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Van de redactie
Dit is de laatste Kralingseveer Krant van dit
jaar. En de laatste die namens Stichting tot plaatselijk
nut Kralingseveer wordt uitgegeven.
Zoals je op de nieuwjaarskaart van het Nut heb
kunnen lezen, stopt de stichting omdat ze niet langer
aan de wet- en regelgeving kan voldoen. En omdat
onze wijk in maart een eigen wijkraad kiest. Deze zal
de belangen van ons dorp behartigen. Het Nut wil alle
onbezoldigde redacteurs, fotografen en bezorgers van
de wijkkrant bedanken voor hun inzet.
Gelukkig heeft de gebiedscommissie aan
eindredacteur Désirée Valten geld beschikbaar
gesteld. Dus ze kan, samen met mensen uit de wijk,
ook volgend jaar de Kralingseveer Krant blijven
maken. Wil jij hierin iets betekenen? Heb je tips, foto’s,
vragen? Wil je fotograferen voor de wijkkrant?
Of adverteren in de krant? Mail naar
info@kralingseveer.com.
We wensen je veel leesplezier en een heel mooi en
gezond 2022.

Prachtig Kralingseveer
Soms kan je zooo blij
worden van iets kleins.
Zoals de kerstverlichting op
de IJsselmondselaan.
Een initiatief van onze
wijknetwerker Lies van Pelt.
Voor 10 (tien!) jaar geregeld.
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Kerstnachtdienst
Op zaterdagavond 24 december zal de
kerstnachtdienst weer plaatsvinden in de Laankerk.
Het thema van deze avond is ‘Als de LIEFDE niet
bestond’. Het beloofd een afwisselende avond te
worden met zang en declamatie. U/jij bent van harte
welkom! Via de website www.laankerk.nl bestaat
ook de mogelijkheid om thuis mee te kijken en te
luisteren. De dienst begint om 21.00 uur. De kerk
gaat om 20.30 open.

KERK IN CORONATIJD
Inmiddels leven we in een samenleving waarin de
Corona Pandemie bijna normaal begint te worden.

Terugblik:
Maaltijd voor de Wijk

Het gaat ook ons in de Laankerk helaas niet voorbij.
Normaliter komen we wekelijks twee keer per zondag
in twee diensten bij elkaar. Door de pandemie
kunnen we momenteel per dienst maar met een
beperkt deel van de gemeente samenkomen om de

Op 12 november hebben we in de Laankerk een

afstand van 1,5 meter te waarborgen. Veel anderen

Maaltijd voor de Wijk georganiseerd. Wat ﬁjn om te

volgen de diensten online. Toch willen we betrokken

zien dat hier zoveel wijkbewoners op af zijn gekomen

blijven op elkaar. Zo organiseren we activiteiten

en dat we met elkaar mochten genieten van goede

voor kleine groepen. Daarnaast stimuleren we elkaar

gesprekken en lekker eten. We hopen velen van u bij

te bellen of elkaar digitaal op te zoeken om zo in

de volgende maaltijd weer te kunnen ontmoeten.

verbinding te blijven. Ook voor de wijk willen we een
rustpunt zijn in deze ingewikkelde tijd. We sluiten

In de tussentijd zijn er verschillende activiteiten waar

misschien wel onze deuren maar niet ons hart voor

u in contact kunt komen met de Laankerk.

de wijk. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek

Zie www.laankerk.nl

of zoekt u praktische hulp, klop dan zeker bij ons aan.
Contactgegevens vindt u op onze website
www.laankerk.nl.

OLIEBOLLENACTIE
Opnieuw willen wij u overheerlijke oliebollen en ander lekkers aanbieden voor een
zacht prijsje. Nu nog ruimer assortiment! Bestelopties :
1.

Flyer inleveren in de brievenbus van de kerk (binnenkort in uw brievenbus)

2.

Via www.laankerk.nl >> bestelknop Oliebollenactie

3.

Bestelling en gegevens mailen naar oliebol@laankerk.nl

Bestellen kan tot 30 december. Afhalen kan op 31 december tussen 09.30 tot 11.00
bij de Laankerk kraam. Liever laten bezorgen? Dat kan (2 euro bezorgkosten) op 31
december tussen 09:00 en 12:00. Voor vragen kunt u mailen naar:
oliebol@laankerk.nl of bellen naar 06-28901928 .

Leefomgeving Kralingseveer: het laatste nieuws
Er is weer heel veel gebeurd de afgelopen twee maanden. Zo komen buren in het verweer tegen
huisjesmelkers. Is er een nieuwe projectleider voor Het Nieuwe Rivium (pardon: Rivium District). Was er
een gesprek met de gemeente Capelle over het fietspad onder aan de dijk. En proberen we op een creatieve manier
de ontwikkeling van het Boumanterrein te versnellen.
Wil je actueel op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in jouw leefomgeving? Meld je aan voor de leefomgevingappgroep via 0647412762.

