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In deze Stadskrant onder andere

■■Beeld van een straatschoffie
■■Monument: Arminius
■■Groene vingers in Rotterdam?
■■De baan van boswachter Henk

Plant beschadigt dijken, huizen en wegen

‘Help Japanse duizendknoop te bestrijden’
De Japanse duizendknoop rukt op in Rotterdam. Slecht
nieuws voor tuintjes, want deze exotische plant ver
dringt alle andere planten. Ook brengt hij flinke schade
toe aan rioleringen, funderingen en dijken. Daarom
roept de gemeente alle Rotterdammers op om te helpen
verdere verspreiding te voorkomen.

Speciale maaimethode

In het hele land wordt onder
zoek gedaan naar de beste bestrij
dingsmethode. Op dit moment
‘beheerst’ de gemeente de Japan
se duizendknoop door hem twee
maal per jaar te maaien. Dat
gebeurt met een speciale machi
ne die het maaisel direct opvangt.

Het afval gaat naar de vuilver
werking waar het wordt vernie
tigd. Daarna wordt de machine
grondig gereinigd om te voorko
men dat er nog levende en kiem
krachtige stukken stengel of wor
tel achterblijven.

De gemeente wil voorkomen dat
de plant overal in Rotterdam
opduikt en schade toebrengt aan
huizen, dijken en wegconstruc
ties. Daarom roept ze iedereen
op om openbare locaties, waar de
Japanse duizendknoop groeit, te
melden. Dat kan via de Buiten
Beter App of via telefoonnum
mer 14 010. De gemeente legt op
kaart vast waar de plant voor
komt en hoe hij zich ontwikkelt.
Daardoor kan de plant gerichter
worden aangepakt.

Containers en zeehonden

Gemeente Rotterdam

Locaties in kaart

De gemeente maait de Japanse duizendknoop met een speciale machine die het maaisel direct opvangt.

Zelf een duizendknoop
in de tuin?

• Knip de plant af of trek
hem uit de grond, liefst met
wortel en al
• Verzamel zorgvuldig al
het snoeisel, voorkom dat
er stukjes van de plant of
wortel achterblijven
• Doe alles in een stevige
vuilniszak en bind die goed
dicht
• Gooi de vuilniszak níet bij
het groenafval, maar bij het
gewone huisvuil dat naar
de verbranding gaat
• Maak uw tuingereedschap
goed schoon
Meer informatie en tips:
www.bestrijdingduizend
knoop.nl. Zie ook het
artikel en filmpje op
www.rotterdam.nl.

Gemeente Rotterdam

De duizendknoop is een snel
groeiende, woekerende plant.
Bovengronds drukt hij alle ande
re planten weg. Ondergronds
houdt zelfs steen of beton het
sterke wortelstelsel niet tegen.
De duizendknoop is moeilijk te
bestrijden. De wortels reiken
diep en ver; ze kunnen tot wel
drie meter verderop uit de grond
komen. Een klein stukje wortel of
enkele knoop is al voldoende voor
de plant om te kunnen groeien.

Zo ziet de Japanse duizendknoop eruit.

Rookvrije kinderboerderijen Stadspodium
Vanaf 1 augustus zijn alle acht kinderboerderijen, elf edu uw podium?

Gemeente Rotterdam

catieve tuinen en drie bijzondere tuinen in de stad rookvrij.

In 2008 begon Havenbedrijf Rotterdam met de aanleg van een nieuw haven
gebied. Vijf jaar geleden werd Maasvlakte 2 in gebruik genomen. Een plek waar
je de grootste zeeschepen, sterkste windmolens en modernste containerterminals
in gebruik kunt zien. Maar ook een plek waar je vogels en zeehonden kunt spotten
en van het strand kunt genieten. Vanwege het vijfjarig bestaan organiseert
informatiecentrum FutureLand speciale excursies: www.futureland.nl.

De maatregel is bedoeld om kin
deren te beschermen tegen de ver
leiding van roken en het schadelij
ke meeroken. Kinderen kopiëren
gedrag van anderen. Uit onder
zoek blijkt dat wanneer kinderen
vaak zien dat volwassenen roken,
de kans groter is dat ze later zelf
ook gaan roken. Bovendien is het
gevaar dat kinderen brandwon
den oplopen, doordat ze sigaretten
oppakken of in hun mond stoppen.

