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DOELSTELLING
Artikel 3 van de Statuten:
“De vereniging heeft ten doel: Het bevorderen van de leefbaarheid van de wijk
Ommoord, meer in het bijzonder ten behoeve van de bewoners van de woningen gelegen in de buurt Keizershof, en het behartigen van die belangen van
de bewoners van genoemde wijk,
welke met hun woonsituatie verband houden, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt.”
LEDEN
Artikel 4 van de Statuten:
“Leden van de vereniging kunnen zijn personen, die bewoners zijn van woningen in de artikel 3 genoemde wijk”

De vereniging is geregistreerd onder het nummer 40342992
bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam
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INFO
38e JAARGANG NR. 2 - - oktober 2018
VOORWOORD
Wat was het warm, en droog, deze zomer. Daar hebben we toch allemaal van
kunnen genieten, niettan, ech wel!!! Veel groen veranderde in een dorre
bruine kleur maar gelukkig was dit niet blijvend. Een paar fikse herfstbuien
en groen waren weer onze (gras)velden. Over de begroeiing worden vaak vragen gesteld en dat was aanleiding voor het bestuur om eens met de gemeente
hierover in discussie te aan. Nellie Cooman, onze nieuwe wijkregisseur hebben we getrakteerd op een wandeling door de buurt. Tijdens de wandeling
opperde ze iets over het parkeren van campers dat haaks staat op hetgeen onze
wijkagent verklaard, ondersteund door de officiële richtlijnen. Overigens, de
voormalige wereldrecordhoudster op de 60m sprint (7.0s), was onaangenaam
verrast dat we ze uitnodigde voor de wandeling, lopen is niet ‘haar ding’!?
Dat we in een groene lommerrijke buurt wonen is iets om blij van en dankbaar
voor te zijn. De werkgroep Ommoordse veld heeft plannen om dit nog meer
te gaan benadrukken met verschillende projecten.
Oh ja, graag brengt het bestuur wederom het aankomende jubileumfeest onder
uw aandacht en vraagt uw hulp hierbij.
Tenslotte, als vanouds, heeft Bessie natuurlijk het laatste woord, Van haar
kunnen we het hebben.
Veel leesplezier,
Henk Berkhof
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VAN HET BESTUUR
AANKONDIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
SAVE THE DATE
Woensdag 13 februari 2019 komen we bijeen voor onze jaarlijkse algemene
ledenvergadering. De afgelopen jaren hadden we interessante en erg gewaardeerde thema’s zoals het vergroten van de duurzaamheid van de woningen,
de ontwikkeling van het recreatiegebied Rottemeren en een presentatie/vragenuur met onze wijkagent. Ook de komende bijeenkomst zullen we zorgen
voor een aansprekend onderwerp. U wordt daar nog persoonlijk voor uitgenodigd. Zet voor nu vast de datum in uw agenda. De ledenvergadering vindt
plaats in de Open Hof op de Hesseplaats en begint om 20.00.
Sander van Ee

JUBILEUMFEEST ‘HEIDE-BES’
In de vorige INFO hebben we aangekondigd dat
we volgend jaar september gaan vieren dat onze
bewonersvereniging ‘Heide-Bes’ 40 jaar bestaat!
We hebben toen de oproep gedaan om je aan te
melden om mee te denken en te organiseren. Daar
is respons op geweest, heel mooi. Het zou fijn
zijn als er nog meer leden zich hiervoor zouden
melden want we willen het echt groots aanpakken. Het bestuur heeft uiteraard al brainstormend de meeste wilde plannen
geopperd echter, we realiseren ons wel terdege dat het een feest van en door
de leden moet zijn.
Heb je een idee of suggestie of wil je bij de organisatie betrokken zijn,
houd het niet voor je maar mail naar secretariaat@heidebes.nl.
Henk Berkhof
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PARKEREN VAN CAMPERS
Tijdens onze Algemene Ledenvergadering op 14 februari 2018 in de Open
Hof kerk, was onze wijkagent aanwezig om diverse vragen te beantwoorden
van onze leden. Eén vraag stond nog open, graag komen wij er in deze INFO
op terug.
Vraag van een bewoner: Er staat al maandenlang een camper in onze wijk
geparkeerd soms neemt deze twee plekken in. Hoe lang mag een camper op
de openbare weg staan?
Erik Bosch: men kan dit melden bij Stadstoezicht of via de Buiten Beter-app.
Het is hetzelfde als met een caravan.
Bewoner: maar een camper heeft eigen kenteken waar wegenbelasting over
wordt betaald en een caravan niet, hoe zit dit?
Erik Bosch: dit moet ik nakijken/navragen.

