen waardoor ook de water-
overlast vermindert. 

Benieuwd naar de nieuwe plan 
nen? Of zelf een goed plan? 
Kom dan op 6 november naar 
Citylab010 on tour in de Hoge 
school Rotterdam. Bekijk alle 
beloonde plannen op: 
www.citylab010.nl 

Monument Erasmus hersteld 
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Rotterdam Pride komt voor 
het eerst met familiedag 
De Rotterdam Pride, het festival ter ere van de seksuele 
diversiteit, komt dit jaar voor het eerst met een familie-
dag. Het familiefestival ‘Unicorns en Zebras’ is bedoeld 
voor iedereen van 0 tot 100 en wordt gevierd op zondag 
30 september op het Schouwburgplein. 

Zo zijn er creatieve kunstwork-
shops van Villa Zebra en voor-
leesessies van onder meer Schie-
damseLEF en COC. Ook wordt er 
geschminkt en kunnen deelne-
mers meedoen aan een kussenge-
vecht. 

Pride Walk 
De Rotterdam Pride wordt dit 
jaar voor de vijfde keer gevierd en 
vindt plaats van 27 tot en met 30 
september. Op zaterdag 29 sep-
tember start om 11.00 uur de Pri-
de Walk in het Leuvehoof d Park. 
Vanaf 12.00 uur gaat de tocht van 
toeters, bellen vlaggen en extra-

vagante outf its door het centrum 
van Rotterdam, deze eindigt rond 
13.00 uur op het Schouwburg-
plein. 

Tussen 13.00 en 22.30 uur is er op 
het plein het Pride Festival. Met 
optredens van onder meer Alex 
Sinclar, C’est Lou en Fajah Lou-
rens. Ook kunnen bezoekers mee-
doen aan activiteiten als een quiz 
en Off line Tinder. Rondom Rotter-
dam Pride worden verder het hele 
weekend verschillende feesten in 
de stad gehouden. Bekijk het hele 
programma op: 
rotterdam-pride.com 

Een nieuw groengebied 
Rotterdammers die van f ietsen en ven, geeft boswachter Maurice 
wandelen houden krijgen er vanaf Kruk tips over insectvriendelijk 
22 september een nieuw groenge- beheer en laat ecoloog Ernst alles 
bied bij. Dan opent de Zuidpolder, zien van de onder waterwereld. 

Meet het 
geluid 
Hoe klinkt het Kralingse
Bos? Wat is volgens de 
Rotterdammer een posi-
tief geluid en wat een ne-
gatief geluid? De gemeen-
te Rotterdam wil dat graag
weten en roept inwoners
op om de geluidsbeleving
van het Kralingse Bos te 
meten. 

Bewoners kunnen het geluid zelf 
tot en met 12 oktober meten via 
de MoSART app. Met deze app 
kan ter plekke een geluidsopna-
me worden gemaakt. Daarnaast 
lopen er ook publieksvoorlichters 
in het bos. Zij kunnen samen met 
bewoners de app doorlopen en de 
geluidsbeleving registreren. Ver-
der zijn er georganiseerde geluids-
wandelingen. Bewoners maken 
dan samen met de boswachter een 
wandeling van 1,5 uur door het 
bos. Op bepaalde plekken wordt 
de geluidsbeleving gemeten. 

De gegevens van het geluidsbele-
vingsonderzoek worden uiteinde-
lijk gebruikt om voor voldoende 

Het Erasmusmonument, dat in 2016 naast de Laurenskerk werd geplaatst, is weer een openbaar natuur- en recreatie- De activiteiten vinden van 14.00 stille en rustige groene plekken in 
in haar oude eer en glorie hersteld. Een deel van de tegels van het kunstwerk, dat gebied vlakbij Zestienhoven. tot 17.00 uur plaats rondom de de stad te zorgen. 
op de plek staat waar flosoof Desider ius Erasmus vroeger heeft gewoond, waren Om dit te vieren is er tijdens de Belevenisboerderij aan de Oude 
eraf gevallen. Dit kwam door vocht achter de tegels. De tegels zitten nu extra goed opening een gratis natuurfeest. Zo Bovendijk 220. Meer informatie: Meer info: 
vast. kunnen bezoekers schapen drij- www.rotterdam.nl/zuidpolder rotterdam.nl/geluid-kralingse-bos 

rotterdam.nl/geluid-kralingse-bos
https://rotterdam-pride.com/nl/
http:www.citylab010.nl


 

Contact met de gemeente
Website 
U kunt steeds meer gemeentelijke zaken digi-
taal regelen via: www.rotterdam.nl/mijnloket 
en voor ondernemers: 
www.rotterdam.nl/ondernemen. 

