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Van de voorzitter

We werken nu ruim 3 jaar met
de nieuwe gebiedscommissie. De
samenwerking is meestal heel
plezierig. Toch gaat de samenwerking met de gemeente vaak niet
zoals wij dat graag zouden zien.
Het probleem ligt richting centrale stad. Die hebben toch regelmatig andere ideeën dan de bewoners en de gebiedscommissie.

We zitten al ruim in 2017. In deze
nieuwsbrief blikken we terug op
2016 en werpen we een blik vooruit naar de rest van 2017.
Het werk van een bewonersvereniging is er vaak een van de lange adem. Dit blijkt ook uit onze
werkzaamheden in 2016. Als BKO
waren we vooral betrokken bij
langlopende projecten; projecten die veelal (ruim) voor 2016
zijn gestart en vaak na 2016 eindigen. Onze betrokkenheid bij de
ontwikkeling van de campus van
de universiteit en de renovatie
Burgemeester Oudlaan/’s Gravenweg zijn hiervan denk ik de beste
voorbeelden. Van het laatste project is het einde in zicht. De weg
is weer berijdbaar en de meeste
nieuwe bomen zijn gepland. Verderop in de nieuwsbrief leest u
hier meer over.

Terwijl ik dit stukje aan het schrijven ben wordt de laatste hand
gelegd aan de totaal vernieuwde
website van de BKO. We zijn heel
benieuwd wat u van het resultaat
vindt.

Het thema van de ALV dit jaar is
Trompenburg Tuinen & Arboretum. Dat is ook de locatie. De directeur, Geert Fortgens, zal tijdens
deze avond het e.e.a. over Trompenburg vertellen. Ik hoop u allen
deze avond te begroeten.
Gerard Jan van Leer
voorzitter

Na een succesvolle avond over
inbraakpreventie ruim een jaar
geleden, hebben we eind 2016 een
avond over veiligheid in de brede zin georganiseerd. Ook dit was
een succes. Kennelijk voldoen dit
soort thema-avonden aan behoefte. We zullen hier dan ook mee
doorgaan. Ook bijeenkomsten
met een wat lichter karakter waren druk bezocht. De Nieuwjaarsborrel met Ernest van der Kwast
leverde een Jockeyclub op die tot
de laatste hoek gevuld was.

Ook de inrichting van de Voorschoterlaan is een langlopend
project, maar op korte termijn
zullen de eerste resultaten tastbaar worden.

Verder zijn we druk met de nieuwe bestemmingsplannen, met
oude panden die bedreigd worden, het CHIO, het verkeer in de
wijk, het Kralingse Bos en nog
veel meer. Over veel van deze zaken kunt u verderop meer lezen.
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Toch gaat de
samenwerking met
de gemeente vaak
niet zoals wij dat
graag zouden zien.
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Financieel verslag 2016

via de gebiedscommissie. Voorgaande jaren liep de aanvraag via
de gemeente, wat tot frustrerende ervaringen bij mijn voorganger
leidde, zoals meermaals beschreven in zijn financiële verslagen in
eerdere nieuwsbrieven. Het subsidietraject via de gebiedscommissie, daarentegen, is zeer soepel verlopen, met goede hulp en
ondersteuning van medewerkers
van de gebiedscommissie.

Mijn eerste jaar als penningmeester heeft in het teken gestaan van
de overdracht van de financiële
zaken van mijn voorganger. Veel
energie is gestoken in het overnemen van kennis en kunde en het
verder op orde krijgen van de administratie.
Tijdens de overdracht en de analyse van alle stukken is een aantal zaken aan het licht gekomen,
waaronder een abusievelijk niet
verantwoorde bate van €1.000,- in
de jaarrekening van 2015 van een
ontvangst in 2016. Dit is in de toelichting op het resultaat van 2016
in de jaarrekening opgenomen.

Ten tijde van het schrijven van
dit financieel verslag is de penningmeester doende met de verantwoording en afwikkeling van
de toekenning subsidie 2016. Met
betrekking tot deze subsidie is in
2016 van de toegezegde €10.000,een bedrag van €8.000,- ontvangen per bank. De resterende
€2.000,- is in de jaarrekening als
vordering opgenomen. Teneinde
ook dit resterende bedrag via de
gemeente uitbetaald te krijgen,
dient verantwoording te worden

Voor 2017 is de algemene subsidie
van €10.000,- zeker gesteld. De
aanvraag en toezegging vonden
plaats in 2016 en de ontvangst begin 2017. Als gevolg van een wijziging in de aanvraag en toezeggingsprocedure, liep het traject
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afgelegd op basis waarvan de gemeente haar subsidiebesluit zal
afronden. Ten tijde van het schrijven van dit verslag is de verantwoording nog in bewerking. Gegeven het hieronder beschreven
geschoonde nettoresultaat is er
een risico dat de gemeente (een
gedeelte) van de vordering zal afwijzen in haar afrekening.

nagekomen baten (verkoop boekjes) en de eerder aangehaalde abusievelijk niet verantwoorde
- bate 2015 van €1.000,Het resultaat over 2016 van
€3.739,- geschoond voor beide
bovenstaande effecten is €1.564,met een portefeuille aan activiteiten die, in vergelijking met 2015,
materieel is toegenomen.

Het project ‘Kop Voorschoterlaan - fase 1’ laat over 2016 een
resultaat zien van €912.- Dit mede
omdat over 2015 al €670,- als kosten waren genomen. Het overall
project resultaat loopt over beide
jaren gemeten dus iets meer dan
glad. Op dit project is een doelgerichte subsidie ontvangen van
€9.260,-. zoals door mijn voorganger reeds in zijn verslag over 2015
genoemd. Deze is in 2016 als bate
genomen.

Op basis van het behaalde resultaat van €3.739,- is het Eigen Vermogen toegenomen tot €47.564,inclusief de – niet aangeroerde
– Bestemmingsreserve. De Schulden – allen kortlopend – zijn met
€4.156,- beduidend lager dan in
2015 (€15.574,-). Daarmee is de vereniging in een financieel goed gezonde toestand.
Jos Arnoldussen

Met betrekking tot het Project
‘Oorlog Dichtbij’ zijn nog enige

Penningmeester
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Burgemeester Oudlaan
/’s-Gravenweg

het einde van de Groene Wetering
verloren gegaan.