Tsunami van huisjesmelkers
Twee buren in de Buffelstraat besloten er nu maar
eens werk van te maken. Een andere buur had hen
gewezen op een aanvraag voor een verlenging van
een vergunning voor kamerverhuur in hun straat.
Steun van anderen is welkom, dus gingen ze langs om
handtekeningen op te halen.
“En dat zijn er uiteindelijk een stuk of veertig
geworden”, vertelt Tamara. “We wilden eerst een paar
buren vragen, maar iedereen reageerde zo positief dat
we een flink stuk van de Buffelstraat hebben gepakt.
Iedereen die we hebben gesproken, heeft ook
getekend.”
Wat is het probleem? Kort gezegd: overlast door
overbewoning veroorzaakt door mensen met een ander leefritme. Hoe zich dat uit? Esther: “De dingen die iedereen
in de straat wel herkent: buiten op straat hard praten midden in de nacht of deelscooters die worden opgeladen,
fietsen op de stoep, veel verloop ook, waardoor we onze buren amper kennen.”
“En dan is er de staat van onderhoud van de huizen”, vult Tamara aan. “In een klein huis zetten ze wat wandjes en ze
verhuren die hokken dan voor veel geld. Huiseigenaren komen ermee weg omdat de gemeente geen mensen in
dienst heeft weg om toezicht te houden en dan maar gewoon wegkijkt. En intussen verloedert de straat, je pikt ze er
zo uit, vodden voor de ramen in plaats van gordijnen, geen verf op de kozijnen, het ziet er niet uit.”
En het feit dat jonge gezinnen of stelletjes geen kans krijgen om een leuk huis te kopen en eventueel op te knappen.
“Dit is toch een volkswijk, ons kent ons, leuke buurt om kinderen op te laten groeien. Dit kan niet als elk huis
opgekocht wordt door vastgoedbeleggers.”
Iedereen die een handtekening heeft gezet, heeft inmiddels een brief gekregen. Esther en Tamara maken zeker
gebruik van de geboden mogelijkheid om een toelichting te geven bij de bezwaarschriftencommissie. “En we hopen
dat iedereen het doet. Dit is een moment om van ons te laten horen en dat moeten we pakken.”
De gemeenteraad aan het woord
Woensdag 8 december stond dit onderwerp op de agenda van de raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte:
‘Eerste wijziging Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021 om de start van de
opkoopbescherming in Rotterdam mogelijk te maken’. In slechts zestien wijken. Een bewoner uit de Buffelstraat
heeft ingesproken; het fragment is terug te luisteren op rotterdam.raadsinformatie.nl (onder agendapunt 2.08). De
boodschap is simpel: laat Kralingseveer óók meedoen met de opkoopbescherming, anders zal zeker een ‘waterbedeffect’ ontstaan. En zet de huurcommissie aan het werk (zie rotterdam.nl/wonen-leven/huurverlaging/ - in
Kralingseveer werkt het ‘huurteam’ op basis van no cure no pay).
Op 16 december heeft de gemeenteraad gedebatteerd over de voorgenomen opkoopbescherming. De Wijkkrant
moest echter eerder naar de drukker. Wordt vervolgd.

Projectleider Jacob Alkema: “Veel van jullie zorgen over
het Rivium komen terug in de MER-onderzoeken”