Meldingen en klachten 
www.rotterdam.nl/melding en 
app buitenbeter (www.buitenbeter.nl). 

Offciele bekendmakingen 
Officiële bekendmakingen van de gemeente 
vindt u op www.rotterdam.nl/rotterdambericht. 
Ook handig: aanmelden op de e-mailser vice 
van www.overheid.nl en de app 
Rotterdam-Omgevingsalert. 

Facebook en twitter 
www.facebook.com/gem.Rotterdam en 
www.twitter.com/rotterdam. 

VraagWijzer 
Voor vragen over zorg, gezondheid, geld-
problemen, juridische problemen, brieven en 
formulieren, activiteiten in de wijk en mantel-
zorg kunt u terecht bij VraagWijzer. 

Kijk voor informatie op 
www.rotterdam.nl/wonen-leven/zorgdichtbij. 
Hulp nodig? Vul dan het contactformulier in 
of bel naar 14010. U kunt ook binnenlopen bij 
een VraagWijzer bij u in de buurt, 
zie www.rotterdam.nl/wonen-leven/vraagwijzer. 

Bellen
14010. Op werkdagen van 08.00 - 20.00 uur en 
op zaterdag van 09.00 - 17.00 uur.

Stadswinkels
Voor een aantal gemeentelijke producten is het 
noodzakelijk dat u langskomt bij de gemeente.  
Kijk op www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/ 
stadswinkels voor de ope ningstijden en het 
maken van een afspraak.

Gebieden
Via www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/
gebiedscommissies en 14010 komt u in 
contact met de gebieds organisatie en/of 
gebiedscommissie. Op de gebiedspagina in 
deze Stadskrant vindt u informatie over andere 
contactmogelijkheden.

Colofon 
De Stadskrant is een uitgave 
van de gemeente Rotterdam 
en verschijnt tweewekelijks. 
42e jaargang. 

Redactie Stadskrant: 
Gemeente Rotterdam 
Telefoon: 14 010 
stadskrant@rotterdam.nl 

Bezorgklachten: 088 0561595 
of www.dehavenloods.nl/pagina/ 
bezorgklacht 

Stadskrant 
Gemeente Rotterdam 
Postbus 1130 
3000 BC Rotterdam 

Digitale versie Stadskrant op 
www.rotterdam.nl/stadskrant 
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week 38 

Hart voor historie Laurenskerk 
Van ’t Hoff: Nobelprijswinnaar met een Rotterdams tintje 
Rotterdam is een stad met veel monumenten en beeld- de ontdekkingen die hem in 1901 
houwwerken in de openbare ruimte. In deze serie be- de Nobelprijs opleveren. 
licht het Stadsarchief Rotterdam hun geschiedenis. Dit
keer: het monument voor Nobelprijswinnaar Jacobus Amsterdam 
van ’t Hoff (1915) aan de ’s-Gravendijkwal. Als Van ’t Hoff in 1911 over-

lijdt gaan er stemmen op een 
Traditiegetrouw worden in okto- materiaal aan te schaffen voor gedenkteken voor hem op te rich-
ber de winnaars van de Nobelprij- nieuwe proeven. ten in Amsterdam. In de hoofd-
zen bekend gemaakt. Vooral in de stad vinden de initiatiefnemers – 
beginjaren waren dat opvallend Na zijn middelbare school ver- onder wie een andere Nederland-
vaak Nederlanders. Zo ging de eer- trekt Van ‘t Hoff uit Rotterdam. se Nobelprijswinnaar, de natuur-
ste Nobelprijs voor scheikunde in Via de nodige omzwervingen kundige Hendrik Lorentz – echter 
1901 naar Jacobus Henricus van belandt hij in 1877 bij de Universi- niet genoeg steun. In Van ‘t Hoffs 
’t Hoff (1852-1911). Hij kreeg die teit van Amsterdam. Daar doet hij geboortestad is die steun er wel 
onderscheiding voor zijn onder-
zoek naar chemische evenwich-
ten en osmotische druk in vloei-
stoffen. 