De renovatie van deze wegen in
onze wijk, is een van de langstlopende projecten in Kralingen-Oost.

De renovatie van de Oudlaan is
nog niet afgerond. In 2013 hoorden we al dat er op de Burgemeester Oudlaan grootschalige
onderhoudswerken
uitgevoerd
zouden gaan worden. Het project
zou in 2014 in uitvoering gaan en
waarschijnlijk zouden alle bomen
aan de Burgemeester Oudlaan gekapt moeten worden.

De renovatie van de ’s-Gravenweg
is al enige tijd geleden afgerond.
De indeling is niet essentieel veranderd; de parkeerplaatsen zijn
iets breder geworden en de tramhaltes zijn geschikt gemaakt voor
mindervaliden. Op aandringen
van de BKO is er een oversteekplaats naar de Laan van Nooitgedacht gemaakt. De plek van
deze oversteekplaats vinden veel
mensen onlogisch, maar volgens
de verkeerskundigen was dit de
enige mogelijkheid.

Uiteraard schokken wij hier erg
van, maar we zagen tegelijkertijd
ook mogelijkheden. In onze wijkvisie hebben we aangegeven dat
de Burgemeester Oudlaan een van
de grote kansen voor onze wijk is.
Het is een groot groen gebied dat
het Kralingse Bos verbindt met
de Oude Plantage. Dit gebied kan
kwalitatief veel beter ingericht
worden.

Sinds de start van de werkzaamheden is de tram uit de dienstregeling gehaald. De RET heeft
vervangend vervoer geregeld
in de vorm van de Buurtbus. Bij
aanvang van het project was er
bij veel mensen de vrees dat dit
onvoldoende zou zijn. Het lijkt
goed gegaan te zijn. De BKO heeft
geen klachten hierover ontvangen. Sinds 1 april rijdt de tram
weer. Tot verdriet van een aantal
omwonenden is de tramhalte aan

De Burgemeester Oudlaan was
een verzakte snelweg met aan
weerzijden een knollenveld. De
weg was bovendien zodanig verzakt dat bij hevige regenval er
op het diepste punt 30 cm water
bleef staan.
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Tijdens de vooronderzoeken bleek
dat de bestaande riolering lek
was. De kapotte riolering voerde
grondwater af waardoor de bomen langs de weg een redelijk
droge standplaats hadden. Door
het vernieuwen van de riolering
komt het grondwater hoger te
staan. Daarnaast moest er fors
opgehoogd worden. Het grootste
deel van de bomen zou dat niet
overleven.

Deze procedure heeft het project
behoorlijk vertraagd. De herinrichting van de groenstroken had
nu al in uitvoering moeten zijn.
Helaas is dit nog niet het geval.
Maar het voorlopig ontwerp voor
de inrichting met de bijbehorende
begroting is inmiddels klaar en,
als het goed is, ook goedgekeurd
tegen de tijd dat u dit leest. Als
er geen onverwachte tegenslagen
zijn zal het plan na de zomer uitgevoerd worden.

De BKO heeft vanaf het eerste moment erop aangedrongen dat het
hele gebied aangepakt zou worden. Dus niet alleen de weg en het
fietspad, maar ook de groenstroken er naast. De gemeente is hier
ook mee aan de slag gegaan en
heeft een aantal bijeenkomsten
georganiseerd om met een vertegenwoordiging van de bewoners
de (on)mogelijkheden te bespreken. Dit heeft geresulteerd in een
plan dat op een breed draagvlak
kan rekenen binnen deze vertegenwoordiging. Dit plan had
vorig jaar al vastgesteld moeten
worden. Maar op dat moment
kwam er een ander project tussen door fietsen: de Bussluis voor
de bezoekende club bij Excelsior,
waarover verderop meer.

Op hoofdlijnen betekent het dat
de groenstroken natuurlijker
worden ingericht. Er komt meer
ruimte voor water, inheemse
planten, struiken heesters en dergelijke.
Studentenflat
Terwijl wij druk bezig waren met
plannen voor de herinrichting
van het groen hoorden wij ineens dat er plannen waren voor
een nieuwe studentenflat aan de
zuidkant van de Burgemeester
Oudlaan. Deze flat moest naast de
tramlus komen, op een plek met
bomen en gras en waar een technisch gebouw van de RET stond.
Zoals bekend is de BKO geen voorstander van het bebouwen van
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groen. Wij hebben ons dan ook
van meet af aan verzet tegen het
bebouwen van dit gebied. Het lastige was dat de gemeente zich in
het verleden al uitgesproken had
vóór het bebouwen van dit stukje groen. In het masterplan van
de EUR staat hier al een flat getekend en de gemeente heeft het
masterplan omarmd.

worden met de gemeente die
e.e.a. daarna zal moeten uitvoeren en onderhouden.
Bussluis Excelsior
In augustus 2016 werden wij verrast door een verzoek om deel te
nemen aan een overleg over het
aanleggen van een bussluis aan
de achterkant van het Excelsior
stadion (dus op de groenstrook
van de Burgemeester Oudlaan).
Deze bussluis is een parkeerplaats
voor de bussen van de supporters van de bezoekende club bij
Excelsior. De wens voor een dergelijke voorziening kwam van het
college van B & W via de Directie
Veiligheid en heeft als doel het
verminderen van de inzet van politie bij risicowedstrijden. Dit plan
kwam in het geheel niet overeen
met het inrichtingsplan voor de
Burgemeester Oudlaan, dat al in
een vergevorderd stadium was.
Om de uitvoering hiervan niet te
vertragen is besloten het laatste
deel (het terrein achter het Excelsior stadion) voorlopig uit het inrichtingsplan te halen.

