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Samen
werken aan
vooruitgang
Er is geen dorp als Rozenburg. Het ligt
tussen twee drukke vaarwegen met interna-tionale scheepvaart. Het ligt te midden
van twee industriegebieden met vooral
raffi-naderijen en andere petrochemische
fabrieken. En toch is het er goed wonen en
werken. De Rozenburgers slagen erin voor
een prettig woon- en leefklimaat te zor-gen
en de ondernemers doen er alles aan om
hun omgeving ordentelijk te houden en
zelfs aanzienlijk te verbeteren.
Rozenburg heeft twee gezichten. Enerzijds
een bedrijvige gemeenschap, geïnspi-reerd
door de mondiale dynamiek die dagelijks
langskomt. Anderzijds een oase in dat
havenindustrieel complex, want je kunt er
uitstekend recreëren. De Groene Gordel
rond het dorp is een scherm tegen overlast,
maar bovenal een zone waar je je geregeld
middenin een bos waant. Je kunt een
kilometers lange wandeling ma-ken in het
groen en ineens ben je terug bij je beginpunt. En dan is er de Landtong Rozenburg
nog, een contrastrijke landstrook met

gevarieerde natuur en met ontspanningsmogelijkheden voor iedereen.
Rozenburg zit niet stil. Er zijn redenen om
in het dorp te blijven investeren. Als eind
2024 de Blankenburgverbinding opengaat,
moet Rozenburg er goed bij liggen. Het
winkelcentrum wordt aantrekkelijker en ook
op het enige bedrijventerrein van Ro-zenburg, de Pothof, worden vele inspanningen
verricht om een plezierig werkkli-maat te
creëren. De opening van de Blankenburgverbinding is natuurlijk niet de enige reden.
Bedrijven willen groeien en bloeien, of ze
nu groot of klein zijn, of het nu een winkel is
of een groot transportbedrijf. Groei gaat niet
vanzelf. Daar moet je hard voor werken en in
nauwe samenwerking met elkaar, maar dan
heeft iedereen er ook wat aan; de klanten,
de zakelijke relaties, de werknemers en
de ondernemers zelf. Als de Pothof veiliger
wordt en aantrekkelijker, is dat voor iedereen ple-zierig. Daarom lobbyen de ondernemers continu voor een nieuwe verbinding
tus-sen de Pothof en de Droespolderweg;
dat is écht een stap voorwaarts!
In het winkelcentrum geldt hetzelfde.
Winkeliersvereniging EMR werkt aan een
ge-bruiksvriendelijk winkelhart met meer
feestverlichting, plaatsing van maritieme
ob-jecten, een trap naar een camperplaats
op de Boulevard en zo meer. Het ledscherm op het Raadhuisplein informeert het
winkelend publiek steeds afwisselen-der
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over wat er allemaal in het dorp omgaat. De
winkeliers laten iedere dag weten wat ze
voor Rozenburg betekenen!
De Pothof en EMR vinden elkaar in die gezamenlijke belangenbehartiging. En ze willen
daar bekendheid aan geven. Dat blijkt uit dit
magazine, Rozenburg Leeft. Het magazine
geeft inzicht in actuele ontwikkelingen in en
rond het dorp. Het geeft aan wat er nodig is.
We willen goed voor het voetlicht brengen
wat we belangrijk vinden voor Rozenburg
en we willen beter gehoord worden door
de gemeente Rotterdam. Samen staan we
sterker.
Rotterdam groeit en daarbinnen is Rozenburg betrekkelijk klein, maar we houden niet
van het Calimero-effect. We willen gehoord
worden door politici en ambtenaren en dat
lukt beter als we de handen ineenslaan.
Want het gaat om meer leefbaar-heid,
veiligheid, een plezierige woonomgeving,
culturele ontwikkeling, een bloei-ende
economie. We zijn er allemaal mee bezig,
ieder op eigen wijze.
Het magazine Rozenburg wordt u gratis
aangeboden door EMR en de Pothof. Het
verschijnt huis aan huis in Rozenburg,
Zwartewaal en Vierpolders. Wij wensen u
veel inspiratie!
Pepe Fernandez, voorzitter EMR
Wim Veldhoen, voorzitter Pothof

MEER BEZOEKERS GOED VOOR WINKELS EN HORECA

EMR zet Rozenburg regio
Winkeliersvereniging EMR treedt buiten de grenzen van het dorp. Op
een congres met ondernemers en politici uit de hele regio wees
EMR-voorzitter Pepe Fernandez op de recreatieve en toeristische
mogelijkheden die Rozenburg biedt. “We hebben grote ambities om
de recreatie en leefbaarheid in onze omgeving te verbeteren,” zei
hij vanaf een videoscherm. Dat was in Zuidland, tijdens het congres
Blankenburg Verbindt. In de zaal luisterden 220 ondernemers en
politici uit Vlaardingen, Rozenburg en Voorne-Putten.

E

MR had een korte, sympathieke boodschap. Rozenburg heeft veel te bieden.
Maar het moet beter onder de aandacht
worden gebracht en de recreatieve mogelijkheden moeten worden vergroot. Dat kan,
want met de aanleg van de Blankenburgverbinding ontstaat er over drie jaar een groter
publiek voor wat Rozenburg al in huis heeft.
Pepe Fernandez had een aandachtig
gehoor. De boodschap kwam over. Dat had
er alles mee te maken dat de aanwezigen
allen met vergelijkbare thema’s bezig zijn.
Meer publiek naar je regio trekken. Meer

recreatieve ontwikkeling. Meer draagvlak
verwerven voor winkelvoorzieningen. Meer
uitwisseling en samenwerking tussen
bedrijven aan weerszijden van de rivier,
Het Scheur. Ook in Vlaardingen bestaat de
verwachting dat de Blankenburgverbinding
leidt tot meer toeristen, recreanten en
koopkrachtig publiek. De gemeenten op
Voorne-Putten verwachten eveneens dat de
betere bereikbaarheid meer bezoekers naar
het schiereiland trekt. Voorne-Putten heeft
vooral qua natuur, recreatie en cultuurhistorie veel te bieden.
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Rozenburg ligt er strategisch tussenin.
Tussen Vlaardingen en Voorne-Putten
wil Rozenburg de kans niet laten liggen
om aller aandacht op zichzelf te vestigen.
Pepe Fernandez is ervan overtuigd dat de
Landtong Rozenburg en de Groene Gordel
rond de bebouwde kom sterke troeven zijn
om meer belangstelling voor Rozenburg te
genereren. Het is hier goed wandelen.
En het wordt nog beter. De aanleg van de
Blankenburgverbinding gaat vergezeld
van compenserende maatregelen. Aan de
oostrand van de bebouwde kom wordt een

Pepe Fernandez spreekt 220 ondernemers en politici toe vanaf het scherm in Zuidland. Foto’s: Vincent Bouritius.

naal op de kaart
nieuw park aangelegd, dat de Groene Gordel
compleet maakt. Het nieuwe park verbindt
namelijk de groenzone langs de Boulevard
met het park achter de Platen. Dat park
strekt zich uit benedenlangs de Droespolderweg en wordt alleen onderbroken door
de Tienmorgenseweg en de Volgerweg, de
twee belangrijkste entrees tot Rozenburg.
Een andere compenserende maatregel
is dat dat drie kilometer lange park verbeteringen ondergaat, die tot een grotere
belevingswaarde leiden. In die zin krijgt
Pepe Fernandez het al meteen in de schoot
geworpen dat de recreatieve mogelijkheden
worden vergroot. Daar blijft het niet bij.
Recreatie bestaat uit meer dan wandelen in
het groen.
Het congres in Zuidland was georganiseerd
door twee partijen: Werkgevers Voorne-Putten en de werkgroep Lokale Economie en
Maatschappij (LEM). In die werkgroep zijn
niet alleen Rijkswaterstaat en de gemeenten
Rotterdam en Vlaardingen vertegenwoordigd, maar ook de Rozenburgse winkeliersvereniging EMR alsmede de Vlaardingse
ondernemers. Zij realiseren zich dat er na
de opening van de tunnel onder Het Scheur
nieuwe afzetgebieden ontstaan. De nieuwe
oeververbinding vergroot hun markt. Het is
daarom verstandig nu al contact met elkaar

EMR pleit voor een horecapaviljoen bij de tunnelmond.

te zoeken. Ondernemers op beide oevers
van de rivier onderzoeken nu al hoe ze
kunnen samenwerken om straks optimaal
van de nieuwe verbinding te profiteren.
EMR keek dus al over de grenzen van het
eigen dorp. Door zich te profileren op het
congres in Zuidland manifesteerde de Rozenburgse winkeliersvereniging zich ook voor
een veel groter publiek op Voorne-Putten.

EMR staat voor Emmastraat, Molenweg
en Raadhuisplein en vertegenwoordigt
de ondernemers in het winkelcentrum
van Rozenburg. De winkeliers hebben er
belang bij dat Rozenburg meer regionale
bekendheid krijgt, zeker als eind 2024 de
Blankenburgverbinding open gaat. Het
staat in de planning dat er via de tunnel een
snelbus tussen Hellevoetsluis en Schiedam

lees verder op pagina 7
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rijdt met een halte Rozenburg. Zo wordt
Rozenburg niet alleen voor snelverkeer
beter bereikbaar. Ook dankzij het openbaar
vervoer. Interessant, omdat Rozenburg voor
een dorp een verrassende schakering aan
horecamogelijkheden biedt. Glaasje op, laat
je rijden.
Ondernemen is een kunst. Een goede ondernemer ziet mogelijkheden. In het denken
over Rozenburg onderscheidt EMR zich met
een visie op versterking van wat het dorp nu
al te bieden heeft. Vraag de ‘gewone’ Rozenburger ernaar en het antwoord is doorgaans:
een uitstekende kinderboerderij (klopt);
een lommerrijke Dorpstuin (klopt) – en dan
houdt het al gauw op. Molen De Hoop. Maar
komen de toeristen dáár op af? Alleen de
liefhebbers van molens en cultuurhistorie.
De Rozenburcht? Er zijn in de omgeving wel
meer zwembaden. Nee, de Rozenburgers
weten niet goed hun dorp te verkopen.
De ondernemers wel. Zij zijn betere ambassadeurs van hun dorp. Ze realiseren zich dat
de Landtong Rozenburg een elf kilometer
lange unieke recreatiezone is met afwisselende natuur te midden van de internationale scheepvaart. Dat maakt het heuvelachtige
Calandpark tot een van de bijzonderste
parken van Nederland. Dankzij de Waterbus
zouden muziekconcerten op de kop van de
Landtong voor een groter publiek bereikbaar
zijn, zowel op het plein voor cafetaria Het
Kompas als op de heuvel van het Scheurbos.

Openluchttheater bij uitkijktoren De Vink en
het grasveld voor het Educatief Informatie
Centrum? Puzzeltochten? Er is van alles
denkbaar, je moet het alleen willen zien.
De Groene Gordel rond Rozenburg is voor
veel inwoners een soort vanzelfsprekendheid. Maar vergelijk het eens met dorpen en
steden in de omgeving en dan zie je hier en
daar wel sterke groengebieden (Voorns Duin,
het Quakjeswater, Midden-Delfland) maar
in de bebouwde omgeving nergens een
aaneengesloten wandelzone die je – met
nauwelijks verkeersonderbrekingen – in een
cirkel terugvoert naar je beginpunt. Alleen
Hoogvliet heeft dat ook.
Extra aantrekkelijk van de Groene Gordel
van Rozenburg is dat je je in een groot deel
ervan op loopafstand van het winkelgebied bevindt. ’t Kan toch prettig zijn om de
wandeling te onderbreken met een glaasje
of een hapje in de veelzijdige horeca. Dat
zal overigens op afzienbare termijn nog
gezelliger kunnen zijn, want winkeliersvereniging EMR weet wel dat het alleen zinnig
is om Rozenburg regionaal op de kaart te
zetten als je ook daadwerkelijk investeert
in een beter winkelgebied. Op Rozenburg
zijn de plannen genoegzaam bekend.
In de maanden november en december
komt er steeds meer feestverlichting. Een
ledscherm op het Raadhuisplein geeft
steeds meer belangwekkende info over het

Aan het eind van de Raadhuisstraat komt een trap naar de Boulevard.
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dorp en wat er te doen is. Er zijn geregeld
aanlokkelijke acties waarmee de klanten
iets kunnen winnen of kortingen verkrijgen.
Méér dan dat! EMR streeft naar een maritieme aankleding van het Raadhuisplein en de
Molenweg door de plaatsing van een anker,
boeien, dukdalven en andere scheepsattributen. Rozenburg ligt immers tussen twee
belangrijke scheepvaartroutes, Het Scheur
– als verbinding tussen Nieuwe Maas en
Oude Maas enerzijds en de Nieuwe Waterweg anderzijds – en het Calandkanaal. Een
maritiem karakter van het winkelgebied
verstrekt die geografische ligging.
Een camperplaats op de Boulevard zal in
een behoefte voorzien. Dagjesmensen
kunnen dan in de nabijheid van het winkelgebied overnachten. Via een te construeren
trap van de Boulevard naar de Raadhuisstraat zal het een aantrekkelijk loopje zijn
naar de winkels.
De plannen van EMR reiken verder. Recreatieve voorzieningen bij het strandje aan Het
Scheur. Horeca bij de veerpont. Een horecapaviljoen nabij de tunnelmond. Het zal er
zelfs toe leiden dat het tamelijk decentrale
Botlekbos met zijn Exmoorpony’s beter
wordt gebruikt.
Pepe Fernandez kwam in Zuidland heel
bevlogen over op de ondernemers en
politici uit de wijde regio. Maar het gaat dan
wel ergens over!
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Van MaaS Schoenen
heeft méér te bieden

Het eerste lustrum konden Sandra Tas en Marjo Hofman
niet vieren. De coronamaatregelen lieten het niet toe.
Maar als Van MaaS Schoenen in februari zes jaar bestaat,
hopen ze wel iets leuks voor de klanten te kunnen
doen. “Houd Facebook en Instagram maar in de gaten!”
adviseren Sandra en Marjo.
Van MaaS Schoenen aan het
Raadhuisplein 20 is gaandeweg uitgebreid. De winkel is
veel meer geworden dan een
schoenenzaak. Je kunt er
fraaie tassen vinden, riemen,
sokken, panty’s, portemonnees
en boodschappenkarren, zelf
verzorgingsartikelen. En verder
natuurlijk pantoffels, kaplaarzen, kinderlaarsjes, snowboots,
veters, zooltjes en alles dat je
graag aan je voeten wilt hebben.
“We hebben diverse sokken
van Boru Bamboo,” zegt Sandra.
“Ook verkopen wij de sokken
van Sock You. Dat zijn leuke
sokken die bovendien ook nog
lekker zitten.”
“Bij de schoenen hebben wij
nog steeds de bekende merken
zoals Rieker, Mustang, Bull Boxer

merken zoals Aco, Tamaris,
Caprice, s.Oliver en Jana.
Voor de kinderen hebben we
schoenen en laarsjes van het
merk Bunnies, Skechers en Bull
Boxer. En voor de gym hebben
we het hele jaar gymschoentjes
van het merk Rucanor.”
Van MaaS Schoenen denkt ook
aan de koude winteravonden.
Er zijn lekker warme pantoffels

en Skechers en sinds kort ook
Ecco voor dames en heren,”
zegt Marjo. “Natuurlijk hebben
we voor de dames ook gewilde
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van Rohde en Blenzo en uiteraard de welbekende lederen
Spaanse sloffen. De klanten
weten dat ze er ook terecht
kunnen voor reparaties aan
schoenen. “Deze brengen we
naar de schoenmaker in Brielle,” zegt Sandra. Persoonlijke
service is toch veel leuker dan
online bestellen.


ROZENBURG EN VOORNE-PUTTEN WORDEN
IN 2024 BETER BEREIKBAAR

Zou je er dan
niet ook willen
wonen?
Foto’s: Vincent Bouritius.

De aanleg van de Blankenburgverbinding za

D

e Technische Universiteit Delft doet onderzoek naar de effecten die de Blankenburgverbinding zal hebben
op de woningmarkt in Rozenburg. De nieuwe snelweg, de A24, verbetert de bereikbaarheid van Rozenburg
en Voorne-Putten en je kunt er verschillende effecten van verwachten, bijvoorbeeld dat bewoners van de
noordelijke oever van Het Scheur ontdekken dat het op Rozenburg aantrekkelijk wonen is. Een tegengesteld
effect is ook denkbaar. De TU Delft betrekt bij het onderzoek ook de woonbehoefte in Vlaardingen, Brielle en
andere gemeenten in de regio.