Bordjes Longfonds

Daarom worden alle bezoekers
en medewerkers verzocht om op
kinderboerderijen en tuinen niet
meer te roken. Bij de ingangen

zijn bordjes opgehangen van het
Longfonds. Op die plekken komen
asbakken zodat bezoekers hun
sigaret daar kunnen doven. Voor
medewerkers is een aparte rook
plaats ingericht uit het zicht van
kinderen. De kinderboerderijen
ontvangen jaarlijks ruim één mil
joen bezoekers.

Meer plekken rookvrij

In Rotterdam wordt meer gerookt
dan het landelijk gemiddelde. Ook
meeroken is schadelijk voor de
gezondheid. De ambitie om meer
plekken in Rotterdam rookvrij te
maken is opgenomen in de Nota
Vitale Stad.

Een keer écht uitpakken
met een filmmiddag, slaap
feestje, high tea, record
poging of iets heel anders?
Doe mee met de winactie
van het Stadspodium.
Het Nieuwe Stadspark bij het Grote
kerkplein, mét openluchtpodium,
is van iedereen. De Rotterdammer
met het beste idee voor een
activiteit of evenement mag het
podium en park een hele dag gra
tis gebruiken. Ook krijgt de win
naar indien nodig hulp bij de orga
nisatie en vergunningsaanvraag
van het evenement. Meer infor
matie en inschrijfformulier via
www.stadspodiumrotterdam.nl.
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Boefje: beeld van een straatschoffie
Rotterdam is een stad met veel standbeelden en mo
numenten. In deze serie belicht het Stadsarchief Rot
terdam hun geschiedenis. Deze keer: ‘Boefje’ aan het
Ammanplein (KralingenCrooswijk). Het beeld werd in
1980 gemaakt door Tineke Nusink.
de mensen die deze problemen
aan den lijve ervaren. Zo ook in
‘Boefje’. Het boek is gebaseerd op
zijn eigen ervaringen als vrijwilli
ger bij Pro Juventute. Jan Grovers
– een schuilnaam – was zijn eer
ste cliëntje. Veel lezers beschou
wen het boek als een journalistie
ke aanklacht tegen de hardvoch
tige manier waarop de overheid
omgaat met ontspoorde kinde
ren. ‘Boefje’ voedt zo de maat
schappelijke discussie over dit
onderwerp.

Aanklacht tegen overheid

Cadeau van studenten

Brusse werkt in die tijd als jour
nalist voor de Nieuwe Rotter
damsche Courant. Hij schrijft
veel over de schaduwkanten van
het leven in de groeiende haven
stad: de armoede, de uitbuiting
en de criminaliteit. Daarbij kiest
hij meestal het perspectief van

Als studentenvereniging Sanctus
Laurentius in 1980 haar 65jarig
bestaan viert, willen de leden een
standbeeld cadeau doen aan de
stad. Na enig wikken en wegen
besluiten ze Boefje te laten ver
eeuwigen. ‘Onze sociëteit staat
aan de rand van de Goudsesingel,

Jan van der Meijde

‘Boefje’ is geen echt persoon
maar een romanfiguur. Het boek
‘Boefje’ van Marie Joseph Brusse
(18731941) was in zijn tijd een
bestseller. Hoofdpersoon is de elf
jarige Jantje Grovers, een Rotter
dams straatschoffie. Vanwege een
waslijst aan overtredingen wordt
hij onder toezicht gesteld van
Pro Juventute. Deze particuliere
organisatie wil de jeugdcrimina
liteit terugdringen, die vooral in
de arme buurten in het centrum
rond 1900 een groot probleem is.

Elke zomer kunnen kin
deren van 2 tot en met 12
jaar terecht in Rotterdam
Ahoy voor sport, spel en
knutselplezier. Dit jaar is
Jeugdvakantieland voor
het eerst ook in het week
end geopend.

Een aantal huidige leden van studentenvereniging Laurentius bij ‘hun’ beeld
van Boefje.
zo’n beetje op de plaats waar
Boefje zijn avonturen beleefde’,
verklaart hun woordvoerder. Voor
de studenten is Jantje Grovers een

romanfiguur, vergelijkbaar met
dat andere Rotterdamse schoffie,
Pietje Bell.