Het was ook al snel duidelijk dat
de kaarten voor ons niet gunstig
lagen. We hebben samen met de
gebiedscommissie en de Bomenridders nog geprobeerd om de
plannen tegen te houden, maar
helaas zonder resultaat. Zinloos
is ons verzet echter niet geweest.
We hebben een stuk groen moeten opofferen, maar we hebben
de projectontwikkelaar wel zover
gekregen dat hij een forse investering gaat doen in het groen tussen de studentenflat en het voetbalstadion. Het eerste onderdeel
van deze investering is het maken
van een groene voorzetgevel aan
de oostkant van de het stadion
zodat die lelijke golfplatengevel
uit beeld verdwijnt. Daarna blijft
er nog een fors bedrag over waarvoor de Bomenridders en de BKO
plannen mogen bedenken. Uiteraard moet dat wel afgestemd

De plannen voor de bussluis stroken in het geheel niet met de visie van de BKO om de Burgemeester Oudlaan te handhaven als een
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groene corridor. Deze visie wordt
gedeeld door de gebiedscommissie en is ook duidelijk opgenomen
in het door omwonenden goedgekeurde ontwerp.

De BKO is gevraagd hierover een
advies te geven en we hebben dit
inmiddels ook gedaan. Ons advies
luidt dat wij voorkeur hebben
voor variant 5, maar dat ook variant 4 een optie kan zijn. Dit advies komt overeen met het advies
van Stadsontwikkeling waarin de
volgende zin is opgenomen welke wij volledig delen: “Het is niet
wenselijk door de aanleg van een
parkeerterrein met vaste hekken
eromheen de groenstrook te onderbreken. De Burgemeester Oudlaan maakt onderdeel uit van de
groene verbinding van Kralingse
Plas tot Nieuwe Maas.”

In maart jl heeft de gemeente vijf
varianten voor de bussluis aan
de gebiedscommissie voorgelegd
met het verzoek hierover een
standpunt te bepalen. Deze vijf
varianten zijn samengevat:
1. Bussluis voor 6/8 bussen met
verharde ondergrond en een hekwerk (1.50/2.00 meter hoog) afgezet met riet;
2. Idem, maar hekwerk afgezet met
hedera;

Wij gaan er van uit dat de gebiedscommissie ons standpunt
deelt en wij kunnen wellicht tijdens de ALV hierover meer duidelijkheid geven.

3. Idem met kleiner verhard stuk
grond en hekwerk afgezet met
riet en hedera;
4. Aanleg gefundeerd voetpad met
plaats voor 8 bussen omringd
door poelen;
5. Handhaven huidige situatie, verharding grasbetontegels, bussen
parkeren bij Novotel.
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De Ronde van Kralingen
komt weer terug op zondag
2 juli 2017

ving, waarbij cultuur en sport elkaar ontmoeten. Het evenement
zal op zondag 2 juli 2017 voor de
tweede keer in deze vorm plaatsvinden. In 2015 ontstond het idee
om de wielerhistorie nieuw leven
in te blazen met het organiseren
van de eerste “Ronde van Kralingen” van deze eeuw. De eerste
editie in 2016 was een groot succes. Momenteel zijn de voorbereidingen voor de tweede editie in
volle gang.

Het is zondagochtend en op de
Lusthofstraat in Kralingen heerst
een vrolijke opwinding voor het
startpunt van de Ronde van Kralingen. Burgemeester Aboutaleb
staat, toegekeken door oud burgemeester Opstelten, klaar om
het startschot te geven voor de
familieloop. Kinderen, vaders en
moeders verzamelen zich om de
eerste familieloop van de Ronde
van Kralingen te lopen. Rondom
de hekken staan buurtbewoners,
vrienden, kennissen, kinderen en
andere supporters klaar om de
lopers en vervolgens de fietsers
aan te moedigen. Ze hebben er
zin in, dat is duidelijk. Het wachten is op het startschot. En dan:
PANG. Daar gaan ze. Bij de finish
worden ze weer opgewacht door
de burgemeester die iedereen een
mooie medaille om hangt (sfeerverslag editie 2016).

De Ronde heeft een toegankelijk
en laagdrempelig karakter, iedereen is welkom. Langs het parcours vinden diverse muzikale,
culturele en sportieve activiteiten
plaats. Er is een culturele markt,
de winkels in de Lusthofstraat
zijn geopend, kinderen kunnen
zich uitleven in de Springkussenvallei en Excelsior zal de hele
dag aanwezig zijn om voetbalclinics te verzorgen met trainers en
bekende spelers. Natuurlijk is er
aandacht voor de Tour de France.
Naast dansvoorstellingen van Studio181 zijn er op het podium optredens van bekende artiesten en
DJ’s die de dag compleet maken.

De tweede editie van de Ronde
van Kralingen komt er weer aan!
De Ronde van Kralingen is een
evenement voor het hele gezin,
buurtbewoners en ondernemers
in Kralingen, Rotterdam en omge-
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Uiteraard hopen wij dat je met
ons mee doet. Maar ook als je
niet fysiek mee wil doen, ben je
natuurlijk welkom. Kom genieten langs het parcours en moedig
de deelnemers aan! Ook dit jaar
vinden er weer gezellige activiteiten plaats langs het parcours. Én
nieuw op het programma is het
onderdeel handbiken.

De inschrijving voor de Ronde van
Kralingen is inmiddels geopend!
Wij hebben ook een prachtig wieler- en loopshirt laten ontwerpen. Deze kun je ook los bestellen (www.rondevankralingen.nl).
Volg ons via Facebook, Twitter of
Instagram en blijf op de hoogte
van het allerlaatste nieuws van de
Ronde van Kralingen. Tot zondag
2 juli!
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Bestemmingplannen

schoterlaan. De BKO probeert om
deze plannen mogelijk te maken
in het nieuwe bestemmingsplan.
We denken hierbij vooral ook aan
een betere plek voor de kiosk, een
betere oplossing voor het stallen
van de fietsen en het goed inpassen van de nooduitgangen van de
metro die nog gemaakt moeten
worden.