en dus komt het monument in 
Scheikundige Rotterdam, voor de deur van zijn 
experimenten oude HBS aan de ’s Gravendijkwal. 
Rotterdam deelt een klein beet-
je in de eer. De prijswinnaar is In april 1915 wordt het gro-
namelijk een geboren Rotterdam- te monument, gemaakt door de 
mer. In de Maasstad zou ook zijn Haagse beeldhouwer Charles van 
belangstelling voor natuurweten- Wijk (1875-1917), onthuld. Daarop 
schap zijn ontwaakt. Als kind ver- is de chemicus afgebeeld zittend 
zamelt hij insecten en doet hij op een stoel en gef lankeerd door 
thuis met klasgenoten scheikun- twee vrouwenf iguren. De ene 
dige experimenten. Ouders mogen stelt de rede voor, de andere ver-
aanwezig zijn, maar wel tegen beeldingskracht: twee belangrijke 
betaling van entreegeld. Het ver- eigenschappen voor een succesvol-
diende geld wordt gebruikt om le wetenschappelijke carrière. 
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Jacobus van ’t Hoff 
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Het monument van Jacobus van ’t Hoff, vergezeld door de rede en verbeeldings-
kracht, aan de ’s-Gravendijkwal. 

‘Ook Sambalman hoort bij
ons erfgoed’ 
Wat is nu echt Rotterdams erfgoed? Museum Rotter-
dam gaat samen met Rotterdammers op zoek naar
bijzondere verhalen voor de collectie ‘Echt Rotterdams 

Nieuws uit de raad 
De stand van zaken rond Feyenoord City, het bescher-
men van ambtenaren en zogenaamde ‘stemvensters’.
Daarover werd onder meer gesproken tijdens de ge-
meenteraad van 6 september. 

De raad sprak naar aanleiding van van namen van ambtenaren door 
berichtgeving in de media over de fracties en het in twijfel trek-
stand van zaken rond Feyenoord ken van hun integriteit. Verschil-
City en de doorgerekende busi- lende moties om ambtenaren te 
ness case. Een motie om de door- beschermen werden aangenomen. 
rekening openbaar te maken is 
verworpen. Ook werd gedebat- Verder werden er besluiten geno-
teerd over het openlijk noemen men over de werkwijze van de 
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Faouzi Achbar van DENK spreekt in de gemeenteraad. 

viert 50 jaar
weder-
opbouw 
Het had niet veel ge-
scheeld of de Laurens-
kerk had de Tweede 
Wereldoorlog niet over-
leefd. Tijdens het bombar-
dement op 14 mei 1940
bleven alleen de muren en 
de toren overeind staan. 

De kerk werd in 1952 weer her-
bouwd, in 1968 was de volledi-
ge restauratie klaar. Om te vie-
ren dat de Laurenskerk precies 50 
jaar geleden opnieuw in gebruik 
is genomen, zijn er van septem-
ber tot december verschillen-
de feestelijke concerten en eve-
nementen. Zo is er op de Rotter-
damse dag op 29 september gra-
tis toegang. Tijdens deze dag zijn 
er lezingen en presentaties over 
de wederopbouw van de stad en 
de kerk. Tussen 29 en 31 oktober 
is het beklimmen van de Lauren-
storen ook gratis. Verder zijn er 
de komende maanden optredens 
van onder meer Eric Vloeimans en 
organist Ben van Oosten. Voor het 
hele programma: 
laurenskerkrotterdam.nl/50jaar 

raad. Nieuw is het werken met 
zogenaamde ‘stemvensters’. 
Besluiten over voorstellen of 
moties worden niet meer aan het 
einde van een agendapunt geno-
men, maar vinden plaats in zo’n 
venster. In een gemeenteraadsver-
gadering worden geen actualitei-
ten of regelingen van werkzaam-
heden meer behandeld, alleen nog 
in de Actualiteitenraad. Ook kun-
nen conceptmoties worden aange-
boden in de commissie, zodat het 
debat in de raad sneller kan ver-
lopen. De raad stelde zijn raads-
commissies in en benoemde de 
voorzitters. Het bestemmingsplan 
‘Maasvlakte 2’ is vastgesteld. 