Het rijksmonument Arminius is
van oorsprong een kerk. Ook nu
is er nog elke zondag om 10.30
uur een kerkdienst. Verder wordt
het gebouw vooral gebruikt voor
debatten, congressen, concerten,
diners en trouwerijen.

lossing afhangt van de vrije keu
ze van de individuele mens.

Dansen, schminken, voetballen,
boksen, kermisattracties, springen
op het grootste springkussen van
de wereld en genieten in het gro
te waterpark: je kunt het zo gek
niet bedenken of het kan in Jeugd
vakantieland. Kaartjes kosten 7,50
euro, maar met Rotterdampas
krijgt u korting en is een kaartje
nog maar 1 euro.
Jeugdvakantieland is er elke dag,
van 13 tot 24 augustus, in de hal
len en op het buitenterrein van
Ahoy.
www.jeugdvakantieland.nl

Monument: Arminius

Vrije keuze

Gemeente Rotterdam

De Arminiuskerk werd gebouwd
tussen 1895 en ’97 als vervan
ging van de zogenaamde ‘schuil
kerk’ van de remonstranten aan
de Vissersdijk. Jarenlang mochten
remonstranten – net als andere
nietcalvinisten  hun geloof niet
uitoefenen, daarom kwamen ze
in het geheim bij elkaar in schuil
kerken. Die waren van buitenaf
niet meteen herkenbaar als kerk.

Blikvanger van de Arminiuskerk is de 45 meter hoge klokkentoren.

Remonstranten waren volge
lingen van de theoloog Jacobus
Arminius. Hij week af van de
dominante Calvinistische leer,
waarin God al bij de geboorte
bepaalt wie naar de hemel of de
hel gaat. Arminius stelde dat ver

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.

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

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

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.

Officiele bekendmakingen
Officiële bekendmakingen van de gemeente
vindt u op www.rotterdam.nl/rotterdambericht.
Ook handig: aanmelden op de emailservice
van www.overheid.nl en de app
RotterdamOmgevingsalert.

Kijk voor informatie op
www.rotterdam.nl/wonenleven/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/wonenleven/vraagwijzer.

Jugendstil

Het ontwerp voor de Arminius
kerk was van Henri Evers (die
later ook het Rotterdamse stad
huis ontwierp) en Jacobus Pie
ter Stok. De kerk heeft romaanse,
oriëntaalse en byzantijnse motie
ven. Ook zijn er veel jugendstil
elementen aangebracht, bijvoor
beeld in het houtsnijwerk van de
preekstoel, de kandelaar en het
bloemmotief in de glasinlood
ramen.

Originele staat

De kerk is door de jaren heen op
een aantal punten veranderd. Zo
is de voormalige ingang aan het
Museumpark nu een raam. En
doordat in 1927 het straatniveau
is verlaagd, zijn er trappen geko
men bij de verschillende entrees.
Sommige delen zijn nog in origi
nele staat, zoals de kerkenraads
kamer en de hal aan de westzij

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 openingstijden en het
maken van een afspraak.
Gebieden
Via www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/
gebiedscommissies en 14010 komt u in
contact met de gebiedsorganisatie en/of
gebiedscommissie. Op de gebiedspagina in
deze Stadskrant vindt u informatie over andere
contactmogelijkheden.

Sergé Technau, Collectie RCE, 536.912

De Open Monumentendag, op 8 en 9 september, heeft
een uitgebreid programma met rondleidingen, fiets
tochten en een kinderprogramma. Zo’n 65 monumenten
zijn te bezoeken. Een daarvan is Arminius op de hoek
Westersingel–Museumpark.

De preekstoel met jugendstilelementen.
de. Tussen 2009 en 2013 vond
een grote restauratie plaats van
de torens, de daken en het glas in
lood. Ook werd een nieuwe fun
dering aangebracht.

