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Uitgave de Zuidrander is een magazine voor bewoners die van de laatste ontwikkelingen in de wijk Charlois Zuidrand op de hoogte willen blijven.
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Woord van de voorzitter

Beste lezer

Het voorjaar staat voor de deur, en dat betekend de hoogste tijd voor weer een nieuwe 

uitgave van De Zuidrander. Het huis aan huis magazine dat iedere drie maanden gratis 

bij bewoners en ondernemers wordt bezorgt. Ook deze keer hebben wij natuurlijk ons best 

gedaan, en proberen wij u via ons magazine zo goed mogelijk te informeren over zaken die 

spelen in onze wijk. 

Eind vorig jaar kwamen wij ook op het idee om een tentoonstelling over de geschiedenis van 

de Charloisse lagedijk te gaan organiseren. Inmiddels hebben wij deze plannen ook echt 

uitgewerkt in een tentoonstellingsplan. U leest daar verderop in dit magazine meer over.

Ook in dit nummer natuurlijk weer plaats voor een gastcolumn van politieagent Piet Kats, 

Kort Buurt nieuws, Praktische Tuin & Erf Tips, de Puzzel en nog veel meer leuke artikelen. 

Ik wens u ook deze keer weer heel veel leesplezier.

Rick Timmer

Lidmaatschap BoCl

de bewonersorganisatie BoCl komt op voor 
uw belangen. 
De doelstelling van de bewonersorganisatie is 
het leef- en woonklimaat in onze wijk te be- 
vorderen. Het bestuur om die reden regelmatig 
overleg met gemeente en andere relevante  
partijen. Ook geven wij vier keer per jaar een 
wijkkrant uit.

Wist u dat u ook lid kunt worden van de 
bewonersorganisatie BoCl? 
Een lidmaatschap van de Bewonersorgani-
satie kost € 25,- per jaar voor bewoners, en  
€ 50,- per jaar voor bedrijven. 
Van de contributie organiseren wij regel- 
matig leuke dingen voor bewoners van de Zuid-
rand. 

Wilt u lid worden van de Bewoners organisatie  
Charloisse Lagedijk, stuur dan even een mailtje 
naar secretariaat@bocl.nl

ColoFon: 
organisatie: 
BOCL Rotterdam
redactie: 
Rick Timmer
Debora de Roode
adv info:  
secretariaat@bocl.nl  
Tel: 010-8 444 094

inFo:
secretariaat BoCl
Charloisse Lagedijk 783
3084 CL Rotterdam
E-mail: secretariaat@bocl.nl
Tel: 06-33 79 44 10

Buurtagent Pendrecht Zuid
ruben van der Meijde
Tel: 0900 - 8844
ruben.van.der.meijde@politie.nl

Buurtagent Pendrecht West
Theo spronk
Tel: 0900 - 8844
theo.spronk@politie.nl

Buurtagenten Zuidwijk
Tel: 0900 - 8844
ivana lanting
ivana.lanting@politie.nl
Judith van schaick
judith.van.schaik@politie.nl

Buurtagent Bedrijfsterrein  
Charloisse Poort
Tel: 0900 - 8844
Kim van der stelt
kim.van.der.stelt@politie.nl

Bereikbaarheid  
gebiedscommissie 
Tel: algemeen - 14 010
gebiedcharlois@rotterdam.nl
Postbus 70012 
3000 KP Rotterdam

Klachten over stank of  
geluidsoverlast
DCMR - 24/7 bereikbaar
Tel: 0888-333 555
www.dcmr.nl

De waterkwaliteit in dit park liet vaak te wensen over, waar-
door in warme perioden er nog te vaak te veel blauwalg 
aanwezig was. Blijkbaar was er een nog forsere ingreep 
noodzakelijk. Om die reden is er door de gemeente Rot-
terdam contact gelegd met een aantal buurgemeenten, het 
Natuur & Recreatieschap IJsselmonde en het Waterschap 
IJsselmonde om hiervoor een plan te maken. 

In dit plan gaat schoon water uit het Waaltje bij Heerjans-
dam door Barendrecht, via een hoekje Albrandswaard door 
het Zuidelijk Randpark naar het Zuiderpark 
in Rotterdam-Zuid. De waterpartijen onder-
weg die in het plan zijn opgenomen worden 
dan meteen ook doorgespoeld. Het plan 
werd verbreed door er ook een ecologische 
verbinding van te maken en bovendien een 
recreatieve route voor kanovaarders aan toe 
te voegen.

Bij de verplaatsing van de molen in 1993 
werd een plek gezocht met voldoende wind 
voor de molen en voldoende water onder 
de molen. Die plek werd na lang zoeken gevonden in het 
Zuidelijk Randpark. De molen kreeg als taak om een aan-
tal vijvers en sloten in het gebied te verversen. De molen 
kreeg een klein en een wat groter maalcircuit. Het water 
werd uit een hoofdwatergang 1 meter omhoog gemalen een 
maalkom in.

Bij het maken van de plannen voor de Blauwe Verbinding 
was de molen aanvankelijk gewoon vergeten. Alleen de 
maalkom direct achter de molen bleef behouden, maar de 
mogelijkheid om wat bij te dragen aan het verbeteren van 
de waterkwaliteit was verdwenen. Het koste de molenaar de 
nodige moeite hier verandering in te krijgen. 