“De Rozenburgers zien de
tunnel nu echt vorm krijgen.
De aanleg vordert duidelijk. Het
duurt relatief gezien niet zo
heel lang meer tot de openstelling, eind 2024 of mogelijk
eerder,” zegt Frans Desloover,
directeur-bestuurder van
Ressort Wonen. De Rozenburgse woningcorporatie is
mede-opdrachtgever van het
onderzoek van de universiteit.
“Het onderzoek zal ons een
beter beeld moeten geven hoe
de woningmarkt reageert op
deze nieuwe verbinding tussen
noord en zuid. Daar is eerder
verrassend weinig onderzoek
naar gedaan.”
Ongetwijfeld levert het onderzoek van de TU Delft interessante conclusies op. Laten we
er niet op vooruitlopen. Er is
echter nog een majeure ontwikkeling die van invloed op de
Rozenburgse woningmarkt kan

Niettemin, op het congres werd
met veel voorbeelden aangetoond dat slimme woningbouw
op uitgekiende locaties geen
landschapsschade hoeft te
veroorzaken. Als maar de
recreatieve zones, de ruimtelijkheid, de massiviteit van
de uitgestrekte weilanden en
de waardevolle duingebieden (de mooiste van Europa)
worden ontzien, zijn er grotere
en kleinere bouwlocaties te
vinden, soms grenzend aan de
bebouwde kom van een van
de woonkernen, soms op een
verouderd bedrijventerrein,
soms op een geheel nieuwe
locatie waar nauwelijks iemand
komt. Werkgevers Voorne-Putten, de belangenbehartiger
van de ondernemers, is groot
voorstander. Gelet op het aantal
woningen dat reeds op Voorne-Putten bestaat, Hellevoetsluis en Spijkenisse inbegrepen,

zijn. Dat bleek dit najaar op het
congres Blankenburg Verbindt
dat in een bedrijfshal in Zuidland werd gehouden. Politici en
ondernemers uit Vlaardingen,
Rozenburg en Voorne-Putten
vernamen van de ambitie om op
Voorne-Putten vijftienduizend
woningen aan de voorraad toe
te voegen. Dat is een fors aantal,
anderhalf keer zo veel als
Rozenburg aan woningen telt.
Het is een verbazingwekkend
aantal als je nagaat dat Voorne-Putten wel de achtertuin
van Rotterdam wordt genoemd.
Oostvoorne en Rockanje zou
je kunnen beschouwen als het
Wassenaar van de Rijnmond en
daar zal ook weerstand bestaan
tegen zo’n fors bouwprogramma, niet alleen van natuur- en
milieugroepen maar ook vanuit
dat deel van de bevolking dat
Voorne-Putten zo groen mogelijk wil houden.
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is een aantal van vijftienduizend
woningen een te verwaarlozen
percentage.
Tegenstanders zullen spreken
van de verstedelijking van
het groene Voorne-Putten.
De voorstanders zullen het
hebben over draagvlak voor de
voorzieningen en bedrijvigheid,
werkgelegenheid en woonbe-

De woningbouw aan de overkant in Maasslu

al over drie jaar voltooid zijn. Dat biedt perspectief.

hoefte van de bevolking op het
schiereiland.
Dat kan vooral op Voorne-Putten een stevige ‘interne’ discussie opleveren, maar Rozenburg
vindt hier ook een zeker belang.
Rozenburg en Voorne-Putten
hebben altijd een samenhangende woningmarkt gehad,
waarbij de verhuisbewegingen
heen en weer redelijk overeenkwamen. Daar is sinds
de gemeente Rozenburg bij
Rotterdam werd gevoegd wel
een verschuiving in gekomen,
maar betrekkelijk. Frans Desloover: “Anders dan gedacht is
er in Rozenburg relatief weinig

uitwisseling met Rotterdam, 25
procent, maar wordt er veelal
verhuisd binnen het dorp, 50
procent, en van en naar Voorne-Putten 20 procent.”
Uiteraard hebben de percentages alleen betrekking op de
verhuur binnen de regionale
woonruimteverdeling (dat geen
Rotterdams beleid is, maar een
afspraak tussen de veertien
gemeenten in de Rotterdamse
regio). Het is niet duidelijk of
de grootschalige bouw van
koopappartementen in flatgebouwen langs Het Scheur
in Maassluis effect hebben op
de Rozenburgse woningmarkt.
Gelet op het geringe aantal

De Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, denkt dat
wonen aan deze kant van de rivier aantrekkelijker wordt.

uis heeft geen noemenswaardig effect op de Rozenburgse woningmarkt.
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woningen dat de laatste tijd
op Rozenburg te koop komt te
staan, zal dat nauwelijks het
geval zijn.

groei van het aantal woningen
op Rozenburg een betere
optie is. Ook dat zou de lokale
woningmarkt lucht geven.

Wat een daadwerkelijke oplevering van vijftienduizend
woningen op Voorne-Putten
betekent voor de regionale
verhuispatronen, is volgens
de directeur-bestuurder van
Ressort Wonen niet goed te
voorspellen. Zullen veel Rozenburgers interesse hebben en
veroorzaakt dat beweging op de
Rozenburgse woningmarkt? Het
zou een afwijkend beeld zijn.
Kijk maar hoeveel Rozenburgers
toch liever in hun eigen dorp
verhuizen: de helft!
Ressort Wonen en de gebiedscommissie Rozenburg hebben
bij het gemeentebestuur van
Rotterdam bepleit dat er niet
meer op krimp van de bevolking
moet worden geanticipeerd,
maar dat bevordering van enige

Keren we terug naar de Blankenburgverbinding. Deze geeft
een nieuw perspectief aan het
hele gebied, zei Jaap Smit in
Zuidland. De Commissaris van
de Koning in Zuid-Holland benadrukte dat de nieuwe oeververbinding voor Rozenburg en
heel Voorne-Putten een betere
ontsluiting betekent. Natuur- en
recreatieve ontwikkelingen
zullen het gebied nog aantrekkelijker maken, waardoor
volgens Jaap Smit vanzelf de
vraag zal rijzen: “Zou je er dan
niet ook willen wonen?”
“Door de betere bereikbaarheid
wordt dit gebied een hotspot
in de Rotterdamse regio,”
voorspelde Foort van Oosten,
burgemeester van Nissewaard.
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GEDRAGSBEÏNVLOEDING VERKLEINT DE RISICO’S

QUALM zet intensief in op veiligheid en prefab
gietijzer tot kunststof. De gele
glassfiber reinforced epoxy-leidingen worden vooral gebruikt
in de offshore- en maritieme
sectoren de petrochemische
industrie, maar ook voor de
aanleg van bluswaterleidingen.
Deze GRE-leidingen lenen
zich bij uitstek voor prefab. In
de werkplaatsen van QUALM
wordt de spoolbouw gemaakt,
het verlijmen van de buizen en
hulpstukken. In het veld worden
deze stukken dan met rubberen
ringverbindingen aan elkaar
gemonteerd en voorzien van
een locking strip, zodat het niet
meer uit elkaar kan.
“Aan de hand van metingen op
de locatie waarvoor ze bestemd
zijn, worden de leidingen hier
exact op maat gemaakt. Het
betekent dat het werken op
locatie zeer bekort wordt en ook
dat de werkomstandigheden
comfortabeler zijn,” zegt Eric
Mulders. “Vergelijk het maar met
prefabricage in de huizenbouw.
Als je een in de fabriek kant en
klaar gemaakt dak alleen even
op het skelet van de woning kunt
plaatsen, gaat dat sneller en veiliger dan wanneer werknemers
dagenlang aan het dak bovenop
de woning bezig moeten zijn.”

In de bouw gebeuren veel ongelukken. “Veel te veel,”
zegt Eric Mulders. “Dat moet echt minder worden.
Bedrijven werken al met allerlei veiligheidscertificaten
en dat is noodzakelijk. We kunnen nog meer bereiken
met gedragsbeïnvloeding, zodat de mensen in de
bouw zich beter bewust worden van de risico’s en hun
werkwijze daarop aanpassen.”
Eric Mulders wijst naar buiten.
Vanuit zijn kantoor bij QUALM
aan de Oranjelaan zie je op het
bedrijfsterrein enkele gestapelde containers staan. De
hogere containers staan met
hun ingang naar een op hoogte
aangepast bordes. Daar kun je
veilig lopen. Aanvankelijk stond
er nog wel eens een container
andersom. En dan pakte iemand
een ladder om iets uit de container te halen. “Kijk, dat bordes is
er dus niet voor niets,” zegt Eric
Mulders. “Dan wil ik geen ladder
zien, maar liever dat die container wordt omgedraaid.”
Hij is algemeen directeur van
QUALM. Onder zijn leiding heeft
het aannemingsbedrijf zich
uitgebreid en vernieuwd. “Dat
is iets waar je blijvend mee
bezig moet zijn,” zegt zijn zoon
Menno Mulders, die samen met
Eric de directie vormt. Enkele
jaren geleden werd besloten
om de CO2-footprint in kaart te

brengen. Dan probeer je met
minder verbruik van brandstoffen tot een zelfde prestatie te
komen. Komend jaar wil QUALM
de uitstoot met dertig procent
verminderd hebben ten opzichte
van de uitstoot zes jaar geleden.
Volledige overschakeling op
zonne-energie is één manier,
monitoring van het rijgedrag van
de chauffeurs is een andere.
Het kantoor is verduurzaamd.
Zelfs de werkplaatsen. Er ligt
vloerverwarming. En de vloeren
zijn honderd procent vlak en
dat heeft natuurlijk weer met
veiligheid te maken.
Ook operationeel is de werkwijze geïnnoveerd. QUALM is
gespecialiseerd in de aanleg
van blussystemen, ondergronds
leidingwerk en grond-, weg- en
waterbouw in de industrie. Eric
Mulders wijst opnieuw naar
buiten, waar leidingen in allerlei
soorten en maten liggen, van

Zo denkt QUALM niet alleen aan

service en kwaliteit ten behoeve
van de 650 klanten in Nederland,
België en Duitsland. Ook aan
de gezondheid van de tachtig
medewerkers wordt prioriteit
gegeven door de arbeidsomstandigheden te verbeteren, vat
Menno Mulders de vernieuwingen samen. “Ons bedrijf draait
op het welzijn van onze medewerkers. En op het welzijn van
onze omgeving. QUALM hoort bij
Rozenburg en andersom. Onze
meeste medewerkers komen
uit de regio.”
QUALM bestaat komend jaar
negentig jaar. Het Rozenburgse
familiebedrijf is geworteld in
Rozenburg en heeft een grote
maatschappelijke betrokkenheid die onder meer blijkt uit
sponsoring van lokale verenigingen en evenementen – en uit de
sponsoring van de Rozenburgse
zwemkampioene Maaike de
Waard.
Maar dat is alleen mogelijk door
het succes van het bedrijf. Jaarlijks gaat veertigduizend meter
aan leidingen toekomstbestendig de Nederlandse bodem in.
Daarnaast voert QUALM onderhoud uit aan 13.000 brandkranen
en afsluiters per jaar. Het bedrijf
heeft daarmee een unieke
positie op de markt.

Medewerkers van QUALM verlijmen buizen en hulpstukken.
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‘IK RIJD ELKE DAG WEL DOOR ROZENBURG’

Bonnie St. Claire voel
energieker dan ooit
E

r wordt nu natuurlijk weer
veel gepraat over mijn
drankverleden en dat
komt door mijn autobiografie.
Ik wilde wereldkundig maken
dat ik gestopt ben. En ik voel van
iedereen waardering.”
Niet dat ze dáárvoor haar boek
schreef. Ze was al beloond. “Ik
ben zó opgeknapt!” zegt ze. “Ik
voel me energieker dan ooit.
Ik ben niet van het betuttelen,
ik heb mezelf ook nooit laten
betuttelen, maar tegen mensen
met een drankprobleem zou ik
willen zeggen: je hoeft niet bang
te zijn als je stopt. Je valt niet in
een gat. Je wordt er energiek
van, je wordt er scherp van.
Echt, ik voel me geweldig!”

‘Kwam een vrouw bij de slijterij’
is de titel. Voor € 22,50 verkrijgbaar bij onder meer Primera
en The Read Shop. Ze schreef
het zelf: “Ik was gaan zitten en
schreef een pagina vol. Jezus,
zei ik, nu nog tweehonderd pagina’s, waar moet ik het allemaal
over hebben? Maar dan moet je
gewoon doorgaan. Doorschrij-

Ze staat weer volop in de belangstelling.
Bonnie St. Claire merkt dat ze meer boekingen
krijgt dan ooit tevoren. “Vriend en vijand
hebben respect voor mijn besluit om met
alcohol te stoppen. In 2018 ben ik gestopt. Voor
altijd, dat weet ik zeker. Ik wilde niet eindigen
als Amy Winehouse.
ven. Ik wilde het al een hele tijd
doen en ik zette door”
Op de cover staat Bonnie St.
Claire. Als naam van de auteur
staat vermeld: Bonnie Jongebloed-Swart. Ze is getrouwd
met Anne-Jan Jongebloed en
haar meisjesnaam is Swart.
Op vrijdag 18 november 1949 is
ze geboren als Bonje Cornelia
Swart. “Ik heb twintig nichtjes
die Bonje heten en ze noemen
zich allemaal Bonnie. Het komt
doordat mijn oma Bonje heette.”
Haar hele leven staat Rozenburg
in haar paspoort. “Ik ben er
geboren. Het is niet zo dat mijn
vader toevallig daar aangifte
heeft gedaan, nee, ik ben geboren op een binnenschip dat
toen in Rozenburg lag. Ik heb
mijn moeder wel eens gevraagd
of ik dat water nog zou kunnen
terugvinden, maar ze zei: dat
hoef je niet te doen, want het is
gedempt voor de woningbouw.
Mijn geboorteplek is er dus niet
meer. Maar mijn vader was
behalve binnenschipper ook
kunstenaar en hij heeft het

watertje waar ons scheepje lag
getekend. Het hangt bij mijn
moeder thuis aan de muur. Ik
zal het laten zien.”
Het schip kan hebben gelegen
in het Veerpadhaventje, dat
zich zuidoostelijk op het eiland
Rozenburg bevond ter hoogte
van het veer van Nieuwesluis,
een zestig jaar geleden verdwenen buurtschap nabij Heenvliet
en het Kanaal door Voorne,
een aantrekkelijke vaarweg
voor binnenschippers. Op de
plaats van het Veerpadhaventje
bevindt zich nu logistieke
dienstverlening, opslag en
andere bedrijvigheid.
Vader Tjaart was schippersknecht. Met zijn vrouw Alie
leefde hij in een kajuit van twee
vierkante meter. “Eigenlijk
onvoorstelbaar dat ik daar ben
geboren,” zegt Bonnie. “Maar
ik heb er wel een romantisch
beeld bij, want het was kennelijk groot genoeg om mij er te
verwekken.”
Haar zus Fenny bleef aan boord.
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Bonnie ging naar een schippersinternaat op Kattenburg in
Amsterdam. In 1966 werd ze
ontdekt door Peter Koelewijn,
toen ze op het podium een
liedje mee mocht zingen. Hij gaf
haar de naam Bonnie St. Claire.
“Misschien had Bonnie Black
vanwege mijn achternaam
meer voor de hand gelegen,”
zegt Bonnie, “maar er waren al
artiesten als Cilla Black en Roy
Black. In een stripalbum uit zijn
jeugd vond Peter een kapitein
St. Clair. Dat vond hij wel klinken
en voor het mooie zette hij er
een e achter.”
In feite past die naam goed
op Bonnie, want St zijn de
begin- en achterletter van haar
achternaam en de letters van
Claire vind je alle in haar tweede
voornaam Cornelia. “Leuk
bedacht,” lacht Bonnie. “Ik zal
Peter eens vragen of dat ook
een rol speelde.”
Ze begon als rockzangeres
(‘Tame me tiger’, ‘I won’t stand
between them’) en stapte
daarna succesvol over op Ne-

Fotograaf: Jimmy James

lt zich
t

derlandstalig repertoire. Na het
vertrek van Robert Long werd
Unit Gloria haar begeleidingsband en werd ‘Clap your hands
en stamp your feet’ een grote
hit. Er volgden er vele. Ze kwam
meer dan 25 keer in de Top 40.
Na 1995 werd het rustiger op
platengebied, maar ze bleef wel
optreden. In 2010 maakte ze
met Gerard Joling een remake
van ‘Morgen wordt alles anders’
uit 1991.
Ze woont in Aalsmeer, niet ver
van Gerard Joling. Voor die tijd
woonde ze in Hoorn en met
Anne-Jan woonde ze eerst in

burg. Het ligt in de Haarlemmermeer, tegen Schiphol aan en
daardoor hebben veel woningen
plaatsgemaakt voor kantoren.
Iedere keer als ik passeer, zie
ik het plaatsnaambord Rozenburg.”

Amstelveen, toen ze een mooie
plek in Aalsmeer vonden. Ze is
verzot op Amsterdam, “maar
daar kun je nergens je auto
kwijt.”
Denkt ze nog wel eens aan
Rozenburg? “Elke dag,” zegt ze.
“Ik ben er alleen geboren en
heb er nooit gewoond en in die
zin heb ik er niets mee, maar ik
draag de naam wel al mijn hele
leven bij me in mijn paspoort en
zo bezien heb ik er alles mee.”
“Ik kom er zowat elke dag,” zegt
ze verrassend. Ze legt uit: “Als
ik Aalsmeer uitrijd naar de A4,
kom ik altijd door Rozenburg.
Het Noord-Hollandse Rozen-

Sinds zes jaar is Hans van den
Eerenbeemt van The Talent
Agency haar manager. Zijn
bureau zit op de Nassaukade
in Amsterdam. “Ik ben blij met
hem. Hij is scherp, het is alsof
hij er altijd geweest is,” zegt ze.
“Hans regelde alles rond de
uitgave van mijn boek. Ik hoefde
het alleen maar te schrijven.
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Haha, alleen maar… het was wel
een hele bevalling. Maar ik krijg
er zo veel respect voor.”
Kluun schreef een bestseller
met ‘Kwam een vrouw bij de
dokter’. De titel van Bonnie’s
boek had kunnen zijn: ‘Kwam
een vrouw bij de slijter’. Maar
in de titel staat slijterij. “Nee,”
antwoordt ze vrolijk. “Ik ben gek
op Amsterdam, maar het heeft
niets met het IJ te maken.”
Eén belangrijk punt staat niet in
haar autobiografie. Dat is dit: “Ik
voel me zo energiek, ik ga met
zingen en optreden door tot ik
erbij neerval. Ik zal sterven in
het harnas.”