We spreken Jacob Alkema, sinds afgelopen zomer gemeentelijk
projectleider van ‘Rivium District’, op een druilerige middag in Daily’s.
De koffie- en broodjestent zit op de begane grond van Rive Republic,
het eerste kantoorpand op het Rivium dat is verbouwd tot woontoren
(met 113 studio’s). We vragen hem naar zijn eerste indruk nadat hij
zich had ingelezen.
“De ambities van het project, die blijven er voor mij uitspringen. Ze
spreken me ook echt aan, omdat er een visie achter zit. Het wordt niet
een stel verbouwde kantoorpanden rond een supermarkt. Wat dan
wel? Nou, hoe Katendrecht is ontwikkeld, dat vind ik wel een aardig
voorbeeld, zeker het Deliplein qua sfeer. Daar zie je de combinatie van
wonen, werken en gezelligheid die ons ook voor Rivium District voor
ogen staat. Kijk, uiteindelijk zijn het de inwoners die er iets van maken.
En de omwonenden natuurlijk, jullie wonen echt om de hoek, dat had ik me aanvankelijk niet zo gerealiseerd. Voor
ondernemers in Kralingseveer bieden de nieuwe buren trouwens ook kansen.”
We maken van de gelegenheid gebruik om onze
zorgen met ‘de nieuwe’ te delen. Over het parkeren,
zeker als Capelle vasthoudt aan zes auto’s per tien
huishoudens. Over de bezonning, als de nieuw te
bouwen woontorens inderdaad 120 meter of hoger
worden. Over het verkeer, zeker als de Rivium
Boulevard wordt afgesloten. Over het productiebos,
op een groenstrook die Capelle in de plannen
‘geannexeerd’ lijkt te hebben. Over de verstopping
van de Abram van Rijckevorselweg en de drukte op
het Kralingseplein en de A16, die alleen nog maar zal
toenemen omdat ook aan Rotterdamse kant een
bedrijventerrein (Brainpark) tot woonwijk wordt
ontwikkeld.
“Veel van jullie zorgen komen terug in de MER-onderzoeken die naar het zich laat aanzien komende zomer zijn
afgerond. Wat daar wordt onderzocht, voor zover dat niet al is gedaan voor het Gebiedspaspoort, is of de
bouwplannen voldoen aan allerlei wettelijke voorwaarden die te maken hebben met het leefmilieu. Dan gaat het
over mobiliteit, maar ook over bijvoorbeeld geluid. Of over de aantallen
woningen, de hoogte van de torens en of ze elkaar niet in de weg zitten.
Daarvoor is het noodzakelijk dat de vier projectontwikkelaars hun
afzonderlijke ontwerpen goed op elkaar blijven afstemmen.”
De ontwikkelaars hebben een site voor ‘de stad op de horizon’:
riviumdistrict.nl. Die verwijst bij lastige vragen, bijvoorbeeld over
bouwvergunningen, naar de gemeente. Je kunt je er ook opgeven voor
hun nieuwsbrief.
Veel meer is er nu niet te melden; buiten op het parkeerterrein nemen
we afscheid. Iets verder op de 1ste Straat nadert Rive Tower, het tweede
kantoorpand waar appartementen (84 stuks) in zijn gemaakt, de
voltooiing. In 2022 in de verhuur. Wij wandelen terug naar huis. Het
miezert nog steeds.

Nieuws van de oeververbindingen
Ben van Rooij praat ons vanuit het perspectief van de ‘overburen’ in De
Esch bij over het project MIRT-Oeververbindingen. En waar nodig behartigt
hij ook onze belangen. Onze dank is groot.
“De komende periode worden de vijf overgebleven scenario’s (drie bruggen- en
twee tunnel-opties) verder onderzocht; binnenkort komen de klankbordgroepen weer bij elkaar. Overigens is niet
duidelijk wat het uitstel van de nieuwe Kuip betekent voor Feyenoord-City en de (keuze voor de) oeververbinding.”
Het ontwerp Omgevingsvisie Rotterdam
(De Veranderstad: https://www.rrkc.nl/wpcontent/uploads/2021/09/OntwerpOmgevingsvisie-De-Veranderstad.pdf) is
gepubliceerd en zienswijzen ingediend.
“Bewoners krijgen te maken met de
gevolgen van de vele projecten in hun
leefomgeving. Een vorm van een integrale
visie en aanpak mag dan eigenlijk niet
ontbreken. Achter elkaar gezet: project
Oeververbindingen, Verstedelijking A-Z,
Feyenoord-City, Excelsior, Brainpark, EUR
en Rivium District. De omgevingsvisie staat
vol mooie intenties, maar duidelijke
grenzen en concrete randvoorwaarden
ontbreken. Een belangrijk doel en uitgangspunt is ‘leefbaarheid’; die moet verbeteren of minimaal gelijk blijven. De
Omgevingsvisie laat die bij ons in De Esch echter teruglopen.”
“Ander mooi streven: verbetering van de stedelijke leefkwaliteit. En dan staat er dat die ‘onder invloed van de
ingrepen de situatie op sommige plaatsen in Rotterdam iets zou kunnen verslechteren, maar dat de situatie op de
stad als geheel verbetert’. Je kunt dus pech hebben. En dat geldt ook voor ‘verdichting’. Klinkt best neutraal, zeker
als je het niet hebt over de effecten op het gedrag van mensen die dicht op elkaar wonen en geconfronteerd worden
met geluidsoverlast, vervuiling, agressie en asociaal gedrag.”
“Ten slotte is er binnen de Esch aandacht voor de eigen organisatorische structuur van de wijkorganen. Een nieuwe
structuur is nog niet definitief vastgesteld, maar we willen die baseren op onze vijf kernwaarden (red: samengevat):
ruimte & rust, groen, geen doorgaande routes, actief en samen.”