Bestemmingsplannen
moeten
iedere tien jaar een update krijgen. Inmiddels zijn bijna alle bestemmingsplannen die in Kralingen-Oost van toepassing zijn, toe
aan vernieuwing. We hebben het
dan over het Beschermd Stadsgezicht (dat is ook een bestemmingsplan), Noordelijk Niertje,
Midden Niertje en Kralingse
Zoom.
De gemeente wil het aantal bestemmingsplannen
terugbrengen: Noordelijk Niertje, Midden
Niertje en Kralingse Zoom worden samengevoegd tot één plan.
In de toekomst zijn er dus nog 2
bestemmingsplannen: Kralingse
Zoom ten oosten van de Laan van
Woudestein en het Beschermd
Stadsgezicht ten westen van
de Laan van Woudestein. De gemeente is niet van plan om grote
wijzigingen aan te brengen, maar
een paar verschuivingen zijn wel
mogelijk.

In een nieuw bestemmingsplan
is de gemeente verplicht om een
cultuurhistorische paragraaf op
te nemen. Dat wil zeggen dat er
onderzoek gedaan moet worden
naar de historie van het gebied
en de daarbij behorende cultuur
historische waarden. Bijzondere
panden of gebieden die een bijzondere waarde hebben kunnen
een zogenaamde dubbel bestemming krijgen: een gebruiksbestemming en een cultuur historische bestemming. Panden met
zo’n dubbel bestemming mogen
niet zonder vergunning gesloopt
worden.

Het bestemmingsplan Beschermd
Stadsgezicht zal geen ingrijpende wijzigingen ondergaan. Zoals
u elders in de nieuwsbrief kunt
lezen zijn er plannen voor de inrichting van de kop van de Voor-

De BKO heeft al een aantal jaren
geleden een cultuur historische
verkenning gemaakt van het laatste stuk van de ’s-Gravenweg. Dit
is het stukje tussen de laan van
Nooitgedacht en de Kralingse
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Ontwikkeling campus
Erasmus Universiteit
Rotterdam (EUR)

Zoom. Deze verkenning hebben
we ingebracht bij de gemeente
voor het bestemmingsplan Kralingse Zoom, waar dit deel onder
valt. De rest van de ’s Gravenweg
valt onder het Beschermd Stadsgezicht. We hopen dat een aantal panden die momenteel geen
juridisch beschermende status
hebben, naar aanleiding van onze
verkenning een dubbel bestemming krijgen. Op deze manier
is er iets meer garantie dat de
waardevolle panden niet zomaar
gesloopt kunnen worden. Dat dit
een reëel risico is leest u elders in
deze nieuwsbrief.

Zoals iedereen in de wijk weet,
wordt er al jaren gewerkt aan de
campus van de EUR.
Op 8 maart 2016 hebben de omwonenden ingestemd met de
plannen voor de definitieve inrichting van het Park Noord. Park
Noord is het deel dat grenst aan
de woningen langs De Lairesselaan. De uitvoering hiervan zal
in twee fases plaatsvinden. Op 23
mei vond de officiële opening van
het 2e deel van de Erasmus Plaza
en onderliggende parkeergarage
plaats waarna daadwerkelijk met
de inrichting van Park Noord gestart kon worden.

De BKO probeert actief verbeterplannen voor de bestemmingsplannen in te dienen, maar het
blijkt moeilijk om hier een gewillig oor voor te vinden. We hebben
onze ideeën ingebracht en hopen
ze terug te vinden in de bestemmingsplannen die straks ter visie
gelegd gaan worden. Als dat niet
het geval is zullen we zeker van
de gelegenheid gebruik maken
om onze zienswijzen in te dienen.

Begin september werd het voorlopige resultaat door de werkgroep
BKO/EUR in ogenschouw genomen. De leden van de werkgroep
waren niet alleen verrast door
de voortgang van de werkzaamheden, maar vooral ook door het
fraaie ontwerp en de zorg waarmee verlichting, banken en plaveisel is uitgevoerd. In de herfst
heeft nog verdere aanplant van
bomen en heesters plaatsgevonden en uiteraard moet al het
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Nieuwjaarsbijeenkomst

groen nog uitlopen. Het resultaat
daarvan zal pas goed te zien zijn
in het voorjaar van 2017. Centraal
in het park zal een kunstwerk geplaatst worden. Het kunstwerk
bestaat uit een RVS sculptuur en
zal geplaatst worden op de originele sokkel van het standbeeld
van Erasmus. De exacte plaats
moet nog worden vastgesteld.

Evenals andere jaren hadden we
ook dit jaar onze leden weer uitgenodigd voor een nieuwjaarsbijeenkomst. Deze bijeenkomst vond
op 18 januari plaats en bestond
uit een lezing met aansluitend
een borrel in de Jockeyclub. Voor
deze avond hadden wij Ernest van
der Kwast, Kralingse schrijver bij
uitstek, bereid gevonden voor te
lezen uit eigen werk.

Er is begin 2017 ook een start gemaakt met de tweede fase (de
oostzijde) van Park Noord. De
renovatie van de bibliotheek is
gereed en het afbreken van de
bouwplaats, die in dit deel van
Park Noord lag, vindt nu plaats.

Alvorens hem het woord te geven
gaf onze voorzitter, Gerard Jan
van Leer , een korte uiteenzetting
van de onderwerpen waaraan de
BKO in 2016 speciale aandacht
heeft besteed en waarover u in
deze nieuwsbrief meer kunt lezen.

Verdere ontwikkelingen op de
zuidzijde van de campus zijn de
renovatie van Sanders Building,
de renovatie van Tinbergen Building (H-gebouw) en de bouw
van een studentenhuisvesting gebouw aan de zuid-west zijde van
de campus.

Hierna las Ernest van der Kwast
voor uit zijn eigen boeken, waarbij hij bij ieder verhaal een korte
inleiding gaf.
Aan de orde kwamen “Mama
Tandoori”, “De ijsmakers” en zijn
laatste boek “Het wonder dat niet
omvalt”. Ook een hilarisch verslag
van een Koninginnedag uit zijn
jeugd, met de daarbij behorende
verkleedpartij en prijsuitreiking
kwamen aan bod.
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De opkomst was groot en het publiek luisterde ademloos naar de
verhalen die met veel verve en
humor voorgelezen werden door
onze spreker. Wij waren heel gelukkig dat Ernest van der Kwast
tijd vrij had kunnen maken voor
deze avond, gezien zijn grote populariteit die o.a. tot uitdrukking
komt in de aan hem gewijde tentoonstelling in Museum Rotterdam.