EÉN GEZONDHEIDSCENTRUM VOOR HET HELE DORP

Tien jaar Blankenburg: uni

De hal van Blankenburg heeft een groot schaakbord.
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iek in de Nederlandse zorg
Het lijkt wel een stationshal, maar dan veel gezelliger. Alle
Rozenburgers komen er en vrijwel iedereen ervaart de hal
van woonzorgcentrum Blankenburg als een niet onplezierige
verblijfsruimte. Dat komt allereerst omdat er altijd beweging is –
van mensen met een gedeelde zorg: hun gezondheid. De mensen
komen af en aan voor afspraken met de talrijke disciplines die zich
in de vertrekken aan weerszijden van de hal bevinden.
Het aangename van de ambiance komt ook
door de uitgekiende inrichting. Bij de entree
een ontvangstbalie. Een groot aantal uren
staan er vrijwilligers om bezoekers welkom
te heten en zo nodig de weg te wijzen.
Richting ’t Veerhuis is de vloer vrijgemaakt
voor een groot schaakbord tegen het decor
van een Rozenburgs wandkleed van de
hand van Leslie Gabriëlse.
De andere kant op, links van de ingang, zie
je een ruime leestafel. Zowel bij de spreekkamers als bij de raampartij (daglicht!) is
voldoende zitgelegenheid. Soms lijkt het
er wel een ontmoetingscentrum. Aan de
receptie van de huisartsenpraktijk word je
vriendelijk te woord gestaan.
Vóór de ingang van Blankenburg, buiten op
straat, is het vaak een drukte van belang.
De wijkbus rijdt de ganse dag om slecht ter
been zijnde patiënten te brengen en op te
halen. Personenauto’s staan even stil voor
de oprit en ook dan zie je mensen uitstappen die bij de dokter moeten zijn. Of bij de
fysiotherapeut. Of bij een van de vele andere
zorgverleners die zich in Blankenburg
bevinden. Die dagelijkse drukte bewijst het
welslagen van het concept gezondheidscentrum. Je vindt hier de meest uiteenlopende voorzieningen bij elkaar, in één
gebouw. Alles onder één dak. Rozenburg
heeft hiermee een zorgcomplex in huis, dat
je in Nederland lang niet overal vindt. Sterker
nog, na tien jaar is Blankenburg nog altijd
tamelijk uniek. En waar er al een soortgelijk

gezondheidscentrum is gerealiseerd, heeft
het niet die warme sfeer van Blankenburg.
De komst van Blankenburg had een lange
aanloop. In 2004, nadat huisarts Henk
Veldhuizen stopte, werden de vijf andere
huisartsen in het dorp Rozenburg het
tamelijk snel eens dat kleine praktijken
niet de toekomst konden zijn, gelet op het
rijksbeleid en toenemende verantwoordelijkheden. Fusie tot één praktijk zou het ook
aantrekkelijker maken voor jonge huisartsen om op Rozenburg te komen werken. In

2005 vormde zich een initiatiefgroep, waarvan huisarts Adri van der Born voorzitter
werd, en waarbij ook de fysiotherapie, een
ketenapotheek, een thuiszorgorganisatie
en zorgverlener Careyn werden betrokken.
Woningcorporatie Ressort Wonen werd er
ook bij gehaald, want toen al leek het het
meest voor de hand te liggen om een nieuw,
modern gezondheidscentrum te combineren met seniorenwoningen met zorg.
Het eerste contact met de gemeente Rozenburg was niet positief. Ria de Sutter-Besters was net afgetreden als burgemeester.

lees verder op pagina 19

De huisartsenpraktijk bevindt zich achterin de hal.
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Groesz

De lokale supermarkt van Rozenburg
Wij zijn maatschappelijk betrokken
en daarom zijn wij trotse sponsor
van verschillende clubs en vereningen.

lokale helden.
Lokaal brood, banket en koek van
Bakkerij Voordijk, aardappelen van
Martin de Pijper, aardbeien van
Blije Beien, Zuivel van Hoeckse
Zuivel, heel veel speciaal bieren
en nog veel meer..

Bestel je boodschappen op plus.n

Laat ze thuis bezorgen of haal ze op bij ons in de winkel.

Wij hebben altijd leuke spaaracties.
Graag op de hoogte blijven
volg ons op Facebook!
Scan mij
facebook.com/PLUSinRozenburg

Openingstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 10.00-18.00

Rozenburg/Emmastraat 84-86 // Rozenburg // T: 0181 215776

Er zat een waarnemend burgemeester,
Jaap Wolf, en deze had vooral de taak om
Rozenburg bij Rotterdam te voegen. De initiatiefgroep moest zonder medewerking op
zoek naar een geschikte locatie. De huisartsen werden gezien als commerciële partij
die geen verantwoordelijkheid had voor de
lokale zorg. De apotheek haakte af; de keten
zag er geen brood in. Maar wel zelfstandig
apotheker Sermin Kushan-Siriner. Zij richtte
in 2009 apotheek Blankenburg op en werd
nauw bij de ontwikkeling betrokken. Een
andere fysiotherapeut kwam erbij die er
meer brood in zag dan de vorige. Na een
aantal gecompliceerde gesprekken met de
gemeente en na bezoek aan andere projecten in Nederland kon tot realisatie worden
overgegaan. Ressort Wonen zorgde voor de
bouwtekeningen en de eerste paal kon in
2010 worden geslagen; de oplevering van
woonzorgcentrum Blankenburg was in 2011.
Eind dit jaar gaan twee huisartsen met
pensioen, die nauw betrokken waren bij de
totstandkoming van wzc Blankenburg: Adri
van der Born en Johan de Vries. Ze kijken
met voldoening terug hoe verschillende
culturen (de rekkelijken en de preciezen)
door onderling en wederzijds respect
erin slaagden er een goed lopend bedrijf
van te maken. “In de ontwikkeling van het
gezondheidscentrum en samenwerking
met andere zorginstellingen zijn wij zeer
vooruitstrevend geweest,” zegt dokter De
Vries. “We hadden als een van de eerste
gezondheidscentra een buitenpoli van een

Foto: Leander Varekamp

Voldoende zitruimte.

ziekenhuis in huis. Bovendien zijn we een
academische huisartsenpraktijk, die nauw
verbonden is met Erasmus MC. Blankenburg
heeft nog steeds een voortrekkersrol in de
zorg. Daar zijn wij trots op.”

ALLES ONDER ÉÉN DAK
Woonzorgcentrum Blankenburg heeft een
voorbeeldfunctie in de Nederlandse zorg.
Je vindt hier alle zorgdisciplines onder één
dak.
Huisartsenpraktijk Blankenburg heeft een
uitstekende samenwerking met Apotheek
Blankenburg, fysiotherapie Rijnmond, de
wijkverpleging van Careyn, huidtherapeut
Iris Wijler, Rondom Podotherapie, de diëtisten van Food4life, de logopedisten, Verlos-

kunde Brielle, de psycholoog van Indigo,
het prikpuntlaboratorium STAR-SHL en de
poliklinische voorziening van Spijkenisse
Medisch Centrum met internist, KNO-arts,
orthopedische chirurgen, dermatoloog,
longarts, cardioloog, zelfs een dagelijks
geopende röntgenkamer.
“We werken laagdrempelig,” zegt apotheker
Sermin Kushan-Siriner. “We lopen makkelijk bij elkaar naar binnen voor overleg over
medicatie voor patiënten.” Fysiotherapeut
Bas de Korte vindt dat dat de kwaliteit van
de zorg zeer ten goede komt en dat is in het
belang van alle Rozenburgers. “Het complete aanbod is een groot goed, zeker voor
Rozenburg, slechts 12.300 inwoners groot,”
zegt huisarts Adri van der Born.

Woonzorgcentrum Blankenburg is bij alle Rozenburgers bekend.
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90 jaar voetballend
VV Rozenburg
H

et is 20 mei 1931 wanneer een groep vrienden in het café
“Mietje van Santen” besluit om samen te gaan voetballen.
Onder de leiding van de eerste voorzitter Niek van Gaalen, is de
Rozenburgse Voetbal Vereniging (RVV) echter officieel op 1 juni
1931 ontstaan.
In 1946 word de naam veranderd in wat we tot heden nog
kennen en gebruiken; Voetbal Vereniging Rozenburg, ook
wel VV.Rozenburg. In de afgelopen 90 jaar is de club veel
veranderd, zo is er op twee andere plekken in Rozenburg
gevoetbald voordat we zijn gaan sporten op het sportpark
West, zijn we van een vriendencompetitie opgeklommen naar
de tweede klasse en staat het ledenaantal in 2021 op 654
voetballers, verdeeld over jong en oud.
Met alle grote veranderingen in de maatschappij blijft ook de
verenging tot heden steeds in beweging. Zo zijn er op basis
van de Rotterdamse aanpak Veilig Voetballen nieuwe doelen
gesteld waar wij als vereniging naar toe werken, namelijk: een
vereniging waar we allemaal prettig met elkaar omgaan als
speler, trainer, scheidsrechter, tegenstander, toeschouwer en
vrijwilliger.

Secret Jewels and Fashion
Al jaren het adres voor betaalbare mode in de maat
van 34 tot 50. Kom gezellig even langs en snuffel
onder het genot van een kopje koffie lekker rond.

Kortom: Rozenburg staat voor een
sportieve vereniging waar iedereen
graag komt, en dat al 90 jaar lang.

Emmastraat 10 in Rozenburg

La Caleta

• Maandelijks een nieuw 3 gangenmenu vanaf € 22,50
• Woensdag t/m vrijdag tapasavond voor € 22,50 p.p.

• Zaterdag en zondag tapas arrangement voor € 27,50 p.p.
inclusief een glas Sangria
Kijk voor meer informatie op onze site www.lacaleta.nl & Facebook

zetten voor u al een tapasbuffet of buffet vanaf € 18,95 p.p.
Bel 0181-214342 en informeer naar de mogelijkheden of kom langs.

Restaurant La Caleta • Raadhuisplein 4a • 3181 CG Rozenburg
tel: 0181-214342 • Email: info@lacaleta.nl • www.lacaleta.nl
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Iets te
vieren?

Receptie, Jubileum, Bruiloft, Feestje of gewoon een Verjaardag wij

BEZOEKERS ZIEN GEVARIEERDE SOORTENRIJKDOM

DORPSTUIN: EEN OASE AAN
DE BUITENRAND VAN ROZENBURG
Rozenburg wordt wel een groene parel genoemd te
midden van de industrie van de Botlek en Europoort.
Het dorp heeft gevarieerde parken rondom. Hier en
daar speelt deze Groene Gordel sterke troeven uit. Een
daarvan is de Dorpstuin Rozenburg aan de Zandweg.
In 2012 deed zich de gelegenheid voor om het oude trainingsveld van voetbalvereniging Rozenburg om te toveren
tot een dorpstuin. Dat gebeurde.
Een landschapsarchitect kwam
met een mooi ontwerp. Havenbedrijf Rotterdam stelde een
behoorlijk bedrag beschikbaar
om de tuin te realiseren. De
deelgemeente Rozenburg
droeg een steentje bij. In 2014
werd gestart met het planten
van meer dan 150 verschillende
bomen en een flink aantal
struiken. De tuin werd in vier
stukken geknipt. Er kwam
een boomgaard waar allerlei

doen. Daar is iets op gevonden.
De Rozenburgers kunnen voor
een klein bedrag een fruitboom
adopteren, waardoor er geld in
de kas komt voor onderhoud,
gereedschap en aankoop van
planten en zaden.
Vrijwilligers komen elke
woensdag- en zaterdagmorgen de tuin onderhouden. De
Dorpstuin is uniek door de
soortenrijkdom van bomen,
struiken, bloemen, fruit en
groenten. Geregeld worden
er trouwfoto’s gemaakt in
de Dorpstuin. Het is ook een
prachtige plek voor natuurfotografie, denk aan close-ups
van insecten. De stichting heeft
een perfecte manier gevonden
om meer publiek te interesseren. Oogstfeesten, klassieke
concerten en de pompoenfair
met troubadour en koor maken

fruitbomen werden geplant.
Er kwam een bloementuin
met ook waardevolle bomen
ertussen. Gelijk daaraan kwam
een stuk voor klein fruit zoals
frambozen, bessen, rabarber en
aardbeien. Het vierde deel werd
een behoorlijke groentetuin. De
Dorpstuin Rozenburg is omzoomd door bomen die de wind
en het geluid van de industrie
flink remmen.
De Rabobank deed een duit in
het zakje, zodat tuinmeubels
aangeschaft konden worden.
Voor het beheer van de tuin
werd een stichting opgericht,
die het zonder subsidie moet

De Dorpstuin is een sympathieke ambiance voor kleinschalige concerten.
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De oogst bestaat uit genoeg
pompoenen om er een feestje
rond te bouwen.

het uitermate plezierig om van
de ambiance te genieten. Het
streven is er om zulke evenementen af te stemmen op de
activiteiten bij kinderboerderij
De Beestenboel, schuin aan de
overkant van de Zandweg. Zo
konden kinderen bij de laatste
pompoenfair calendulazalf
maken op de kinderboerderij
en stonden er antieke wagens
op het erf, waarbij veel mensen
een selfie maakten.
www.dorpstuinrozenburg.nl 

Foto's: Leneke Ouwenbroek.
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Tunnelbouwen voor gevo

Het is nu nog moeilijk voor te stellen, maar over 3 jaar rijden hier dagelijks
doorheen. Weliswaar op een andere plek, want dit zijn de tunnelelemente
BAAK op dit moment op een steenworp afstand van Rozenburg bouwt in h
Damen Verolme Rotterdam.
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orderden

s tienduizenden auto’s
en die bouwconsortium
het droogdok van

De vloeren van deze twee tunneldelen zijn inmiddels bijna klaar en binnenkort volgen de wanden en daken. Als ze eenmaal dicht zijn, worden deze enorme betonnen dozen met een lengte
van 200 meter tijdelijk aan de kade om de hoek afgemeerd. Naar verwachting worden ze in het
voorjaar van 2023 ‘afgezonken’ op de bodem van het Scheur en verbonden met de diepe toeritten, waardoor de Maasdeltatunnel ontstaat. Deze gaat als onderdeel van de Blankenburgverbinding Rozenburg verbinden met de overkant. Rijkswaterstaat verwacht de nieuwe A24 te openen
in – toepasselijk - 2024.

Meer informatie over de Blankenburgverbinding en de voortgang van het project is te
vinden op www.blankenburgverbinding.nl
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Chr. Gymnastiek
Vereniging
ROZENBURG
opgericht:
26-04-1946

Website: excelsior-rozenburg.nl

en koffie drinken
Na afloop gezellig sam

Meer informatie:
secretariaatexcelsiorrzb@gmail.com

Locatie:
Lekstraat 2 - 4, Rozenburg

Elke dinsdag van 14.00 - 15.00
uur of van 15.00 - 16.00 uur

ALL ROUND AUTOMONTEUR EN SCHADEHERSTELLER

GARAGE FIK: METEEN NA DE START AL LEKKER DRUK!
Een beter begin kun je je niet
wensen. Fikret Cavkusic stikt
van het werk. En dat terwijl
hij pas half oktober met zijn
garagebedrijf op de Pothof begonnen is. Veel Rozenburgers
kennen hem en ze weten de
nieuwe garage aan de Dwarsweg 5 makkelijk te vinden.
Garage Fik. De naam ligt voor
de hand. Veel mensen noemen
Fikret kortweg Fik en wat lag
er meer voor de hand dan
zijn eerste eigen bedrijf zo te
noemen? Het is een jongensdroom. Toen hij vijftien jaar
was, begon hij in Bosnië een
opleiding tot automonteur. Na
omzwervingen als gevolg van
de Bosnische Burgeroorlog

voltooide hij in Nederland
alle opleidingen om allround
automonteur en schadehersteller te worden. Hij is 44 jaar
en werkte 21 jaar bij Garage
Sven voordat hij dit najaar voor
zichzelf begon.
De garage bevindt zich in een
vleugel van DVO Repair & Parts
en heeft een eigen ingang
aan de Dwarsweg. Een nette,
schone ruimte. Er staan twee
bruggen, een eenkoloms- en
een vierkoloms-, en verder
heeft hij alle apparatuur en gereedschap om elke willekeurige auto in optimale staat te
brengen. Fik heeft de reputatie
dat hij een feilloos geheugen

Net voor zichzelf begonnen heeft Fik al stevige werkdagen in zijn garage.

Foto: Patrick Wanders

heeft voor wat er in eerdere
jaren aan een auto mankeerde.
Hij weet nog precies waar hij
toen aan gesleuteld heeft. Dat

maakt dat hij een goed beeld
kan geven van de levensduur
van een auto en de dan nog
passende reparaties.

SECRET JEWELS AND FASHION
“Het is al weer ruim twaalf jaar dat ik in 2009 met mijn winkel, Secret Jewels and
Fashion in de Emmastraat ben begonnen”, vertelt Charlotte van Vugt. “Al die jaren
ontvang ik al op een leuke ontspannen manier mijn klanten en heb altijd een kopje
koffie of thee met een koekje klaar staan.”
De collectie bestaat nu ondertussen uit dameskleding
van maat 34 t/m maat 50. “Ook
hebben we tassen, schoenen/
laarsjes en sieraden.”
Er is voldoende keus en variatie, zodat er voor iedere

portemonnee iets is. De merken
die in de winkel te krijgen zijn,
zijn onder andere Zoso, Angelle
Milan, Base level en Es&Sy.
“Ieder jaar probeer ik twee keer
naar Duitsland te gaan om
daar de nieuwste mode

in te kopen. Dit zodat we ook
onderscheidend kunnen zijn
en blijven in het aanbod. Daarnaast ga ik bijna wekelijks naar
Amsterdam om onder andere in
het Fashioncenter te snuffelen
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of ik leuke nieuwe en moderne
mode kan vinden voor mijn
klanten. Ik hoop zo nog vele
jaren door te kunnen gaan in
de ongedwongen sfeer waar de
winkel om bekend staat.”
“Service, kwaliteit en gastvrijheid
zijn de drie sleutelwoorden in
mijn winkel. Ik hoop u snel te
ontmoeten in de winkel aan de
Emmastraat 10 in Rozenburg.”

Rozenburgse Badminton Club
(RBC) Sowat zoekt nieuwe leden!

GAAT HET NIET HELEMAAL
VAN EEN LEIEN DAKJE?

Als NVM aankoopmakelaar
helpen wij jou aan je
droomhuis in Rozenburg!
Bel of mail ons voor
deskundig advies!

RBC Sowat is een kleine, maar oergezellige badmintonvereniging, die speelt in MFC De Rozenburcht.
Er wordt gespeeld op competitie- en recreatief niveau.
AAN

GEK

AAN

GEK

OCH

OCH

T

T

Kom eens langs en
ervaar zelf hoe leuk
badminton is.
SPEELTĲDEN

EK

G
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T
OCH

010 260 14 21
info@dolphijn.nl
dolphijn.nl

SPECIALE ACTIE !!!

Word je lid in 2022?
Dan betaal je
geen inschrĳfkosten!

Jeugd 6 t/m 17 jaar:
vrĳdag
19.00 - 20.30 uur
Senioren (vanaf 18 jaar):
dinsdag 10.00 - 12.00 uur
woensdag 20.00 - 23.00 uur
vrĳdag
20.00 - 23.00 uur
Het dragen van
sportschoenen met zwarte
zolen is niet toegestaan.