Het uiteindelijke antwoord: Campers zijn voor de APV recreatieve voertuigen
en vallen dus onder dezelfde regels als die voor caravans en vouwwagens.
Max 3 dagen op de openbare weg. Zie ook artikel 5.6 in https://rotterdambis.notubiz.nl/document/4840777/2/document. Als je binnen het document
op ctrl F drukt en “campers” intikt kom je vanzelf bij het goede hoofdstuk.
Agnes Reichardt
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AVG, GENOMEN MAATREGELEN
In de vorige INFO hebben we globaal
uitgelegd wat de nieuwe wet op
privacybescherming ‘AVG’ inhoudt en op
welke wijze onze vereniging ‘Heide-Bes’
gepaste maatregelen zou nemen om zo goed
als mogelijk te voldoen aan de wet.
Toegankelijkheid ledenadministratie
De ledenadministratie stond in de cloud op Dropbox en was via een app voor
alle bestuursleden toegankelijk. Dit is niet meer zo. De administratie staat nu
op een andere cloudserver, die volgens de ingewijden veiliger is en in europa
bevindt, en heeft alleen de ledenadministrateur toegang tot de gegevens.
Inschrijving kan via internet en zo gauw de inschrijving is opgenomen in de
ledenadministrie wordt het inschrijfformulier van de site verwijderd.
Privacyverklaring
De vereniging heeft een privacyverklaring opgesteld en deze is op de
inschrijfpagina van de site geplaatst. In de privacyverklaring is beschreven
welke gegevens met welk doel we verzamelen en hoe wij met de gegevens
omgaan.
Bewaren gegevens
Bij opzegging van lidmaatschap i.v.m. verhuizing of zo, wordt er gevraagd of
de gegevens bewaard mogen blijven ten behoeve voor latere communicatie
bij jubilea en dergelijke. De bankgegevens worden te allen tijde verwijderd.
Henk Berkhof
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COMMISSIE RIOLERING
Sinds eind vorig jaar is de commissie
Riolering actief. Doel van de commissie is
om de mate van verzakking van het riool
in kaart te krijgen en met de gemeente in
gesprek te gaan om de verzakkingen aan
te pakken.
In de eerste helft van dit jaar heeft de gemeente een onderzoek uitgevoerd naar de technische staat van het riool. De
uitkomsten van dit onderzoek zijn dit najaar bekend en worden besproken met
ons.
Een ander punt dat wij afgesproken hebben met de gemeente is dat er dit najaar een enquête gehouden wordt onder de bewoners van de Heide- en Bessenbuurt. Doel van deze enquête is om uw mening over en ervaring met de
staat van het riool boven tafel te krijgen. De enquête wordt in oktober/november verstuurd aan alle bewoners van onze buurt. Met de uitkomsten van de
enquête en met de uitkomsten van het rioolonderzoek hopen we samen met
de gemeente een duidelijk tijdpad uit te kunnen zetten en de ophoging van het
riool in onze wijk voor elkaar te krijgen. Wordt vervolgd!
Sander van Ee