Erfgoed’. 

‘Het museum vertelt naast de ver-
halen van vroeger, ook de verha-
len van nu,’ vertelt curator en 
projectleider Echt Rotterdams Erf-
goed Nicole van Dijk. ‘Sinds een 
aantal jaren gaan we de wijken in 
om Rotterdammers te vragen wel-
ke mensen, gemeenschappen of 
organisaties belangrijk zijn in de 
buurt. Wie speelt een rol, verbindt 
en maakt de sfeer beter ? Hierdoor 
hebben we nu een actieve collec-
tie van 55 portretten. Denk aan 
Maurice de Sambalman. Hij trekt 
al jaren met zijn f ietskar vol zelf-
gemaakte sambal door de stad. 
Voor ons is hij erfgoed omdat hij 
met de manier waarop hij sambal 
verkoopt mensen met elkaar in 

contact brengt.’ 

Proef de sambal 
Op vrijdag 28 september lanceert 
Museum Rotterdam het boek Echt 
Rotterdams Erfgoed, deel 1. ‘We 
spreken over deel 1, want uiter-
aard blijven we met Rotterdam-
mers op zoek gaan naar nieuwe 
verhalen.’ In de week van het Echt 
Rotterdams Erfgoed, 28 septem-
ber t/m 6 oktober, kan iedereen de 
collectie zien, horen en proeven in 
het museum. ‘Luister bijvoorbeeld 
naar Rapper Winne, de verhalen 
van Rotterzwam of proef de sam-
bal van de Sambalman.’ 
Meer informatie: 
www.museumrotterdam.nl 

www.laurenskerkrotterdam.nl/50jaar
http:www.museumrotterdam.nl
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Straatpraat 

Hoe motiveert u kinderen 
om buiten te spelen? 
Het kan soms ontzettend lastig zijn om kinderen naar buiten te krijgen. Ze blijven
liever binnen om filmpjes te kijken of te gamen. Dit terwijl buitenspelen zo gezond is.
Hoe stimuleren Rotterdammers hun kinderen om meer buiten te spelen? Straatpraat
vroeg het aan drie van hen. 

Beste leraar: ‘Help student
ook met privéproblemen’ 
Wie mag zich een jaar lang de beste leraar van Rotter-
dam noemen? Ouders, leerlingen en leraren hebben
hun favoriete Rotterdamse leraar de afgelopen maan-
den genomineerd. Vanaf nu kan iedereen zijn stem uit-
brengen. Docente Nikki Kruijer werd vorig jaar de beste
leraar van Rotterdam in de categorie mbo. 
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Nikki Kruier vóór de klas bij de opleiding Facilitaire Dienstverlening op het Albeda. 

Nikki (29) voelt zich, een jaar na 
Inge Barendrecht: 
‘Bij ons gaat er geen dag voorbij 
dat we niet buitenspelen. Samen 
met mijn zoontje van drie ga ik 
voetballen, wandelen of naar de 
speeltuin. Weer óf geen weer. Als 
het regent doen we een jas aan 
en zo halen we toch even een fris-
se neus. Dat een kind genoeg bui-
ten speelt vind ik de verantwoor-
delijkheid van de ouders. Toon als 
ouder initiatief en geef het goede 
voorbeeld. Lig je alleen maar op 
de bank? Dan gaan kinderen dit 
ook doen. Ga vooral in de jonge 
jaren met ze mee naar buiten en 
maak ze enthousiast. Uiteindelijk 
moeten ze het zelf doen.’ 
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Bert Wijbenga, wethouder Handhaven, Buitenruimte,
Integratie en Samenleven: 
‘Buitenspelen en bewegen is hartstikke belangrijk voor kinderen. En 
het is toch ook heel erg leuk om samen lekker bezig te zijn? Natuur-
lijk is het niet meer weg te denken dat kinderen gamen en elkaar onli-
ne opzoeken, maar dit moet wel in balans zijn met het ‘echte buiten-
spelen’. Om dat aantrekkelijker te maken besteedt de gemeente veel 

spannend,’ vertelt Nikki. ‘Ze stel-
den vragen als: Hoe geef jij les? 
Hoe creëer je een band met jouw 
studenten? Wat maakt jou als 
docent uniek?’ 