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
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Straatpraat:

Rapper op Indiëherdenking:
‘Een hele eer’

Gemeente Rotterdam

Vincent:
‘Groene vingers heb ik niet echt,
maar ik hou wel van groen.
Samen met mijn vrouw en twee
kinderen woon ik op Katendrecht.
We hebben geen tuin, maar een
dakterras. Voor ons voelt het wel
als een tuin. Op ons dak vind je
bloemen, planten en bomen. Die
heb ik neergezet voor de gezellig
heid, niet omdat het water dan
beter kan wegzakken. Mijn jon
gens hebben ook hun eigen moes
tuintje. Dat is tegenwoordig heel
makkelijk met de moestuintjes
van Albert Heijn. De aardbeien
vinden ze het lekkerst. Zodra ze
een beetje rood zijn, worden ze al
geplukt en opgegeten.’

Esther:
‘Ik heb absoluut geen groe
ne vingers. Planten overleven
het meestal niet bij mij. In mijn
tuin liggen veel tegels en een
hoop speelgoed. Dit is puur voor
het gemak. Toen mijn kinde
ren klein waren had ik wel gras,
maar nadat ze het huis uit waren
heb ik dat weggehaald. Natuur
lijk heb ik wel wát groen, zoals
een haag en plantenbakken met
plantjes. Maar het is niet veel.
Wel heb ik een deel van de tegels
er weer uitgehaald voor mijn
kleinkinderen. Ze vinden het
heerlijk om in de blubber te spe
len, dus een deel van mijn tuin is
één grote zandbak.’

Arnoud Verhey

Arnoud Verhey

Arnoud Verhey

Een groene stad is niet alleen mooi en prettig om in te wonen, te werken en te spe
len, maar ook beter bestand tegen klimaatverandering en wateroverlast. In hoeverre
dragen Rotterdammers zelf bij aan een groene stad, bijvoorbeeld door een (gevel)
tuintje of plantjes op het balkon? Straatpraat vroeg het aan drie van hen.

Carlos:
‘Groene vingers heb ik wel. Ik
weet hoe je planten verzorgt en
ik doe dat met liefde. Helaas heb
ik nu geen tuin of dakterras. Van
wege mijn gezondheid kan ik nu
geen planten verzorgen. Jammer,
want een tuin doet veel goed.
Sowieso is het heerlijk om buiten
te zijn, en ik ben gek op de geur
en kleur van bloemen. Ik word er
vrolijk van en het geeft mij rust.
Daarnaast zorgen kleurige bloe
men voor een mooi aangezicht.
In de stad zijn er jammer genoeg
veel te weinig. Het is best grauw.
Je ziet veel planten, maar weinig
bloemen. En juist die geven de
stad wat meer kleur.’

Olaf van Velthuijsen, Stadsecoloog Gemeente Rotterdam
Veel Rotterdammers houden van groen, maar hebben nu eenmaal geen
tuin, balkon of terras. Ze komen daarom regelmatig in een park, gaan
naar de polders, het strand of de duinen of gewoon lekker naar een
grasveldje langs een singel. Zeker met de huidige temperaturen biedt
een groene omgeving de nodige verkoeling. Om een bijdrage te leve
ren aan een groene stad hoef je geen groene vingers te hebben. Wees je
bewust van wat groen bijdraagt aan een gezonde leefomgeving. Door
tegels te vervangen door groen, of bijvoorbeeld een klein geveltuin
tje, kan het water beter wegzakken. Dat voorkomt wateroverlast, en
het staat nog leuk ook. Rotterdammers kunnen zich ook aansluiten bij
groene bewonersinitiatieven, zoals buurttuintjes en groene daken.
Meer tips om de stad groener te maken: www.degroeneagenda.nl

Zijn opa overleefde de Jappenkampen niet. Zijn vader
kwam al op jonge leeftijd naar Nederland om een nieuw
bestaan op te bouwen. ‘Dat komt allemaal samen in
onze rap voor de Indiëherdenking’, zegt rapper Thijs
‘Kijoe’ de Bruijn.
Kijoe maakte met twee vrienden
het rapnummer ‘Indo’s’. Daar
mee staat hij op 15 augustus op
het podium van de Indiëher
denking. ‘Een hele eer’, zegt de
42jarige rapper. ‘Dat ik mijn opa
mag eren, zoveel jaar na dato, en
dat we op deze manier tijdens
een herdenking in Nederland bij
hem stil zouden staan…dat had
ik nooit kunnen denken. Hij ook
niet, denk ik.’