Voor meer informatie zie onze website: www.sowat.nl
SBP_Bord_Pothof_toezicht_zonder_tel kopie.pdf 1 28-7-2020 10:44:33
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ADVERTORIAL

BADMINTON IN ROZENBURG
RBC Sowat is een kleine, maar oergezellige
badmintonvereniging met als thuisbasis
sportcentrum De Rozenburcht. Elke week
wordt er gespeeld door jong en oud. Voor de
jeugd staan er naast de wekelijkse training
ook diverse toernooitjes op het programma.
De senioren en de gevorderde jeugd spelen
op dinsdagochtend, woensdagavond en
vrijdagavond. Voor deze leden wordt er
driemaal per jaar een gezelligheidstoernooi
georganiseerd. Daarnaast kunnen zij mee-

doen aan een recreatieve competitie of de
regiocompetitie. Om mee te kunnen spelen
in een competitie, moet je een vast lidmaatschap hebben van onze vereniging.
Naast het vaste lidmaatschap biedt RBC Sowat ook de mogelijkheid tot het meespelen
zonder lidmaatschap, maar tegen betaling
van een eenmalig bedrag per speelmoment.
Daarvoor word je eerst gratis lid van de
Sowatgroep op Inviplay: www.inviplay.nl/
groups/58. Als je voor de eerste keer inlogt,

word je gevraagd om je (gratis) aan te melden. Daarna kan je je eenvoudig aanmelden
voor een badmintonactiviteit naar keuze. Zo
kan je komen badmintonnen wanneer het
jou uitkomt! Heb je nog geen racket, dan kan
je er eentje van de vereniging lenen.
Wil je zelf ervaren hoe leuk de badmintonsport is? Kom dan gerust eens langs
tijdens één van onze speelmomenten in
sportcentrum De Rozenburcht. De jeugd
speelt op vrijdag van 19.00 – 20.30 uur. Senioren kunnen terecht op dinsdag 10.00 – 12.00
uur, woensdag 20.00 – 23.00 uur en vrijdag
20.00 – 23.00 uur.

ADVERTORIAL

Kijk voor meer informatie over de vereniging
op www.sowat.nl

WONING VERKOPEN OF JUIST AANKOPEN?
KIES VOOR DOLPHIJN NVM MAKELAARDIJ!
Bij ons mag u namelijk zelf bepalen hoe u uw huis wilt verkopen.
Wilt u het liefst dat wij alles uit
handen nemen? Dan zit u met
het Relax met Dolphijn pakket
goed! Van bezichtiging tot notaris,
wij regelen het. No cure, no pay.
Of wilt u zelf ook meewerken aan
de verkoop van uw huis? Dan is
het Samen met Dolphijn pakket
perfect voor u. U regelt zelf de
zaken die u kunt. Wij staan u met
onze expertise bij en nemen de
moeilijkste taken over. Dat voor
slechts € 1.295,-.
Ook als de koop van uw nieuwe
woning niet van een leien dakje
gaat staan onze deskundige NVM
makelaars voor u klaar om u aan
uw droomhuis te helpen.

Advies of informatie nodig?
Wij lichten onze diensten graag persoonlijk toe.
Bel 010 260 14 21 of mail naar info@dolphijn.nl.
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DISCUSSIE ZAL IN 2022 WEL WEER OPLAAIEN

Twaalfenhalf jaar bij Rotterdam:
was dat beter voor Rozenburg?

Tien jaar na de aansluiting bij
Rotterdam kreeg Rozenburg
nieuwe plaatsnaamborden.

Het Rotterdamse gemeentebestuur beloofde het dorpskarakter te blijven respecteren. Maar
een dorp als Rozenburg heeft
veel culturele activiteiten en
een bloeiend verenigingsleven.
De accommodaties daarvoor
zijn verre van verbeterd. Dat is
een minpunt. Veel Rozenburgers klagen over het slechte
onderhoud van het openbaar
groen. In de parken worden de
wandelpaden en de grasvelden
om de haverklap aan gort
gereden door materieel met
rupsbanden. In de Kievitenburg
staat de lavendel er armetierig
bij. Het is slechts een voorbeeld,
Daarentegen werd de Kolenkid
geheel vernieuwd en kwam
er een Cruyff Court naast. Met
sport en spel heeft Rotterdam
het goed voor. Maar de Cruyff
Court trok aanvankelijk ook
jongeren aan die ’s avonds voor
zware overlast zorgden. Steekpartijen, Gettoblasters. Rozenburg klaagt steen en been over
de toegenomen criminaliteit.
Uit de statistieken blijkt niet dat
dat komt omdat er sinds 2010

In september maakt
Rozenburg twaalfenhalf jaar
deel uit van Rotterdam.
De meningen zijn nog steeds
verdeeld of de annexatie een
goede zaak was of afgewenteld
had moeten worden – als dat
al gekund had.
meer ‘moeilijke’ woonsituaties
in Rotterdam-Zuid opgelost
zijn door de veroorzakers naar
Rozenburg te ‘exporteren’, maar
het is wel de heersende opvatting in het dorp dat er meer
randfiguren zijn komen wonen.
Getuigt dat dan van respect voor
het dorpsgevoel?
Straatcriminaliteit steekt de kop
op. De Rozenburgers voelen
zich minder veilig op straat. Je
kunt Rotterdam de schuld geven. Het was zonder Rotterdam
misschien ook wel gebeurd,
omdat de criminaliteit overal
toeneemt. Wat doet Rotterdam
om duidelijk te maken dat het
wel positief aan Rozenburg
denkt? Het winkelcentrum

wordt voorzien van veertien
extra camera’s om de overlast
terug te dringen. De winkeliers
hebben daar hard voor geknokt
en dat verdient een compliment.
Maar ga je terug naar de situatie
van vóór 2010, dan zegt de
gemeenschap: tóen waren er
geen camera’s nodig…
De voors en tegens van de samenvoeging van Rozenburg bij
Rotterdam – ze zullen komen
jaar weer vaker in discussie
komen, met het oog op het
jubileum van twaalfenhalf jaar
annexatie. Wordt het een viering
of een herdenking? In elk geval
een memorabel moment. Vaak
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Er kwam een regel bij. Onder
Rozenburg staat nu: gem.
Rotterdam.

Foto: Patrick Wanders.

wordt erover gesproken dat
de gemeenteraad van Rozenburg met één stem verschil
voor aansluiting bij Rotterdam
koos. Had Rozenburg moeten
opgaan in Voorne-Putten?
Hadden Rozenburg en Maassluis moeten fuseren? Zulke
bewegingen hadden eveneens
tot kritiek geleid. Er is veel voor
te zeggen dat de annexatie van
Rozenburg door Rotterdam al
in de jaren zestig in gang gezet
is met de aanleg van de Botlek
en Europoort en dat de feitelijke
annexatie de formele afronding
was van dat proces.
Had Rozenburg zelfstandig
kunnen blijven? Kijk naar de
vermindering van het aantal
Nederlandse gemeenten
(gevolg van samenvoeging en
schaalvergroting) en dat lijkt
niet heel waarschijnlijk. Maar de
discussie daarover is een gepasseerd station. De discussie
moet nu gaan over de voor- en
nadelen van de Rotterdamse
overheersing. Want als je die op
een rijtje zet, zul je zien dat er
veel verbeterd kan worden.

‘EÉN BAAN BIJ ONS LEVERT TWEE BANEN OP IN HET CENTRUM’

Waarom de Pothof
voor Rozenburg
onmisbaar is
De Pothof is net een dorp in een dorp. De meeste ondernemers
kennen elkaar goed en werken samen. Ze denken gezamenlijk na over
betere bereikbaarheid, meer veiligheid en een positieve uitstraling. De
Pothof is het enige bedrijventerrein van het dorp Rozenburg.
“Je kunt je eigenlijk niet voorstellen dat een
behoorlijke woonkern als Rozenburg géén
bedrijventerrein zou hebben,” zegt Eric Mulders, bestuurslid van BIZ de Pothof. Andere
bestuursleden vallen hem bij. “Geen bedrijven, geen sponsoring van lokale initiatieven
en verenigingen,” zegt Andrea Čavkušić-van
Oudenaarden. Menige ondernemer van de
Pothof ondersteunt Jeugdland, de ijsbaan,
de voetbalvereniging, de wielerclub, Muziektheater De Ontmoeting, het Rozenburgs
Mannenkoor of de H. Sint Jozefparochie.
En vooral is er het aspect werkgelegenheid.
Die is in de afgelopen vier jaar gestegen door
de komst van kleinere en grote(re) bedrijven.
Wim Veldhoen: “Op de Pothof werken heel
veel mensen die in Rozenburg wonen. Zij
hebben er bewust voor gekozen om dicht bij
huis te werken, zodat ze bijvoorbeeld tussen
de middag de kinderen van school kunnen
halen en samen met ze kunnen eten. Dat
is positief; de ondernemers geven daar ook
ruimte voor. Zouden de bedrijven verder
weg zitten, dan zouden waarschijnlijk veel
Rozenburgers meeverhuizen. Of ze zouden
met de auto lang naar hun werk moeten
rijden. Nu komen ze op de fiets.”

Het zou niet prettig zijn voor het winkelcentrum van Rozenburg. “Eén baan op de
Pothof staat voor twee banen in het winkelcentrum, concludeerde adviesbureau
Stec Groep in 2017,” zegt Boyd Bartels. Dat
komt omdat veruit de meeste bedrijven op
de Pothof hun inkopen doen in het centrum.
“Zonder de Pothof zouden veel winkeliers
op het Raadhuisplein en de Molenweg het
moeilijker krijgen,” zegt Andrea Čavkušić.
De Pothof is onmisbaar voor Rozenburg,
stond dan ook in het Stec-rapport van 2017.
Het Arnhemse adviesbureau Stec Groep
kwam tot de conclusie dat investeren in het
bedrijventerrein mét een betere ontsluiting
voor het vrachtverkeer de beste optie voor
Rozenburg zou zijn. Transformatie tot een
woonwijk zou voor het dorp slechter uitpakken. De ondernemers van de Pothof hebben
die boodschap begrepen. Ze hebben een
bedrijveninvesteringszone gevormd, de
BIZ, waaraan ze gezamenlijk bijdragen en
waarvoor de gemeente Rotterdam subsidieert. Uit het bijeengebrachte budget worden
verbeteringen in de Pothof betaald, zoals
meer camerabeveiliging, meer vuilnisbakken voor zwerfvuil, hanging baskets met
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mooie planten en een onderzoek naar de
parkeerdruk. De ondernemers laten geen
gelegenheid ongemoeid om de verkeersveiligheid onder de aandacht te brengen
en hameren steeds weer op een goede en
veilige doorstroming van het vrachtverkeer
over de Pothof.
De BIZ zet zich blijvend in voor een extra
ontsluiting naar de Droespolderweg, omdat
dat betekent dat het vrachtverkeer van en

Camerabewaking maakt de Pothof veiliger.

Bestuursleden Eric Mulders, Wim Veldhoen en Andrea Čavkušić en adviseur Boyd Bartels bij de entree van de Pothof aan de Oranjelaan

Foto: Leander Varekamp

naar de Pothof niet meer over de Volgerweg
en Laan van Nieuw Blankenburg hoeft. Het
zou de aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein vergroten, de waarde ervan verhogen, de concurrentiepositie van de bedrijven
verbeteren en de veiligheid in het dorp zelf
bevorderen.”
Oorspronkelijk had de gemeente Rozenburg
een groter bedrijventerrein op de kaart
staan. Maar omdat de gronduitgifte enige
tijd niet vlot verliep, werd besloten om op
een deel ervan een woonwijk te bouwen
en, later, toen het oude zwembad niet meer
voldeed, het multifunctioneel centrum De
Rozenburcht met zwembad. “Sinds die tijd
zitten we met de lastige situatie dat het
vrachtverkeer beter niet over de Zuidzijde
kan gaan en we met onze vrachtwagens
moeten omrijden,” zegt BIZ-bestuurslid
Eric Mulders, directeur van QUALM aan de
Oranjelaan.
BIZ-voorzitter Wim Veldhoen: “We zitten
hier met onze kont in de boter. Veel ondernemers in de Pothof zijn gevestigd in het
gebied waar ook onze zakelijke relaties
gevestigd zijn: de Botlek, Europoort en de

Maasvlakte. Zouden we hier niet zitten, dan
zouden we onze concurrentiepositie verliezen. Velen van ons hebben een directe binding met de petrochemische industrie ‘om
de hoek’. Behalve transportondernemingen
en groothandel zitten er op de Pothof ook
kleine bedrijven die veel voor particulieren
op Rozenburg werken, van een loodgieter
en een witgoedreparateur tot een timmerbedrijf. Met elkaar is hier de knowhow om
een complete woning te bouwen.”
“We afficheren ons als bedrijventerrein, niet
als industrieterrein. Dan denk je toch eerder
aan de Maasvlakte en de Botlek. Bij industrie
denk je aan schoorstenen en opslagtanks.
De Pothof is een prettige, lokale werkomgeving. We hebben hier geen leegstand. We
hebben sterke relaties met de middenstand.
En we kijken om ons heen. We zien grotere
mogelijkheden ontstaan door de komst van
de Blankenburgverbinding. We zijn betrokken bij de werkgroep Lokale Economie en
Maatschappij, LEM, die de contacten met het
bedrijfsleven in Vlaardingen en Maassluis
en op Voorne-Putten versterkt,” aldus Wim
Veldhoen, directeur van De Jong Transport
aan de Oranjelaan.
De BIZ van de Pothof heeft plannen genoeg.
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Meer straatverlichting, met ledlampen. Meer
prullenbakken. Een actuele bewegwijzering
in verband met de nieuwe bedrijven die
zich er gevestigd hebben. Plaatsing van
AED’s om levensreddend te kunnen optreden bij hartstilstand. En elk kwartaal is er
overleg met de politie, de brandweer en de
gemeente om de veiligheid te verbeteren.
De Pothof beschikt over het Keurmerk Veilig
Ondernemen.
Tweemaal per jaar houden de ondernemers
een schouw. Ze bekijken wat er verbeterd
kan worden. “Meer parkeerplaatsen, dat
zou een uitkomst zijn,” zegt bestuurslid
Andrea Čavkušić, directielid van DVO
Reparatie & Parts BV aan de Dwarsweg. Ook
een truckparking staat op het verlanglijstje. Plus een toegangshek of slagbomen
om niet-bestemmingsverkeer te weren.
BIZ-adviseur Boyd Bartels: “Een modern en
veilig bedrijventerrein, dat is wat we willen.
Er is de ondernemers veel aan gelegen om
de Pothof een toekomstbestendige positie
te bezorgen. De Pothof wil gezien worden
zowel op Rozenburg als daarbuiten. Er zitten
hier uitstekende ondernemingen. Daarbij
hoort een bedrijfsomgeving die kwalitatief
op orde is. Daar werken we aan.”

HET IS DE DORPSRAAD DIE STRAKS AAN ZET IS

Maar de Coolsingel moet
D

e dorpsraad Rozenburg komt in de
plaats van de gebiedscommissie Rozenburg, die acht jaar bestaan heeft.
De gebiedscommissie kwam in de plaats
van de deelgemeente Rozenburg. “Moet het
nu weer anders?” vroeg de gebiedscommissie eerder dit jaar aan het Rotterdamse
gemeentebestuur. Ja, dat moest.
Rob Oosterlee: “De doorstroming onder
Rotterdamse gemeenteraadsleden is zo
groot dat er geen collectief geheugen meer
is. Dan willen ze elke vier jaar weer een wiel
uitvinden.”
“We hadden tegen de Coolsingel gezegd:
ga nu uit van wat er is en verbeter het. Maar
de gemeenteraad wilde het weer helemaal
anders in plaats van de gebiedscommissies te versterken. Het zij zo. Het is nu een
voldongen feit en nu is het aan ons om
er wat van te maken,” zegt Rob Oosterlee,
fractieleider van Gemeentebelangen
Rozenburg.
Hij heeft maandenlang getwijfeld, maar
besloot in september om zich te kandideren voor de dorpsraad Rozenburg. De
verkiezingen vallen samen met de verkiezingen voor de Rotterdamse gemeenteraad
op woensdag 16 maart 2022. Ook Ria de
Sutter-Besters en Frank Schellenboom
stellen zich kandidaat. Niet meer namens
hun politieke partij, respectievelijk Leefbaar
Rotterdam en het CDA, want dat kan niet
meer. Er zullen geen kandidatenlijsten
meer zijn. Voor de dorpsraad kun je je alleen op persoonlijke titel kandideren. Iedere
Rozenburger kan zich kandidaat stellen.
Mark Smit, het enige VVD-lid in de huidige
gebiedscommissie, stopt met de lokale
politiek, maar in gesprek met de andere
fractieleiders laat hij nog even zijn gedachten gaan hoe het nu verder moet met de
lokale democratie. Ze hebben alle vier verbazing over het nieuwe model. Terwijl Mark
Smit zich afvraagt of er voldoende kandidaten zullen zijn – de dorpsraad zal uit elf
leden bestaan – en Frank Schellenboom

Dorpsraad gaat het heten. Net als Pernis
en Hoek van Holland krijgt Rozenburg een
dorpsraad in plaats van een wijkraad.
Daarmee wordt recht gedaan aan het
feit dat Rozenburg een dorp is dat uit
meer wijken bestaat. Eén wijkraad voor
Rozenburg zou dan verwarrend zijn.
verwacht dat er meer dan genoeg kandidaten zullen zijn zodat de Rozenburgers wat
te kiezen hebben, is het Ria de Sutter die
zich afvraagt of alle kandidaten wel genoeg
begaan zijn met het wel en wee in het dorp.
Zal bijvoorbeeld een kandidaat een sterke
sportpromotor zijn, heeft deze dan ook
voldoende oog voor de welzijnssector, het
cultuurbeleid, de stagnerende woningmarkt? En naar wie moet een kandidaat op
persoonlijke titel verantwoording afleggen?
Niet meer naar een politieke partij.
Rotterdam krijgt zesendertig wijkraden en
drie dorpsraden. Ze doen er goed aan veel
samen te werken, anders is er een groot
risico van verdeel en heers. “Onze kracht is
geweest dat we, ondanks dat we verschillende politieke partijen vertegenwoordigen,
steeds streefden naar eensgezinde besluitvorming,” zegt Rob Oosterlee. “Zouden
we op Rozenburg over alles bakkeleien,
dan ziet Rotterdam je helemaal niet meer
staan,” beaamt Ria de Sutter. De grote vraag
is hoe dat straks in de dorpsraad zal gaan.
“Je hebt sterke kandidaten nodig, maar
zullen ze voldoende ervaring hebben om
het belang van samenwerking te zien?”
vraagt Frank Schellenboom zich af.
Mark Smit is het ermee eens dat de gemeenteraad voor Rozenburg een dorpsraad
instelt in plaats van een wijkraad, “maar
moeten wij daar gelukkig van worden?” Hij
vindt het veel belangrijker wat de taken en
verantwoordelijkheden van de dorpsraad
worden. Als het gemeentebestuur de
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neiging heeft om heel veel stedelijk beleid
neer te zetten, wat heeft de dorpsraad daar
dan nog tegen in te brengen?
De vier leden van de gebiedscommissie zijn
kritisch naar het Rotterdamse gemeentebestuur. Ria de Sutter: “Rotterdam zegt dat
de wijken meer te vertellen krijgen. De wijk

et er wel wat mee doen
aan zet, is het motto. Maar ik vind dat het
gemeentebestuur ook aan zet is. Dáár moet
iets veranderen. Het is niet goed dat de
clusters Stadsbeheer en Stadsontwikkeling
met plannen komen waar de Rozenburgers
helemaal geen invloed op hebben. We hebben er als gebiedscommissie steeds weer
op moeten wijzen dat de lokale democratie
niet functioneert als plannen van bovenaf
gedropt worden zonder dat Rozenburg het
weet.”
Mark Smit: “Alle wijken van Rotterdam
hebben hun eigen problemen. Dan is er
maatwerk nodig. Maar de Coolsingel beschouwt de wijken als een eenheidsworst.
Het moet overal hetzelfde. Nou, dorpen als
Rozenburg, Pernis en Hoek van Holland zijn
heel anders dan de grote stadsdelen van
Rotterdam. Ik hoop dat dat eigen geluid van