Wij
waren
heel
gelukkig
dat
Ernest
tijd vrij
had
kunnen
maken

Na afloop bedankte Margriet Deiters hem namens de BKO voor de
boeiende lezing en overhandigde hem een symbolisch cadeau.
Daarna was de beurt aan de Jockeyclub om alle gasten van een
glaasje en hapje te voorzien en
was er gelegenheid om een van
de besproken boeken te kopen,
die de dames van Amesz hadden
meegenomen.
Net als vorig jaar liep alles vlot
en moeiteloos. De paarden liepen
rustig hun rondjes en alle genodigden gingen tevreden naar huis.
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Ontwikkeling terrein
tussen de Kralingse
Zoom en de Leendert
Butterstraat (Noordelijk
Niertje Oost)

In de klankbordgroep zijn, na
haar start op 8 juni, in diverse bijeenkomsten o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

Eind 2015 is in het bestemmingsplan vastgelegd dat op het terrein
tussen de Kralingse Zoom en de
Leendert Butterstraat maximaal
58 nieuwe woningen mogen worden gebouwd. Een aantal omwonenden is in beroep gegaan tegen
dit bestemmingsplan. In april
2016 is dit beroep door de Raad
van Beroep ongegrond verklaard
en is het bestemmingsplan onherroepelijk van kracht geworden.
Eerder was in de bewonersvergadering van 20 januari 2016 al afgesproken dat na de uitspraak een
aantal zaken verder in overleg
met de klankbordgroep zal worden opgepakt. De klankbordgroep
is een afvaardiging vanuit de wijk,
uitgangspunt hierbij is twee of
drie bewoners per straat.

• de optimalisatie van de verkeerssituatie in de bestaande wijk;
• het stratenplan van de nieuwbouwlocatie;
• het aantal te bouwen woningen
(voorkeur klankbordgroep minder dan 58) en verkaveling;
• de selectieprocedure van de
marktpartij (inclusief de selectiecriteria) en de wens van de bewoners deel te nemen aan deze
procedure;
• het aantrekken van een onafhankelijk adviseur en een procesmediator;
• duurzaamheid nieuwbouw project.
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De laatste bijeenkomst van de
klankbordgroep vond plaats op
26 september. Tijdens deze bijeenkomst werd door de gemeente
voorgesteld om Jaap van den Bout
van Palmbout Urban Landscapes
als onafhankelijk deskundige stedenbouw in de selectieprocedure
op te nemen. Dit voorstel is aangenomen. Jaap van den Bout heeft
op 3 oktober met afgevaardigden
van de klankbordgroep een persoonlijk gesprek gehad zodat hij
een goed beeld kan maken van de
zorgen en wensen die bij de bewoners leven. Daarnaast hebben
de afgevaardigden met hem eventuele aanvullingen op de selectiecriteria besproken. Bij dit gesprek
was ook Mirik Jung, stedenbouwkundige van de gemeente, aanwezig om de opmerkingen te noteren en om er vervolgens voor te
zorgen dat ze worden opgenomen
worden in de selectiecriteria. Het
resultaat is dat de selectieleidraad
tot stand is gekomen.

Begin december is de selectieprocedure voor een marktpartij van
start gegaan. De verwachting is
dat in mei van dit jaar een marktpartij geselecteerd zal worden.
Vanaf dat moment zal deze partij
zijn plan verder uitwerken met
de bedoeling om in 2018 daadwerkelijk te starten met de bouw.
Daarnaast zal na de selectie van
de marktpartij ook gestart worden met het ontwerp voor de
openbare ruimte rondom het
nieuwbouwplan. Hiertoe zal te
zijner tijd ook weer input vanuit
de wijk gevraagd worden.
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Rattenoverlast in
Rotterdam

• Laat geen voedsel in en om uw
woning slingeren

In de afgelopen maanden heeft u
in verschillende Rotterdamse media kunnen lezen dat Rotterdam
steeds meer last heeft van ratten.
In de eerste negen maanden van
2016 zijn er bij de gemeente 3277
meldingen van rattenoverlast
binnengekomen. De meeste meldingen kwamen uit Delfshaven,
Crooswijk en onze wijk, Kralingen.

• Strooi geen brood voor de vogels,
daar komen ook ratten op af
• Gooi geen eten of etensresten op
straat
• Zet geen afval los naast de vuilniszak of huisvuilcontainer
• Houd uw vuilniszak binnen tot
de vuilnisman langskomt

De rat nestelt graag aan walkanten, in riolen en in of onder gebouwen. Hij veroorzaakt veel schade
omdat hij aan alles knaagt wat hij
tegenkomt, zoals telefoonkabels
en isolatiemateriaal. Daarnaast
kan de rat ziektes overbrengen.
Bewoners kunnen zelf veel doen
om ratten uit de buurt te houden.
Omdat de rat dus ook helaas geregeld in onze wijk wordt gesignaleerd, willen we u graag wijzen
op de maatregelen die door de gemeente worden geadviseerd.

• Dicht gaten en kieren in en om
de woning
• Repareer of vervang kapotte rioolbuizen, regenpijpen, ventilatieroosters en tegels.
Als u een rat ziet in uw woning,
tuin of omgeving, is het van belang dat er snel actie wordt ondernomen. Een levende rat in huis
of tuin kunt u 24 uur per dag melden via het nummer 14010 (lokaal
tarief). Voor het melden van een
rat in de buitenruimte kunt u ook
dit nummer bellen, maar u kunt
dan ook een digitale melding
doen bij Loket Plaagdierbeheersing, via www.rotterdam.nl.
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De ’s-Gravenweg, zo oud
als de weg naar Kralingen

zich in voor de historische beschrijving van het pand op nummer 262 en die van haar eigenaar.
Het betreft hier een bijzonder
pand en een bijzondere eigenaar.