Geen luisterend oor

Zijn teksten zijn 100 procent
positief, volgens Kijoe. ‘Ze heb
ben een maatschappelijk thema
en komen echt vanuit mezelf.’
Na het overlijden van zijn vader
wilde Kijoe per se een lied voor
hem maken. ‘Hij is vanuit Neder
landsIndië hiernaartoe geko
men. Veel mensen vergeten dat
die generatie het heel moeilijk
heeft gehad. Ze hadden in Neder
landsIndië veel meegemaakt,
maar vonden hier geen luiste
rend oor. Ze moesten hard wer

Hart en ziel

Drie van de vier vrienden die
meewerkten aan Wij2, beslo
ten meer raps te maken. Toeval
lig hebben ze allemaal een Indi
sche achtergrond. Met een van
hen staat Kijoe 15 augustus op
het podium. ‘De organisatie vroeg
of wij wilden optreden met deze
rap. Dat gaan we doen. Ik zal het
met hart en ziel vertolken.’

Door het warme weer kan het zijn dat u dode vissen in
het water ziet drijven. In warm water zit minder zuur
stof, waardoor vissen moeilijker ademhalen en de kans
op vissterfte toeneemt.

Dode vissen worden om gezond
heidsredenen zo snel mogelijk
uit het water gehaald. Ziet u dode
vissen in het water, raak de die
ren dan niet aan maar meld dit
bij de gemeente via 14 010 of via
de BuitenBeter App. Vissen in
ademnood worden zoveel moge
lijk door specialisten, zoals bos
wachters en medewerkers van de
dierenambulance, meegenomen
en waar mogelijk ergens anders
uitgezet.

Botulisme

Eric Fecken

Hiervoor zijn 52 sensoren aange
bracht op de Binnenhavenbrug.

Kijoe is geen rapper van beroep.
Om rond te komen heeft hij ‘een
gewone baan’. ‘Mijn vrouw en
ik hebben drie kinderen. Een
van hen heeft het syndroom
van Down. Om daarover meer
bewustzijn te creëren, wilde ik
mijn ervaringen met anderen
delen. Daarom heb ik er een rap
liedje over gemaakt: Wij2.’

Meer vissterfte door hitte

Al weken koelt de gemeente bruggen met rivierwater,
om te voorkomen dat het brugdek door de warmte
te veel uitzet en de brug niet meer open of dicht kan.
Intussen wordt onderzoek gedaan naar duurzamere
oplossingen voor de toekomst.
Deze registreren elk half uur de
temperatuur van het brugdek en
de constructie. De gegevens wor
den verwerkt in een computer
model. Ter controle worden regel
matig extra metingen gedaan. Al
deze informatie laat nauwkeu
rig zien hoe de brug reageert op
het weer. Doel is om duurzame en
structurele oplossingen te vinden.
Dat kan bijvoorbeeld een lichtere
kleur van het wegdek zijn, of een
systeem dat de brug koelt zodat
die minder warm wordt.

Syndroom van Down

Kijoe eert zijn opa en vader met zijn rap voor de Indiëherdenking.

Onderzoek naar uitzetten bruggen

Door klimaatverandering wordt
het warmer en duren warme peri
odes ook langer. Daardoor moet
de gemeente vaker en langer de
bruggen koelen. Dat is arbeidsin
tensief en het kan hinder opleve
ren voor bruggebruikers. Daarom
doet de gemeente samen met een
startup van de Technische univer
siteit Delft onderzoek, om meer
inzicht te krijgen in dit probleem.

ken om succesvol te zijn en te
integreren. En dat is gelukt. Het
is echt bijzonder wat ze hebben
gedaan.’

Sicco van Grieken

Hebben Rotterdammers
groene vingers?

De Binnenhavenbrug wordt nu met rivierwater gekoeld tijdens warme periodes.

Dode vissen en watervogels in de
sloot of singel kunnen ook wij
zen op botulisme. Stap daarom
niet in het water waarin dode die
ren drijven en raak de dode die
ren niet met blote handen aan.
Dit kan leiden tot besmetting met
het botulismevirus.
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Weggeweest?
Spoel kranen
goed door

Bijzondere beroepen

‘Schotse Hooglanders zijn de
grasmaaiers van de stad’

Bent u in de zomer lange
re tijd van huis geweest?
Spoel dan bij thuiskomst
alle kranen en leidingen
één minuut door. Vang het
water op en gebruik het
voor huis en tuin.