Rozenburg beter doorklinkt in Rotterdam.
We zullen het zien.”
Frank Schellenboom: "Ik vind dat als je
als raadslid gekozen bent je er voor heel
Rotterdam zit en dat je toch tenminste één
keer per jaar naar alle stadsdelen moet
gaan. Maar hoeveel raadsleden hebben wij
nou de afgelopen vier jaar op Rozenburg
gezien? Hoeveel wethouders zijn hier nou
geweest en hoe vaak? Heel weinig!”
Rob Oosterlee: “Rotterdam meende dat het
bestuursmodel met gebiedscommissies
niet functioneert, maar de gemeenteraad
heeft zichzelf geen spiegel voorgehouden.
Op Rozenburg hebben we aangetoond
dat het wel kan werken. Wij hebben een
geslaagde lobby gevoerd voor het behoud
van een groene Landtong als natuur- en
recreatiegebied. Maar Rotterdam heeft het

nog steeds niet kunnen formaliseren met
een gewijzigd bestemmingsplan.”
Hoogste tijd voor een brief op poten aan het
college van burgemeester en wethouders,
zegt Mark Smit. In de paar maanden dat
de gebiedscommissie nog bestaat, kan de
Coolsingel rekenen op ongevraagde adviezen vanuit Rozenburg. Ria de Sutter: “Rotterdam en vooral onze eigen burgers moeten
weten dat wij nog een behoorlijk aantal
ongevraagde adviezen richting Rotterdam
laten gaan op het gebied van woningbouw,
maatschappelijk vastgoed en de windenergie op de Landtong.”
Rob Oosterlee beaamt het: “De Rozenburgers kunnen de komende maanden nog
rekenen op een stevige inzet van de gebiedscommissie. En hopelijk pakt de nieuwe
dorpsraad die rol ook overtuigend op!”

Mark Smit stelt zich niet meer kandidaat voor de dorpsraad, Ria de Sutter, Frank Schellenboom en Rob Oosterlee wel. 
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Foto: Patrick Wanders.
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Kickstart uw project

www.samenmeerwaarde.nl

Voor alle huidtherapeutische
behandelingen
Skinproof Skincenter
is gespecialiseerd in:
- Acnetherapie

- Huidverzorgingadvies

- Camouﬂagetherapie

- Aanmeten overige

- Oedeemtherapie
- Littekenmassage
- Endermologie
- Aanmeten therapeutische
elastische kousen
- Gezichtsbehandelingen

Skinproof Skincenter
Blankenburg 2
3181 BC Rozenburg

compressiemiddelen
- Chemische peelings
met Lira clinical

Skinproof Skincenter werkt met
huidverzorgingsproducten van
Tebiskin en camouflageproducten
van Lycogel.
Sommige behandelingen worden
vergoed door uw zorgverzekeraar
met verwijsbrief.

- Microdermabrasie
- Microneedling
- Supplementen

06-26669456
rozenburg@skinproof.nl
www.skinproof.nl

Een vrijblijvend advies op maat? Het intakegesprek is gratis dus maak nu snel een afspraak!

Skinproof pakt huidproblemen aan
Iris Wijler is volledig opgeleid en gekwalificeerd om huidproblemen
te behandelen. Ze is huidtherapeut en dat houdt in dat ze niet alleen
een zieke of beschadigde huid kan behandelen, maar dat ze ook
littekens zichtbaar kan verminderen en de strijd aangaat tegen
wratten, pigmentvlekken, oedeem en acne. Afhankelijk van de
situatie werkt ze met stikstof, camouflageproducten, huidproducten
en/of supplementen.
Ze houdt op dinsdag en vrijdag praktijk in gezondheidscentrum
Blankenburg, ook op vrijdagavond. Blankenburg is voor haar een
vertrouwde plek, want ze werkte er in 2011 al in loondienst bij de
toenmalige huidtherapeut. Toen deze ermee stopte, begon ze haar
eigen bedrijf, Skinproof, in Barendrecht. In 2018 kreeg ze vanuit
Blankenburg het verzoek om terug te keren en dat deed ze. Ze woont
in Hellevoetsluis en heeft daar sinds 2019 ook een praktijk. Daarom
is ze in Barendrecht gestopt.
De 37-jarige Iris Wijler wil meer bekendheid geven aan wat huidtherapie is. Ze is bekwaam om zowel cosmetische als medische
behandelingen te geven. De medische worden doorgaans vergoed
door de zorgverzekeraar, voor de cosmetische moeten cliënten zelf
betalen. Skinproof werkt nauw samen met huisartsen en dermatologen. Zo kan ze een hoge kwaliteit van zorg bieden en beperkingen
en stoornissen van de huid voorkomen, opheffen of tenminste
verminderen.
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Wij zijn Rozenburg...
…ons mooie dorp in het havengebied van Ro�erdam, waar iedereen zijn steentje bijdraagt. Samen zorgen wij
voor een ﬁjn en groen Rozenburg, waar je heerlijk kunt wonen én recreëren. Het is goed toeven in Rozenburg:
de mensen hebben hier nog echt iets voor elkaar over!
Wij zijn er trots op om, net als een aantal anderen, bij te dragen aan deze ﬁjne samenleving. Dat doet iedereen
op zijn of haar eigen manier:
Ik zorg voor het leegruimen
van woningen voor mensen
die dat niet alleen kunnen

Etienne François

Fanny Zuur

Actief in de Bewonerscommissie Langeplaat

Actief in de Ouderenvereniging Rozenburg

Ik sta klaar voor de senioren in
Rozenburg en geef graag een
steuntje in de rug

Wolter Paulusma

Eigenaar Paulusma Services Woningontruiming

Ik zorg ervoor dat ons
ﬂatgebouw netjes blij�
en werk samen met
Ressort Wonen

Samen maken

Ik kijk om naar mijn
medebewoners in
Blankenburg en help
waar nodig

Ik zet me in voor een gezellig
en net winkelcentrum

Rob Oosterlee

Voorzitter Gebiedscommissie Rozenburg

Pepe Fernandez

Voorzitter winkeliersvereniging Rozenburg

Samen met mijn collega’s zet
ik Rozenburg graag
op de kaart

Ik kom op voor de belangen
van alle huurders en help hen
waar nodig

Familie Mechielsen

Bewoners aan Palet

Leo van Kooij

Voorzitter Huurdersvereniging Rozenburg

Wij delen onze ervaringen met
energiezuinig wonen, voor een
duurzame toekomst

n we Rozenburg!

Ria Grootveld

Bewoner van Blankenburg

(Advertorial)

De beste zorg
dicht bij huis

Franciscus heeft op dit moment 4 topklinische
erkenningen voor hooggespecialiseerde zorg
voor patiënten met: Borstkanker, Astma,
COPD en respiratoire allergie, Chronische
Mesenteriaal Ischemie (doorbloedings-

Franciscus Gasthuis & Vlietland is een topklinisch ziekenhuis.
Dat betekent dat wij naast goede basiszorg ook gespecialiseerde
zorg op hoog niveau bieden aan patiënten in onze regio maar
ook landelijk. Om de beste zorg te kunnen bieden, investeren we
veel in het opleiden van onze zorgverleners, (wetenschappelijk)
onderzoek en innovatie.

problemen in het maagdarmstelsel) en IBD
(chronische darmontsteking). Deze erkenning
wordt uitgegeven door de vereniging van
Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ).

De topklinische zorg van Franciscus richt
zich vooral op patiëntenzorg rondom

van deze ziekte, ook wel chronische
maag-darmischemie genoemd, kunnen

borstkanker, astma, COPD en luchtwegallergie, doorbloedingsproblemen in

patiënten terecht bij het Maagdarm Ischemie
Centrum Rotterdam, een samenwerking

het maagdarmstelsel en chronische
ontstekingen van het maag-darmkanaal
(IBD). Daarnaast is een aantal aandachts-

tussen Franciscus en het Erasmus MC.
Het centrum is 1 van de 2 expertisecentra in
Nederland. Samen doen wij onderzoek of een

gebieden op weg naar topklinische
erkenning.

snellere diagnose mogelijk is, zodat patiënten
eerder van de pijn worden verlost. Zo wordt
kunstmatige intelligentie ingezet bij het
bekijken van de CT-scan waarbij een ‘kalkscore’ aangeeft in hoeverre de buikvaten
zijn verkalkt.

Nieuwe behandeling
bij borstkanker
In de Franciscus Borstkliniek staat het
welzijn van de borstkankerpatiënt
centraal en wordt de zorg rondom de
patiënt zo goed mogelijk georganiseerd.
De Borstkliniek is een expertisecentrum
op het gebied van borstkanker en is er

Thuismeten bij chronische
darmontstekingsziekte

veel aandacht voor onderzoek en opleiden.

(IBD) gelanceerd. Deze op maat gemaakte

Op dit moment loopt er een onderzoek
naar de behandeling van borstkanker
met nieuwe technieken. Hierbij vindt
de behandeling onder lokale verdoving
op de polikliniek plaats, in plaats van
een operatie onder narcose, waarna de
patiënt direct weer naar huis kan.

thuismeet app moet patiënten meer regie
over hun ziekteverloop geven, het aantal
ziekenhuisbezoeken verminderen en
zorgverleners in staat stellen de juiste
zorg op het juiste moment te bieden.

Franciscus heeft samen met het Jeroen
Bosch Ziekenhuis en OLVG een thuismeet
app voor patiënten met chronische
ontstekingen van het maag-darmkanaal

Zorg bij doorbloedingsproblemen
in het maagdarmstelsel
Patiënten met heftige buikpijn door
verkalkte bloedvaten moeten vaak een
lange weg afleggen voordat zij de juiste
diagnose krijgen. Voor de behandeling

Franciscus Gasthuis & Vlietland zet zich in voor ‘zorg voor generaties’: al generaties lang
leveren we de beste zorg aan de inwoners van onze regio. Die zorg bieden we in het ziekenhuis
als het moet, en bij de patiënt thuis als het kan. We investeren in wetenschap en innovatie.
Zo kunnen we onze zorg blijven geven aan de generatie van nu én die van de toekomst!

Longonderzoek te vroeg
geboren kinderen
Te vroeg geboren baby’s hebben in hun
eerste levensjaar vaker luchtwegklachten
zoals een piepende ademhaling of luchtweginfecties. Hierdoor hebben zij op lange
termijn een grotere kans op chronische
longziekten. Franciscus, Maasstad Ziekenhuis,
Albert Schweitzer Ziekenhuis en Erasmus MC
kunnen in de toekomst naar verwachting deze
kinderen nog beter helpen dankzij de Long
Love studie. Dit is een studie naar mogelijke
longproblemen in de eerste 18 maanden
van een te vroeg geboren kindje. Hiervoor
kregen de ziekenhuizen eerder dit jaar een
symbolische check ter waarde van €207.000
van Stichting BeterKeten.

Landtong Rozenburg
heeft voor elk wat wils

Naast gevarieerde parkstructuren kent de Landtong ook ruige natuur.

Je kunt er wandelen.
Je kunt er fietsen.
Mountainbiken.
Hardlopen, joggen, bootcamp doen.
En de hond uitlaten, dat kan er ook.
In de zon zitten.
Vissen.
Naar de bootjes kijken, pardon, naar de oceaanreuzen en cruiseschepen als va-rende flatgebouwen. Ja, je kunt er zelfs de metro
van Hoek van Holland naar Schiedam zien rijden!
En ook die van Schiedam naar De Hoek!!
Er zijn organisaties die er rally’s houden van klassieke carrosserieën en andere sleeën.
Je kunt er paardrijden.
Je kunt er van de natuur genieten. Die vind je vooral in het Calandpark en de Be-grazingsweide, maar ook in het Scheurbos. Vanaf
de heuvel in het Scheurbos heb je een weids uitzicht op de twee
waterwegen die hier in de Noordzee uitkomen. Het Calandpark is
een uniek park met hoogteverschillen, waardoor het de ene minuut
kijkt alsof je in een diep bos wandelt en de volgende minuut de
Vopak in Europoort ziet aan de overkant van het Calandkanaal. De
Begrazingsweide is het domein van de Schotse hooglanders en
vele, vele vogelsoorten. De rijkdom aan flora en fauna is verrassend
groot, zeggen biologen en liefhebbers die er verstand van hebben.

Ook Healthy Life van Patricia van Eijk gebruikt de Landtong voor sport
en ontspannende inspanning. 

Foto’s: Patrick Wanders.

wereldhaven. Je kunt bij het EIC ook een uitkijktoren beklimmen, De
Vink, genoemd naar een boerderij die hier ooit stond, toen Rozenburg nog een agrarisch eiland was. Vanaf De Vink kun je goed alle
nieuwbouw van Maassluis zien. Blij dat je op Rozenburg woont!
Je kunt er powerwalken.
Je kunt er gymnastiekoefeningen doen.
Bodybuilding.
Skeeleren. Skaten. Of ouderwets rolschaatsen.
En als je helemaal moe of fit getraind bent en afgevallen, kun je
er een patatje oor-log halen of een frikandel speciaal of nog meer
snacks, want er is zelfs horeca. Op de kop van de Landtong bevindt
zich cafetaria Het Kompas.
Je kunt er in een deel van het jaar overvaren met de Waterbus, naar
Hoek van Hol-land of naar de Maasvlakte, waar de steiger vlakbij
Futureland is. Je kunt vanuit Rozenburg dus helemaal naar het eind
aan de Scheurhaven lopen en dan naar De Hoek en met de metro
terug naar de veerpont Maassluis-Rozenburg.

Je kunt er een uitkijkpunt beklimmen, Paal 83.
Je kunt er met school naartoe om bij het Educatief Informatie
Centrum (EIC) kennis op te doen van werken in de Rotterdamse

Je kunt er nog véél meer.
De Landtong Rozenburg heeft voor elk wat wils.
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Gek idee, geboren zijn op een plek waar nu water is. Er zijn nog
Rozenburgers die ter aarde kwamen waar nu het Calandkanaal en
het Hartelkanaal lopen. Ze woonden in boerderijen en huizen die tot
het voormalige eiland Rozenburg behoorden – toen het eiland nog
grotendeels een agrarische gemeenschap was.

GEBOREN ZIJN WAAR NU SCHEPEN VAREN…

Eiland Rozenburg reikte tot
R

ené van den Beemt is zo iemand. Hij
werd geboren in een woonhuis aan
de Lange Kruisweg. Dat was nabij de
Brielse Veerheuvel. Pal achter het huis werd
het Hartelkanaal gegraven. Naarmate dat
karwei vorderde en de nieuwe vaargeul
breder werd, moest René’s geboortehuis
worden gesloopt. Anders had het in het 1969
geopende kanaal gestaan, als dat technisch
mogelijk was geweest.

Het woonhuis stond hemelsbreed ter hoogte van waar zich sinds 1967 camping De
Krabbeplaat bevindt. Je bereikt de familiecamping via de Staaldiepseweg op de landtong tussen het Hartelkanaal en het Brielse
Meer. De camping is gelegen tegenover
Brielle en ligt tussen twee wegen die Oude
Veerdam en Brielse Veerweg genoemd
zijn. De namen herinneren aan het pontje
dat vroeger tussen Brielle en het eiland
Rozenburg voer. Wie niet zo bekend is met
de lokale geschiedenis en de geografische
ontwikkelingen, zal ervan opkijken dat dit
gebiedje tot het eiland Rozenburg behoorde.
René van den Beemt herinnert zich meer
Rozenburgers die geboren zijn op plekken
waar de nieuwe Rotterdamse vaarwegen
naar de Noordzee moesten komen. Andries
Boertje aan de Staaldiepsedijk en Hans
van Pelt aan de Zandweg, nabij Brielzicht.
Nu houdt de Zandweg op bij volkstuinvereniging Eurohof en scoutinggebouw De
Leliehoeve, maar zestig jaar geleden liep de
Zandweg helemaal door tot de Brielse Maas.
In de arbeiderswoning naast Van Pelt woonde Adri van Oudheusden met zijn gezin.

Nautica steekt met de steiger in het Brielse
Meer. 

Onder Rozenburg verstaat men heden ten
dage de bebouwde kom tussen de Droespolderweg en Noordzeeweg in het zuiden
en westen en de Boulevard in het noorden.
Deze wegen vormen een dijkenstructuur,
waardoor het dorp letterlijk in een kom ligt.
Het oorspronkelijke Rozenburg was veel
groter. Het eiland strekte zich uit van het
riviertje de Botlek tot aan het natuurreservaat De Beer en was meer dan tweemaal
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zo groot als bijvoorbeeld het eiland Tiengemeten in het Haringvliet. Omdat echter
de havenstad Rotterdam uitbreiding nodig
had met nieuwe havens en vaarwegen,
werden dwars door het eiland Rozenburg
twee kanalen gegraven die korte metten
maakten met het agrarische eiland. Tientallen boerderijen werden gesloopt. Het dorpje
Blankenburg viel ten prooi aan de oprukkende industrie. Op het oostelijk deel van
het eiland kwam het industriegebied Botlek.
De raffinaderijen en andere fabrieken trokken werkgelegenheid aan en daartoe werd
het dorpje Rozenburg aanzienlijk uitgebreid,
wat nog meer weilanden kostte. In een
volgende fase kwam op het westelijk deel
de Europoort met vooral petrochemische
industrie.
Het had allemaal nog erger kunnen zijn.
De Rotterdamse burgemeester Wim
Thomassen zag al voor zich hoe ook op

Ook met sneeuw staat de kantine van Nautica er stemmig

aan het Brielse Meer

g bij.

