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Serieuze zaken

Water in Noord
Rotterdam Noord heeft duidelijk een waterprobleem. In de wijken is te
veel of te weinig water. In het eerste geval stroomt het water de tuinen,
de souterrains en de kelders in en in het geval van de weinig water staan
de palen van de houten funderingen droog. In de Provenierswijk hebben
de bewoners met beide waterproblemen te maken.

In de Hoevebuurt is duidelijk veel te
veel water. Daar is het de afgelopen
periode nogal raak geweest. Heftige
regenbuien hebben grote gevolgen
voor de woningen en de tuinen. De
commissie Bouwen en Wonen heeft
op 17 mei 2017 een werkbezoek gebracht aan de Provenierswijk en de
raadsleden hebben met eigen ogen
kunnen zien hoe erg het is.
De Hoevebuurt heeft een nieuwe
riolering en de bijpassende drainage
gekregen. De problemen zouden
minder moeten zijn dan voorheen.
Niets is minder waar. De regenbuien
zijn frequenter en heviger geworden.
Dat is de klimaatverandering. De herinrichting van de buurt heeft geen

verbetering opgeleverd. De situatie
is juist slechter geworden. Daarom
leven de bewoners van Hoevebuurt
nu voortdurend in angst dat het water hun huizen instroomt.
Voorbeelden genoeg
‘Een mevrouw van ruim in de negentig jaar is niet meer in staat is om
voor de zoveelste maal haar ondergelopen souterrain uit te baggeren.
Zij verlaat deze maand met pijn in
haar hart haar mooie woning aan
de Stationssingel.’
‘Een jong gezin dat een dubbele
benedenwoning heeft gehuurd van
Havensteder, slaapt in het woonsouterrain. In een nacht werden zij

wakker omdat het water het wiegje
van hun baby had bereikt. In de
maand juli hebben ze dat twee keer
meegemaakt. Havensteder biedt hen
nu een andere woning aan omdat ze
de problemen niet op kunnen lossen.’
Het is natuurlijk duidelijk dat er
maatregelen moeten worden genomen die de bewoners weer terugbrengen naar de situatie, zoals zij
die dertig jaar geleden aantroffen.
Meer water boven de palen, eens in
de drie jaar wat water in de tuin en
vrijwel geen overlast in de souterrains. Zij willen niet dat goede
buren de wijk verlaten, omdat hun
woning minimaal zeven keer per
jaar onder water staat. Zij begrijpen
dat een klimaatbestendige aanpak
mooi is, dan zouden de buien die
zeven keer per jaar voorkomen dus
zeker geen probleem moeten zijn.
Nu raakt de Hoevebuurt het water
niet meer kwijt, tuinen en huizen
lopen onder, bomen gaan dood en
de mensen vertrekken uit de wijk.
Deze situatie is onacceptabel, het
project van herinrichting in de
Hoevebuurt is daarmee niet af.

Andere buurten
Niemand weet wat de toekomst zal
brengen. De bewoners in andere
delen van de Provenierswijk hebben
te maken met minder grondwater. Dat is ook gevaarlijk want dan
staan de houten palen droog. Dat is
funest voor de gebouwen.
In de Provenierswijk wordt voortdurend gebouwd en ook dat kan de
grondwaterstand beïnvloeden.
Bovendien heeft de renovatie van
het station en de bebouwing aan
de zuidzijde in het RCD ook invloed
op de waterstanden. Dat is nu wel
duidelijk. De Provenierswijk heeft
in bijna alle straten wel met deze
problemen te maken. Het blijkt
overigens dat meer wijken in Noord
er zo aan toe zijn.
In het Oude Noorden blijkt nu dat
de bewoners in sommige straten
en op het Pijnackerplein sinds vorig
jaar te maken hebben met overstroming van de tuinen en de souterrains. Ook in deze wijk zijn het vaak
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Wijknieuws
Minibieb
De openbare bibliotheek heeft een
Minibieb voor buiten met kinderboeken geschonken aan de Hoevebuurt.
De spelregels zijn eenvoudig: kies
een boek, lees een boek en deel dat
boek. De boekenkast moet nog worden geschilderd, maar daarna krijgt
de Minibieb in oktober een plaatsje
op het Baljuwplein. Datum wordt
nader bekend gemaakt.
Plantendag in de Heultuin
Op woensdagmiddag 18 oktober
wordt er in de Heultuin een plantendag georganiseerd. Er moeten bloembollen worden geplant en struiken
worden gesnoeid. Daarna gaan we
herfststukjes maken samen met en

Werk in uitvoering

Ondernemer in opleiding

Zomerse activiteiten

Historisch wijknieuws

voor de ouderen uit de Heulbrug.
Naderhand is er zelfgemaakte soep
met brood.
Aanvang 13.30 tot 16.30 uur.
Vrijwilligers
Er is vraag naar vrijwilligers met
groene vingers in de wijk. De Heultuin en ook de Tussentuin kunnen
wel een extra handje gebruiken.
Een ochtend en/of een middag in
de week is al genoeg. Heb je zin
om mee te helpen de groene oases
tussen de bebouwing in stand te
houden? Neem contact op met
Marjan van Hoorn via e-mail:
provenieuws@gmail.com
Quizzen in Walenburg
Elke dinsdag is er een quizavond in
café Walenburg. De quiz begint om
20.30 uur en duurt één tot ander-