Fietspad onder aan de dijk:
geen visie, gemiste kans
Donderdagavond 2 december konden
‘naastwonenden’ van het bochtige en
geaccidenteerde fietspad onderaan de dijk
online hun zegje doen over de
aanpassingen die Capelle wil doen.
Ongeveer veertig inwoners, vooral uit
Capelle-West, logden in.
De presentatie door de projectleider was
best duidelijk en interactief; deelnemers
konden via een ‘online tool’ een paar keer
stemmen over de knelpunten. Capelle kwam zelf met de fietstunnel onder de Algeraweg en de kruisingen met de

Aert van Nesstraat en de Poolvosweg. Bewoners voegden er nog aardig wat knelpunten aan toe: de kruisingen met
de IJsselmondselaan, Rivium Boulevard en met een ‘privé uitrit’ van drie woningen in Capelle-West.
Capelle had ook wat oplossingen voorbereid. Helaas kon er alleen worden gekozen uit die voorbeelden; het mocht
deze avond eigenlijk alleen over het fietspad gaan. Vooraf ingestuurde ideeën zijn helaas niet besproken. De
belangrijkste: bekijk het héle dijkgebied en maak het fietspad onderdeel van letterlijk een breder plan. In haar
toekomstvisie 2020-2040 heeft de gemeente het nota bene zélf over een vergaande recreatieve functie van het
dijkgebied. Dat klinkt mooi, maar voorlopig is de dijk een racebaan voor ‘verkeershufters’. Zoals het fietspad
‘geterroriseerd’ wordt door scooters, brommers en speed pedelecs. In Rotterdam geldt een ruim twintig jaar oude
verkeersmaatregel om die snelle tweewielers van het fietspad te weren. Hup, de rijbaan op! En daar een maximum
van 30 km per uur, hatsikidee!
Zo ontstaat de indruk dat Capelle het vooral fietsers, e-bikes en scooters naar de zin wil maken. Bewoners van
Capelle-West zitten met de gebakken peren. Dat is erg genoeg, maar eens te meer valt op hoe onze ambitieuze
buurgemeente weigert verder te kijken dan de neus lang is. Dat zie je in meer projecten, denk aan het Rivium en het
Snelfietspad midden door ’s-Gravenland. Participatie van inwoners wordt al te snel een verplicht nummer, een vinkje
dat gezet moet worden. Een echt gesprek gaat Capelle angstvallig uit de weg.
De uitsmijter zat aan het begin: de projectleider opende met het maken van excuses aan de bewoners van
Kralingseveer, althans aan hen die een uitnodiging hadden ontvangen (het uitnodigingsbeleid was nogal onduidelijk).
Waarom hij excuses aanbood? In de adressering stond Capelle aan den IJssel, in plaats van Rotterdam.

Kralingseveer Aan Zet
Het AD berichtte op 29 november dat er geen schot zit in
de plannen voor het Boumanterrein. En dat klopt als een
bus. Raimond Fraanje, gebiedsaccountmanager bij de
gemeentelijke dienst Stadsontwikkeling, heeft nog eens
bevestigd wat iedereen al wist. Hij zei het alleen anders.
In zijn woorden is de opgave ‘te grootschalig en
complex’. En daarvoor is ‘op dit moment helaas geen
plancapaciteit beschikbaar’. Kwestie van keuzes maken,
denken de initiatiefnemers van het bezoek (in juli) aan
Van Herk om te zien wat de plannen eigenlijk waren. En
wat voor het onderhoud van het gravelveld geldt (zie de
vorige Wijkkrant), geldt ook voor het Boumanterrein: een
stukje Rotterdam dat de gemeente links laat liggen.
Vergeten. Verwaarloosd. Geen aandacht.
Er is ook positief nieuws. Dankzij de connecties van een
inwoner van de Damhertstraat heeft een
projectontwikkelaar aangegeven mogelijk geïnteresseerd
te zijn in het Boumanterrein. Dat balletje duwen we
richting Van Herk Groep, de eigenaar die vast is gelopen
op gemeentelijke onwil. Misschien kunnen ze de
krachten bundelen? Wordt dus vervolgd.
Het positieve nieuws is nog niet op: bouwkundige- en architectuuropleidingen binnen de TU Delft en de Hogeschool
Rotterdam kunnen ‘echte’ onderzoeksprojecten voor hun studenten goed gebruiken. Zij kunnen bijvoorbeeld de
‘grootschalige en complexe’ entree van Kralingseveer vanuit allerlei perspectieven onderzoeken. Zo doen ze feitelijk
het werk van de gemeente Rotterdam. Niet erg, als het maar gebeurt. En als die opleidingen toch bezig zijn, kunnen
ze studenten ook plannen laten maken voor héél Kralingseveer. Hebben we écht iets om met elkaar in de wijk over
te praten; mooie klus voor de nieuwe Wijkraad om dat te organiseren. Alternatief is dat Stadsontwikkeling over een
jaar of vijf met precies één volledig uitgewerkt en doorgerekend plan komt waarvoor we bij het kruisje mogen
tekenen. Wie zei daar ‘Wijk Aan Zet’?

Sinterklaasfeest in de speeltuin
Op 27 november speelde in de speeltuin ‘Het pakjesraadsel’
van theatergroep ‘Kijk haar nou’. De dertig aanwezige
kinderen genoten van deze Sinterklaasvoorstelling. En na
afloop kregen ze ook nog eens snoepgoed en een presentje
van de Pieten.

Met dank aan de
Gebiedscommissie Prins-Alexander.