Met links op de achtergrond de toren van de
Sint-Catharijnekerk vaart de veerpont hene en
weer tussen Brielle en Rozenburg. Archieffoto:
Historische Vereniging Oud Rozenburg.

en Rozenburg stroomt, maar met die
naamsverandering valt een eerbetoon aan
het verdwenen dorpje Blankenburg weg.

Zonsondergang over het voormalige eiland.

Voorne-Putten en in de Hoeksche Waard
havens zouden worden gegraven. Het
grondgebied tussen Hoek van Holland en
Maassluis, ten zuiden van het Staelduinse
Bos, zou plek bieden aan de Rijnpoorthaven.
Dat is allemaal niet doorgegaan, enerzijds

Foto's: Wendy Wessels.

doordat de milieubeweging zich begon te
manifesteren, anderzijds omdat er tijdig
het plan kwam om de Maasvlakte aan te
leggen. Daardoor is alleen het Rozenburgse
polderlandschap met het natuurreservaat
De Beer opgeofferd aan de mainportontwikkeling van Rotterdam. Het valt te begrijpen dat Rozenburgers gramstorig reageerden toen besloten werd om de geplande
Calandtunnel een andere naam te geven:
Thomassentunnel. Sinds de opening ervan
in 2004 blijven sommigen hardnekkig van
de Calandtunnel spreken, Rob Oosterlee
bijvoorbeeld, technisch voorzitter van de
gebiedscommissie Rozenburg.
Zo zijn er ook die het schandelijk vinden dat
de werknaam Blankenburgtunnel na veertig
jaar van voorbereiding is omgedoopt tot
Maasdeltatunnel. Feitelijk klopt die nieuwe
naam niet, omdat het Maaswater vooral
door het Haringvliet de zee in gaat en er
voornamelijk Rijnwater langs Vlaardingen
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René van den Beemt maakt lange wandelingen. Hij loopt op zijn gemak van Rozenburg langs het Brielse Meer tot Oostvoorne
en daarmee komt hij grotendeels langs de
zuidgrens van het voormalige eiland Rozenburg. Aangekomen bij de Oude Veerdam
ziet hij het weer voor zich: als 5-jarig jochie
bij zijn moeder achter op de fiets onderweg
naar het veer om met de boot over te varen
naar Brielle, waar ze dan boodschappen
gingen doen. Dat was qua afstand korter
dan per fiets vanaf de Lange Kruisweg naar
het centrum van Rozenburg.
Wie na de Calandbrug en de Harmsenbrug
de landtong oostwaarts afgaat, passeert
watersportvereniging Nautica aan de Visserijweg. Deze vereniging telt ook leden uit
Rozenburg en eigenlijk zijn zij dan nog thuis.
Want ook de plek waar Nautica sinds 1959
ligt, behoorde tot het eiland Rozenburg. We
kunnen het checken. De Historische Vereniging Oud Rozenburg (HVOR) heeft in 2015
bij het 30-jarig bestaan een prachtige kaart
laten maken, waarop je het oude eiland ziet
geprojecteerd op de actuele situatie. Het
is even puzzelen, maar de kaart geeft een
goed idee hoe schatplichtig Rotterdam aan
Rozenburg is.

CREATIEVE FOTOGRAAF, INGEBURGERD OP ROZENBURG

HA, DAAR IS PATRICK WANDERS WEER!
Zijn naam staat elke week wel een paar keer in de Rozenburgse Courant/de Schakel.
Hij maakt foto’s van de lokale actualiteit. Patrick Wanders is een bekende Rozenburger
geworden, want hij is overal bij. En hij is niet eens ‘alleen maar’ persfotograaf, want
behalve in journalistieke fotografie is hij ook gespecialiseerd in bedrijfsreportages.
Daarbij kan hij eventueel zijn drone inzetten, als dat ter plekke is toegestaan.
Patrick Wanders is in 1964
geboren in Heerlen. Van 1982 tot
1986 maakte hij deel uit van het
Korps Mariniers. Daarna werkte
hij vier jaar bij de douane en van
1990 tot 2003 werkte hij bij de
politie, onder andere als politiefotograaf. Om die reden volgde
hij in 1996 de avondopleiding
fotografie aan het Vlaams
Instituut voor Zelfstandige
Ondernemers in Hasselt.
Bij de politie rondde hij de opleiding tot rechercheur af, maar

werd hij bij het Korps Landelijke
Politiediensten lid van het landelijk verkeersbijstandsteam,
dat grootschalige en ingewikkelde verkeersongevallen
onderzoekt. Hij fotografeerde
kettingbotsingen en situaties
die tot de incidenten hadden
geleid. Na de politie stapte hij
over naar het bedrijfsleven. Hij
ging aan de slag bij EcoLoss
in Pernis, een onafhankelijke
dienstverlener op het gebied
van milieu, veiligheid en eerste
hulp bij incidenten. Dat deed hij

tot 2006, want daarna werd hij
actief in de persoonsbeveiliging,
bijvoorbeeld van het Nederlands
elftal en tijdens conferenties
met hoog risico. In 2011 werd hij
‘basisbeveiliger’ in de Botlek. Dat
combineert hij met de fotografie,
een passie waar hij acht jaar
geleden weer ruimte aan gaf.
Toen hij eveneens in 2011 op
Rozenburg kwam wonen, ging
hij als geboren Limburger direct
een rondje horeca doen – om
in te burgeren. Op die eerste
horeca-avond leerde hij Jolanda

Zelfportret. patrickwandersfotografie@gmail.com
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van der Blom kennen in café ’t
Centrum aan de Emmastraat. Ze
traden op woensdag 13 januari
2016 in het huwelijk.
“Op een bepaalde manier lijkt
Rozenburg wel op Limburg,”
zegt hij. “Er is een saamhorigheid die ik uit de Limburgse
dorpen ken. En ook als je ziek
bent, weet het dorp het snel. Ze
weten zelfs al dat je een auto
gaat kopen nog voordat je het
zelf weet.”
Een bijna onvermijdelijk gevolg
van zijn inzet voor de Rozenburgse Courant/de Schakel is
dat Patrick nu ook betrokken
is geraakt bij de productie van
dit magazine, Rozenburg Leeft.
En dat komt dit tijdschrift ten
goede. 

info@meenhuisvdkraan.nl
www.meenhuisvdkraan.nl

MEENHUIS EN VAN DER KRAAN
UITVAARTZORG BV
Met trots delen wij u mede dat
Meenhuis Uitvaartzorg BV en
van der Kraan Uitvaartzorg BV
afgelopen 1 juni samen verder
zijn gegaan onder de naam:
Meenhuis en van der Kraan
Uitvaartzorg BV.
Onze uitvaartorganisatie
verzorgt uitvaarten in de gehele
regio Rijnmond.

Vanuit onze 4 vestigingen zal
onze professionaliteit, eerste
klas dienstverlening en bovenal
persoonlijke uitvaartzorg nog
beter en sterker uitgedragen
gaan worden.
Wij zijn aangesloten bij de SKU,
wat staat voor Stichting Keurmerk Uitvaartzorg.
Dit garandeert heldere afspra-

Beide bedrijven werkten in de
afgelopen 14 jaar al facilitair
samen en gaan nu de krachten
bundelen.
Met het samengaan van onze
twee organisaties en de start
van een nieuwe uitvaartorganisatie staan wij aan de
vooravond van een prachtige
toekomst.

ken en een goede organisatie
rondom de uitvaart.
De komende tijd zullen wij
stapsgewijs toewerken naar
een nog krachtigere en efficiëntere organisatie.
Wij zullen u via Social Media
op de hoogte houden van alle
ontwikkelingen.

HONKVAST: ‘NIEUWBOUW
BEVORDERT DOORSTROMING’
Er zijn periodes dat er niet meer dan tien woningen
tegelijk te koop staan op Rozenburg. Er zit weinig
beweging in de markt. Gevolg is wel dat de woningen
niet lang te koop staan. De interesse is zo groot dat
er geregeld een bod wordt gedaan dat de vraagprijs
overschrijdt. En zo komt het dat Honkvast Makelaardij
toch wel twee woningen per week kan verkopen, bijna
honderd in een jaar.
Verkopers blij, kopers blij. “Ik
doe altijd wel aan nazorg,” zegt
makelaar Heleen Klifman. “Ik
wil graag weten of de nieuwe
bewoners ook op langere
termijn nog blij zijn. Dat vind
ik belangrijke informatie om
rekening mee te houden bij
volgende bemiddelingen en
transacties. De Rozenburgers
zijn over het algemeen tevreden
over hun woonomgeving en als
makelaar hoop ik eraan bij te
dragen dat dat zo blijft.”
Tien jaar geleden vond tachtig
procent van alle verhuizingen
binnen Rozenburg plaats. De
laatste jaren is dat de helft.
Heleen Klifman signaleert een
tendens dat er een uitstroom
is naar Brielle en naar Voorne-Putten en Goeree-Overflak-

uit de vraagprijs die in twee jaar
tijd van 170.000 naar 250.000
euro gestegen is.”
De doorsnee-Rozenburger
hecht aan zijn woonomgeving.
Ze willen rust en veiligheid.
Ze zijn tamelijk honkvast – de
naam van makelaardij Honkvast geeft aan hoe belangrijk
Heleen Klifman het vindt dat de
bewoners van hun woonbuurt
houden. Maar behoeftes veranderen. Gaan de kinderen het
huis uit, dan kan een woning te
groot worden. Worden de bewo-

kee, omdat daar voldoende
eengezinswoningen met garages beschikbaar zijn. “Het zijn
helaas vooral de jonge kansrijke
gezinnen die zo voor ons dorp
verloren gaan,” zegt ze.
“Rozenburg zou gebaat zijn bij
op de doelgroepen afgestemde
woningbouw. Ik ben blij met
Nieuw Welgelegen. Dat zijn wel
huurwoningen, maar een aantal
van de nieuwe bewoners zal
een vier- of vijfkamerwoning
achterlaten en dat brengt
enige doorstroming op gang. Ik
zou ook blij zijn als financieel
draagkrachtige senioren een
ruimere keuzemogelijkheid
krijgen. Wat zou een tweede
Résidence Rembrandt geweldig zijn! De vraag naar zulke
woningen is groot. Het blijkt wel
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ners ouder, dan willen ze liefst
gelijkvloers wonen. Een bungalow of een appartement is dan
de volgende stap. Die mogelijkheden moeten er dan wel
zijn. Omdat Heleen Klifman zeer
veel Rozenburgers persoonlijk
kent, weet ze precies wie er
interesse hebben in woningen
die vrijkomen. Zo hoeft eigenlijk
niemand zich zorgen te maken.
“Wij ontzorgen,” zegt ze.
Honkvast is bereikbaar via 0181215414 en 06-27191312, ook met
whatsapp.

DVO

Zelfstandig wonen met een Volledig Pakket Thuis*
Careyn Blankenburg biedt zorg en welzijn op maat!

REPARATIE & PARTS BV
WIJ STAAN VOOR U KLAAR!
Voor al uw keuringen (zwaar en licht),
Truck en Trailer reparaties, in- en verkoop

Meer informatie op
www.careyn.nl,
tel.: 088-1239988 of
contact@careyn.nl
(* Indicatie Wet langdurige zorg.)

van materialen, servicebeurten, kade reparaties,
remmenservice en straalwerkzaamheden.

Tel. 0181-232344
info@dvo-group.com
Dwarsweg 5-7
3181 HP Rozenburg

Leeuwen2wielers

 Emmastraat 37 | 3181 GC | Rozenburg
 0181 - 212 417  leeuwen2wielers@gmail.com

www.leeuwen2wielers.nl

ADVERTORIAL

Langer zelfstandig wonen met regie over uw
eigen leven, maar wel met zorg en welzijn dicht
in de buurt? Dat kan bij Careyn in Rozenburg!
CAREYN BLANKENBURG
Ruime tweekamerappartementen, een gezondheidscentrum
met onder meer huisartsen,
apotheek, diëtiste, logopedie
en fysiotherapie, een seniorenrestaurant en een aanbod
van diverse welzijnsactiviteiten.
Bij Careyn Blankenburg is het
allemaal onder één dak. Ideaal
voor Rozenburgse ouderen die
zelfstandig willen blijven wonen,
maar wel zorg uit de Wet langdurige zorg (WLZ) nodig hebben.
Om voor een woning in aanmerking te komen heeft u een
Volledig Pakket Thuis (VPT)
zonder behandeling nodig.
U kunt zelf, via de huisarts of
wijkverpleegkundige bij het
Centrum Indicatiestelling Zorg
een Volledig Pakket Thuis (VPT)
aanvragen. Ressort Wonen wijst
de appartementen die vrijkomen bij voorrang toe aan
Rozenburgers met een VPT. Dit
gaat in overleg met Careyn. U
betaalt zelf de huur, belastingen,
energie- en servicekosten en
kunt met het VPT pakket gebruik
maken van verschillende zorg
en diensten van Careyn. Voor
meer informatie kunt u contact
opnemen met de klantenservice of raadpleeg de website
van Careyn (www.careyn.nl).

CAREYN DIENST WELZIJNSWERK ROZENBURG (DWR)
Careyn Dienst Welzijnswerk Rozenburg (DWR) zet zich in voor
het welzijn van alle ouderen en
kwetsbaren binnen Rozenburg.
Onze vakbekwame en betrokken medewerkers en vrijwilligers staan voor u klaar om hulp
en ondersteuning te bieden.
Of u nu in Careyn Blankenburg
woont of in de wijk, Careyn DWR
ontvangt u graag in dorpscentrum ’t Veerhuis (Careyn).

ren, darten, koersbal en sjoelen.
Maar ook Spaanse conversatie,
bingo of Samen Eten is mogelijk. Naast deze en andere
activiteiten biedt Careyn DWR
ook ondersteuning in de vorm
van mantelzorgondersteuning,
de Alzheimersalon en Mantelzorgsalon. Wilt u naar de huisarts, fysiotherapeut, weekmarkt
of boodschappen doen bij een
winkel binnen Rozenburg, maar
kunt u dit niet meer zelfstandig?
Dan brengt de wijkbus van
Careyn DWR u uitkomst.

Careyn DWR organiseert een
groot aantal vaste activiteiten in
’t Veerhuis, waaronder schilde-

Careyn ziet vrijwilligerswerk
als een onmisbare schakel in

de zorg voor ouderen in onze
samenleving. Zij leveren een
meer dan waardevolle bijdrage
aan de zorg en welzijn van onze
cliënten, bezoekers en bewoners. Nieuwe vrijwilligers zijn
altijd van harte welkom.
Heeft u vragen over één van de
activiteiten of het vrijwilligerswerk, neemt u dan contact op
met een medewerker
van Careyn DWR via
het.veerhuis@careyn.nl, bel
met 0181-251089 of kom
gezellig langs in dorpscentrum
't Veerhuis, Blankenburg 5.
Wij begroeten u graag.

CONTACT MET CAREYN
Careyn Klantenservice
088 - 123 99 88 ma t/m vrij 08.00 - 17.00 uur
Mailen naar contact@careyn.nl of gebruik het contactformulier
Op 088 - 123 99 88 zijn wij voor dringende vragen ook 24 uur
per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
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ALLE TRANSPORT OVER
WATER EN LOGISTIEKE EN
MARITIEME SERVICES

Met onze uitgebreide vloot is Rederij De Jong er voor al uw vervoer
over water. Wij beschikken over vele maten duwbakken, duwboten en
schepen, van 250 ton tot een duwstel van 16.000 ton. In combinatie
met onze logistieke en maritieme services verzorgen wij alles wat te
maken heeft met uw transport over binnenwateren, langs de kust en
over zee. Van bevrachtingen, transport en voorraadbeheer tot op- en
overslag, controles en vergunningen. Ons werkgebied strekt zich uit

MEER WETEN
WAT WE VOOR U
KUNNEN BETEKENEN?
NEEM VRIJBLIJVEND
CONTACT MET
ONS OP!

van Nederland en West-Europa tot wereldwijd.
Bij Rederij De Jong staat een gespecialiseerd team van maritieme
professionals voor u klaar. Wij regelen alles tot in de puntjes rond
het duwen, laden, lossen, reinigen en het onderhoud van duwbakken
en pontons. Daarnaast ontzorgen wij onze klanten met diensten als
transportovername, bevrachtingen en ketenregie. Met onze motorschepen (van 400 tot 1.000 ton) vervoeren wij droge ladingen over de
kanalen en rivieren van West-Europa.

Buitendijk 11
3143 LV Maassluis
+31 (0) 10 231 15 55
info@rederijdejong.nl

‘MEER MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID’

Rederij De Jong is dicht
bij Rozenburg gekomen
schept een band.”
De werkkamers hebben een wijds uitzicht op Rozenburg, over de rivier heen. De scheepvaart trekt
voorbij. In deze inspirerende omgeving heeft Rederij De Jong zich gesitueerd. De dit najaar betrokken nieuwbouw aan de Buitendijk 11 in Maassluis is berekend op verdere groei van het bedrijf. “In de
Botlek waren we uit ons jasje gescheurd,” zegt Pelger de Jong, operationeel directeur.