GROENSCHOUW IN ONZE WIJK
Vorig jaar berichtten wij u in onze INFO over het groenbeheer in onze wijk.
Wij kondigden aan om de door u gesignaleerde zaken te bespreken met onze
wijkregisseur en de groenbeheerder van de gemeente. Het ging om zaken als
het maaibeleid, de ‘vergeten’ voetpaden, de manier van groenonderhoud enzovoort.
Uw bestuur heeft met de nieuwe wijkregisseur Nellie Cooman en groenbeheerder Cor Poldervaart deze zomer een rondje door de wijk gelopen om al
die plekken aan te wijzen en te bekijken wat eraan gedaan gaat/moet worden.
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Foto: onze buurt vanaf het Kikkerpad
De randen van de wijk
Gesignaleerd was dat aan de randen van de wijk het onkruid welig tiert. Dit is
staand beleid. Het idee is dat er een soort overgangsgebied is van park naar
weiland. Er wordt alleen gemaaid langs de voetpaden.
De voetpaden aan de randen van de wijk
Het voetpad langs de west- en de noordrand van onze buurt is op sommige
plaatsen erg verzakt en/of kapot. We hebben laten zien waar dat is en beloofd
is dit mee te nemen bij een volgende opknapbeurt.
Maaibeleid
Op sommige plekken wordt 10 keer per jaar gemaaid, op andere 2 tot 3 keer
per jaar (van april tot oktober). Onze indruk is dat niet overal waar dat zou
moeten, 10 keer gemaaid wordt. De groenbeheerder heeft beloofd dit uit te
zoeken.
Onderhoud met (te) zwaar materieel
We kregen diverse signalen dat het groenonderhoud vaak met groot materieel
gepleegd wordt. De tractorsporen staan vaak diep in de plantsoenen. De
groenbeheerder zal ook dit opnemen met de uitvoerder.
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Regulier onderhoud
De gemeente onderhoudt de plantsoenen, een contractant onderhoudt de stoepen. Gesignaleerd werd dat ook deze zomer het onkruid soms hoog opschiet
tussen de stoeptegels. De gemeente heeft toegezegd de afspraken met de uitvoerder beter te controleren.
Verder worden alle struiken die deze zomer het loodje hebben gelegd tijdens
de langdurige droogte vervangen. Deze zogenaamde inboet is intussen geïnventariseerd. Tevens worden stompen van de omgezaagde bomen op het Callunapad verwijderd en vervangen door nieuwe bomen.
Op alle bovengenoemde punten zullen we binnenkort of meer duidelijkheid
krijgen of verbetering zien.
Plantenbakken in de wijk
Het is de gemeente opgevallen dat het onderhouden van de plantenbakken (u
weet wel, die ronde bakken) niet overal even goed gebeurd. Deze plantenbakken zijn ooit door de gemeente geplaatst en gevuld. Met bewoners die dicht
in de buurt van de bak(ken) woont zijn afspraken gemaakt, vastgelegd in een
convenant, over het onderhoud. Nu kan het zo zijn dat de betreffende bewoners zijn verhuisd en dat het stokje niet is overgedragen. De gemeente wil nu
de slecht onderhouden bakken verwijderen. Wij hebben aangeboden om in
het kader van onze jubileumfeest een actie te starten zodat de bakken er weer
goed bij komen te staan en behouden blijven voor de buurtverfraaiing.
Sander van Ee

VOORLOPIGE PLANNEN EDUCATIEPROJECT
“WATERBEHEER OMMOORDSE VELD”.
De Historische Commissie ‘De Ommoordse Polder’ heeft samen met werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen het idee opgevat om een educatieproject (sommigen noemen dit ook wel een leerpad) te initiëren rondom waterbeheer. Dat idee gaan we uitwerken met organisaties als het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, Stadsbeheer, IVN, de Blijde Wei/
CNME en de Stichting de Witte Bollen. Het voorlopige werkdoel is, passanten bewust te maken van wat nodig is voor goed waterbeheer, zodanig dat er
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op locatie les (CNME) gegeven kan worden. We zoeken daarvoor een locatie
nabij kinderboerderij De Blijde Wei en hebben ons oog laten vallen op de
percelen, die nu onder ecologisch beheer komen van Stadsbeheer. Er vindt
overleg plaats tussen boer Romein en Stadsbeheer over de beschikbaarstelling.
Kerndoel primair onderwijs
Een dergelijke uitwerking moet aansluiten op een van de kerndoelen voor het
primair onderwijs: “Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken.”
Uitgangspunt
Er moet iets te zien zijn dat zelfstandig een verhaal vertelt. Wij moeten ons
afvragen wat goed waterbeheer betekent en wat daarvoor nodig is. Wij willen
het waterbewustzijn van passanten in het Ommoordse Veld ontwikkelen en
dan speciaal gericht op het aspect kwantiteit. Wij willen mensen de gelegenheid bieden om kennis daaromtrent op te doen.
Ideeën nader besproken
NAP-paal
Verschillende buurtbewoners hebben dit genoemd. Vroeger stond er één in het
Ommoordse Veld (in de vijver bij de Klaverbuurt). Op een gegeven moment is die verdwenen. Het CNME vindt zo’n paal een meerwaarde hebben bij de lessen. Dit idee willen we zeker realiseren.
Molen
De Historische Commissie ‘de Ommoordse
Polder wil in elk geval iets bij de plek waar
vroeger de molen stond, mogelijk een bord
met een verwijzing, mogelijk een kunstobject.
Genoemd wordt een object als de Delftse
Poort. Misschien poldermolentjes die in het
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weiland naast de kinderboerderij geplaats kunnen worden als demonstratiemodel.
Of misschien zoiets als de waterspeeltuin van Neeltje Jansz of bij de Babbersmolen in Schiedam (zie afbeelding)