Blessure?
Fysiotherapie
Sportfysiotherapie
Manuele therapie
Oedeemtherapie
Psychosomatische fysiotherapie
Bekkenfysiotherapie

www.fsfysio.nl
010–2881128
06–30303344

Hij komt, hij komt… De wijkraad!
In eerdere edities van de Wijkkrant hebben we er al de nodige aandacht aan besteed: De wijkraad! Via de wijkraad
kunnen bewoners, organisaties en ondernemers bij de gemeente aandacht vragen voor dingen zij belangrijk vinden.
Zoals meer groen, welzijn, bereikbaarheid van de wijk of veiligheid op straat.
Er komen 39 wijkraden door heel Rotterdam. Ze vervangen de gebiedscommissies, wijkcomités en huidige
wijkraden. De leden worden verkozen tijdens de wijkraadverkiezingen. Deze zijn op woensdag 16 maart 2022,
tegelijk met de gemeenteraadsverkiezing.
Kralingseveer krijgt een eigen wijkraad. Alle Rotterdammers die op 16 maart 2022 16 jaar of ouder zijn kunnen zich
verkiesbaar stellen. Ga jij je verkiesbaar stellen voor de wijkraad? Laat dat dan ook weten via
info@kralingseveer.com, dan kan je jezelf in de volgende Wijkkrant voorstellen aan je wijk.

Gravelveld weer toonbaar
Aan de boom blijven schudden
blijkt vruchten af te werpen: het
gravelveld is na lang aandringen
en belletje trekken op Coolsingel
40 toonbaar gemaakt – zijn ze
een volle dag zoet mee geweest.
En nu graag een beetje
bijhouden!
PS: de toekomst van het
gravelveld; dat is nou echt een
mooi onderwerp voor de
wijkraad van Kralingseveer!

FOTO MARC BLOKLAND
WINTER 2021

Piet de Man: “Kralingseveer gaat me nog steeds aan het hart”
In de vorige Wijkkrant meldden we al dat Piet de Man, alias de burgemeester van Kralingseveer, stopt met het
voorzitterschap van het Nut Kralingseveer. Hiermee komt een einde aan zo’n dertig jaar belangenbehartiging voor
onze wijk. We blikken met Piet terug op die periode.
“Ik ben in 1942 geboren op Buffelstraat 125. Na 1,5
jaar verkering, m’n vrouw Cisca was vijftien toen ik
haar leerde kennen, zijn we verloofd. Na ons trouwen,
ik was 22, konden we hier geen huis krijgen. De
melkboer zei ‘nee ik heb al heel veel huizen verkocht’.
Er waren hier vier melkboeren en die bezaten veel
woningen. Ze waren rijk omdat ze de melk
aanlengden en de hele week opschreven wat je bij
hen kocht. Als je dan ging afrekenen betaalde je
dubbel.”
Kleine winkeliertjes naar de sodemieter
“Vroeger had je op elke hoek van de straat een
winkel. Nu niets meer. Dat komt doordat mensen niet
meer in het dorp kochten maar naar De Schuur gingen
op de ‘s Gravenweg. Dat werd later Den Toom op de
Oudedijk, nu de AH. Met z’n allen werkten we die
kleine winkeliertjes naar de sodemieter. Net zoals
mensen nu allemaal spullen uit China laten komen;
daarvan gaat onze eigen economie kapot.
Ondertussen trekken de Chinezen de wereld over om
wegen aan te leggen, grond met water eronder te
kopen. We doen het zelf.”
Tijd om me in te zetten
“Na ons trouwen gingen we op de Brede Hilledijk
wonen. Dat was een heel slechte woning, de kinderen
waren altijd ziek. Daarna verhuisden we naar de Korte
Kade in Kralingen en toen weer terug naar
Kralingseveer, in de Luipaardstraat. Via allerlei wegen,
Piet werkte onder andere ook voor Bouman
Meubelen, kwam hij terecht in de haven. “Ik was toen
32 jaar en werkte in de put. Dat wil zeggen: overslag
van massagoederen zoals erts en graan. Ik viel op bij
de leiding en ben toen naar de Havenvakschool
gestuurd. Hier heb ik de ene cursus na de andere
gevolgd. Op ‘n gegeven moment moest ik op kantoor
komen werken in de Waalhaven. Toen ging alles naar
de Maasvlakte. Uiteindelijk kon ik met een mooie
regeling stoppen met werken. Ik was begin vijftig. En
toen had ik dus alle tijd om me in te zetten voor de
wijk.”
Stichting Wijkorgaan Kralingseveer
“Ik trainde bij CKC de meiden en ik werd gevraagd
voor Stichting Wijkorgaan Kralingseveer. In 1996 werd
ik voorzitter van de SWO. Ik deed van alles in de wijk.
Belangenbehartiging bij de deelgemeente, de
buitenruimte in de gaten houden, een wijkfeest
organiseren.”