Het bestemmingsplan van de
’s-Gravenweg tussen de Laan van
Nooitgedacht en de A16 wordt
vernieuwd (zie ook elders in deze
nieuwsbrief). Het heeft ons altijd
al verbaasd dat dit historische
stukje Kralingen niet opgenomen
is in het bestemmingsplan Beschermd Stadsgezicht. De ’s-Gravenweg is immers “zo oud als de
weg naar Kralingen”. Het nieuwe
bestemmingsplan biedt dan ook
een kans om dit stuk ’s-Gravenweg nu beter te beschermen.

Het verhalenhuis Belvédère gaat,
in opdracht van de Monumentenzorg, het verhaal van de eigenaar
van het huis op nummer 262 en
de verhalen van een zevental andere typische ‘s-Gravenweg bewoners opschrijven. Het Verhalenhuis is een Rotterdamse instelling
die probeert de verhalen van de
stad vast te leggen. De persoonlijke verhalen van mensen en gemeenschappen staan binnen het
Verhalenhuis centraal.

We hebben een Cultuurhistorische verkenning van de ’s-Gravenweg gemaakt en deze aangeboden
aan de gemeente. Het stuk wordt
meegenomen bij het bepalen van
het nieuwe bestemmingsplan.
In deze verkenning hebben we
ook aangegeven welke panden
belangrijk zijn voor het aanzien
van de ’s Gravenweg. Een aantal
van deze panden wordt in hun
bestaan bedreigd en onlangs is er
weer een woning gesloopt.

Geschiedenis
De ‘s-Gravenweg maakt sinds de
aanleg in de 12de eeuw onderdeel
uit van een dijklint, ter bescherming tegen het rivierwater van
de Merwede (later Nieuwe Maas).
De naam ‘s-Gravenweg duidt er
op dat de dijk in opdracht van de
toenmalige graven van Holland is
aangelegd, ter bescherming van
hun land. De waterkeringsfunctie
van de ‘s-Gravenweg wordt in de
13de eeuw weggenomen door de
aanleg van Schielands Hoge Zeedijk (waarvan de Oostzeedijk en

Behalve de cultuurhistorische
verkenning proberen wij ook op
andere manieren dit stukje Kralingen te bewaren. De BKO zet
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Honingerdijk onderdeel uitmaken).

meer) de ‘s-Gravenweg en Oudedijk.

De ontwikkeling van plassen
(turfwinning ) in de 17de en 18de
eeuw aan het noordelijk deel van
de ‘s-Gravenweg, doet haar functie van dijklichaam herleven.

Bebouwing langs de ‘s-Gravenweg
komt lange tijd vooral voor aan
de noordzijde van de ‘s-Gravenweg. Mogelijk was de grond aan
de zuidzijde, gericht naar het water van de Maas, minder geschikt
om te gebruiken

Wegens vrees voor de doorbraak
van de kades die de plassen
scheidden werd in 1727 een verbod ingesteld op turfwinning binnen 100 roeden aan weerszijden
van de ’s-Gravenweg.

‘s-Gravenweg 262, villa Landzicht
Dit is een oude directeurswoning van de destijds achtergelegen touwfabriek
(VERTO). Het is een prachtig klassiek pand dat helaas heel slecht onderhouden is. Het is gebouwd rond 1830. Wit gestuukt met een breed front naar de
straat en een diepe voortuin. Het pand is gemeentelijk monument.
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Het tracé van de ‘s-Gravenweg bevat nog elementen van het oude
dijklint en de Kralingse buitenplaatsen. Vooral de noordzijde
van de ‘s-Gravenweg is een levendig voorbeeld van de ontwikkeling in de laatste eeuwen, met
resterende groenstroken, buitenhuizen en boeren woningen. We
lichten er een paar uit:

Aan de zuidzijde van de plassen
ontstaan met ingang van de 17de
eeuw buitenplaatsen die vanaf de
‘s-Gravenweg bereikbaar zijn. Behalve uit buitenplaatsen bestaat
het landschap uit poldergebied,
met sloten en weteringen.

‘s-Gravenweg 262, 208 en 344 in de
blauwe kaders op de nevenstaande en volgende pagina’s

Voor het eind van de 19de eeuw
is tuinbouw de dominante bedrijvigheid geworden. Aanvankelijk
is dit vooral het geval tussen de
‘s-Gravenweg en de noordelijk
gelegen ringvaart. Later, na 1924,
breidt de tuinbouw zich uit in
noordelijke richting. Tuinbouwproducten worden per schouw
richting de stad vervoerd, via de
vaarten en sloten langs (onder

‘s-Gravenweg 283
Op deze plek stond tot voor kort
een werkmanswoning met schuur
uit het begin van de 20ste eeuw.
Beiden zijn onlangs gesloopt en
op deze plek wordt een eengezinswoning met zorgwoning gebouwd.
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‘s-Gravenweg 208
Dit is een tuinderswoning van begin 20ste eeuw. De woning vertegenwoordigt één van de laatste overblijfselen van de tuinbouwactiviteiten aan de
noordzijde van de ‘s-Gravenweg, zoals hiervoor omschreven. De achter het
huis gelegen kavel loopt door tot de ringvaart en was voorheen een tuinderij (nu grotendeels volkstuin vereniging Nooit Gedacht), die aan de andere
zijde van de ‘s-Gravenweg door liep tot de Groene Wetering. Het huis heeft
karakteristieke “hanenkammen” boven de ramen en een diepe voortuin aan
de ‘s-Gravenweg. Mede omdat dit pand op dit deel van de ‘s-Gravenweg de
laatste is in zijn soort, is hier sprake van een beeldbepalend pand.
De woning werd bewoond door de vader van de inmiddels overleden tuinder
Van Zanten. Zijn schoondochter bewoonde de woning tot dat zij zeer recentelijk overleed. De eigenaar van het huis is woningbouwcorporatie Woonstad. De BKO zet zich in voor behoud van de woning.
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Er is een archeologisch bodemonderzoek uitgevoerd voordat
gestart werd met de bouwwerkzaamheden. De BKO heeft dit rapport opgevraagd om na te gaan of
er zaken gevonden zijn die voor
de historie van de ‘s-Gravenweg
van belang kunnen zijn.