Ambassadeur 
Winnaars zijn een jaar lang 
ambassadeur voor goed onderwijs 
in Rotterdam. Nikki: ‘In dit jaar 
heb ik vooral benadrukt waar-
om het mbo zo mooi is én waar-
om iedereen hier les moet geven. 
Het is lastig om mensen uit de 
arbeidsmarkt hier in te laten stro-
men, terwijl we zulke mensen 
juist nodig hebben. Zij geven les 
uit eigen ervaring.’ 

Stemmen 
Van 17 t/m vrijdag 21 september 
kan er gestemd worden via www. 
leraarvanhetjaarrotterdam.nl. De 
winnaars worden bekend gemaakt 
op 5 oktober. 

Beste 
nieuwe 
gebouw? 

Geert Weitjens: 
‘Eerlijk gezegd hoef ik mijn kinde-
ren niet zo te motiveren. Ze staan 
zelf vaak te springen om naar bui-
ten te kunnen. Wel zijn ze nog te 
klein om alleen op straat te spe-
len. Gelukkig wonen we naast 
een schoolplein, waar ook een 
voetbalveldje is. Ik vind bewe-
ging een belangrijk onderdeel 
van de opvoeding. Dus als ik vrij 
ben trap ik een balletje met ze 
mee. Natuurlijk vinden ze het wel 
leuk om spelletjes te spelen op de 
tablet, maar dat mag niet. Geluk-
kig hoor ik ze er nooit over, dus 
echt verbieden hoeft ook niet.’ 

Anna Roggeveen: 
‘Zelf had ik twee hele sportieve 
kinderen (nu 34 en 39), die altijd 
buiten waren. Hiervoor hoefde ik 
weinig te doen. Ik heb nooit hoe-
ven zeggen ‘ga nu eens buiten spe-
len’. Wij woonden in een omge-
ving met veel groen en zand. Met 
vriendjes maakten ze hele boer-
derijen of zandkastelen. Ik kocht 
niet veel games, dus hele dagen 
op de computer zitten konden ze 
ook niet. Wel is het tegenwoordig 
veel drukker met auto’s op straat, 
dus je stuurt kinderen niet zo snel 
alleen naar buiten. Een oplossing? 
Maak bijvoorbeeld meer woonwij-
ken autovrij, zodat kinderen veilig 
kunnen rondrennen.’ 

aandacht aan het inrichten van speelplekken voor jong en oud. Zo is er delbaaronder wijs én op de bes-
onlangs op de Schinnenbaan in Bever waard een interactief en uitdagend te pedagogische medewerker en 

de uitreiking, nog steeds heel blij 
met de titel. De jonge docente 
werkt op het Albeda en geeft les 
op de opleiding Facilitaire Dienst-
verlening ‘Hier voor werkte ik bij 
een groot facilitair bedrijf. Ik zat 
veel in de auto, iets wat ik niet 
voor de rest van mijn leven wilde. 
Toen ik de vacature bij het Albeda 
zag dacht ik; dit moet ‘m worden. 
Nog geen drie jaar later was ik 
Leraar van het Jaar. Natuurlijk heb 
ik nog veel te leren. Maar door 
mijn werkervaring weet ik wel 
waar ik over praat tijdens de les.’ 

Betrokken 
‘Wat mij uniek maakt? ‘Als docent 
ben ik erg betrokken. ‘Ik bespreek 
met studenten de lesstof en praat 
over persoonlijke dingen. Privé-
problemen kunnen in de weg zit-
ten om goed te kunnen leren. 
Daarom is het belangrijk om stu-
denten ook hierbij te helpen en te 
ondersteunen.’ 