De Nieuwe Provenier

Knipselkunst

Ouderen uit de wijk

Daar ben ik trots op

half uur. Je kunt alleen meedoen of
in een team van maximaal vijf personen. De kosten zijn 2,70 euro per
persoon. Het winnende team krijgt
als prijs de genuttigde drank tijdens
de quiz gratis.
Afscheid nemen
Vrijwilligster Jeanine van Driel
neemt eind dit jaar afscheid als
gastvrouw van de Habbekratz. Een
vervangster voor haar vinden zal
een moeilijke taak worden. Jeanine
was de laatste jaren de drijvende
kracht achter de Inloop Kringloop,
de Habbekratz. Ben je geïnteresseerd kom dan een keer langs. De
Habbekratz is vier dagen in de week
open van dinsdag tot en met vrijdag
van 11.00 tot 16.00 uur.
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de oudere bewoners die de nodige
inspanning om de boel weer droog
te krijgen, uit de woning of kelder
het water wegpompen of met
emmers leeg maken, niet kunnen
opbrengen. De brandweer heeft
het wegpompen van het water uit
de huizen van de Zwart Janstraat
opgegeven. Dat zijn situaties, die
onacceptabel zijn. Dat mag niet in
het Oude Noorden en ook niet in de
Hoevebuurt.
Gesprek met wethouder Eerdmans
Daarom hebben sinds begin 2017
de Agniesebuurt, het Oude Noorden en de Provenierswijk samengewerkt om deze zaken boven
tafel te krijgen. Het is nodig dat de
gemeente Rotterdam hiervan op de
hoogte is en bereid is samen met
de bewoners de problemen aan te
pakken.
Om te beginnen hebben zij op
24 mei 2017 in de commissie Bouwen en Wonen aandacht gevraagd
voor de zorgen van de bewoners
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Wethouder Eerdmans

in de wijken.
De Provenierswijk heeft gevraagd
om een Deltaplan voor het grondwater in Rotterdam op te stellen.
Dat is gelukkig in de commissie
heel goed ontvangen. Wethouder
Eerdmans heeft toegezegd dat hij
de eerste aanzet zal geven. Verder
heeft hij bij die gelegenheid de
bewoners uitgenodigd voor een
gesprek over de wateroverlast en
andere narigheid. De vertegenwoordigers van de wijken zijn in
eerste instantie aan het einde van
juni uitgenodigd. Dat kon gezien

de politieke situatie in Rotterdam
niet doorgaan.
Uiteindelijk is op 6 september 2017,
na het reces van de gemeenteraad,
het gesprek met wethouder Eerdmans gehouden. En het gesprek is
goed verlopen. De vertegenwoordigers van de wijken hebben de zaak
voorbereid, zodat moeilijke zaken
rondom het water duidelijk worden.
In het kort komt het hierop neer.
In de Hoevebuurt heeft de gemeente de riolering vernieuwd,
drainage aangelegd en de straten
verhoogd. Daarna zijn met hevige
regenbuien de tuinen ondergelopen, soms is het water de souterrains ingestroomd. Doordat het
water niet snel wegloopt, moet er
worden gepompt en in de tuinen
gaan de bomen en planten dood. Er
is voor deze herinrichting geen onderzoek gedaan en geen nulmeting
uitgevoerd.
In de Agniesebuurt wil de gemeente een plan uitvoeren om de riolering te vernieuwen, drainage aan
te legen en de straten te verhogen.

Ook hier is geen onderzoek gedaan en geen nulmeting verricht.
De bewoners van de Agniesebuurt
hebben geleerd van de ervaringen
in de Hoevebuurt en op tijd aan
bel getrokken. Gelukkig is voor
Agniesebuurt de uitvoering van de
klimaatbestendige herinrichting
uitgesteld. De wethouder heeft
in mei toegezegd dat er eerst een
onderzoek moet worden uitgevoerd. Om dat er tot nu toe nog
steeds niets is gebeurd, hebben
de bewoners in het gesprek van
6 september gevraagd het uitstel
te verlengen. Dan kan er voldoende tijd worden besteed om
het onderzoek goed uit te voeren.
Bovendien kunnen dan de Hoevebuurt en het Oude Noorden ook
profiteren van de uitkomsten.
Wethouder Eerdmans is van mening dat bewoners vanaf het begin
bij de plannen moeten worden
betrokken. Zij moeten meedenken
en meepraten, zodat er sprake zal
zijn van echte participatie.

Mijn stad, mijn wijk, ontvlucht
De bekende druppel die voor mij
de emmer deed overlopen kwam
van Middin. De ‘zorginstelling’ die
in onze smalle straten een ‘burcht’
laat neerzetten. Met alle overlast en
ellende van dien, 4,5 m hoger dan
het gesloopte verzorgingstehuis,
en met het weghalen van haast alle
groenvoorzieningen. Het weinige
dag- en zonlicht dat wij nog hadden, wordt zo voorgoed van
ons gestolen.
En dan komt die prachtige uitnodiging van Middin als een bom bij
ons door de digitale brievenbussen
vallen. ‘Wij nodigen u van harte uit
om het feestelijke en symbolische
startmoment van de bouw bij te
wonen.’ Feestelijk!