Stuwtjes
Stuwtjes zijn overal in het Ommoordse Veld te zien, zij regelen het waterpeil.
Een interactief model zou leuk zijn.
Augmented reality
Augmented reality is de techniek waarmee digitale informatie wordt toegevoegd aan het werkelijke zicht. Het werkt via een app op je telefoon. Je kunt
bijvoorbeeld een veenarbeider aan het werk laten zien of een molen in het
landschap zetten.
Voortgang
We willen een open plan maken waarin we het waterbeheer in het
Ommoordse Veld, dat op dit gebied uniek is, meer zichtbaar maken voor een
divers publiek. Dit willen we vooral doen door aan te sluiten bij wat er al is
en dit uit te vergroten en door toevoeging van nieuwe elementen te benadrukken. We denken aan uitleg op een centrale plaats, De Blijde Wei en een kaart
met punten in het Ommoordse Veld waar iets te zien is. Het nieuwe struinpad
wordt vooral gericht op natuurbeleving, niet speciaal op dit doel. Het is te
kwetsbaar om er hele schoolklassen doorheen te laten banjeren. Ons plan moet
duidelijk zijn wat je wilt laten zien, de uitvoering van het plan kan afhankelijk
van de financieringsmogelijkheden eventueel in fasen worden gerealiseerd. In
meerderheid zijn we van mening dat het financieel niet uit de hand moet lopen.
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Tot slot
Voorlopig hebben we voornamelijk basisideeën die nog volledig uitgewerkt
moeten worden. Maar we zijn bovenal erg enthousiast. Mocht u vragen en/of
opmerkingen of leuke ideeën hebben, dan kunt u zich wenden tot Agnes
Reichardt. (agnes.reichardt@heidebes.nl).
Het is al jaren een wens van de Historische Commissie ‘de Ommoordse Polder’ om de oude wipwatermolen onder de aandacht te brengen bij de bewoners van Ommoord. Deze molen stond tot circa 1879 aan de Rottedijk ter
hoogte van de Kinderboerderij (zie artikel in deze INFO over de molens van
Ommoord).
Agnes Reichardt

DE MOLENS VAN DE OMMOORDSE POLDER
In de vroege Middeleeuwen
bestond de grond in de
Ommoordse
Polder
voornamelijk uit veen. Het
resultaat van duizenden jaren
veenmosgroei.
Veenmos
gedijt in moerassige gebieden
met
voedselarm
water.
Gedroogd veen wordt turf
genoemd
en
is
goed
brandbaar.
De eerste bewoners van dit
gebied maakten voornamelijk
gebruik van turf doordat brandhout steeds schaarser werd. De turfwinning
vond voornamelijk boven de waterspiegel plaats waardoor de ontstane gaten
gemakkelijk dichtgroeiden.
De steden in Holland werden vanaf de veertiende eeuw steeds welvarender en
breidden steeds verder uit. Er ontstond een toenemende vraag naar turf, niet
alleen voor verwarming van de huizen, maar ook voor industrieën zoals
bierbrouwerijen en plateelbakkerijen. Teneinde in de toenemende vraag van
energie te voorzien, moest de turfwinning grootschaliger worden aangepakt.
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Vanaf omstreeks 1530 werd de baggerbeugel hiervoor gebruikt. Deze bestaat
uit een meterslange, soms wel 5 meter, houten steel met daaraan een ijzeren
ring met een net. Daarmee kon de bagger vanaf grotere diepte
omhooggetrokken worden. Er ontstonden grote, diepere, met water gevulde
gaten. Om droge voeten te houden werd het belang van watermolens steeds
groter.