Rotterdammers kunnen stem-
men op de beste leerkracht in het 
basisonder wijs, voortgezet onder-
wijs, speciaal onder wijs of mid-

speeltoestel geplaatst: de Memo Quest. Dit is het spelen van de toekomst een lerarenteam. Na de stemperi- De strijd om het beste 
en nodigt uit om lekker naar buiten te gaan!’ ode besluit een jury welke leraren nieuwe Rotterdamse 

gebouw is gestart. Archi-
tecten, opdrachtgevers,
bouwers en andere be-Parkeerplaatsen worden miniparkjes 

Een yogasessie, het expo-
seren van kunst of ge-
woon even lekker hangen.
Op vrijdag 21 september 

trokkenen kunnen hun 
gebouw tot 10 oktober
aanmelden voor de Rot-Withstraat omtoveren tot mobiel 160 steden die hieraan meedoen. hoe zij de openbare ruimte anders 

parkje. Lies Fris van Hoop La Hoop Rotterdam doet voor de vijfde keer kunnen inrichten. Kijk voor meer terdam Architectuurprijs
2018.geeft korte workshops hoelahoe- mee en wil hiermee bewoners en info en regels op: 

kan daar elke straatpar-
keerplaats van Rotterdam
voor worden gebruikt. 

Dan vindt tussen 07.00 en 22.00 
uur Park(ing) Day plaats. Bewo-
ners, ondernemers en arties-
ten mogen de parkeerplekken 
voor één dag omtoveren tot klei-
ne stadsparkjes. Alles mag, zolang San Francisco 
het geen commerciële activiteit is. Park(ing Day) is in 2005 ontstaan 

Parkeerplek claimen gooide voor 2 uur lang geld in de 
Zo zal stadsboswachter Willem parkeermeter, rolde een grasmat 

pen op haar parkeerplaats en Ire- ondernemers laten nadenken over www.happystreets.nl/parking-day 
ne Siekman biedt met Poëzïe- Elke type gebouw kan meedingen 
Park een Open Podium voor poë- naar de prijs: van groot tot klein 
zie. Iedereen mag een parkeerplek en van woongebouw tot brug. 
claimen. Aanmelden kan via Voorwaarde is wel dat het gebouw 
schreurs.pauline@gmail.com, tussen 1 juli 2017 en 1 juli 2018 
maar is niet verplicht. Deelnemers in gebruik is genomen. De Rot-
kunnen dan een kunstgrasmat terdam Architectuurprijs (RAP) is 
lenen voor hun parkeerplaats. niet alleen op zoek naar nieuw-

bouw, maar ook naar bestaande 
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Bewoners maken van een parkeerplaats op de Nieuwe Binnenweg hun eigen 
tuintje. 

architectuur met een nieuw uiter-
lijk of nieuwe bestemming. Aan-
melden kan via Rotterdamarchi-
tectuurprijs.nl. In november kan 
iedereen stemmen op een van de 

in San Francisco. Een design studio 

de Feijter met boombakken een uit en legde hun eigen miniparkje tien gebouwen die door een jury 
parkeerplaats aan de Witte de aan. Inmiddels zijn er al meer dan zijn geselecteerd. 

https://www.rotterdamarchitectuurprijs.nl/prijs-2018
mailto:schreurs.pauline@gmail.com
www.happystreets.nl/parking-day
http:leraarvanhetjaarrotterdam.nl


Check voor vertrek! 
Kijk voor de routeplanner, live 
verkeersbeelden en omleidingen op 
onze website en social media: 

 www.RotterdamOnderweg.nl

 Facebook.com/RdamOnderweg

 Twitter.com/RdamOnderweg 

Stadskrant  
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BroodNodig zamelt al op 70 locatie in Rotterdam brood in met bewoners 

‘We maken nieuwe energie van oud brood’ 
In Rotterdam wordt veel 
brood weggegooid. Het
verdwijnt in de vuilnisbak
of wordt als voedsel aan 
dieren gegeven. ‘Zonde!
Gooi brood liever in de 
broodbak, dan maken we 
er nieuwe energie van’,
zegt Paula Zwitser van
Stichting BroodNodig. 