>> Jim Postma

Om die reden heeft hij gezegd, dat
de groep die aan het gesprek van
6 september heeft deelgenomen,
verder moet samenwerken. Dit om
een goed begin te maken met het
opzetten van het Deltaplan grondwater in Rotterdam.
De bewoners in deze groep hebben
veel ervaring, dat hebben de ambtenaren ook en zij moeten van elkaar leren om het waterproblemen
het hoofd te bieden. Dat hebben de
betrokken bewoners en ambtenaren toegezegd.
De bewoners en ambtenaren van de
nieuwe werkgroep voor het Deltaplan Rotterdam zijn met voortvarendheid aan de slag gegaan. De
wethouder houdt de vinger aan de
pols en de commissie Bouwen en
Wonen ziet toe op de goede gang
van zaken. Ook hier geldt meten
is weten.
Bewonersvereniging
Provenierswijk

Ik ontplofte zo wat bij het lezen
van deze ronduit onbeschofte
uitnodiging. Dan heb je geen bord
voor je kop, naar onze bewoners
toe, maar metersdik beton. Zoals
die eerste paal. Dus kon ik het niet
nalaten aan Middin te laten weten:
‘Hoop van harte dat die glibberpaal
doorzakt tot het heetste gloeiende
dieptepunt in de middelste kern
van onze Aarde. Amen… En moge
daarop al uw volgende palen pijlsnel volgen’.
(Terwijl ik dit schrijf heb ik al geen
rust meer in mijn huis, laat staan
om er te werken en te schrijven.
Buiten kabaal, geschreeuw, gebonk,
een steeds groter wordende heksenketel. En dit gaat dus mijn voorland worden voor het komende jaar
met alle te verwachten frustraties
en irritaties.)
Middin is een zorginstelling waarin
miljoenen euro’s omgaan. Met dik
betaalde directieleden en managersfuncties. In totaal ‘helpen’ zij
zo’n 4.400 cliënten in de regio
Zuid-Holland met huisvestiging en
verdere zorg (ver van mijn bed).
Het gaat hier om voornamelijk
ouderen met een verstandelijke en/
of lichamelijke beperking.

Tegen de te bouwen monstrueuze
burcht hebben wij als bewonersvereniging en andere belanghebbenden (zeg maar gedupeerden)
ellenlange bezwaarschriften
ingediend. Die zijn bijna allemaal
van tafel geveegd, gekieperd bij het
oud vuil. Er zijn inspraakavonden
door Middin gehouden waar wij
niets te vertellen hadden. Dat heet
nu democratie.
Gemeente en overige instellingen
kijken niet naar wat een wijk of buurt
wil, maar naar wat het grootkapitaal bepaalt en betaalt. Toen ik
zag dat bijna alles een verloren
zaak ging worden – ondanks alle
inspanningen van onze bezwaarwerkgroepen – heb ik achter de
schermen nog geprobeerd het tij te
keren. Zeer zeker ook in mijn eigen
belang. Met de zorginstelling die
zo’n dertig jaar voor onze deuren
had gestaan, was goed te leven. Pas
toen de definitieve plannen bekend
werden om de voormalige ‘Provenier’ te slopen, rezen mij de haren
ten berge. Ik zag absoluut niet de
noodzaak in om het verouderde
gebouw te slopen. Het stond nog
prima op zijn fundamenten. Voor
veel minder geld – zonder sloop

Blauwdruk
Marcel van Winsen, bewoner uit de
Agniesebuurt, heeft een blauwdruk
neergelegd voor de projectmatige
aanpak van de herinrichtingen.
Rioolvervanging en/of uitvoering
van klimaatbestendige/duurzame maatregelen in de openbare
ruimte kunnen pas maatschappelijk
verantwoord worden uitgevoerd
als het project niet alleen als een
technische uitwerking van een
eenzijdig opgelegde beleidsmaatregel wordt behandeld, maar als een
project waarbij publieke én private
belangen even zwaar wegen, in de
onderzoeksfase én in de uitwerkingsfase.
Het model om dergelijke projecten
goed uit te voeren is:
1. Het maken van een ‘risicoanalyse’: effecten berekenen aan de
‘voorkant’ van het project voor het
publiek en privaat domein.
2. Uitvoeren van een ‘nulmeting’:
in kaart brengen van de bestaande
toestand van het publieke en

private domein (toestand en hoogtes souterrains en kelders, grondwaterhoogtes en -bewegingen
binnenterreinen, toestand bomen
et cetera).
3. Testen van het project op kleine
schaal met reversibele maatregelen
+ evalueren met de bewoners +
daarna afspraken maken over het
vervolg.
4. Het maken van een ‘sociaal plan’
(wie doet wat, en hoe ondersteunt
de overheid de burger) en een verantwoordelijkheidsverdeling (wie is
waar organisatorisch en financieel
verantwoordelijk voor).
5. Afspraken maken over hoe om te
gaan met gevallen van overlast na
de realisatie van het project.
6. Indien verantwoord en met
instemming van betreffende buurt:
over groter geheel toepassen.
Hierbij wordt aangetekend dat
de riolering, grondwaterstand en
hemelwater niet moeten worden
losgekoppeld, maar geïntegreerd
bekeken moeten worden.