Vanaf Rozenburg valt het
gebouw direct op. In duidelijke
letters staan de namen van
Rederij De Jong en het jonge
zusterbedrijf C-Shipping op
de gevel die naar Het Scheur
en dus ook naar Rozenburg
gekeerd is. Daar is welbewust
voor gekozen.
Het pand staat recht tegenover
de gele radarmast op de Boulevard van Rozenburg. Aanvankelijk zou de nieuwbouw op
een andere kavel komen en de
gewijzigde locatiekeuze zorgde

voor een vertraagde verhuizing
vanuit de Botlek naar Maassluis,
maar Pelger de Jong is blij met
de representatieve plek.
“In de Botlek zaten we verstopt.
Nu zien we Rozenburg en iedereen ziet ons,” zegt Pelger.
“Zeven van onze collega’s
wonen op Rozenburg en wij zelf
ook,” zegt Dewi de Jong, marketing- en communicatiemanager.
“We vinden het prettig dichter bij
Rozenburg te zijn gekomen. Via
de Botlekweg waren we vanuit
Rozenburg sneller bereikbaar,

want het overvaren met de pont
kost nu eenmaal een aantal
minuten, maar gevoelsmatig
zitten we nu dichterbij. En het
is trouwens best gezellig op de
pont. We waren al maatschappelijk betrokken bij Rozenburg
en dat zal niet minder worden,
eerder méér. Zo blijven we
sponsor van voetbalvereniging
Rozenburg. Enkele collega’s
hebben er gevoetbald; dat

Contact met het water is voor
een rederij niet noodzakelijk,
maar wel een pluspunt. Aan
de Montrealweg had Rederij De
Jong dat aanvankelijk ook, maar
met de industriële verdichting in
de Botlek raakte het zicht erop
afgeschermd. Reinald van der
Giessen van het Sliedrechtse
architectenbureau Symbiose
maakte het ontwerp van de
nieuwbouw in Maassluis en Van
der Pijl Bouwbedrijf uit Gorinchem zette het bedrijfscomplex
neer. Het lichte, transparante
trappenhuis vertoont een tijdlijn
die begint met de oprichting van

lees verder op 51

Vanuit het kantoor zie je Rozenburg aan de overzijde van Het Scheur. Links staan de kranen van de aanleg van de Blankenburgverbinding. De flat die
boven de horizon uitsteekt is het Hooge Huys met het aangrenzende appartementencomplex aan de Essendaal.
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Foto: Patrick Wanders

De praktijk voor Fysiotherapie Rembrandtsingel
is gevestigd aan de Rembrandtsingel 5
in Rozenburg en is het antwoord op al uw
fysieke klachten en problemen.

KEUKEN MONTAGE
TEGELZETTEN
VLOEREN
EGALISEREN
BADKAMER EN TOILET RENOVATIE
TIMMERWERK
ONDERHOUD

De praktijk is laagdrempelig en persoonlijke
benadering staat bij ons hoog in het vaandel.
Heeft u een fysieke klacht? Kom dan eens langs
bij onze fysiotherapiepraktijk of bekijk onze
website fysiorembrandtsingel.praktijkinfo.nl voor
meer informatie over onze behandelingen.
U kunt zonder verwijzing bij Fysiotherapie
Rembrandtsingel terecht en tevens behandelen wij
aan huis. Daarnaast hebben wij contracten met
alle zorgverzekeraars in Nederland (u hoeft zich
zo geen zorgen te maken over de vergoeding).

MEEUWENSINGEL 7 - 3181 SK ROZENBURG
06 2526 8267

Praktijk voor Fysiotherapie, Manuele Therapie
en Kinderfysiotherapie.
De praktijk is van maandag t/m vrijdag bereikbaar
op telefoonnummer 0181– 215854 of via
de mail: fysiorembrandtsingel@gmail.com

BENT U OP ZOEK NAAR
EEN VORKHEFTRUCK

HEFKRACHT B.V.
DWARSWEG 16-20
3181 HG ROZENBURG
06 222 5555 6
INFO@HEFKRACHT.NL

Op het dak en naast het kantoor staan windwokkels die energie
opwekken voor de elektrische auto’s.

het bedrijf in 1889 in Krimpen
aan den IJssel en die, terwijl je
de trap op loopt, de belangrijkste gebeurtenissen sindsdien
vermeldt. Op de tweede verdieping houdt de tijdlijn niet op,
want er is ruimte voor verdere
invulling.
Het hele kantoor ademt een
prettige sfeer. “We hebben
samen met een interieurarchitect de inrichting bepaald
en uitgezocht: de muren, de
vloerbedekking, de meubels,”
zegt Dewi de Jong. “Als je bij
anderen op bezoek komt, kun
je helemaal geïnspireerd raken.
Wat we mooi vonden, hebben
we nu hier nagestreefd.”
De kleur blauw, in een golvend
patroon op de gangmuren
aangebracht, symboliseert het
water. De vier spreekkamers en
vergaderlokalen hebben een
naam: Willemsbrug, De Hef,
Erasmusbrug en Van Brienenoordbrug. Het was Dewi’s idee
om de vertrekken naar Rotterdamse bruggen te noemen,
omdat Rederij De Jong zich
middenin de mainport Rotterdam positioneert. In de binnenvaart behoort Rederij De Jong
immers tot de grotere bedrijven
in West-Europa. De eigen vloot

Foto's: Patrick Wanders

telt 44 duwbakken, 7 duwboten,
3 werkschepen voor onderhoud
en een motorschip. Daarnaast
is er een huurvloot van zo’n 100
duwbakken, 8 duwboten en 20
motorschepen. Ze vervoeren
over de rivieren en kanalen van
West-Europa cacaobonen, veevoer, tarwe, kunstmest, mineralen, zout, suiker, staalproducten
en houtpellets en ook complexe
constructies zoals brugdelen
en wieken en andere onderdelen van windturbines. Jaarlijks
verscheept het bedrijf zeven
miljoen ton droge bulk.

De vergaderlokalen hebben de namen van Rotterdamse bruggen, maar
laten ook de foto’s ervan zien. Hier De Hef.

In het trappenhuis kun je op een tijdlijn zien hoe Rederij De Jong zich

Pelger behoort tot de vijfde
generatie in het familiebedrijf.
Zijn vader Willem is algemeen
directeur en broer Wessel ontfermt zich over het technische
beheer van de duwvloot. Zijn
opa, de 94-jarige Piet de Jong,
komt nog twee- à driemaal in
de week om de post te brengen
en op kantoor de ontwikkelingen en berichten bij te houden.
Vorig jaar kwam hij nog elke
dag, maar er komt minder
fysieke post in de postbus op
Rozenburg omdat er meer
digitaal verkeer is.
Rederij De Jong kon dit jaar
zes nieuwe medewerkers
aannemen en telt er nu 26. Ze

ontwikkelde sinds de oprichting door Pieter de Jong in 1889.

zijn werkzaam op de afdelingen
bevrachting, planning, zeevaart
en ondersteunende faciliteiten
(waaronder de administratie) en
het twee jaar geleden opgerichte bedrijf C-Shipping, dat zich
richt op de kust- en zeevaart.
Ze werken in een duurzaam
gebouw. Buiten staan windwokkels die energie opwekken
voor de elektrische auto’s. “Ons
nieuwe kantoor is daarmee een
startpunt voor een duurzame
toekomst,” zegt Pelger. Boven
is een ontspanningsruimte met
een bar, gebouwd door Jeroen

51

Vereecke en Richard van der
Woude van het Rozenburgse
bedrijf Timmerwoud.
Het bedrijf heeft een vitaliteitsprogramma. Tweemaal in de
week wordt vers fruit voor het
personeel aangeschaft en in de
fitnessruimte kunnen collega’s
die verder weg wonen de files
op de A15 vermijden door eerst
een uurtje te sporten. “Eén
collega liep de Marathon van
Rotterdam en anderen deden
mee aan de estafetteloop,” zegt
Dewi. Binnenkort de bruggenloop?

rb.penta.nl

Ik kies voor
Penta Rozenburg!
penta_rozenburg
facebook.com/penta.rozenburg/

VV ROZENBURG: NIET EERDER
ZO VEEL NIEUWE SPONSORS
Ton de Groot is zijn gewicht in
goud waard. De sponsorcoördinator van voetbalvereniging
Rozenburg is er in moeilijke
tijden in geslaagd veel meer
sponsors aan de club te binden.
Ondanks de coronacrisis wist
Ton de Groot in het voorbije
jaar drie grote sponsors en zes
bordsponsors te interesseren.
EMQ Logistics uit Hoogvliet
werd de tweede hoofdsponsor. Mede-eigenaar Marcel
Rijken woont in Rozenburg en
is al vele jaren actief binnen
de voetbalvereniging aan de
Vinkseweg. Hij waardeert zeer

zegt hij. Hij zit nu in zijn vijfde
jaar als hoofdsponsor en is blij
dat Marcel Rijken die zelfde stap
heeft gezet.
“Wij zijn er als bestuur heel
blij mee,” zegt voorzitter Frank
Schellenboom. “Onze sponsors
zorgen dat de club financieel
gezond blijft en steeds kan
investeren in verbeteringen. Het
is toch maar mooi dat Ton de
Groot dat als bestuurslid voor
sponsorzaken voor
elkaar gekregen
heeft – in tijden
die voor veel
ondernemers
moeilijk waren!”

de initiatieven die het bestuur
neemt om de club gezond en
levendig te houden en nu het
echt goed gaat met EMQ, wil hij
die waardering wel uitdrukken
in een financiële bijdrage.
Erik de Winter van 8Bouwmanagement heeft een zelfde
motivering: “Als Rozenburger
vind ik het plezierig wat terug te
kunnen doen voor de samenleving. En zeker omdat ik altijd
bij vv Rozenburg gevoetbald
heb, is dit een logische keuze
geweest. Ik zat er bij de kabouters, later bij de senioren, ik heb
er mijn vrienden, ik ben zelfs
nog scheidsrechter geweest,”

Hoofdsponsors Marcel Rijken en Erik de Winter krijgen grappig leesvoer van sponsorcoördinator Ton de Groot.
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Damen Shiprepair en Vopak zijn
dit jaar subsponsors geworden.
Bordsponsors werden Riecon
Global Shipping Platform van
oud-speler Rien de Bil, Druk
Print Scan (DPS) uit Hoogvliet,
Mos Grondmechanica aan de
Waalhaven, loodgietersbedrijf
DAP uit Rozenburg, het maritieme bedrijf SiAL Consultants
& Managers uit Spijkenisse en
Kuhlman Global Forwarding,
een internationaal
expeditiebedrijf gevestigd in Maassluis
aan de overkant
van Rozenburg.


Foto: Patrick Wanders.

Waar passie en
werk samenkomen

Oosterman Afbouw is een familie
bedrijf wat al 50 jaar actief is in
het stukadoorsvak. Wat in 1970
begonnen is bij Siem Oosterman
uit interesse en passie voor het vak,
is uiteindelijk uitgegroeid tot een
mooi lokaal stukadoorsbedrijf
wat 1 januari overgenomen
wordt door de tweede generatie
van Oosterman Afbouw. Door onze
ruime ervaring is uw project bij ons
in goede handen!

Onze werkzaamheden:
• Uitvlakwerk
• Schilderklaarstucwerk
• Spachtelputz
• Betonlook
• Lijstwerk en ornamenten
• Cinemawall en kovenbouw
• Buitengevel isolatie en
Gevelstucwerk

Onze contact gegevens:
W : www.Oosterman-Afbouw.nl
M : Info@oosterman-afbouw.com
T : 06 29 41 17 51
06 53 19 85 12
Gevestigd in Rozenburg ZH
Neem gerust contact met ons op,
wij helpen u graag!
Team Oosterman Afbouw

SNEL GROEIENDE SPORT – ‘EEN HYPE!’

Tennisclub Rozenburg
denkt aan padelbanen

Foto: Patrick Wanders.

Veel tennisverenigingen in Nederland onderzoeken de mogelijkheid om padelbanen
aan te leggen. Tennisclub Rozenburg blijft
niet achter. Voorzitter Jan van Os: “Padel is
een echte hype geworden. Het is iets tussen
tennis en squash in en razend populair.”
TC Rozenburg is bereikbaar via de oprijlaan vanaf de Koninginnelaan en te voet
natuurlijk ook via het park bij de Beertjes.
Het complex ligt fraai ingepast in het park,
waardoor overigens niet alle Rozenburgers
het kennen. Je zou denken dat TC Rozenburg de ruimte efficiënt heeft ingedeeld en
dat er geen uitbreiding mogelijk is, maar het
bestuur overweegt een herschikking.
Padel komt overwaaien uit Spanje en

Portugal. In heel Noord-Europa is de sport in
opkomst en TC Rozenburg zou niet graag de
boot missen. Er zijn tennisverenigingen die
dankzij een nieuwe padelbaan de terugloop
van het aantal leden het hoofd weten te bieden. “Op termijn zou het wel eens belangrijk
kunnen zijn voor het voortbestaan van de
vereniging,” zegt Jan van Os.
De spelregels lijken op die van tennis, maar
het speelt zich af in een ruimte van vier
glazen wanden, waardoor de bal altijd in het
spel blijft – net als bij squashen. Daardoor
is behendigheid belangrijker dan kracht en
dat maakt het laagdrempeliger dan tennis.
Een padelbaan is tien meter breed en twintig
meter lang. Er zou ruimte kunnen worden
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gevonden achteraan op het complex, waar
twee oefenkooien staan. Maar om aan de
padelcompetitie mee te mogen doen zou TC
Rozenburg de ruimte voor een tweede padelbaan moeten vinden. Het opofferen van
een van de vijf tennisvelden is geen optie.
Rotterdam Sportsupport heeft laten weten
mee te willen denken over een oplossing.
Volgend jaar bestaat de tennisclub zestig
jaar en dat moet gevierd!
TC Rozenburg timmert toch al stevig aan
de weg. Dit najaar rondde de vereniging
een fraai staaltje verduurzaming af met de
plaatsing van 41 zonnepanelen op het dak
van de kantine en de plaatsing van acht
lichtmasten met ledverlichting rond de
tennisbanen.

lkundige zorg
De beste tandhee
burg!
in uw eigen Rozen

Voor deskundig advies en verkoop
van voeders en accessoires;
een totaal concept gericht op huisdieren.

Alle tandheelkundige
zorg onder één dak
In Nederland
opgeleide tandartsen
Duidel�ke communicatie
Afﬁniteit met angstige
patiënten en kinderen
5 dagen per week open
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Niet te vergeten, ook verkopen wij
zee-aas en hengelsportartikelen.
Juliana van Stolberglaan 5

0181 442 594

3181HH Rozenburg

info@tprozenburg.nl

Wij zijn in het
bezit van het
Dierbaar-keurmerk

Molenweg 57, 3181 AT Rozenburg, T: 0181-212179
info@dierenspecialistrozenburg.nl www.dierenspecialistrozenburg.nl

COMFORTABEL VERBLIJF VOOR DE LAATSTE LEVENSFASE

Hospice Nathrine: licht,
rustig – en zelfs gezellig
Op het terras naast de
ontmoetingsruimte zit een
bewoner gezellig te praten met een
verpleegkundige en een vrijwilliger.
Ze maken grapjes en zijn ook
serieus. “Er zijn veel mensen die
denken dat een hospice een heel
trieste plek is,” zegt Annette van
Uitert. “Maar de bewoners kunnen
nog heel levendige gesprekken
voeren – vaak met een bepaalde
vorm van humor…”

Serge van Uitert en zijn echtgenote Annette
zijn de oprichters van Hospice Nathrine, gevestigd in het voormalige dienstencentrum
Het Anker aan de Laan van Nieuw Blankenburg 13. “We hebben dit altijd gewild,” zegt
ze. “Je kunt er al tijden in je hoofd mee bezig
zijn en toch doe je het nooit. Ineens kwam
er de kans het wél te doen.” Dat was toen
ze hoorden dat zorgorganisatie Careyn het
dienstencentrum zou afstoten. Ze vroegen de sleutel en gingen aan de slag met
tekeningen en plattegronden. Op vrijdag 10
september werd hospice Nathrine na een
grondige verbouwing officieel geopend.
Het hospice is een bijna-thuis-huis. Hospice
Nathrine krijgt bewoners die er hun laatste
levensdagen komen doorbrengen, in een
huiselijke omgeving met toegewijde zorg
en aandacht. De bewoners hebben een
levensverwachting van minder dan drie
maanden. De praktijk is dat het gemiddelde
verblijf in een hospice 22 dagen is. Zeker in
de eerste periode kunnen bewoners nog
helder van geest en zelfs energiek zijn. Ze
kunnen er nog gewoon hun eigen dingen
doen. Voetbal kijken op tv. Een boek lezen
of een spelletje doen. In de woonkamer
kunnen de bewoners contact hebben met
elkaar en de vrijwilligers. Dat kan natuurlijk
ook op de eigen kamer. Roken is alleen
buiten toegestaan.

Annette en Serge van Uitert staan bij het naambord van hun hospice. Achter hen is de Immanuëlkerk te zien en ernaast wordt gewerkt aan de komst van Nieuw Welgelegen.Foto: Patrick Wanders.

Hospice Nathrine heeft acht kamers. Er zijn
korte lijnen met huisartsenpraktijk Blankenburg en de gelijknamige apotheek en dankzij samenwerking met de jonge Helvoetse
organisatie Thuis met een Glimlach is er 24
uur per dag verpleegkundige zorg. Hospice
Nathrine heeft in korte tijd al 32 vrijwilligers
gekregen. Ze hebben allen een sollicitatiegesprek van minstens een uur achter de
rug, want Annette van Uitert en Mirjam den
Otter hebben ze intensief bevraagd op motivatie en instelling. “Je werkt met mensen,”
legt ze uit, “en steeds weer met mensen
die op afzienbare termijn overlijden. Daar
moet je tegen kunnen, zodat je daarna weer
met dezelfde liefdevolle toewijding andere
bewoners kunt begeleiden in de laatste
fase van hun leven.”
Hospice Nathrine is vrijdag 10 september
officieel geopend. De naam is een samentrekking van de namen van de drie kinderen
van Serge en Annette van Uitert. De tweede
voornaam van Yorick is Nathan en Jasmijn
en Yael hebben als tweede naam Laurine
en Quirine. Voeg Nath en –rine samen en je
hebt de naam van het hospice.
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Annette is op Rozenburg geboren, Serge
in Scheveningen; zijn vader werd fysiotherapeut op Rozenburg. Ze waren allebei
zes jaar, toen ze samen in groep 3 van
de toenmalige basisschool De Wijngaard
aan de Perengaarde zaten. Later zaten ze
tegelijk bij de reddingsbrigade en deden ze
tegelijk examen. Na schooltijd verloren ze
elkaar uit het oog, maar niet voor lang. In
1992 verloofden ze zich en vier jaar daarna
traden ze in het huwelijk. “Wij zijn nu allebei
50 jaar en 25 jaar getrouwd,” zegt Annette.
Serge is eerstverantwoordelijke avond en
nacht (EVAN) in het Franciscus Vlietland
Ziekenhuis in Schiedam. Daarvoor reed hij
op de ambulance. Geregeld bracht hij patiënten naar hospices en deed hij indrukken
op. Deze hebben de sfeer en inrichting van
Hospice Nathrine sterk beïnvloed. Er heerst
een serene rust. De inrichting is smaakvol
met kunst van Wendy Bakker en allerlei
decoratieve elementen. Hospice Nathrine
wil een comfortabele woonomgeving zijn
voor mensen in hun laatste levensdagen.
Licht, rustig – en voor wie er behoefte aan
heeft, zelfs gezellig.