BroodNodig zamelt samen met 
de buurt brood in. In Rotter-
dam staan op meer dan 70 loca-
ties broodbakken. Dat zijn brui-
ne huiscontainers van 120 liter. 
‘Rotterdammers kunnen in de 
broodbakken al hun oude brood 
kwijt’, legt Zwitser uit. ‘BroodNo-
dig zorgt er samen met partner 
GroenCollect voor dat er van het 
oude brood biogas gemaakt wordt. 
Wist je dat je één uur kunt koken 
op het biogas van één brood?’ Bewoner Jan van Strien aan Plein 1953 is blij dat de bakken er nu staan. ‘Veel bewoners gooiden het brood vroeger op 

straat of in het water.’ 
Minder last van ratten en 
duiven gevuld en daar zijn bewoners heel Wilt u een broodbak adopteren? 
In Charlois staan sinds kort ook blij mee. Mail dan naar broodbak@brood- Brood op straat? 
broodbakken, waaronder een aan- nodig.co. De locaties van de brood- Vindt u brood op straat of kent u 
tal op Plein 1953. ‘Veel bewo- Adoptanten bakken kunt u vinden op de kaart locaties waar regelmatig brood 
ners gooiden brood op straat of in Volgens Zwitser komen er geluk- via: www.broodnodig.co. op straat ligt? Dan kunt u dit 
het water’, vertelt Jan van Strien, kig steeds meer broodbakken bij doorgeven door een foto met de 
bewoner van Plein 1953. ‘En dat in Rotterdam. ‘Maar daarvoor Compost locatie te mailen naar 
terwijl vogels er ziek van worden hebben we wel beheerders nodig, Brood kunt u ook kwijt in gft-con- broodgevonden@broodnodig.co. 
en het voor overlast van ratten en die toezicht houden en er voor zor- tainers. Van het broodafval wordt 
duiven zorgt. Door de broodbak- gen dat er geen ander materiaal compost gemaakt net als van 
ken is dat nu een stuk minder.’ dan brood in de bak belandt, zoals plantenresten en ander natuurlijk 
De bakken zijn iedere week goed plastic.’ materiaal. 
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Rotterdam Onderweg | Weet hoe je er komt 
Rotterdam is voortdurend 
in beweging. Evenemen-
ten en werkzaamheden 
maken de stad aantrekke-
lijker en beter bereikbaar. 
Hieronder zetten we het 
belangrijkste bereikbaar-
heidsnieuws voor u op
een rij. 

Coolsingel 
Op 28 september start een nieu-
we fase van de werkzaamheden 
op de Coolsingel. Dan is ook de 
Schiedamsedijk gedeeltelijk afge-
sloten voor auto’s, tussen de Schil-
derstraat en het Churchillplein 
in de richting van het Churchill-
plein. Linksaf slaan naar de Schil-
derstraat is ook niet mogelijk. Het 
autoverkeer vanaf het Vasteland Tot en met 7 december wordt aan de Linker Rottekade gewerkt aan een nieuw wegdek en trottoir. 
richting Churchillplein kan omrij-
den via de Boompjes en de Blaak Melanchtonweg, de Ringdijk en de Schiekade. De werkzaamheden dag 25 op woensdag 26 septem-
of via de Westzeedijk en de ‘s-Gra- Uitweg. hebben ook invloed op tramlijnen ber dicht in beide richtingen. De 
vendijkwal. • www.rotterdamonderweg.nl/ 7 en 8. Die rijden niet meer over afsluitingen duren van 00.30 tot 
• www.rotterdamonderweg.nl/ kleiweg de Linker Rottekade. 06.00 uur. Kom je uit het oos-

coolsingel • www.rotterdamonderweg.nl/ ten? Gebruik dan de Van Brie-
Linker Rottekade linkerrottekade nenoordbrug of de Willemsbrug. 