en nieuwbouw – had het gebouw
kunnen worden gerenoveerd. Om
wellicht een andere bestemming
te krijgen die beter in de wijk zou
passen. Daarvoor hadden financiers
kunnen worden gevonden om het
eventueel te renoveren en om te
bouwen tot studentenflats of een
laagdrempelig hotel vlakbij het CS.
Daarnaast, argumenteerde ik, was
het absoluut niet noodzakelijk
de doelgroep van Middin hier te
vestigen. Dat kon veel makkelijker
in de groengebieden rondom onze
stad. Maar nul op het rekest. Aan
renovatie kun je geen miljoenen
verdienen, aan sloop en nieuwbouw
wel. Einde verhaal. Over zoveel
onrechtvaardigheid is voor mij
persoonlijk het doek hier in de
Provenierswijk gevallen. Met alle
korte lontjes van dien, lontjes die
steeds korter worden. Mijn levensen woonplezier is aan alle kanten
verziekt. Ik ontvlucht nu mijn zieke
stad, mijn zieke wijk, naar de pure
natuur van het vredelievende platteland. Komt u gerust eens in mijn
nieuwe paradijsje langs en proef
het grote verschil.

Marcel van Winsen

Dat betekent dus:
1. Eerst een plan maken.
2. Vervolgens nagaan of deze plannen voldoende onderbouwd zijn.
Hierbij de experts inschakelen.
3. Daarna terugkoppelen naar de
bewoners in de wijken. En de maatregelen terugdraaien als deze de
situatie verslechteren.
Meten is weten. Monitoren (vinger
aan de pols) is noodzakelijk, peilbuizen zijn essentieel.
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Openbare basisschool De Klimop

Meetkunst
en kunstontwikkeling
Op de openbare basisschool De
Klimop zijn ze begonnen aan hun
laatste schooljaar in het gebouw
aan de Klein Coolstraat. Daarna
verhuist de gehele schoolgemeenschap, scholieren, leraren
en ondersteunend personeel naar
de hoofdvestiging in het Oude
Noorden. Toch zijn ze nog heel
wat van plan dit jaar.

Naast allerlei festiviteiten waarvoor we in de vorige wijkkrant
oproep hebben gedaan voor
sponsors, nemen we ook deel aan
diverse projecten. Zo hebben we
op 15 september meegedaan mee
aan de ‘Keep it Clean’ dag.
Scholieren en leerkrachten hebben op die dag het schoolplein en
de omliggende straten en het Baljuwplein ontdaan van zwerfvuil.
Het hele schooljaar door verzorgen Villa Zebra en Theater
Maas samen met de leerkrachten
de kunst- en cultuurontwikkeling op de Klimop. In het lokaal
van Groep 3 heeft een heerlijke
zitbank een plekje gekregen om
lekker te kunnen zitten lezen.
Nieuw dit jaar is deelname van

Groep 7en 8 aan het onderzoeksproject Meetkunst van de Universiteit van Utrecht. Dit onderzoek
gebeurt in samenwerking met
museum Boijmans van Beuningen,
Hogeschool Rotterdam en twee
andere basisscholen. Het onderzoek richt zich op het bevorderen
van de creativiteit van leerlingen
bij het oplossen van problemen in

het reken- en wiskundeonderwijs.
Het uiteindelijke doel is de rekenvaardigheden van de leerlingen
te verhogen.
Overigens zijn sponsors nog
steeds van harte welkom
(010 4659 530).
Directie OBS De Klimop

Pieter-de-Raadt-binnentuin zoekt vrijwilligers

‘Veel handen maken lichter werk’

Renee Wilson

Achter het grote rode hek, gemaakt
van fietswrakken, schuilt een schitterende binnentuin met fruitbomen,
moestuinbakken, bergingen met
sedumdaken, een tipi van wilgentenen en een lange tafel waar de omwonenden samen kunnen eten. Deze
binnentuin is ruim tien jaar geleden
tot stand gekomen door een aantal
actieve bewoners in samenspraak
met Havensteder.