In de nieuwe situatie heeft de molen opnieuw een klein en 
een groter maalcircuit. De maalkom bij de molen is gebleven, 
maar de overstort daaruit is verplaatst. Achter de overstort 
is een nieuwe watergang gemaakt en daarin is een cascade 
gemaakt om het water maximaal te beluchten. Het Water-
schap vind inmiddels het doorspoelen zo belangrijk dat de 
molen een hulpbemaling heeft gekregen. Naast de molen is 
een elektrisch aangedreven pomp geplaatst met eigen water-
gangen om de functie van de molen te kunnen overnemen.  
De pomp wordt ingeschakeld als de molen in een warme 

periode langdurig niet kan malen.

Tijdens de werkzaamheden in 2015 is er 
heel wat grond vergraven en getransport-
eerd. Het maken van de nieuwe overstort 
en de cascade heeft de nodige voeten in de 
aarde gehad. Het bleek niet eenvoudig om 
daar met betrouwbare cijfers een werkbare 
uitvoering aan te geven. De plannenmak-
ers hadden grote moeite een idee te krijgen 
wat het betekend om een ontwerp te maken 
waar 25 kuub water per minuut doorheen 

kan gaan. Regelmatig moest er door proef te malen de no-
dige aanpassingen aangebracht worden om het geheel goed 
werkend te krijgen.

Het zal nog enige tijd duren voor de Blauwe Verbinding 
klaar zal zijn. Dan pas kan vastgesteld worden of de water-
kwaliteit in het Zuiderpark en al die andere waterpartijen 
onderweg daadwerkelijk blijvend verbeterd is. Ondertussen 
is bij de Pendrechtse Molen al wel een paar keer een kano 
gesignaleerd. Het maalsysteem met overstort en cascade 
werkt naar tevredenheid en het is meer dan prettig te con-
stateren dat de molen nog steeds een bijdrage kan leveren 
aan het verbeteren van de waterkwaliteit. 

Winst en verlies bij 
Pendrechtse Molen

rond de Pendrechtse molen zijn in 2015 ingrijpende werkzaamheden afgerond. deze werkzaamheden zijn een onderdeel  
van een groter plan: de aanleg van de Blauwe Verbinding. het voornaamste doel van dit plan is om de waterkwaliteit in  
het Zuiderpark in rotterdam-Zuid te verbeteren.

dE PEndrEChTsE MolEn 
is ooK oPEn Voor PuBliEK 

Openingstijden: 
vanaf Pasen woensdag, 
zaterdag en zondag van 
9.00 uur tot 16.30 uur.  

Molenaars: Jan Bruins en 
Barend Zinkweg.  

Zie voor info de website: 
www.pendrechtsemolen.nl 
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Buiten als het kan, 
beschermd tegen de elementen als het moet.

Binnen comfort, 
isolatie, veiligheid en buiten gewoon mooi.

Een terrasoverkapping of tuinkamer vergroot eenvoudig uw 
leefruimte. De tuinmeubels kunnen het hele jaar blijven staan en met 
een heater of houtkachel kunt u ook op koudere avonden of bij regen 
nog heerlijk buiten zijn. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor een 
veranda bij u thuis? Neem dan contact met ons op!

Bastasafe garagedeuren verfraaien uw gevel, bieden comfort, isolatie 
en veiligheid. De sectionaaldeuren zijn voorzien van robuuste panelen 
van 40 of zelfs 60 mm dik en beschikken over de beste isolerende 
eigenschappen. Dubbelwandig staal, gevuld met hardschuim. 
Ook nog eens verrassend voordelig!

Maak een afspraak voor GRATIS advies en werkopname, 

inclusief vrijblijvende o� erte. Of bezoek onze showroom!

� Charloisse Lagedijk 563 Rotterdam   �  www.bastasol.nl

�  010 480 92 20

- Tweedehands 
- Curiosa 
- Kringloop 
- Antiek 
 

Stichting de Uytboedel richt zich op sociale ontruimingen en draait  
volledig op vrijwilligers.  
De vrijwilligers doet dit werk geheel belangeloos in het kader van de 
armoedebestrijding in Rotterdam en omstreken. 
In de regio Rotterdam komt het vaak voor dat woningen van vooral ouderen,  
door verhuizing, een andere woonvorm of door overlijden, op korte termijn  
geheel leeg moeten worden opgeleverd. 

Voor meer informatie kom gezellig langs 
in onze winkel aan Plein 1953 nr. 29 
3086 ED . Rotterdam .  tel: 06-22834226 
E-mail: k.sanders.uytboedel@gmail.com 

Stichting de Uytboedel richt zich op sociale  
ontruimingen en draait volledig op vrijwilligers.
De vrijwilligers doet dit werk geheel belangeloos in  
het kader van de armoedebestrijding in Rotterdam en 
omstreken. In de regio Rotterdam komt het vaak voor 
dat woningen van vooral ouderen, door verhuizing, 
een andere woonvorm of door overlijden, op korte 
termijn geheel leeg moeten worden opgeleverd.

Voor meer informatie kom gezellig langs
in onze winkel aan Plein 1953 nr. 29
3086 ED  Rotterdam tel: 06-22834226
E-mail: k.sanders.uytboedel@gmail.com

- Tweedehands - Curiosa - Kringloop - Antiek

GRATIS

OOGMETING

de volgende bedrijven ondersteunen de Belangenorganisatie Charloisse lagedijk

Eind vorig jaar kwam het bestuur van de BOCL op het idee, om een overzichtstentoonstelling te 
gaan organiseren over de geschiedenis van de Polder Charlois, en de Charloisse Lagedijk in het 
bijzonder.