DRIE BOERDERIJEN EN EEN KERK, ’T IS MEER DAN NIKS

De vier rijksmonumente
van Vierpolders zijn nie

Vrijwel iedereen passeert de Catharinahoeve.
Een klassiek zicht op de Catharinahoeve.

Vierpolders telt vier rijksmonumenten. Je
zou haast denken: in elke polder één. Maar
daar keek de Rijksdienst voor Monumentenzorg niet naar toen er in 1966 drie gebouwen in het register werden ingeschreven
en het vierde in 1972. Monumentenzorg kijkt
naar de monumentale waarde ongeacht de
geografische ligging.
Had Vierpolder maar Veertigpolders
geheten? Dat er tien keer zo veel rijksmonumenten waren geweest? Nee, zo werkt
het dus ook niet. Bovendien had je dan een
gemeente gehad ter grootte van Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee bij elkaar
en moet je daar dan trots op zijn, op veertig
van die wijd verspreide monumentjes?
Het is goed zo. De vier rijksmonumenten
van Vierpolders vertellen elk hun eigen
verhaal en daarmee heeft Vierpolders –
althans op dit gebied – meer te vertellen
dan Rozenburg en Zwartewaal (allebei drie
rijksmonumenten), Simonshaven (alleen het

witte kerkje), Oudenhoorn (de kerk), Nieuwenhoorn (molen Zeezicht), Tinte (alleen
fort of batterij Penserdijk), Hekelingen (een
hofstede) en Biert (nul rijksmonumenten).
Sinds 1980 maken Vierpolders en Zwartewaal deel uit van Brielle. Dat is met 363
rijksmonumenten de grootste historische
kern op Voorne-Putten. De vestingstad
Hellevoetsluis telt er ‘slechts’ 44 en Spijkenisse maar vier, evenveel als Vierpolders
– een terrein met sporen van bewoning aan
de Jagerskreek niet meegeteld; dit is een
archeologisch monument.
Je zou denken dat Geervliet historischer is
dan Heenvliet, maar qua rijksmonumenten
komt Geervliet op 19 en Heenvliet op 35.
Zuidland telt er 27, Rockanje 16, Oostvoorne 15 en Abbenbroek 9. De meeste
woonkernen op Voorne-Putten zijn wel
vertegenwoordigd in het register van Monumentenzorg (sinds 2009 spreken we na
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fusie van de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed). Naast rijksmonumenten zijn er ook
gemeentelijke monumenten en dat kan de
verhoudingen recht trekken. Heenvliet heeft
er drie en Geervliet dertig. Zie je wel?
Drie van de vier rijksmonumenten van
Vierpolders zijn boerderijen. De bekendste
is de Catharinahoeve aan de De Nolle. Dat
is de toegangsweg tot Vierpolders vanaf
de Groene Kruisweg (N218). Links staat op
nummer 12 de stenen hoeve uit 1805 met
een gevel van ingezwenkte ijsselstenen
onder een rechte kroonlijst. Boven de
vensters bevinden zich rode strekken. De
bovenvensters hebben schuiframen met
de oorspronkelijke roedenverdeling. De
schuur bestaat uit gepotdekselde houten
delen. In het woonhuis vind je tableaus van
paarse tegels.
Zulke paarse tableaus zijn er ook in de
boerderij aan de Hogeweg 8, welk complex

en
et de minste
De boerderij aan de Hogeweg staat bij tuincentrum Van den Berg.

Vanaf deze kant kennen we de boerderij aan
de Hogeweg beter.

veel mensen wel kennen omdat zich daar
ook het regionaal bekende tuincentrum
Van den Berg bevindt. Een andere verklaring voor de monumentenstatus is de
schouw, die voorzien is van pilastertegels.
De boerderij dateert van eind achttiende
eeuw.
Tussen De Nolle en de Hogeweg lopen de
Veckdijk en de Dorpsdijk. Waar de Veckdijk
overgaat in de Dorpsdijk, kun je rechtsaf
naar beneden, de Dijckpotingen op. Al
snel, op nummer 1, staat de Nederlands
hervormde Dorpskerk. Het is nu in gebruik
als rouwcentrum bij uitvaartverzorging Van
Helden. Het is een eenvoudig zaalkerkje uit
1721 met twee gebrandschilderde ramen
en binnen een kansel met een lezenaar. De
klokkenstoel met klok is bij de opening van
de kerk drie eeuwen geleden aangebracht
door klokkengieter Jan Albert de Grave
(±1660-1729). In 1907 vond in de kerk een
restauratie plaats onder leiding van bouwkundig en civiel ingenieur Jan Schouten
(1852-1937), die tevens glasschilder was.
Iets minder bekend dan de drie voornoemde rijksmonumenten is Esterenburch,
een boerderij uit 1738, waarvan alleen het
woonhuis overgebleven is. De boerderij
werd zes jaar na de andere in het register
van de Rijksdienst ingeschreven. Het
rijksmonument staat aan de Middelweg 5,
ten zuiden van de algemene begraafplaats
maar aan de andere zijde van het Spui en
niet ver van de Rijksstraatweg. Ook bij dit
woonhuis zien we een ingezwenkte gevel
onder een kroonlijst met oorspronkelijke
vensters in een roedenverdeling.

Vierpolders, gevormd door de oude polders
’t Nieuwland, Veckhoek, Oude Goote en Oud
Hellevoet, staat een flinke uitbreiding te
wachten. In de Oude Goote ten zuiden van

de Hossenbosdijk is een van de grootste
woonwijken van Brielle gepland. Hoeveel
van die nieuwe huizen zullen over een eeuw
monumentwaardig zijn?

De voormalige kerk staat middenin de bebouwde kom.

De Esterenburch staat in het zuiden van het dorp.
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‘ONS CULTUREEL ERFGOED HO

Nico de V
van visse
over belangrijke gebeurtenissen in zijn
geboortedorp Oostvoorne. Toen hij veertien
was, nam hij deel aan de opgravingen rond de kerk en werden er
vondsten gedaan op de Maasvlakte in aanleg. Hij werd voorzitter van
de afdeling Oostvoorne van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis (NJBG). Toen hij na de middelbare school de
lerarenopleiding ging volgen, koos hij voor de richting geschiedenis.
Maar hij werd geen leraar. Het liep anders.
“Ik had een tentoonstelling georganiseerd in Oostvoorne, opgebouwd
rond een op de Maasvlakte gevonden harpoen uit de prehistorie.
Willem van der Kooij van de Nieuwe Brielsche Courant kwam mij
interviewen. Tijdens het gesprek zei hij: kom, ’t is mooi weer, we gaan
naar het terras. Dat was om twee uur. Om vijf uur zaten we er nog.
Ik dacht: wat een leuk vak, die journalistiek. De tentoonstelling trok
liefst 2500 bezoekers – voor een harpoentje…!”

S

inds een tijdje kun je het boek van Nico de Vries over het
vissersdorp Zwartewaal gewoon op internet lezen. ‘Een arm
zeedorpken’ heet het. Het boek kwam uit twee maanden nadat
het Visserijmuseum van Zwartewaal op vrijdag 11 oktober 2019 de
deuren opende. Het boek verscheen in vijfhonderd exemplaren
en was in twee maanden tijd uitverkocht. Een tweede druk kwam
er niet. “Het staat nu online op de website van het Streekarchief
Voorne-Putten,” zegt Nico de Vries. “Het schrijven was een hobby. Ik
hoef er niet rijk van te worden. Ik vind het vooral leuk om kennis te
delen met wie geïnteresseerd is.”
Het Visserijmuseum kwam in het voormalige nettenpakhuis dat reder Pieter Kruijf had laten bouwen op de plek waar voordien herberg
De Ooievaar had gestaan, op de kop van de Zwartewaalse Haven.
Het museum laat gereedschap, vaartuig en schilderijen zien over de
geschiedenis van Zwartewaal – en wie er meer van wil weten, vindt
in het boek van Nico de Vries een gedetailleerd verhaal. “In 1500 was
Zwartewaal het grootste dorp van Voorne-Putten,” zegt hij. “Rond
1920 was het het kleinste dorp van Voorne-Putten. Dat kwam door
de teloorgang van de visserij. In de hoogtijdagen telde Zwartewaal
wel 1030 inwoners. Zat de visserij in een dip, dan zag je ontvolking
en was er een krimp tot 650 inwoners. Met vijftien schepen was het
een belangrijke bedrijfstak – al valt het natuurlijk in het niet bij de
vloot van Haringstad Vlaardingen.”
Zwartewaal was welvarend, letterlijk en figuurlijk. Maar in 1902
verdween het laatste schip naar IJmuiden, dat de visserijfunctie
had overgenomen. In 1910 zorgde een stoomboot uit Vlaardingen
voor transport van passagiers en goederen (vooral uit de tuinbouw);
de Stoombootsteeg herinnert hier nog aan. Maar met de ontsluiting
van Voorne-Putten door de bouw van de Spijkenisserbrug in 1903
veranderden de verkeersstromen. Het trammetje naar Rotterdam
werd veel belangrijker. Vraag Nico de Vries iets over vroeger en hij
geeft de antwoorden uit zijn hoofd. Hij is een wandelend archief.
Sinds 1986 woont zijn gezin in Zwartewaal, in de Dorpsstraat, een
van de mooiste historische straten van Voorne-Putten. Zoon Arjen
en dochter Elea zijn intussen het huis uit; Nico woont er nog met zijn
vrouw Anli.

De Dorpsstraat in Zwartewaal is een van de mooiste historische straten
van Voorne-Putten.

“Ik ontmoette Arie Kraak, redactiechef van de NBC. Ik vroeg: hebben
jullie misschien een vakantiebaantje? Hij keek zijn secretaresse aan
en zei: jij gaat toch maandag met vakantie? Toen kon ik drie weken
lang de kerkberichten uittikken. Die waren toen nog heel belangrijk
voor de krant. Er was nog geen internet. Drie weken verstreken en
op de laatste dag dat ik de kerkberichten aan het typen was, klonk er
in het vertrek naast het redactielokaal een enorm gebulder. Dat was
de werkruimte van de sportverslaggever, Willem de Lange. Daarna
een harde klap van de deur. Toen kwam Willem de redactie op. Ziezo, ik heb zojuist mijn laatste medewerker eruit gesodemieterd, zei

Hij was al jong in streekgeschiedenis geïnteresseerd. Toen Nico elf
jaar was, hield hij een multiblokje bij waarin hij jaartallen opschreef
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OORT THUIS OP ONS EILAND’

Vries, wandelend archief
ersdorp Zwartewaal

Het Visserijmuseum is een van de trekpleisters van Zwartewaal.

hij – maar nu heb ik geen medewerker meer. Ik stak mijn hand op:
mag ik? Zo ben ik in het vak gerold. Ik ben vier jaar sportmedewerker
geweest en daarna medewerker van de rubriek ‘Wijk in wijk uit’ van
Gonnie Koot. Op 1 april 1978 trad ik in vaste dienst als regioverslaggever van het Rotterdamsch Nieuwsblad.”

op Voorne-Putten in een periode dat er stemmen opgingen om het
aan de gemeente Rotterdam over te doen. Die strijd was succesvol.
“Je kunt ons cultureel erfgoed toch niet van het eiland weghalen!”
zei hij strijdlustig – en klaarblijkelijk overtuigend. “Het Streekarchief
bevat een schat aan documentatie. Ik kan iedereen aanraden daar
eens een kijkje te nemen.”

Na de fusie tussen het Rotterdams Nieuwsblad en Het Vrije Volk in
1991 werd Nico de Vries een van de belangrijkste journalisten op de
economische redactie van het Rotterdams Dagblad. Sinds twee jaar
is hij met pensioen. Maar altijd benutte hij zijn vrije tijd voor archiefonderzoek. In 2004 ging hij zich verdiepen in het visserijverleden
van Zwartewaal. Hij dacht aanvankelijk dat er niet veel archiefmateriaal zou zijn. “In een maandje klaar, dacht ik.” Maar hij bleek er vele
jaren mee bezig te kunnen zijn.
Toen hij ziek werd, begon hij haast te maken. In het Erasmus MC legde hij de laatste hand aan zijn boek. In het hospice had hij een bureau
staan met zijn laptop erop. Het zouden zijn laatste dagen worden. Tot
hij plotseling herstelde. Er was een verkeerde diagnose gesteld. Hij
overleefde het hospice. En nu zit hij af en toe weer te schrijven.
Hij stileerde een boek over Frans Spuijbroek (1905-1986) en vervolmaakte een biografie over deze Voornse kunstschilder die de
veranderingen op het eiland optekende. En voorts is hij voorzitter
van de Vrienden van het Streekarchief Voorne-Putten, waar Aart
van der Houwen uit Rozenburg de archivaris is. Nico steunde de
streekarchivaris volop in de strijd voor behoud van het streekarchief

VOETNOOT: Het boek ‘Een arm zeedorpken’ is online te vinden op:
www.streekarchiefvp.nl/vrienden/publicaties

Foto's: Patrick Wanders
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OLYMPISCHE SPELEN, DAT SMAAKT NAAR MÉÉR

Maaike de Waard wil vaker b
Meedoen aan de Olympische
Spelen is altijd haar droom
geweest. Nu het gelukt is, in
Tokio, heeft ze zich nieuwe
doelen gesteld. “Ik vond het zo
gaaf,” zegt Maaike de Waard,
“ik wil dat vaker meemaken.
Ik hoop ook nog vaak op het
podium te staan bij de Europese
Kampioenschappen en de
Wereldkampioenschappen.”

Z

e heeft drukke dagen achter de rug.
Drie dagen deelname aan de World
Cup in Berlijn, drie dagen World Cup in
Boedapest. En daarna haalde ze in Kazan,
Rusland, samen met Kim Busch de finale
in de 50 meter vrije slag tijdens de EK korte
baan. Tussendoor de intensieve trainingen.
Alleen op en rond haar vijfentwintigste
verjaardag op maandag 11 oktober kon ze
een weekendje bij haar ouders thuis op
Rozenburg zijn.
In die drukke periode lukte het niet meer elk
weekend eventjes naar Rozenburg te komen,
zoals ze altijd wel nastreefde. Maaike had
tussen al die wedstrijden in het buitenland
door namelijk een zwaar trainingsprogramma. Ze woont in Eindhoven vlak naast het
Pieter van den Hoogenband Zwemstadion.

Zes dagen in de week zwemt ze ’s ochtends
tweeënhalf uur; ze begint meestal rond
7.50 uur. Daarna doet ze tweemaal in de
week krachttraining van anderhalf uur. In de
middag doet ze evenals alle topzwemmers
aan zwem- en landtraining om bepaalde
technieken te verbeteren. Duurt bij elkaar ook
tweeënhalf uur.
’s Avonds doet ze niet veel zeker? “Koken
eten afwassen,” zegt ze. “Daarna een beetje
op de bank zitten, filmpje kijken. Ik kan
goed voor mezelf zorgen. Toen ik in 2012 op
mezelf ging wonen, was ik 15 jaar en had ik
nog nooit gekookt, maar het gaat me goed af.
Ik hoef geen half uur in de auto te zitten op
weg naar mijn werk. Mijn woon-werkverkeer
beslaat een paar minuten. Dat is heel prettig.”
Ze heeft altijd gezwommen. Haar moeder
Bep was zwemlerares. Maaike was ook goed
in turnen en ze mocht in beide takken van
sport meer gaan trainen. Maar ze voelde dat
ze zo te veel haar energie moest verdelen
om verder te komen. Toen ze 12 jaar was,
koos ze voor het zwemmen. “Ik ben eigenlijk tien centimeter te lang om op topniveau
te kunnen turnen,” zegt ze. “Met turnen was
ik nooit zo ver gekomen.”
In november zwom ze drie weken in
competitieverband tijdens de International
Swimming League, ditmaal in haar thuisbad

62

Maaike in de bloemen gezet, nadat ze De Rozenburcht
met het nieuwe zwembad heeft geopend.

Foto: Jan G. Blasman.

in Eindhoven, maar het WK korte baan staat
ook nog op het programma, in Abu Dhabi
in de Verenigde Arabische Emeritaten.
Kerstvakantie? Deels bij haar ouders Bep en
Leon de Waard en haar broer Rick. “Tijdens
vakantie zwem ik nul. Ik lig hooguit een

Maaike de Waard en Ranomi Kromowidjojo vieren een overwinning.

Foto: Leon de Waard.

bij EK of WK op het podium
beetje op een luchtbed te dobberen. Maar
ik weet dat ik dan snel het watergevoel
kwijtraak. Het kost best moeite om dan
weer op het niveau van vóór je vakantie te
komen,” zegt ze.
Maaike vindt het nooit vervelend om terug
op Rozenburg te zijn: “Het is best een
schattig dorp. Maar als ik dat zo zeg, klinkt
het alsof het maar uit een paar straten
bestaat. Nee, het is veel te groot om er

iedereen te kennen en ik ben natuurlijk al
tien jaar geleden in Eindhoven gaan wonen,
dat scheelt ook.”
Rozenburg volgt haar op de voet. In het
bekende Rozenburgse bedrijf QUALM vindt
ze een trouwe sponsor. Daardoor hoeft ze
zich geen zorgen te maken dat ze haar
reizen naar wedstrijden in het buitenland
niet kan betalen. Het salaris van een zwem-

Tijdens vakantie op Rozenburg zwemt Maaike helemaal niet, ondanks al het water rondom.
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ster hangt af van de prestaties en kan dus
variëren, maar dankzij haar deelname aan
de Olympische Spelen krijgt Maaike voor dit
jaar het vastgestelde salaris voor A-sporters.
“Ik blijf altijd mijn ouders dankbaar dat ze
me op zo jonge leeftijd naar Eindhoven lieten gaan,” zegt ze. “Voorlopig ben ik nog niet
uitgezwommen. Ik wil zolang het kan en
zolang ik het leuk vind nog wel wat jaartjes
blijven zwemmen.”

Foto: Leon de Waard.
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