elkaar gevallen en nu is er nog maar
één actieve bewoner over, Marjan
Schenkel. Zij is een bekend gezicht
in de wijk en tevens een aanspreekpunt voor verschillende bewoners.
Maar de kar alleen trekken is nooit
leuk, dus heeft Havensteder Creatief
Beheer om hulp gevraagd. Creatief
Beheer is een partij die staat voor
stadsgeneeskunde. ‘De stad vergroenen en mensen aan het tuinieren krijgen kan de stad alleen
Lange tijd onderhield ‘Onze Tuin’, een maar gezonder maken’, stelt Rini
club actieve bewoners met groene
Biemans, stadsdokter, sociaal
vingers de binnentuin tussen de
ondernemer en oprichter van
Pieter de Raadt- en de Van der Sluys- Creatief Beheer.
straat en zij organiseerden activiteiten met kinderen uit de wijk. De tuin- Verlokken
club is twee jaar geleden helaas uit
Renee Wilson werkt samen met
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Creatief Beheer en doet nu het
onderhoud op de prachtige binnentuin. ‘Aan mij de taak om de
dichtgegroeide tuin op orde te
krijgen, activiteiten voor kinderen
te organiseren en de omwonenden
te verlokken weer naar de tuin te
komen.’ Dat is echter is geen gemakkelijke opgave. Veel mensen hebben
geen tijd, geen zin of ze hebben een
eigen volkstuin waar zij liever hun
energie insteken.
Renee geeft niet op! ‘Onlangs heb ik
een buurt-bbq in de straat georganiseerd om zo wat nieuwe buren
te leren kennen en hen (opnieuw)
kennis te laten maken met de tuin.
Ook heb ik de wijktuinmannen uitgenodigd om te kijken of samenwerken mogelijk is. Want meer handen
maken lichter werk. Bovendien het
is niet verkeerd je dag te beginnen
op een schitterende binnentuin met
een kopje koffie.’
Naast het onderhouden van de binnentuin werkt Renee als zelfstandig
tuinvrouw in de breedste zin van
het woord. Ze geeft tuinlessen, maar
ze ontwerpt ook tuinen voor jonge
gezinnen. ‘Mijn doel is om de (stads)
kinderen zoveel mogelijk kennis van
de natuur mee te geven door hen
te laten zien, voelen, plukken en

vooral doen! Zo heb ik het zelf ook
geleerd!’, vertelt ze.
Oproep
De Pieter-de-Raadt-binnentuin
zoekt dus nog vrijwilligers! Houd jij
van tuinieren, of wil je een keertje
kennismaken met deze schitterende
binnentuin? Kom dan op woensdag
na 10.00 uur langs of stuur een
mailtje naar: info@pluk-play.nl

Fotografie Marjan van Hoorn,
Tekst van de redactie

Portret van een wijkbewoner
Maurice Waknine:

‘Wij zijn blij hier te wonen’
Tekst en fotografie Mishu Westerveld

Maurice Waknine is in 1930 geboren in El Jadida, een kleine, mooie
havenstad in Marokko 60 km van
Casablanca. Met zijn eerste vrouw,
in 1975 overleden, kreeg hij drie
dochters. In 1960 vertrok hij met
zijn dochters naar Parijs, waar ze
zes jaar hebben gewoond. Hij kwam
daar een Nederlandse tegen met
wie hij trouwde. In 1966 verhuisde
hij met haar en twee van zijn dochters naar Nederland. Ze kregen samen nog een zoon en een dochter.
In 1990 is Maurice voor de derde
keer getrouwd met Tamar Perez, die
ook in Marokko is geboren. Hij ontmoette Tamar in Israel. Ze streken
neer in Crooswijk, maar al gauw
gingen ze in de Provenierswijk wonen. Ze wonen hier nu al 25 jaar.

‘Ik ben ontzettend blij dat ik in
Marokko geboren ben, ik heb veel
goede herinneringen’, zegt de joodse
Maurice. Hij heeft op een franstalige lagere school gezeten. Tijdens
de Tweede Wereldoorlog heeft hij
op een joodse technische school
gezeten, waar hij zelf later ook les
ging geven. Daarna heeft hij gewerkt
als hoogspanningselektricien. In
Parijs en in Nederland heeft hij gewerkt als servicemonteur buitendienst. Maurice spreekt vloeiend
Hebreeuws, Marokkaans, Frans
en Nederlands en ook een beetje
Spaans. Hij houdt van dansen en dat
doet hij om de twee weken bij het
danspaleis.
Zeven jaar geleden heeft hij een
onderscheiding ontvangen uit
handen van de koning van Marokko.
Vol trots laat Maurice de foto zien
waarop hij naast koning Mohammed
VI staat. Die onderscheiding kreeg
hij, omdat hij sinds hij in Rotterdam

is komen wonen, altijd met raad en
daad heeft klaar gestaan voor zijn
Marokkaanse landgenoten. ‘De
eerste generatie gastarbeiders was
de Nederlandse taal niet meester,
had geen idee wat haar rechten en
plichten waren en had geen kennis
van arbeidsverhoudingen. Ik trad op
als tolk, onderhandelaar, intermediair en luisterend oor.’
Op de koffie
‘Ik heb in Crooswijk in een zeskamerappartement gewoond met
mijn vrouw en onze kinderen. De
mensen waren daar minder sociaal.
Toen ik hier in de wijk kwam wonen,
vond ik het in het begin moeilijk om
contact te krijgen met de bewoners.
Dus hebben mijn vrouw en ik besloten iedereen uit deze flat bij ons uit
te nodigen. We hebben tafels buiten
neergezet. Alle buren kwamen naar