Tentoonstelling geschiedenis 
Charloisse lagedijk

Zoals u wellicht weet, stamt de Polder  
Charlois al uit 1300. De Charloisse Lagedijk 
vormde de buitendijk voor de polder Charlois 
en werd soms ook wel de Smitshoeksedijk 
genoemd, vanwege het dorp Smitshoek dat 
was ontstaan op de kruising met de Smit-
shoekseweg.

De dijk was lange tijd een verbinding tus-
sen de Dordtsestraatweg en de Dorpsweg 
en sloot het aan op de Charloisse Hogedijk, 
thans Schulpweg geheten. Bij de doortrek-
king van de Groene Kruisweg naar de Dorp-
sweg is deze aansluiting verdwenen maar 
zijn resten van de dijk nog steeds zichtbaar. 
De aansluiting met de Dorpsweg verdween ook 
door de aanleg van de wijk Pendrecht, maar is 
deze nog altijd te herkennen aan de Dorpshof.

De overzichtstentoonstelling, die zal worden 
gehouden in de Zuiderkapel op de Char-
loisse Lagedijk, zal een aantal thema`s heb-
ben zoals: de geschiedenis van het gebied 
van 1300 tot heden, de geschiedenis van 
de nog bestaande boerderijen en woonhui-
zen, , de bewoners en ondernemers van de 
dijk, de veranderingen van het gebied in de 
laatste 50 jaar, maar we kijken ook naar de 
toekomst van de Charloisse Lagedijk. 

Aan de hand van foto`s, oude filmopnamen, 
kaarten, prenten, oude krantenartikelen, 
voorwerpen en zelfs een fietsroute door het 
gebied, zal het verhaal over de geschiedenis 
van de Charloisse Lagedijk worden verteld. 
De planning is nu dat deze tentoonstelling 
van vrijdag 2 september tot en met zaterdag 
17 september zal gaan plaatsvinden. U krijgt 
hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging in 
de bus. 
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de volgende bedrijven ondersteunen de Belangenorganisatie Charloisse lagedijk

Test waterkering Verlengde Zuiderparkweg 
geslaagd
de Verlengde Zuiderparkweg zorgt voor een goede verbinding 
tussen de wijk Portland in Barendrecht en de wijk Charlois in 
rotterdam. 

Om de Verlengde Zuiderparkweg te verbinden met de Rhoonse 
Baan, is een onderdoorgang onder de A15 gemaakt met een 
beweegbare waterkering.
Deze tunnel heeft een fiets- en voetgangerspad en twee rij-
banen met daartussen een waterval. Deze hele onderdoorgang 
kan worden afgesloten door middel van een waterkering.
De waterkering is gemaakt om te zorgen dat in het geval van 

een dijkdoorbraak, bewoners van Rotterdam en Barendrecht 
droge voeten houden. De hydraulische cilinder van de water- 
kering drijft een hefdeur aan die bij overstromingsgevaar  
binnen 15 minuten sluit.
Eind februari is de deur door Stadsbeheer, gemeente Rotter-
dam, getest. Na het handmatig wegdraaien van de borgpen-
nen, werd de kering iets omhoog gebracht. Onder het toeziend 
oog van het Waterschap Hollandse Delta zakte de kering.  
Binnen het kwartier was de kering volledig gesloten. De kering 
is vervolgens gecontroleerd en daarna weer teruggebracht naar 
de beginpositie. Kortom: een geslaagde test.

digitale buurtwachten op de 
Charloisse Lagedijk
Bewoners van de Charloisse lagedijk houden een oogje in het 
zeil via Whatsapp. Een moderne manier van buurtpreventie.

Bewoners van de Charloisse Lagedijk houden voortaan een 
oogje in het zeil via WhatsApp. Via dit gratis chatprogramma 
op de smartphone kan men elkaar direct waarschuwen bij ver-
dachte situaties. Je kunt dan direct een grote groep mensen 
inseinen en eventueel een foto of filmpje meesturen. Twijfel je 
over een situatie, dan kun je via WhatsApp ook overleggen of 
het nodig is de politie in te schakelen.

Gespecialiseerd in behandelen van:
diabetische- en reumatische voeten
Verwaarloosde voeten
Oncologische voeten
Schimmelnagels
Ingegroeide nagels
Likdoorns
Nagelcorrectie 
Nagelreparatie

Handverzorging

gediplomeerd pedicure en erkend lid van branchorganisatie

Charloisse Lagedijk 439 - 3084LA, Rotterdam
Telefoon 06 21228786

voetcarerotterdam@gmail.com - www.voetcarerotterdam.nl

Maak nu eenvoudig online een afspraak via onze website
kies een datum en tijd die u het beste uitkomt

Medisch Pedicurepraktijk VoetCare
specialist in Voet- en handverzorging

Problemen met beheer van uw financiën?
Zoekt u professionele hulp?