Sommige beroepen spre
ken extra tot de verbeel
ding, vooral in de zomer.
Zoals dat van Henk Suur
bach. Hij is boswachter
bij de gemeente Rotter
dam. Elke dag neemt hij,
of een van zijn collega’s,
een kijkje bij de Schotse
Hooglanders.

Klitten

De Schotse Hooglanders deden
in de jaren 90 hun intrede in
Rotterdam. ‘Ze grazen op plek
ken waar grasmaaiers niet komen
en waar niet alles strak en netjes
gemaaid hoeft te worden. Zo krijg
je een gevarieerder landschap. De
dieren hebben in het najaar veel
klitten in hun vacht. Daar komen
zaden in. Als in de zomer het
haar loslaat worden de zaden ver
spreid.’

Douchekop en tuinslang
Chris Bonis

‘Deze goeiige runderen zijn de
grasmaaiers van onze gemeente,’
vertelt Suurbach. Hij lacht: ‘Jaren
terug zijn ze een keer ontsnapt.
Stonden ze verderop in de wijk
in de voortuintjes te eten! Maar
vorig jaar hebben we alle hekwer
ken vernieuwd, dus uitbreken is
nu niet meer mogelijk.’

Als het kraanwater in de leidingen
in huis langere tijd stil staat, loopt
de kwaliteit wat terug. Bij tempe
raturen vanaf 25°C en in stilstaand
water kan de legionellabacterie
ontstaan. Deze bacterie kan bij in
ademing leiden tot longontsteking
en de zogeheten veteranenziekte.

Boswachter Henk Suurbach bij de Schotse Hooglanders: ‘Het zijn echt ongevaarlijke sullies.’

Koeken

In Rotterdam lopen zeventien run
deren, verdeeld over drie kuddes:
in het Schiebroekse Park, in het
Oudelandsepark (ten noorden
van Hoogvliet) en het Ruigeplaat
bos (ten zuiden van Hoogvliet
langs de Oude Maas). ‘Het zijn
echt ongevaarlijke sullies,’ zegt
Suurbach. ‘Alleen als ze een jong
hebben kun je beter een beetje uit
de buurt blijven, want een moe
der beschermt toch altijd haar

jong.’ Als de dieren verzorging
nodig hebben lokken de boswach
ters ze met veekoeken. ‘Daar zijn

ze gek op,’ lacht Suurbach. ‘Als je
te dichtbij komt met die koeken,
springen ze zo op je rug.’

Rotterdamse boswachters

De Rotterdamse boswachters werken in het Kralingse bos, het Zuiderpark en andere groene plekken. Ze bewaken de rust van de natuur en
de dieren, en spreken mensen aan die deze verstoren. Behalve voor de
Schotse Hooglanders zorgen ze voor de herten in de hertenkampen en
de volières in Pernis en het Kralingse bos. En voordat een boom gekapt
wordt controleert de boswachter of er vleermuizen of vogels in de holtes van de boom zitten. U kunt ook een rondleiding krijgen van een boswachter; aanvragen via gebiedskantoornoordoost@rotterdam.nl.

Gebruik opgevangen water

Rotterdam Onderweg | Weet hoe je er komt
Rotterdam is voortdurend
in beweging. Evenementen
en werkzaamheden maken
de stad aantrekkelijker en
beter bereikbaar. Hieronder
zetten we het belangrijkste
bereikbaarheidsnieuws
voor u op een rij.

Metrolijn E

Metrolijn E wordt binnenkort op
sommige stukken gerenoveerd.
Tussen 13 en 27 augustus is daar
door geen metroverkeer moge
lijk tussen de stations Wilhelmi
naplein en Maashaven. Metrolijn
E rijdt alleen tussen Wilhelmina
plein en Den Haag Centraal.
Metrolijn D rijdt tussen Maas
haven en de Akkers en tussen
Wilhelminaplein en Rotterdam
Centraal. In plaats van de metro
rijden er pendelbussen.

Als u het doorgespoelde water
opvangt in emmers of gieters, kunt
u het hergebruiken. Bijvoorbeeld
voor de planten in huis of voor de
tuin. Die kunnen er goed tegen en
zo wordt het water niet verspild.