beneden voor een kopje koffie of
een borreltje en dat was heel gezellig. Mijn vrouw kan het allerlekkerst
koken. Vanaf dat moment kwam een
93-jarige buurman elke dag even
een borreltje met mij drinken. Nu
drink ik niet meer. Een keer toen ik
mijn verjaardag vierde, kwamen er
’s avonds honderd mensen op bezoek. Er was muziek enzo. Het was
geweldig. Veel van hen zijn inmiddels weg of overleden, helaas hoor
ik dat altijd te laat. Elk jaar nodig ik
buren uit op de laatste avond van
pesach. Dan komen ze ons brood,
meel en melk aanbidden en gezellig
koekjes en gebakjes eten. De mensen die dan komen hebben verschillende geloven: moslims, joden,
hindoes, katholieken, protestanten
en boeddhisten, maar dat maakt mij
niet uit. Ik heb een keer onze burgemeester uitgenodigd en die

is ook gekomen.’
Sociaal leven
‘Er wonen aardige mensen in de
buurt, maar ik heb niet zo veel
contact met de andere bewoners.
De gemeente wilde dat we gingen
verhuizen, maar ik wil hier niet weg.
Joden worden gauw gediscrimineerd, maar hier in de wijk heb ik er
nog nooit last van gehad. Ik heb een
mooi sociaal leven. Mijn vrouw en
ik gaan vaak op vakantie en dan let
de buurvrouw op ons huis. Over het
algemeen is deze wijk heel gezellig.
Wij zijn blij hier te wonen, want het
is hier goed.’
Maurice wil als laatste nog zijn levensvisie delen: ‘Je moet niet kijken
naar iemands uiterlijk, maar naar de
kleur van iemands hart.’

Gezamenlijke Eis tot Schadevergoeding
In deze Provenieuws mag een update over de GESP niet ontbreken. Er zit
weer wat gang in de zaak. Wij zijn gebleven bij de mededeling dat wethouder Schneider een onderzoek naar de afwijzing van een schadevergoeding
zou laten uitvoeren. Het bureau Lengkeek heeft inmiddels de rapporten
ingeleverd en die liggen in de kluis van het stadhuis.
Ondertussen is wethouder Schneider afgetreden en hij is opgevolgd door
wethouder Simons. Op 13 september 2017 heeft de commissie Bouwen,

Wonen en Buitenruimte in haar vergadering afspraken gemaakt over de
behandeling. De Bewonersvereniging Provenierswijk heeft de kritische reacties op de rapporten van enkele bewoners bij de commissie ingeleverd.
Bewonersvereniging Provenierswijk
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Werk in uitvoering

Plein en singels voor de kerst
2017 gereed
Fotografie Marjan van Hoorn

Half augustus 2017 zijn de werkers weer aan de slag gegaan op het Proveniersplein en de singels. Naar verwachting zal het werk aan het einde van
het jaar klaar zijn. Dat zijn nog drie maanden te gaan en er moet dus stevig
worden aangepakt.

ding tussen de singels is belangrijk. De RET wil die in één keer verbinden.
Het risico op zwakke plekken in de bovenleiding is anders te groot.
Het vrijgeven van de bruggen voor het verkeer wordt medio oktober
verwacht.
Het Proveniersplein
Als de bruggen in gebruik zijn kan de weg voor het bebouwde deel van het
Proveniersplein worden aangepakt. Hiervoor wordt het Proveniersplein
afgesloten voor het verkeer. Dat is dan mogelijk omdat het verkeer over de
bruggen kan rijden.
De vernieuwing van de riolering kost de meeste tijd. Als die achter de rug
is, wordt het oppervlak van de straat gemaakt.

Projectmanager Sebastiaan van de Ven is vanaf 2009 bij de projecten van
het station betrokken. Eerst het werk aan de zuidzijde van het station en
uiteindelijk heeft hij het project aan de noordzijde ter hand genomen. Hij
is een ervaren manager, die onder andere het werk voor het stadspark van
het Grotekerkplein en de bovengrondse aanpak van Station Blaak heeft
begeleid.
Van de Ven is civiel ingenieur en werkzaam bij het projectmanagementbureau van de dienst Stadsontwikkeling. Het is zijn taak om met het gemeentelijke projectteam het eerder vastgestelde plan voor de herinrichting van
het Proveniersplein en de Stationssingel binnen de gestelde kwaliteit, tijd
en budget uit te voeren. Hierbij is het de uitdaging om op zo’n klein oppervlak zo veilig mogelijk te werken, terwijl de bereikbaarheid gewaarborgd
blijft. Bovendien is hij verantwoordelijk voor het onderhouden van de
goede contacten met de bewoners in de omgeving.

De bomen
De boomdeskundigen van de gemeente hebben op verzoek van Van de Ven
de treurwilg tegenover de huizen van het Proveniersplein onderzocht.
De boom heeft verdorde takken en dat ziet er niet goed uit. Volgens de
deskundigen valt de schade mee en zal de boom na de werkzaamheden
weer opknappen. De bomen worden overigens goed in de gaten gehouden.
Dat geldt ook voor de bomen in de bak bij het station. Die bomen zien er
ook niet al te best uit. Dat is waarschijnlijk het gevolg van droogte. Deze
bomen zijn nog niet zo lang geleden geplant.