Neem vrijblijvend contact op.

www.svf.nl 
Postbus 61 - 2860 AB  Bergambacht - Tel. 0182-351557 - bergambacht@svf.nl

De buurt wordt zo weer een stukje leefbaarder en veiliger; 
ineens komen er honderden ogen bij die de boel in de gaten 
houden. De betrokkenheid bij de eigen buurt wordt vergroot. 
In de omgeving worden stickers opgeplakt om te attenderen op 
de aanwezigheid van de WhatsApp buurtpreventie.
In heel Nederland zijn al 258 WhatsApp-groepen opgezet 
die aan deze moderne manier van buurtpreventie meedoen. 
Ondernemers kunnen elkaar bijvoorbeeld waarschuwen voor 
klanten die zich verdacht gedragen, of als je de hond uitlaat en 
ziet dat een verdacht persoon zich bij een huis ophoudt sein je 
ter plekke alle buren in. Het is snel, simpel en effectief en blijkt 
een groot succes te zijn.
De Charloisse Lagedijk en omgeving doet hier nu ook aan mee. 
Wilt u ook lid worden van deze Whatsapp Buurtpreventiegroep 
Charlois Zuidrand (en heeft u een smartphone)? 
Stuur dan even een mail met uw telefoonnummer naar  
secretariaat@bocl.nl. Hier zijn ook voor 1 euro per stuk stick-
ers verkrijgbaar voor op het raam of de brievenbus.
Op de website http://wabp.nl/ is te zien welke buurten allemaal 
al meedoen en staat meer informatie.
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Windmolens in onze buurt
08
09de Zuidranders 

Kruiswoord

de volgende bedrijven ondersteunen de Belangenorganisatie Charloisse lagedijk

In deze rubriek vragen wij de lezer of zij ons iets kunnen ver-
tellen over het getoonde voorwerp. Deze keer wederom een 
gebruiksvoorwerp. De vraag is, wat is dit voor een voorwerp, 
en waar werd dit  voor gebruikt?

Stuur het goede antwoord voor 15 mei per mail naar de 
redactie van de Zuidrander [secretariaat@bocl.nl]
Onder de juiste inzendingen verloten wij een heerlijk flesje 
wijn.

Winnaar vorige raraWat? Jeroen de Jong, Sliedrechtstraat 71.  
Het getoonde voorwerp was een tondeldoos. Voorloper van 
de aansteker/lucifers.

de oplossing van de kerstpuzzel luide als volgt: 
ooK VolGEnd Jaar KunT u oP ons rEKEnEn
Winnaar APk keuring Vakgarage Leeuwenburg: 
Joop van Rijswoud, bewoner Charloisse Lagedijk 609

horiZonTaal
1. helder wit 6. hooghartig 9. gevaar 12. bevel 13. vulkaan 
op Sicilië 14. vrouwtjesaap 15. met name 17. Europeaan  
19. nuchtere bestuurder 20. IJslandse kroon 21. transactie  
23. van een bepaalde stof 25. lokroep voor eenden 26. sociaal 
verkeer 28. diameter van bevroren sater 30. slijk 32. ad in-
terim 33. windvlaag 34. gepensioneerd 35. voormalig Europ-
ees verbond 37. munteenheid 40. knoopwerk 45. samen 47. 
naar buiten 48. licht worden 49. inhoud 50. ongeveer [afk.]  
51. heel kort geleden 53. oppervlaktemaat 54. schoolonderzoek  
55. rivier in duitsland 56. pienter 58. kunstmatige intelli-
gentie 59. onvoorspelbaar gebeuren 60. kaartje om te vliegen  
62. naarstig

VErTiCaal
1. kort 2. middellijn 3. uitgescheurde krantenberichtje  
4. in orde 5. spie 6. paringsgedrag 7. allterrain bike 8. on-
bespreekbaar 9. spoorstaven 10. kinbaardje 11. griekse letter  
12. uiterlijke overeenkomst 16. naald en draad 17. biseksueel 
18. gedeelte 21. lengtemaat [afk.] 22. natuurlijke logaritme 
23. mengelwerk 24. nikkel 26. rivier in Siberië 27. dom kijken 
29. sportartikel 31. sportorganisatie 36. genieting 37. voeg-
woord 38. sportterrein 39. muziekinstrument 40. het kleinste 
aantal 41. werkplaats 42. rooms-katholiek 43. op de wijze van 
44. openbare verkoop 46. uiting van aarzeling 50. onder leiding 
van 52. onwilkeurige zenuwtrek 55. hoog aanzien 57. midden 
en kleinbedrijf 61. meervoud [afk.]

in de voormalige stadsregio rotterdam spraken de gemeenten, 
provincie Zuid-holland en andere partijen af om minimaal 
150 MW aan windenergie te realiseren in 2020. dat is vast-
gelegd in het Convenant realisatie Windenergie stadsregio 
rotterdam 2012.

Bij de uitvoering van het convenant is gebleken dat op een 
deel van de eerder aangewezen locaties minder turbines ge-
realiseerd kunnen worden dan gepland. Om de afgesproken 
opgave van 150 MW te halen zijn alternatieve locaties nodig. 
In een gezamenlijk proces hebben gemeenten en provincie 
een lijst opgesteld met mogelijke alternatieve locaties in de 
regio Rotterdam. Om een zorgvuldige afweging te maken laat 
de provincie deze locaties onderzoeken op geschiktheid voor 
windenergie. Hiervoor worden de effecten van windturbines  
op het milieu en de leefomgeving beschreven in een milieu-
effectrapport (planMER). Aan de orde komen onderwerpen 
zoals: geluid, slagschaduw, veiligheid, natuur en landschap. 
Dit staat beschreven in het Startdocument planMER partiële 
herziening VRM windenergie.