Welk festival
is het leukst?

Gemeente Rotterdam

Capelsebrug

Op het OVknooppunt Capelse
brug wordt tussen 6 en 30 augus
tus het asfalt vernieuwd. De hal
tes van lijnbussen van de RET
en Arriva zijn daardoor tijdelijk
beneden op het plein. U kunt niet
gebruikmaken van de metrouit
gang op het perron boven. P+R
Capelseburg is tijdens de werk
zaamheden alleen bereikbaar via
het Rhijnspoor. Er zijn verkeers
regelaars om het verkeer in goede
banen te leiden.
• www.rotterdamonderweg.nl/
capelsebrug

Waterbedrijven adviseren daarom
om direct bij thuiskomst de kra
nen één minuut te laten doorlo
pen. Dan is het drinkwater weer
fris en goed van smaak. Begin met
het doorspoelen van het toilet,
dan de kraan die het dichtst bij de
watermeter zit. Laat vervolgens
alle kranen één minuut goed door
lopen met warm en koud water.
Ook de tuinslang en de douchekop.
Let daarbij op dat er geen water
druppeltjes in de lucht komen,
want die kunnen schadelijk zijn
bij inademing. U kunt bijvoorbeeld
de sproeikop in een emmer leggen
met een doek erover.

Tussen 15 en 26 augustus is vanaf het Hofplein één rijstrook afgesloten tussen 09.30 uur en 15.00 uur, ter hoogte van de
werkzaamheden op de Schieweg.
• www.rotterdamonderweg.nl/
metromaashaven

Schieweg

De tramsporen aan de Schieweg
worden vervangen tussen 15 en
26 augustus. Vanaf het Hofplein
is één rijstrook afgesloten tussen
09.30 uur en 15.00 uur, ter plaat
se van de werkzaamheden op de
Schieweg. U kunt daar niet parke
ren. Van 18 tot en met 26 augus
tus is in beide richtingen één rij
baan afgesloten. Vanaf het Stad
houdersplein is de kruising
Bergselaan – Schieweg voor door
gaand verkeer afgesloten.
• www.rotterdamonderweg.nl/
tramspoorschieweg

President Wilsonweg

Op maandag 20 augustus begin
nen de werkzaamheden aan de
President Wilsonweg. Tijdens
fase 1 (20 augustus 06.00 uur tot
15 september 17.00 uur) is het
gedeelte tussen de Aalbes en Een
bes afgesloten. Verkeer richting
Vlietland kan de Wollefoppenweg
nemen en verkeer vanaf de Aalbes
kan via de Rijsbes, Bosbes en Een
bes het toegankelijke deel van de

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

President Wilsonweg op.
• www.rotterdamonderweg.nl/
presidentwilsonweg

Zevenkampse Ring

Tussen 20 augustus en 2 september
vindt onderhoud plaats aan de ver
keerslichten op de Tsplitsing van
Zevenkampseweg of Zevenkamp
se Ring. Verkeersregelaars leiden de
boel in goede banen. De dubbele rij
strook is versmald tot één rijstrook.

www.RotterdamOnderweg.nl
Facebook.com/RdamOnderweg
Twitter.com/RdamOnderweg

Rotterdam bruist van de
festivals. Maar welk festi
val is u nou écht bijgeble
ven en mag nooit vergeten
worden? Ter gelegenheid
van 25 jaar Rotterdam
Festivals kunt u stemmen
op uw favoriet.
Rotterdam Festivals bestaat 25
jaar. Aanleiding voor de organisa
tie om op zoek te gaan naar Het
Beste Rotterdamse Festival Aller
Tijden. Alle Rotterdammers kun
nen meedoen door te stemmen
op hun favoriete festival. Welk
festival is u het meest bijgeble
ven? Aan welk festival heeft u de
beste herinneringen?
Museum Rotterdam zal het festi
val met de meeste stemmen opne
men als Echt Rotterdams Erfgoed,
de hedendaagse collectie van het
museum. De winnaar wordt 16
september bekendgemaakt, tij
dens de opening van het culture
le seizoen.
Tussen 30 juli en 9 september
kunt u uw stem uitbrengen via
www.rotterdamfestivals.nl/favoriet.