Bestuurswisseling SWO met rechts een jonge Piet
“In het oude wijkgebouw ’t Veer had ik een aparte
kamer en hield ik spreekuur. Mensen kwamen bij mij
vanwege financiële problemen. Of omdat ze wilden
scheiden. Dan vroeg ik: Sla je elkaar de hersenen in?
Kan je elkaar niet luchten of zien? Of heb je
problemen met communicatie? Vaak speelde het
laatste. Als je van je werk, waar je op je tenen moet
lopen, thuiskomt en je gaat in je stoel zitten zwijgen
en je vrouw doet dat ook, dan heb je niets met elkaar.
Dan zeg ik: gebruik je verstand, zet die tv uit, zet een
plaatje op en dans met elkaar, speel met je kinderen.
Ik kan er zo giftig om worden; ouders voor de tv en de
kinderen de straat op sturen met 5 euro. Geen
wonder dat het niet goed gaat met die kinderen; thuis
is de kern.”
Piet als organisator en fotograaf tijdens de
Kralingseveerdag

Goede relatie met deelgemeente
“Met de deelgemeente kon ik lezen en schrijven. Zo
hebben we ervoor gezorgd dat het gravelveld
behouden is voor algemeen gebruik. En op alle
hoeken van de straten zijn op- en afritten is voor
rollators en rolstoelen. Er zijn extra parkeerplekken
gemaakt op het secundaire deel van de
IJsselmondselaan. En de opgang naar de wijk is
opgeknapt; die was ernstig aan het verzakken”
Piet bij de officiële opening van de oprit naar de dijk

“Die deelgemeenten hadden ze nooit moeten
afschaffen. Ten eerste weet je nu niet meer met wie
je moet bellen. Ten tweede gaat besluitvorming traag.
Ten derde is alle kennis over de wijk verdwenen. Nu
krijgen we weer een wijkraad net als vroeger en over
een paar jaar wordt die vast weer vervangen door een
deelgemeente. Zo is de cirkel weer rond, maar de
kennis over de wijk is weg.”
Dag SWO, hallo Nut
“Op een bepaald moment waren er mensen in de wijk
die rondbazuinden dat de SWO niet functioneerde. Ze
maakten veel stennis in de wijk en dat wilde ik niet.
Toen heeft het bestuur van de SWO gezegd: ‘doe het
dan zelf maar, laat maar zien’. Dat duurde niet lang; in
de eerste week hadden ze al ruzie met de
wijkcoördinatrice en na drie maanden vroeg de
deelgemeente of het oude bestuur van de SWO niet
iets nieuws wilden optuigen. Zo is de Stichting tot
plaatselijk nut Kralingseveer ontstaan. Ik heb alle oude
bestuursleden weer opgetrommeld en toen zijn we
weer aan de slag gegaan. Helaas heeft de SWO het
archief dat ik zorgvuldig had opgebouwd vernietigd.
Alles over oud Kralingseveer is zo verdwenen; gelukkig
liggen er nog foto’s over vroeger in het Rendierhof.”
De weg wijzen
“Het Nut stopt na acht jaar. In die periode hebben we
vooral geluisterd naar de wijkbewoners en hen
vertegenwoordigd in het wijkoverleg met de
gemeente; dat was elke twee maanden. We hebben
gestimuleerd dat straten Opzoomeren. We gaven

Piet tijdens het wijkoverleg in 2019
deze wijkkrant uit. We organiseerden elke jaar dat de
kerstman door de wijk reed. We behartigden de
belangen van wijkbewoners; zo heb ik de
ontwikkelingen van Het Nieuwe Rivium nauwgezet
gevolgd, ben ik betrokken geweest bij infrastructuurprojecten en ben ik bijvoorbeeld mee geweest naar
projectontwikkelaar Van Herk deze zomer.

Piet mee op bezoek naar projectontwikkelaar
Van Herk vanwege het Boumanterrein
We hebben mensen de weg gewezen binnen
gemeenteland. Dit laatste is steeds lastiger nu
ambtenaren thuis werken vanwege Corona. Vroeger
maakte ik gewoon een afspraak op kantoor, bracht de
wijkkrant langs. De vraag is natuurlijk hoe het straks
gaat werken; hebben die ambtenaren wel tijd voor de
mensen uit de wijkraad? Ze moeten het er veelal bij
hun huidige taken doen, dus ik ben benieuwd.”
De toekomst van de wijk
“We hebben destijds heel veel vergaderd met de
gemeente en de woningbouwcorporatie over de
verzakkings- en waterproblemen in de wijk. Het plan
was om een deel van Kralingseveer te slopen. De
woningeigenaren zouden een nette vergoeding
krijgen en er zouden wisselwoningen op het
gravelveld komen. Uiteindelijk ging dit niet door want
Kralingen-Crooswijk ging voor.
Net na de oorlog zei m’n vader al ‘ze willen
Kralingseveer helemaal platgooien en zand erop en
dan nieuwbouw’. Hadden ze dat maar gedaan. Daar
kan ik me nog erg druk over maken, want ik blijf
begaan met Kralingseveer.”