Wat speelt nu? Zienswijzen en adviezen
De opzet van het milieueffectonderzoek en de onderzoeksloca-
ties staan in het Startdocument planMER partiële herziening 
Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) windenergie. Dit document 
heeft ter inzage gelegen. De provincie heeft hierop 376 unieke 
zienswijzen binnengekregen. Deze zijn afkomstig van en / of 
ondertekend door 4020 personen. Momenteel werkt de provin-
cie aan het samenvatten en opstellen van antwoorden op deze 
zienswijzen.
Wij als bewonersorganisatie vinden de locatie Bedrijfsterrein 
Charloisse Poort en het Zuidelijk Randpark geen goede locatie 
voor windmolens. Wij vinden het überhaupt een slecht plan om 
die enorme windmolens in dicht bevolkt gebied te plaatsen,. 
De bewoners op de Charloisse Lagedijk hebben ook al genoeg 
overlast van b.v. de A15, Betuwelijn, Metrobaan etc. Op nog 
meer grootschalige overlast in welke vorm dan ook zitten wij 
niet bepaald te wachten.
Om die reden hebben wij als bewonersorganisatie bij de  
Provincie Zuid Holland ook een zienswijze ingediend, waarin 
wij onze bezwaren voor de bouw van de windmolens op de 
hierboven genoemde locaties verwoorden. 
Zodra hierover meer duidelijkheid is, laten wij u dat natuurlijk 
weten. Zie voor verder info http://www.zuid-holland.nl/onder-
werpen/energie/
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PraktisChE tuin & Erf tiPs

Voorkom tulpenleed
Is het voorjaar koud en nat, dan is er kans op tulpenvuur.  
Symptomen: op de bloem verschijnen bruine vlekjes; wat later  
worden de bloemen bedekt met grijs schimmelpluis. Rooi de 
bollen en gooi ze weg. Voorkomen: wees matig met de stik-
stofbemesting en plant de tulpen ieder jaar op een andere 
plek.

 Paardenbloemen uitsteken
In de wilde bloemenweide mogen ze blijven 
staan, maar in het gazon zijn ze vaak hinder-
lijk. Neem om paardenbloemen uit te steken 
een aspergesteker die u schuin naar beneden 
steekt vlak naast de aanzet van de plant.  
Met een beetje geluk trekt u de paardenbloem 
met wortel en al uit. Blijft er een klein stukje 
wortel zitten, dan zal de paardenbloem weer 
uitgroeien.

Kies voor bloemetjes 
en help de bijtjes

De bij sterft uit. Het aantal bijen neemt 
wereldwijd in een schrikbarend tempo 
af, en dat is zorgwekkend. Bijen spelen 
een belangrijke rol in de voedselketen: ze  
bevruchten onze planten. Zonder bevrucht-
ing geen vrucht, en zonder vrucht geen voed-
sel. Niet voor ons, en niet voor andere dieren.

Het is dus van groot belang dat we allemaal 
(bedrijven, overheden, jij en ik) doen wat 
we kunnen om de bij te ondersteunen.  
Hoe? Heel simpel, plaats bloemen in je tuin 
of op je balkon. Planten als lavendel ruiken  
heerlijk, zijn geweldig voor de lokale  
bio-diversiteit, en kunnen zelfs worden ge-
bruikt voor de thee of als luchtverfrisser!

Verder is het ontzettend belangrijk dat je 
geen giftige bestrijdingsmiddelen gebruikt 
in je tuin. Trek meer bijen aan in je tuin en 
geef de bij een duwtje in de rug!

Strakke haag
Een hoge taxushaag vraagt om een speciale snoei-
wijze. Zet staven betonijzer in de grond en span  
hiertussen een metselkoord. Dit is een goed hulpmiddel 
voor een strakke snoei. Een haag vangt meer zon en 
groeit dichter als hij aan de onderzijde breder is dan de 
boven-zijde. Snoeiregel: werk altijd van beneden naar 
boven en van u af: schuin omhoog dus.

Informatie over 
bouwplannen asVZ
op maandag 18 januari 2016 heeft het bestuur van de BoCl 
een plezierig en informatief gesprek gehad met Martien  
Bosboom, senior projectleider huisvesting van asVZ, over de 
nieuwbouwplannen op het voormalig ToGr terrein (waar voor-
heen zorgorganisatie Tussendael was gevestigd). de plannen 
(in stadium van voorlopig ontwerp) zijn door het bestuur van 
asVZ goedgekeurd voor een verdere uitwerking, de financiering 
ervan is rond. het plan is ontworpen door KoW (zie http://www.
kow.nl/?p=9159) en geselecteerd uit vier architectenbureaus.

De juridisch-planologische uitwerking is op dit moment nog 

niet helemaal duidelijk, ASVZ heeft twee opties. Wachten op 

het nieuwe bestemmingsplan of de omgevingsvergunning 

aanvragen vooruitlopend daarop. [deelbestemming] Als het 

bestemmingsplan geen nieuwe vertraging oploopt is de reali-

satieplanning van beide opties ongeveer gelijk. Het ASVZ plan 

bestaat uit een aantal woonblokken van twee lagen met een 

kap gegroepeerd in een soort hofjes, de uitstraling van de ge-

vels is landelijk en kleinschalig. De woningen van deze blokken 

zijn horizontaal dan wel vertikaal verbonden, afhankelijk van 

de mobiliteit van de cliënten. Naast de cliëntenkamers zijn er 

per blok een aantal gemeenschappelijke woonkamers. 