Desondanks was het onderzoek
leerzaam voor de kennis over het
gebied langs de ‘s-Gravenweg. Dat
op basis van nader bodemonderzoek geen archeologische vondsten (bijvoorbeeld: vuurplaatsen,
potscherven, vuursteen) worden
verwacht valt te rijmen met hetgeen hiervoor werd opgemerkt
over de late bebouwing van de
zuidzijde van de ‘s-Gravenweg, die
aanvankelijk onderdeel uitmaakte
van de waterkering en nadien een
groen karakter had.

Uit dit rapport blijkt dat er een
aantal grondboringen gedaan
zijn om vast te kunnen stellen of
nauwkeuriger onderzoek nodig
was. Hieruit kwam naar voren dat
verder onderzoek niet nodig was.
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‘s-Gravenweg 344
Deze woning is een boerderij daterend van vroeg 20ste eeuw. De woning past
in de opmerkingen over de lintbebouwing aan de noordelijke kant van de
‘s-Gravenweg, zoals die hiervoor gemaakt zijn. Opmerkelijk zijn de prachtig
bewerkte dakkapellen (die tijdens het maken van de tekening schuil gingen
achter de boombladeren) alsmede de uitbouw aan de vanaf de weg gezien
linker zijkant van de woning. Deze uitbouw lag oorspronkelijk boven de sloot
en was kennelijk bedoeld om gebruikte melkbussen te reinigen.
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Thema avonden veiligheid

• Geen hoge begroeiing rondom
huis

Een tweetal thema-avonden ‘Veiligheid’ vond plaats in 2016: beide
avonden werden gerealiseerd in
samenwerking met de gemeente
en de politie.

• Geen waardevolle spullen in het
zicht leggen
• Geen kliko’s en ladders onder balkon plaatsen

De eerste avond werd georganiseerd op 3 februari 2016 in de
Sociëteit van de Rotterdamsche
Manège met medewerking van
een ervaringsdeskundige, SDW en
Alert Security en was gericht op
inbraakpreventie. In onze vorige
nieuwsbrief hebben we al verslag
gedaan van deze avond, maar het
leek ons nuttig om de gegeven
adviezen nog eens te herhalen.

• Security strips aanbrengen
• (Nep) camera’s ophangen
• (Nep) stickers van beveiligingsbedrijf ophangen
• Alarm installatie aanleggen
• Bij afwezigheid: gordijnen op
verschillende momenten open en
dicht (laten) doen

De volgende adviezen/tips werden gegeven:
• Zo veel mogelijk licht rondom
het huis aanbrengen

• Bij afwezigheid: lichten op verschillende momenten en plaatsen aan laten gaan

• Deuren op slot doen en ramen
dicht en/of op slot doen.

• Bij afwezigheid: geen post laten
hangen uit de brievenbus; geen
stapels met post op tafel leggen

• Geen sleutel in de deur laten zitten
• Goede sloten aanbrengen

Een deskundige van SDW liet gecertificeerde sloten zien, die te
bestellen waren. Ook was er de
mogelijkheid om een afspraak
met SDW te maken om de situatie
thuis te bekijken.

• gas in keuken aan laten staan
• rokend in slaap vallen op de bank
of in bed
• het gebruik van verouderde stekkers en dubbelstekkers

De avond werd druk bezocht
door 80 gasten, die na afloop een
drankje aangeboden kregen.

Bij het uitbreken van brand is er
haast geboden: je hebt niet minder dan een paar minuten om jezelf in veiligheid te brengen!

De tweede avond werd georganiseerd op 30 november in Galerie
Kralingen.

Aangeraden werd dan ook onmiddellijk 1-1-2 te bellen en NIET
meer het huis of de vuurhaard in
te gaan!

De politie liet een instructiefilmpje zien, dat gericht was op babbeltrucs, insluiping en auto- en
fietsendiefstal.

De aanwezigen konden zich ook
opgeven voor de Veiligheid App:
Buurtwacht Kralingen. Met behulp van deze app kunnen bewoners elkaar waarschuwen voor
verdachte situaties. Bewoners van
kralingen kunnen lid worden van
deze app groep door aanmelding
door bewoners die al lid zijn van
deze groep.

Het zijn veelal ouderen die doelwit zijn van babbeltrucs, het
ontfutselen van pincodes van
bankkaarten, diefstal van portemonnees en insluipingen. Het
advies is om zo veel mogelijk om
je heen te kijken en op te letten,
niet in te gaan op spontane hulpacties en nooit mensen binnen
te laten die je niet kent.

De avond werd bezocht door
60 mensen. Na afloop werd een
drankje aangeboden.

Ook de Brandweer liet een filmpje zien. Hierin kwamen de meest
voorkomende
oorzaken
van
brand aan de orde:

• Geen sleutels op bekende plekken
leggen, noch buiten noch binnen

30

31

Verkeerscirculatie
Slotstraat, Polanenstraat,
Waterloostraat, Hoflaan

bewoners van de diverse betrokken straten en de directie van de
NPRS. Op de bijeenkomst is gebleken dat het oorspronkelijke doel
van de proef: gelijkmatige verdeling van de verkeersdruk maar beperkt is behaald. Er heeft vooral
een verschuiving van verkeersdruk plaatsgevonden. Tijdens de
bijeenkomst zijn een aantal alternatieven besproken. Bovendien is
door een aantal bewoners en de
BKO gewezen op de onveiligheid
van de kruising Hoflaan-Slotlaan,
die ontstaan is door wijziging van
de rijrichting op de Hoflaan.

Naar aanleiding van klachten
over de verkeersdrukte in de Polanenstraat is de gemeente gaan
kijken of hier iets aan gedaan kan
worden. Vanaf april 2016 heeft de
gemeente bij wijze van proef de
verkeerscirculatie in de cirkel Polanenstraat - Hoflaan - Slotstraat
- Avenue Concordia gewijzigd om
te onderzoeken of de verkeersdrukte op een gelijkmatigere manier verdeeld kan worden. Bij het
voornemen en de opzet van de
proef zijn helaas noch bewoners
noch de BKO betrokken. De Gemeente heeft wel een brief over
de proef verstuurd naar een aantal bewoners van de Slotstraat,
Polanenstraat,
Waterloostraat,
Avenue Concordia, Oostzeedijk
Beneden en Hoflaan. De gemeente
vroeg in de brief aan de bewoners
om hun individuele ervaringen te
delen met een speciaal daarvoor
ingericht e-mailadres.