Gratis training voor (onlangs) gescheiden ouders
New Beginnings is voor (onlangs) gescheiden ouders die willen leren hoe ze hun kinderen
(3 t/m 18 jaar) het best kunnen helpen bij de scheiding. In 10 gratis bijeenkomsten ga je met
andere ouders aan de slag om ervoor te zorgen dat je kinderen meer met jou gaan delen,
hoe je ze buiten conflicten tussen jou en je ex-partner houdt en hoe je weer een stevige
‘nieuwe’ basis legt in jouw gezin. Je kunt je opgeven via https://vvstwinkeltje.nl/facebook-actie-newbeginnings/

CKC-trainers denken in oplossingen
Door de Corona-maatregel waarbij
sportclubs stipt om 17.00 uur moeten
sluiten, kunnen veel teams niet meer trainen.
Bewegen is natuurlijk essentieel en daarom bedachten de
CKC-trainers een oplossing om tóch te kunnen trainen. Ze
werken samen zodat ze voor alle geïnteresseerde teams
een training kunnen aanbieden.
Er wordt op bijna alle doordeweekse dagen van 15.45 tot
16.55 uur getraind op het veld. Vooral de kinderen zijn
ontzettend blij dat ze alsnog kunnen voetballen, ook al is het voor sommigen best vreemd om dat overdag te doen.

Geen kerstdiner in de speeltuin
Helaas kan het traditionele kerstdiner dit jaar
niet doorgaan door de nieuwe Corona-regels.
Als deze regels versoepeld worden, start de speeltuin
vanaf januari met de knutselmiddagen, twee keer per
maand op de woensdagmiddag. Volg het nieuws op www.bsvkralingseveer.nl.

Reünie oud-Kralingseveerders
verplaatst naar zaterdag 9 april
Afgelopen oktober ging de reünie opnieuw niet door.
Voor veel mensen een bittere pil. Hoewel we niet weten
wat de toekomst brengt, wil het organisatiecomité toch
alvast een nieuwe datum vaststellen. Henk, Ria en Harm
vragen de reünisten om zaterdag 9 april met dikke letters
in de agenda te zetten. Uiteraard onder voorbehoud,
maar hoop doet leven. Houd de Facebookpagina van
Oud Kralingseveer goed in de gaten.

Bij Cordestucadoor kunt u terecht voor stuken van uw wanden en plafonds. Maar ook voor sauswerk,
renovatie van uw badkamer, keuken, toilet, leggen van laminaat en allerlei andere klusjes in huis

Feestdagen-kinder-raad-en-kleurwedstrijd
Ook dit jaar organiseert het Nut weer een wedstrijdje voor de kinderen uit Kralingseveer. Deze keer gaat het om vier
onderdelen: drie raadsel en een kleurplaat. Er is een speelgoed-cadeaukaart beschikbaar voor de winnaar in de
leeftijdscategorieën tot en met 5 jaar, 6 tot en met 8 jaar en 9 tot en met 12 jaar. Inleveren uiterlijk 9 januari op
Buffelstraat 145. Doe je best & veel plezier!
Verbind dezelfde plaatjes met een lijn aan elkaar

Hoeveel pakjes en sterren zie je in dit plaatje

Zoek de 10 verschillen

En de kleurplaat

CKC 1 draait mee
bovenin in 4e klasse
De winterstop dient zich
eerder aan dan gepland en
daardoor kan nu al de stand
worden opgemaakt.
De mannen van Mario Meijer proberen dit
seizoen wederom promotie naar de 3e
klasse af te dwingen. Ze staan aan het einde van 2021 op een verdienstelijke tweede plaats, op slechts één punt van
koploper Groeneweg en met één punt voorsprong op nummer drie BSC’68. Ook het doelsaldo tussen deze drie
ploegen ontloopt elkaar nauwelijks. 2022 kan wel eens heel spannend worden.

Donkere dagen zijn weer aangebroken!
Inbrekers grijpen de donkere herfst- en
wintermaanden aan om vaker hun slag te slaan.
In het donker zijn zij minder zichtbaar en kunnen
zij gemakkelijker hun gang gaan dan bijvoorbeeld
in de zomer.
Wijkagent Nick: “Qua inbreken valt het gelukkig
reuze mee in Kralingseveer. Maar toch geef ik
jullie graag onderstaande tips.”
•
•
•
•
•
•
•

•

Geef je woning een bewoonde indruk. Gebruik
tijdschakelaars en bewegingssensoren
Sluit ramen en deuren en doe alles op slot.
Ook als je alleen even boodschappen gaat doen of de hond gaat uitlaten
Laat sleutels nooit aan de binnenkant van de deur zitten.
Leg waardevolle spullen uit het zicht
Weekendje weg? Licht de buren in, zodat zij een oogje in het zeil kunnen houden
Bel direct 112 bij verdachte situaties. De politie komt liever te vaak dan te laat. Snel alarm slaan, betekent een
grotere kans om de inbrekers te pakken
Tot slot: wacht niet totdat je zelf slachtoffer wordt, maar zorg preventief voor goed hang-en-sluitwerk.
Hier https://hetccv.nl/keurmerken/particulier/woninginbraak/politiekeurmerk-veilig-wonen-pkvw/pkvwbeveiligingsadviseurs vind je een erkend Politiekeurmerk Veilig Wonen-bedrijf in de buurt
Bewoners met dit keurmerk hebben tot 80% minder kans op een inbraak. Verschillende inboedelverzekeringen
geven korting als je huis PKVW-gecertificeerd is.”