De doelgroep voor deze woningen is de categorie lichamelijk 

zowel als verstandelijk gehandicapten jongeren, (van 4 tot 18 

jaar) sommige wonen er permanent, anderen komen alleen 

naar de dagbesteding. In de woningen is er plek voor ca. 68 

cliënten. Verder komt er een dagverblijf voor de dagopvang van 

ca. 90 kinderen. De totale omvang is nog niet helemaal zeker 

omdat de gemeente maximaal ca. 50% van de cliënten moet 

aanleveren. Als hier geen zekerheid over komt zal ASVZ de 

omvang van dit blok verkleinen tot de eigen behoefte. Ook dit 
blok heeft een woonhuis/boerderijachtige uitstraling.
Het plan is gesitueerd in de zuidwest driehoek van het plange-
bied nabij de kruising van Krabbendijkestraat en de Charloisse 
Lagedijk. De ontsluiting van deze locatie is voorzien vanuit 
de Krabbendijkestraat, ongeveer op de plaats van de huidige 
bestaande toegangspoort. De voorlopige planning voor de start 
van de bouw is voorzien in het eerste kwartaal van 2017, de 
oplevering zal ongeveer één jaar later gaan plaatsvinden.

Zoals uit de bovenstaande informatie blijkt, zal ASVZ slechts 
een relatief klein deel van het totale bestemmingsplan Lage 
Weide bebouwen. ASVZ is ook niet op de hoogte van de rester-
ende bouwplannen in het gebied. Uit de concept plankaart 
hebben wij (zeer voorlopig en onder alle voorbehouden!)  
opgemaakt dat hier tussen 150 a 200 eengezinswoningen 
worden gerealiseerd, dit is inclusief de locatie van het tijdelijke 
zorghotel. 

Dit lijkt op gespannen voet te staan met de eerder gepresen-
teerde Charloisse Lagedijk Visie 2030 waarin de hele strook 
Lage Weide als zorgbestemming is benoemd. Verder lijkt het er 
op dat langs de Charloisse Lagedijk (aan de zijde met oneven 
huisnummers) kavels voor vrijstaande woningen worden uit-
gegeven. Uiteraard zal een en ander pas duidelijk worden bij 
de presentatie van het definitieve ontwerp bestemmingsplan. 
Dit zal volgens de informatie van de gemeente in de komende 
weken moeten gaan plaatsvinden.

Om een en ander uit dit artikel te kunnen plaatsen voegen wij 
een aantal tekeningen aan dit artikel toe.

Tuinieren in april
•  Dood blad en plantenstengels afknippen; let op,  

knip het uitlopende jonge blad niet weg

•  Grassen pluizen; pluizen in plaats van knippen heeft  
een natuurlijk effect en laat de jonge spruiten in-
tact.

•  Vlinderstruik terugsnoeien; knip wel net boven een 
groene knop. Hier zit de meeste groeikracht van 
dezer struik.

•  Klein gehakseld plantmateriaal kan terug op de 
border als bemesting.

•    Onkruid uittrekken en afvoeren; bij uittrekken in  
plaats van wieden ziet u beter het verschil tussen 
onkruid en gewenste zaailing.

•   Snoei de struikrozen niet te kort [op kniehoogte];  
zo groeien de planten sneller, n de jonge rozen-
scheuten vragen om licht.

•   Dode planten verwijderen en bijplanten.
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ThEraPiEVorMEn 
• Algemene fysiotherapie

• Bekkenfysiotherapie

• Craniosacraaltherapie

•  Oedeemtherapeut en lymfedrainage

•  Ademhaling en ontspanningstherapie

•  Spatadertherapie bij zwangerenFYsioThEraPEuTEn
Mevr. C. Appeldoorn
Mevr. d. Schoot
Mevr. S. Weitering

Serooskerkestraat 7a
3086 HW Rotterdam
Telefoon 010 - 4809656
fysiopendrecht@kpnplanet.nlwww.fysiopendrecht.nl

PRAKTIJK FYSIOTHERAPIE EN 
          BEKKENTHERAPIE PENDRECHT

‘VErhaLEn Van EEn POLitiEagEnt – gastCOLumn PiEt kats’

112, het gevreesde nummer
Sinds de campagne van 112 en 0900-8844 lijkt het wel of de 
burgers vrees hebben om 112 te bellen. Er wordt veel te weinig 
112 gebeld bij verdachte situaties. 

Rob rijdt met zijn vrachtwagen op een rondweg in de regio. 
Het is ongeveer 05:00 uur en het begint al licht te worden. 
Net achter het stuur en nog een beetje slaperig neemt hij de 
rotonde bij de A weg. Tijdens het nemen van de rotonde be-
schijnen de koplampen van zijn vrachtwagen het riet langs de 
sloot, die naast de rotonde ligt. In een flits meent Rob een 
reflector van een fiets waar te nemen en ziet dat het riet op die 
plek verbogen is. Rob rijdt door, maar de situatie houdt hem 
wel bezig. Volgens mij lag daar toch echt een fiets en was het 
riet verbogen, denkt Rob. Misschien heeft opgeschoten jeugd 
een fiets in de sloot gegooid. Het zal wel niets zijn. Ik ga hier 
de politie niet voor bellen.

Inmiddels rijdt Rob op de autosnelweg in de richting van het 
zuiden en is hij een half uur verder. Maar de situatie blijft aan 
hem knagen en het stemmetje in zijn hoofd schetst een ander 
scenario.
Stel je voor dat er iemand in de sloot is gereden die nacht en 
daar nu nog ligt. Dat zou zomaar eens kunnen. Rob neemt 
een cruciale beslissing, hij belt 112. De meldkamer hoort het 
verhaal van Rob aan. Rob excuseert zich nog eens dat hij miss-
chien spoken ziet en misschien wel helemaal voor niets belt, 
maar de centralist van de meldkamer neemt de melding se-
rieus en stuurt een politieauto.