Uiteindelijk is na beëindiging van
de proef het tijdelijke tweerichtingsverkeer op het stuk Slotstraat
tussen de Waterloostraat en de
Avenue Concordia teruggedraaid
en zijn de overige wijzigingen van
de proef vooralsnog gehandhaafd.
Bewoners zijn hierover in februari
2017 per brief geïnformeerd. In de
brief is verder gemeld dat uit de
proef is gebleken dat de veiligheid
op de kruising Hoflaan-Slotlaan
niet in het geding is, maar dat er
desondanks attentieborden zullen
worden geplaatst. De empirische
bevindingen van bewoners worden dus helaas gepasseerd voor
conclusies op basis van onder-

Op 27 september 2016 is er een bijeenkomst over de verkeerscirculatie gehouden met de verkeersplanoloog van de gemeente, Fred
Rijnenberg, waarbij de BKO vertegenwoordigd was samen met
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zoek waarvan de resultaten niet
met ons zijn gedeeld.

deze operatie ook de reclameuitingen verwijderd). Hierbij wordt
zowel de nadrukkelijke aanwezigheid van de architectonisch
oninteressante gevel grotendeels
tenietgedaan als identiteit verleent aan de nieuw te ontwerpen
openbare ruimte. De muur wordt
betrokken bij de ruimte. Goed
uitgevoerde kunst zorgt voor herkenbaarheid en verbondenheid,
en kan bijdragen aan een plezierige omgeving.

Kop Voorschoterlaan
Sinds de vorige nieuwsbrief is er
vooruitgang geboekt op de Kop
van de Voorschoterlaan. Er zullen binnenkort bankjes worden
geplaatst langs de ontluchtingschacht van de metrobuis. Die
plaatsing zal met een feestelijke
opening gepaard gaan.
Ook wordt het er hard gewerkt
aan ‘Kunst op de Kop’. De aanleiding voor ‘Kunst op de Kop’ is de
gewenste aanpak van de buitenruimte van de ‘Kop van de Voorschoterlaan’. Dit project past goed
binnen de ambitie om van de Kop
van de Voorschoterlaan een aantrekkelijke verblijfsruimte te maken. De vrijwel blinde gevel van
het gebouw op de omslag is een
van de factoren die bijdraagt aan
een ongunstig verblijfsklimaat. De
reclameuitingen op de gevel zijn
bovendien ontsierend en in slechte staat van onderhoud. Het geheel biedt een rommelige aanblik.

Wij hebben Rotterdamse en Kralingse kunstenaar Olphaert den
Otter gevraagd vijf verschillende
kunstenaars te selecteren waarvan hij denkt dat ze deze opdracht mooi en passend kunnen
uitvoeren. Voor deze kunstenaars
zal een competitie worden uitgeschreven. Bij de uiteindelijke keuze voor de kunstenaar zal ook de
buurt worden betrokken.

Website
De website van de BKO was al
langere tijd verouderd en niet gebruiksvriendelijk. De nieuwe website oogt weer fris en geeft een
goed beeld van wat de BKO doet
in Kralingen. Een groot voordeel
van de nieuwe website is dat we
hem zelf goed kunnen beheren.

Daarom is het idee gerezen de
plek aantrekkelijker te maken
door kunst aan te brengen op de
gevel (bij voorkeur worden bij
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Bestuur
Naam

Functie

Mailadres

Gerard Jan van Leer

voorzitter

gjvanleer@kralingen-oost.nl

Hetty Joosten

secretaris

Jos Arnoldussen

penningmeester

hjoosten@kralingen-oost.nl
bko@kralingen-oost.nl (secr)

Nicoline van Beresteijn

nvanberesteijn@kralingen-oost.nl

Margriet Deiters

mbmdeiters@kralingen-oost.nl

Hennie van Gils

hjvangils@kralingen-oost.nl

Simon van Zijll

svanzijll@kralingen-oost.nl

Jan Roeloff

jroeloff@kralingen-oost.nl

Remmelt Oosterhuis

rjoosterhuis@kralingen-oost.nl

Elke Oost

secretariële ondersteuning eoost@dock.nl

Contactgegevens BKO
Bewonersvereniging Kralingen-Oost
Postbus 4342
3006 AH Rotterdam
Mail: bko@kralingen-oost.nl
www.kralingen-oost.nl

Bekijk ons ook op Facebook
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jarnoldussen@kralingen-oost.nl
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Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene
ledenvergadering van de Bewonersvereniging KralingenOost (BKO)
Datum

:

Woensdag 17 mei 2017

Tijd

:

20.00 uur (zaal open 19.30 uur)

Plaats

:

Arboretum Trompenburg, Honingerdijk 86 Rotterdam

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Jaarverslag 2016 in beeld
U kunt het jaarverslag 2016 vinden op onze website www.kralingen-oost.nl en het ligt ter
inzage voor de vergadering.
4. Financiën
a. Financieel overzicht 2016
U kunt de door de accountant opgestelde jaarstukken 2016 vinden op onze website en
ze liggen voor de vergadering ter inzage.
b. Verslag kascommissie: de heren J.P. Van der Stap en H.J. Touw
c. Goedkeuring van de Jaarstukken, decharge van het bestuur
d. Benoeming kascommissie 2017
5. Bestuurssamenstelling
De benoemingsperiode van de volgende bestuursleden is afgelopen: mevrouw M.B.M.
Deiters, H.J.M. Joosten, N.L. Van Beresteijn en de heer G.J. van Leer. Zij stellen zich
herkiesbaar.
6. Notulen van de algemene ledenvergadering van 26 mei 2016
U kunt de notulen vinden op onze website en ze liggen ter inzage voor de vergadering.
7. Lezing over Trompenburg Tuinen door Gert Fortgens, directeurTrompenburg Tuinen
& Arboretum.
8. Rondvraag
9. Sluiting, ± 22.00 uur en aansluitend borrel