Kleiweg De Linker Rottekade wordt Kom je uit het westen? Dan pak je 
Op de Kleiweg wordt het riool ver- opnieuw ingericht. Tot en met 7 Maastunnel de Beneluxtunnel of de Erasmus-
vangen. Hierdoor is de Kleiweg tot december wordt er gewerkt aan De Maastunnel is in de nacht van brug. 
en met eind november gedeelte- een nieuw wegdek en trottoir. maandag 24 op dinsdag 25 sep- • www.rotterdamonderweg.nl/ 
lijk afgesloten voor het doorgaan- Er komen onder andere brede- tember en in de nacht van dins- nachtafsluitingmaastunnel 
de verkeer. Tot en met eind sep- re fietsstroken en nieuwe tram-
tember wordt gewerkt in de bocht sporen. De weg is daarom van 27 
bij de Robert Owenstraat. Daar- augustus tot en met 7 december 
na schuiven de werkzaamheden afgesloten voor verkeer tussen de 
iedere keer een stuk op richting Noorderbrug en de Zaagmolen-
de Diamantweg. Het verkeer rijdt brug. Omrijden kan bijvoorbeeld 
om via de Overschiese Kleiweg, de via Noordplein, Heer Bokelweg, 
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Geen eigen
dak maar 
toch zonne-
panelen 
Is uw dak niet geschikt
om zonnepanelen op aan
te brengen, maar wilt u
toch investeren in zon-
ne-energie? In Rotterdam 
kan dat. De stad heeft al 
twee zonnedaken die er 
zijn gekomen door bewo-
ners die samen een coö-
peratie hebben gevormd. 

Blijstroom is de naam van de coö-
peratie die in zoveel mogelijk Rot-
terdamse wijken zonnevelden wil 
aanleggen op ‘onbenutte’ daken. 
In juni vorig jaar startte zij het eer-
ste gezamenlijke zonnedak. Deze 
bevindt zich op een gymzaal aan 
de Noorderhavenkade in Blijdorp. 
Aanstaande vrijdag opent wet-
houder Bonte het tweede zonne-
dak aan de Ackersdijkstraat in het 
Liskwartier. Dit gebeurt op het 
gebouw van de Stichting Kunstac-
comodatie Rotterdam. Op het dak 
liggen bijna 200 zonnepanelen. 
Zo’n veertig bewoners uit het Lis-
kwartier en omgeving hebben er 
tot nu toe in geïnvesteerd. 
De energie die zij opwekken, 
wordt verrekend met hun eigen 
energierekening. Deze bewoners 
hebben dus een lagere rekening. 
Blijstroom gaat er van uit dat ze 
hun investering in zo’n elf jaar 
terugverdienen. 

De gemeente Rotterdam is blij met 
dit soort initiatieven. Zonne-ener-
gie is een belangrijke bron van 
schone en toekomstbestendige 
energie. Voor meer informatie: 
www.rotterdam.nl/energiebesparing 

Rotterdam 
stopt met
roken 
Eén op de vier bewoners
in de regio Rotterdam
rookt, zo bleek vorig jaar
uit de Gezondheidsmeter. 
Vooral in Charlois en Kra-
lingen is het percentage
rokers hoog. 

34 procent van de inwoners van 
Charlois tussen de 19 en 64 jaar 
steekt regelmatig een sigaret op. 
In Kralingen-Crooswijk ligt dat 
op 32 procent. Een meerderheid 
van de rokers (81 procent) gaf ech-
ter ook aan te willen stoppen. 
Een goede motivatie is Stoptober. 
Vanaf 1 oktober helpen rokers in 
heel Nederland elkaar dan om 28 
dagen niet te roken. Uit onder-
zoek blijkt dat na een periode 
van 28 dagen niet roken de kans 
vijf keer groter is dat er helemaal 
wordt gestopt. Meedoen kan via 
www.stoptober.nl. Ook is er de 
Stoptober App waarbij je kan zien 
hoe lang je bent gestopt en hoe-
veel geld er wordt bespaard. De 
app is beschikbaar vanaf 28 sep-
tember. 

www.rotterdamonderweg.nl/nachtafsluitingmaastunnel
www.rotterdamonderweg.nl/linkerrottekade
www.rotterdamonderweg.nl/kleiweg
www.rotterdamonderweg.nl/coolsingel
http:www.stoptober.nl
www.rotterdam.nl/energiebesparing
mailto:gft-con-broodgevonden@broodnodig.co
http:www.broodnodig.co
http:aan-nodig.co