Als mijn collega Erik en ik ter plaatse komen zien we inderdaad 
op de rotonde dat het riet verbogen is en bij het uitstappen 
zien we een fiets in het riet liggen. Tot mijn grote schrik zie ik 
een arm in het water. Tegelijkertijd brult Erik dat er iemand in 
het water ligt. Ik vraag Erik om de meldkamer te roepen voor 
assistentie, gooi mijn jas uit, doe mijn koppel af en ga door 
het riet naar de persoon toe. Half in de sloot, met het water 
tot de borst, zit een jongen. Ik schat hem rond de 16 jaar oud. 
Ik denk dat hij al overleden is, zo bleek is zijn gezicht. Ik stap 
naast hem in de sloot en pak hem onder zijn oksels om hem 
eruit te trekken. Hij kreunt, slaat zijn ogen op en kijkt me aan. 

Wat ben ik ontzettend blij dat hij nog leeft. Erik heeft inmid-
dels om een ambulance gevraagd en een extra politieauto ter 
assistentie. Omdat de kleding van de jongen helemaal gevuld 
is met water krijg ik hem er niet alleen uit. Erik stapt ook in de 
sloot en samen proberen we hem eruit te krijgen. Echter zijn 

politieverhalen.blogspot.nl/

beide benen van de jongen ver in de modder gezakt dus hoe 
harder we trekken, hoe meer we zelf in de modder zakken. Het 
lukt niet.

We verzoeken met spoed de brandweer ter plaatse en met 
vereende krachten krijgen we de jongen uit de sloot. Achteraf 
blijkt dat zijn lichaamstemperatuur zover was gedaald dat het 
geen uur langer had moeten duren. Als de jongen met de am-
bulance vertrekt naar het ziekenhuis staan we nog even na te 
praten met de collega’s. We zien er werkelijk niet uit en stinken 
een uur in de wind naar de modder uit de sloot. De brand-
weercollega’s bieden ons een gratis douche aan en spuiten de 
modder van onze kleding. Nadat we een zeil over de stoelen 
van de politieauto hebben gelegd rijden we terug naar het bu-
reau. Met kleding en al stap ik onder de douche om het eerst 
warm te krijgen.

Als ik klaar ben en achter mijn computer zit, bel ik eerst Rob 
op. Ik doe verslag van het hele incident en complimenteer hem 
met zijn alertheid en het feit dat hij het ‘gedurfd’ heeft om 112 
te bellen. Rob wordt later door ons in het zonnetje gezet, in het 
bijzijn van zijn werkgever.

De jongen bleek veel alcohol gedronken te hebben op een 
feestje. Vermoedelijk is hij op weg naar huis de sloot ingereden. 
Door de zuigende werking van de modder en het forse alcohol-
gebruik kon hij niet meer op eigen kracht uit de sloot komen. 
Lijdzaam moest hij wachten…. Tot in dit geval Rob voorbij 
kwam.
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de volgende bedrijven ondersteunen de Belangenorganisatie Charloisse lagedijk

Bert Kats is brigadier noodhulp politie eenheid Rotterdam, hij maakt deel uit van het basisteam 
Charlois, en is hij motorrijder en ANPR verkeerscoördinator. In zijn Columns vertelt hij over zijn 
dagelijks werk als politieagent en wat dat met politiemensen doet. Op deze manier wil hij de mens 
achter de politieman tonen.

Schroom niet 112 te bellen
bij je ‘onderbuikgevoel’. 

112 daar red je levens mee, 
maar vang je ook boeven mee.

Vervangend vervoer
Onderhoud en 

reparatie
APK keuring

Banden

Trekhaken
Accessoires

Ruitreparatie
Financiering

Garantie

Aircocheck
Verzekering

Vakantiecheck
Aankoopkeuring

Vakgarage Leeuwenburg is als merkonafhankelijke kwaliteitsgarage 
aangesloten bij de organisatie Vakgarage. Alle voordelen van deze grote, 

landelijke organisatie vormen in combinatie met het persoonlijk contact en 
de service van het lokale autobedrijf de basis voor een succesformule.

Charloisse Lagedijk 548  -  3084 LG Rotterdam
T: 010-4804976  -  E: info@vakgarageleeuwenburg.nl

www.vakgarageleeuwenburg.nl
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Vakgarage Leeuwenburg is als merk-

onafhankelijke kwaliteitsgarage  

baangesloten bij de organisatie  

Vakgarage. Alle voordelen van  

deze grote, landelijke organisatie  

vormen in combinatie met het 

persoonlijk contact en de service  

van het lokale autobedrijf de basis 

voor een succesformule.