Sebastiaan van der Ven, projectmanager

De singels
Na de bouwvak zijn de werkzaamheden aan de Singels begonnen met het
graafwerk voor de verbinding van de Provenierssingel en de Spoorsingel.
Na het uitgraven van de singels zal de definitieve leiding van het krattenveld (opvang van regenwater) langs de Stationssingel naar de plaats waar
de singels aan elkaar komen, worden aangelegd.
Voor de bouwvakperiode is de beschoeiing van de singel deels al vernieuwd. Het verkeer kan nu de westkant van de Spoorsingel gebruiken.
De Spoorsingel gaat aansluiten op het Singelplan, het wandelpad wordt
doorgetrokken richting het station.
De bruggen zijn klaar en de leuningen worden geplaatst als alles gereed is.
In september wordt de trambaan aangelegd en ook de bovenleiding wordt
met die van de Stationssingel verbonden. De samenhang van de bovenlei-

p. 6

Gelukkig goed gegaan
Sebastiaan van de Ven is bij het project Proveniersplein/Stationssingel
aan de slag gegaan, toen de plannen al bedacht waren. Hij kreeg te maken
met een heel betrokken wijk.
Eerst heeft hij de stukken bestudeerd en vervolgens de aanbesteding van
het werk geregeld. Het begin van de uitvoering is overigens heel spannend. Er zijn altijd vragen en dat is ook voor dit project zo. Hoe kijken de
bewoners uit de omgeving tegen het werk aan, hoeveel overlast zal er
zijn? En de dossiers zijn altijd duidelijk, maar daarna komt de realiteit.
Dan zijn er ook nog de technische risico’s. De ondergrond rond het station
ligt vol met verrassingen, bijvoorbeeld oorlogspuin.
Uiteindelijk is tot nu toe alles goed gegaan. De uitvoering blijft binnen de
limieten van tijd en geld. De klankbordgroep heeft constructief meegedacht. De aannemer heeft uitstekend meegewerkt.
Ingenieur Van de Ven is van de techniek. Het project is een technische klus
en dat maakt het werk aantrekkelijk en uitdagend. Natuurlijk had hij zelf
al aan het begin een beeld van de situatie, maar aan het eind van het werk
ligt daar het echte resultaat. Dan moet het kloppen en dat is voldoening.
Bezoek aan het werk
Er is nog steeds gelegenheid om een kijkje te nemen op de bouwplaats.
Een werkbezoek is leuk en informatief. Laat even weten of je mee doet.
Email-adres: s.ennenga@rotterdam.nl telefoon: 010 498 41 66.
Magleen Smouter, Werkgroep CS

Ondernemer in opleiding
Restaurant aan de Baljuwstraat

GROOS! Trots op
z’n Rotterdams
Tekst Marjan van Hoorn

Afgelopen maart is de Horecaopleiding van het Albeda College verhuisd
van de Breitnerstraat naar de Baljuwstraat. En meeverhuisd is het restaurant waar de koks, gastvrouwen en –heren in opleiding praktijkervaring
opdoen. ‘Bij een nieuwe start hoort een nieuw concept dat in een woord
wordt samengevat: GROOS!’, zegt een trotse Jurgen Gijzen.

‘De naam die het restaurant heeft gekregen is GROOS!, oftewel trots op z’n
Rotterdams. En dat zegt eigenlijk alles’, legt Jurgen Gijzen, onderwijsleider
bij het Albeda College uit. ‘We zijn trots op onze studenten, trots op Rotterdam, trots op de ‘niet lullen maar poetsen’ mentaliteit. We voeren een Franse
keuken, maar geven er een Rotterdamse draai aan.’
Concreet betekent dat er wordt samengewerkt met diverse midden- en
kleinbedrijven uit Rotterdam. ‘We nemen bij hen producten af, bijvoorbeeld natte thee van Ketelbinkie, bier gebrouwen bij Brouwerij Noord, koffie
van Man met Bril en kaas van kaasboeren uit de buurt. Het is een begin en
we zijn op zoek naar andere partners in en om Rotterdam.’
Goed doel
Er is een initiatief waar de school zeker trots op is. ‘We serveren Rotterdams kraanwater in een mooie fles en vragen daar het symbolische bedrag
van 1 euro voor. Dit geld gaat naar een goed doel. Hiervoor werken we
samen met de Stichting ‘Pompen is Leven’ die waterputten slaat in WestAfrika.’
GROOS!, een brasserie en restaurant, is vijf dagen in de week van 11.00
tot 21.00 uur open. Zaterdag en zondag en tijdens de vakanties is Groos!
gesloten. Je kunt er de hele dag terecht voor een kop koffie, thee of drankje
met iets lekkers. Tussen de middag wordt een smakelijke lunch geserveerd
en aan het eind van de dag, behalve op vrijdags, een diner à la carte. Dat
laatste is opvallend volgens de onderwijsleider, want de meeste opleidingsrestaurants hebben voor het diner een vast menu. ‘Je hebt hier elke avond
de keuze uit drie voor-, drie hoofd- en drie nagerechten. Deze keuzevrijheid
voor onze gasten betekent een extra opgave voor onze studenten.
Een snelle en correcte bediening vraagt in dit geval om een uitgebreide
mise-en-place.’