Datering 1660-1680: Links bovenaan aan de Rotte: 'Ter Bregge’, rechts daarvan: de Ommoortsche Molen, midden:
de Wip Molen, rechts de Nessepolder. Onderaan de kaart de 'Ommoortsche wegh' die liep ter hoogte van de huidige
Hoofdweg.
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De "Ommoortsche Molen"
De "Ommoortsche Molen" was een
achtkantige watermolen en al in de 16e eeuw
bekend. In 1648 werd een nieuwe molen
gebouwd op de fundering van de oude molen
en was op 16 oktober van dat jaar gereed.
De aannemers:
• Christoffel
Claesz.
Bontenbal,
timmerman voor ƒ 2300,--.
• Claes Michielsz., metselaar voor steen,
Een achtkantige watermolen
tras, kalk en arbeid ƒ 413,30.
• Isbrant Ariens Cruijtman voor levering van riet ƒ88,--.
• Frans Seversz. rietdekker voor latten, leggaerden, locksnoer en arbeid ƒ
125,--.
Diverse molenaars hebben vanaf 1564 t/m 1877 ervoor gezorgd dat de
bewoners in de Ommoordse Polder droge voeten behielden. Bekende namen
van de molenaars zijn o.a.: Michielsen, Verheul, Konijn, Kerckhof en
Romein.
Tot aan de droogmakerij in 1875 is de molen in bedrijf geweest. Deze molen
stond in de buurt van het Varenpad.
De Ommoortsche Wipmolen

Een wipwatermolen

(zie kaart hierboven, molen stond rechts van
de puntige bocht in de Rotte)
Deze watermolen werd aanbesteed op 27
april 1559 en kwam gereed op 4 november
1559. Hij stond in de buurt van de huidige
kinderboerderij 'De Blijde Wei'.
De aannemers:
•
Claes Ariensz. en Jacob Arienz.
voor ƒ 850,--.
•
Borgen, Arent Hoflant en Gerrit
Cornelisz.
De molen was door de Spanjaarden verwoest
en werd tussen 1567 en 1577 in eigen beheer
herbouwd voor een bedrag van ƒ 467,18.
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Ook hier bekende namen van molenaars zoals Doelman, Maertense en
Romein.
Deze molen is in bedrijf geweest tot aan de veiling op 3 juli 1879. De molens
in de Ommoordse Polder moesten wijken ten behoeve van de 'grote'
droogmakerij van de kleine plassen van Schieland. In 1875 kwam de Polder
Prins Alexander gereed.
De "Mystery Mill" van de Ommoordse Polder
Rechts op de kaart staat de Nessepolder. Links
daarvan ligt de Kleine Nesse. Daar staat een klein
molentje ingetekend. Op andere kaarten is dit
molentje niet te vinden, ook in het archief van het
Hoogheemraadschap van Schieland is er niets over
te vinden of beschreven, lang is dit een mysterie
gebleven. Totdat er een notariële akte (17 september
1644) boven water kwam waarin dit kleine
watermolentje wordt beschreven als privé bezit van
links van de Ryskade het poldertje Mejuffouw Halling (of Hallinx). Zij bezat het
de 'Kleine Nesse’ met het molentje poldertje dat wordt beschreven als de "Kleine
midden in de huidige buurt KeiNesse". Dit watermolentje maalde het overtollige
zershof
water van haar land in de boezem van Ommoorden.
Agnes Reichardt

Fifi bij de dierenarts
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append zich van de omgeving in
zijn geheel niet bewust was, dus
ook niet van mijn arme Fifi, die
loom op het allerlaatste moment
opzij probeerde te springen. Een
luide kef van pijn volgde toen de
fietser haar pootje raakte. De
Spellingsfout van Bessie onderaan mijn stukje? Nee hoor, Fifi
en ik voelden ons de afgelopen
zomer in Franse sferen. Heerlijk
in de schaduw gewandeld de hele
zomer. En nog zweten! Fifi was
na een korte wandeling de rest
van de dag uitgeput in haar
mand iedere keer weer in dromenland. Behalve die ene dag!
Het was weer heet. Mijn hersenen begaven het bijna. Bessie
lette even niet op. Fifi wandelde
traag over het prachtige beschaduwde pad achter onze wijk. Opeens was daar die fietser die

vrouw, met kind voorop nam de
benen.
Bessie heeft Fifi opgetild. De
dierenarts spalkte haar pootje
(zie foto vorige pagina). Bessie
deed haar beklag bij de politie,
de gemeente, de BOA’s en uiteindelijk ook bij de Haagse politiek.
En zie, het heeft geholpen. Fifi is
de aanleiding geweest die het appen op de fiets in het verkeer
gaat verbieden. Wat een zegen.
Het wordt weer veilig in de wijk!
Of heeft de hitte mijn hersenen
echt definitief verwoest?
Bessie eidemans