Charloisse Lagedijk 548 - 3084 LG Rotterdam -T: 010-4804976 
 E: info@vakgarageleeuwenburg.nl - www.vakgarageleeuwenburg.nl

• Vervangend vervoer
• Onderhoud en reparatie
• APK keuring
• Banden
• Trekhaken
• Accessoires
• Ruitreparatie
• Financiering
• Garantie
• Aircocheck
• Verzekering
• Vakantiecheck
• Aankoopkeuring

Voor elke gelegenheid 
handgemaakte shawls 

van wol op zijde
en andere 
vil tprodukten.

www.creationjanine.nl
info@creationjanine.nl
tel.: 06-33054329
Charloisse Lagedijk 437
3084 LA  Rotterdam

Tevens 
workshops
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NIEUWBOUW CharloissE laGEdiJK 510
Oplettende bewoners hebben inmiddels gemerkt dat de oude 
woning van de familie Fokkema op de Charloisse Lagedijk 510 is 
gesloopt. Op de zelfde locatie zal een nieuw huis worden ge-
bouwd. Op bijgaande tekening krijgt u een goede indruk hoe de 
nieuwe woning er in de toekomst zal gaan uitzien.

Kort Buurt nieuws

HISTORISCH COLLECTIEf Charlois 
In de nieuwe nachtegaal is vanaf 8 april 2015 historisch  
Collectief Charlois gestart. 6 heren met een gedeelde passie  
voor de historie van Charlois nemen u 1 keer per maand mee 
op reis door Charlois van vroeger en nu. Er gaat ruimte zijn voor 
ontmoeting, praten over vroeger en het ruilen van o.a. foto's. 
Iedereen mag en kan zijn verhaal hier kwijt!

Voor financieel overzicht bij u thuis
hypotheken - verzekeringen

Nikkelstraat 3 c - 2984 AM Ridderkerk
Telefoon: 06-14735619 - E-mail: g.franken@franken-kayis.nl

inBraaK
BEGRAAfPLAATS 
CHARLOISSE 
LAGEDIJK 

Op 1 of 2 maart is er inge-
broken op de Protestantse  
begraafplaats aan de  
Charloisse Lagedijk 680.  
De daders hebben een  
tractor met een waarde van 
16.000 euro meegenomen. 

Ook was er flinke schade 
aan opslagplaats en hekken 
aangericht. Het betreft een 
blauwe tractor van het merk 
Iseki type TH4260. Indien 
iemand iets gezien of gehoord 
heeft laat het dan weten via 
de politie op 0900-8844

REfERENDUM 
OP 6 aPril

Als het goed is heeft u inmid-
dels allemaal de stempas voor 
het raadgevend referendum 
op 6 april ontvangen. 
 
Of u nu voor of tegen bent, 
het is belangrijk dat u in ieder 
geval GaaT stemmen.  
Want u kent het spreekwoord, 
wie zwijgt stemt toe. Kunt u 
zelf niet stemmen, machtig 
dan een buurman/vrouw of 
een familielid om voor u te 
gaan stemmen. 
Het referendum over  
Oekraïne, waar gaat dat 
eigenlijk over?  
Zie https://geenpeil.nl/

AfSCHEIDSRECEPTIE KindErdaG-
VErBliJF WilhElMinahoEVE
KDV en BSO Wilhelminahoeve gaat deuren sluiten. Voordat wij op 
vrijdag 29 april 2016 voor de laatste keer het licht uit zullen 
 doen op Kinderdagverblijf Wilhelminahoeve en Buitenschoolse 
opvang het Voorhuis willen wij, in samenwerking met de 
Ouder=commissie, een afscheidsreceptie/pannenkoeken feest 
organiseren voor de pedagogisch medewerksters Mirjam, Kirsten, 
Wanda, Samantha, Monique en Sabrina

De receptie is gepland op donderdag 21 april 2016 van 17.00 
tot 19.00 uur op de locatie Kinderdagverblijf Wilhelminahoeve en 
Buitenschoolse opvang het Voorhuis.

Ouders en oud ouders en de kinderen welke op Kinderdagverblijf 
Wilhelminahoeve en Buitenschoolse opvang het Voorhuis heb-
ben gezeten zijn van harte uitgenodigd. We hebben de ouders 
gevraagd om hun lekkerste pannenkoeken te bakken en mee te 
brengen naar de afscheidsreceptie zodat wij met kinderen,  
ouders en de pedagogische medewerkers een afscheid kunnen 
vieren met een lach en een traan. Mocht u het leuk vinden om als 
oud ouder met uw kind te komen dan kunt u dit doorgeven via 
email aheezen@kinderopvanghumanitas.nl.
Naschrift redactie: Het zal straks een stuk stiller worden op de 
Charloisse Lagedijk als de kinderen weg zijn. Een nieuwe bestem-
ming voor het pand is nog niet bekend, dus wat er terug gaat 
komen is nog onzeker.



NU IN ONZE SHOWROOM

C I V I C  - E d i t i o n

DE HONDA CIVIC  IS VERKRIJGBA AR VANAF B-L ABEL.  CO
2
-UITSTOOT: MIN. 99 G/KM - MA X. 149 G/KM. GEMIDDELD BRANDSTOFVERBRUIK: MIN. 1 OP 26,3 KM (3,8 L / 100 KM) - MA X. 1 OP 15,6 KM (6,4 L / 100 KM).

ACHTERBUMPERVOORBUMPER

 Wielbogen in metaalkleur 

 X-Edition voorbumper in metaalkleur 

 X-Edition achterbumper in metaalkleur 

 X-Edition 17" lichtmetalen velgen 

X-Edition Pack
(beschikbaar op Elegance Navi) 

 € 1.000,-
€ 2.200,-

Uitzonderlijke korting  - € 1.200,-

TOT € 5.700,- VOORDEEL

G. VERHAGEN AUTO’S B.V.
Driemanssteeweg 698 3084 CB Rotterdam Tel. 010-4801166 
www.honda-verhagen.nl