Jurgen Gijzen

Foto Marjan van Hoorn

Terras
In totaal volgen driehonderd studenten de opleiding Horeca, niveau 2 en
niveau 3. Zij kunnen kiezen om gastvouw of gastheer te worden of kok of
zelfstandig werkend kok. In teams van twaalf gastheren en –vrouwen en
twaalf koks leren de studenten in het restaurant samen te werken en brengen
zij de lessen ‘hospitality’ in de praktijk.
Over belangstelling valt niet te klagen. Voor de vakantie kwamen er gemiddeld 25 gasten per avond dineren. ‘Er komen mensen uit Blijdorp, ouders
en familieleden van studenten en buren uit de Provenierswijk.
Je kunt bij ons voor 10 tot 20 euro per persoon lekker eten en drinken’, zegt
Gijzen, die ook nog even kwijt wil dat er voor volgend jaar een terras op de
kaart staat.

Meer nieuws over de Provenierswijk?
Word vrienden van de Bewonersvereniging
Provenierswijk op Facebook!

Foto Albeda College
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Zomerse activiteiten in woord en beeld
Tekst: Marjan van Hoorn Fotografie: Johannes Odé, Marjan van Hoorn

In de maand juli was het weer wisselvallig, soms nat, soms zonnig.
Onafhankelijk van het type weer gingen alle geplande activiteiten in
de wijk gewoon door. Hier en daar met een kleine aanpassing.

Het wijkfeest op 1 juli begon met
regen en eindige met een waterig
zonnetje. In alle haast werden ’s
ochtends door vrijwilligers een
aantal partytenten opgezet om te
kunnen schuilen. De eerste act,
wijkkoor de Straatklinkers deed
samen met het koor van Hoedje
van Papier de regen even vergeten.
Rond een uurtje of twee klaarde
het op en verschenen er geleidelijk
aan meer bezoekers.

Houtsnippers kruien
Twee dagen later op 6 juli moest
er een kleine negen kuub houtsnippers van de Van der Sluysstraat naar de Heultuin worden
gekruid. Zes vrijwilligers en een
heel kleintje stonden om negen
uur gereed om de klus te klaren.
Gelukkig kregen ze hulp van een
sjofel met chauffeur. Dat scheelde
tientallen kruiwagens vullen en die
naar de Heultuin rijden.

Zelf doen
Op kleine en grote kinderen (en
hun (groot)ouders) had Rotjeknor
een grote aantrekkingskracht. En
de allerkleinsten hadden veel plezier op het springkussen. Ook bij
het schminken, en het zaadbommen en armbandjes maken was het
een komen en gaan van kinderen.
Ondanks het miezerige weer was
de rommelmarkt met 50 kramen
als altijd in trek. De meeste kraamhouders waren na afloop tevreden
met de aanloop.
Op het podium werd de bezoekers
een gevarieerd programma voorgeschoteld met het duo Vlug&Lening,
een demonstratie Thai boksen en
een workshop Urban Dance. Een
verrassingsact van drie meiden die
een aardig nummertje stonden te
rappen, kreeg veel bijval. DJ Ghandi vulde de stiltes op en het trio
The Baked Potato, ondersteund
door een extra fluitist, zorgde voor
een lekkere swingende afsluiting
van het feest.
Na het opruimen en schoonmaken
genoten zo’n dertig vrijwiligers van
een smakelijke maaltijd verzorgd
door A. Rubel en M. Azarkan.

Vakantie in de Heultuin
Aan het begin van de vakantie op
11 juli was een activiteitenmiddag
georganiseerd in de Heultuin voor
kinderen die niet op vakantie waren. Een klein groepje kinderen
heeft onder leiding van Renee
Wilson een tipi van wilgentenen
gebouwd. Een paar andere kinderen heeft samen met Marieke Van
Asperen zaadbommen gemaakt,
waarvan een deel werd verstopt
in de tuin. Verder zijn er met de
hulp van Darya De Klepper hosta’s,
primula’s en rozen geplant.

Schoonmaakactie
Het elektriciteitshuisje op het Baljuwplein was aan een opknapbeurt
toe. Maar voordat kunstenaar Lily
Korver aan de slag kon, moest het
huisje eerst van onder tot boven
worden schoongemaakt, geschuurd
en gepoetst. Een mooie taak voor
een zonnige dag in begin juli.
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Zomerconcert naar de Waerschut
Op zondagmorgen 23 juli was het
koud en winderig en kwam de regen met bakken uit de hemel. Aren
Barnat, de organisator van het
jaarlijkse zomerconcert in de Heultuin, besloot daarom het concert
naar de Waerschut te verplaatsen.
Dat had wel enige voeten in de
aarde, maar met een kleine vertraging stond alles om drie uur gereed en begon de band te spelen.
De ‘Senegal/Cabo-Verde Connection’ bezorgde het publiek dat het
slechte weer had getrotseerd, een
relaxte muziekmiddag. Dankzij de
warme Afrikaanse klanken en de
zon die door de ramen scheen leek
het binnen volop zomer.

Tijdens het Wijkfeest beet wijkkoor
De Straatklinkers het spits af

Rapsters in de dop