Zo word je fitter!
Om fitter te worden, hoef je niet meteen het hele leven om te gooien.
Kleine veranderingen in de dagelijkse gewoontes maken al verschil. De
gezondheidscampagne ‘Fit op jouw manier’ biedt kleine, praktische tips
voor een gezondere leefstijl.
Fitter worden in kleine stapjes kan al door bijvoorbeeld wat meer
groenten toe te voegen in de vertrouwde maaltijden. Of door de dag te
beginnen met een wandeling in de buitenlucht.
Op www.fitopjouwmanier.nl staan nog meer tips. Er zijn tips voor iedereen. Over bewegen, gezond eten,
ontspanning en slaap.

Steuntje in de rug voor jonge ouders
Heb je een kindje van nog geen 1 jaar oud? Voel je je onzeker en heb je vragen over
het contact tussen jou en je kindje? Voel je je somber? Heb je vragen over slapen,
eten, huilen? Dat is heel normaal. De eerste maanden na de bevalling kunnen heel
pittig zijn voor jou en het gezin.
Doe jezelf en je kindje een plezier en volg de gratis training van Indigo.
Meer informatie en aanmelden:
www.indigowest.nl/cursussen/cursus/-/ouder-baby-interventie
preventie@indigorijnmond.nl
088-3571700.

De Kralingseveer vlag; wie kent ‘m nog?
De vertrekkende bibliothecarissen overhandigden de
redactie deze vlag. Deze is begin jaren ’90 gemaakt door
Ben Gorlitz voor de Kralingseveerdag (zie artikel met
Piet de Man).
De witte banen staan voor de 2 doorgaande straten.
De blauwe baan voor de Nieuwe Maas. De zalmen
omdat die in het water zwommen. Het groen voor de
groenstroken om ons dorp heen.

Ere wie ere toekomt

Colofon
De Kralingseveer Krant verschijnt vijf keer per jaar in een
oplage van 1.000 stuks.
Deze editie is gemaakt en verspreid door
Désirée Valten, Gerben van Santen, Elise van Dalfsen,
Irma Dorsman, Piet de Man, Nick van de Bogaart,
Ben van Rooij, To van den Berg, Diederik van Meenen,
Amber Rook, Marc Blokland, Camille van der Velden,
Rikkert Amewi, Jacqueline ’t Jong, Ben van Delft,
Nienke en Sergej Koopmans, Rien van der Schelling.
Tips, vragen en opmerkingen zijn van harte welkom via
info@kralingseveer.com. Wil je ook schrijven voor de
wijkkrant of bijvoorbeeld fotograferen? Graag! Meer
weten? Bezoek www.Facebook.com/Kralingseveer of
www.kralingseveer.com.
Marc Blokland is fotograaf van de nieuwjaarskaart
van het Nut en de foto op de middenpagina van deze
wijkkrant is Marc Blokland. Marc woont op de laan.
Bedankt Marc, echt een supermooie foto!

Deze laatste wijkkrant is mogelijk gemaakt door
financiële bijdragen van Stichting tot plaatselijk Nut
Kralingseveer, gebiedscommissie Prins Alexander en
diverse ondernemers. Wil je adverteren in de wijkkrant?
Mail naar info@kralingseveer.com.

dé FINANCIËLE EXPERTS
Helder in advies

Sinds 1998

De lokale makelaar
en hypotheekadviseur
In 1998 vestigde van de Ruit assurantiën zich in de wijk.
Toen al actief in allerhande verzekeringen en hypotheken,
maar ook in aan en verkopen van onroerend goed.
Arjan van de Ruit woonde tot 2020 boven het kantoor.
Hierdoor kennen we de wijk goed.
Wie wij zijn?

Waarom wij?
 Brede kennis van de wijk
 Alles onder één dak
 Ervaren
 Transparant
 Persoonlijk
 Flexibel

Leer ons kennen als een transparante en betrokken makelaar
en hypotheekadviseur die u bijstaat gedurende het gehele
traject van verkoop en/of aankoop.

Maak een afspraak

088 16 69 500
kantoor@devastgoedexperts.nl

Antilopestraat 39, 3064 LA Rotterdam

www.devastgoedexperts.nl / www.deﬁnancieleexperts.nl

