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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 

40e JAARGANG NR. 1 - - mei 2020 

 

VOORWOORD 

 

Zo, als iedereen zijn zolder, schuur en kelder heeft leeggeruimd en de over-

bodige spullen weggegeven of verkocht hebben, de tuin heeft opgehoogd en 
voorzien van nieuwe bestrating (of tegels eruit, groen erin!!!) en de buiten-

boel heeft geverfd, dan hebben we weer wat tijd om de INFO te lezen. 
Deze editie is iets later dan normaal omdat de verwachting is dat er dit jaar 

maar een INFO wordt gemaakt. 

Zoals gebruikelijk treft u de notulen van onze ALV aan dus, als u er niet bij 
kon zijn kunt u lezen wat er is besproken. Goed bewaren oor de volgende 

ALV. 

We staan stil bij onze 40-jarige jubileum. Helaas hebben we niet alle activi-
teiten die tijdens de brainstormsessies boven kwamen borrelen georgani-

seerd, dit vooral vanwege ontbreken van voldoende organisatiekracht. 

Graag wijs ik u op het verzoek van onze historische commissie om oude 
foto’s beschikbaar te stellen voor hun lopende project ‘Ommoordse Polders' 

zoekt foto’s. 

 
Tenslotte, Bessie eist weer het laatste woord op. Zij mag het, niet dan, ja 

toch, echt wel. 

 
Veel leesplezier, 

Henk Berkhof 
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VAN HET BESTUUR 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 

 
41ste Algemene Ledenvergadering 

Plaats : Open Hof Ommoord, Regenboogzaal, Hesseplaats 441 

Datum/tijd : woensdag 12 februari 2020, 20:00 uur 
Voorzitter : Hans de Vries 

Secretaris a.i. : Hans de Vries 

 
Opening, mededelingen van het bestuur 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. 

Er zijn afmeldingen van: J. Jevers, M. Pieters, R. Verhart, H. Van der 
Knoop, J. den Broeder, H. Langhorst, B. de laMar.  

XX leden hebben de presentielijst getekend. 

 
Notulen van de 40ste Algemene Ledenvergadering d.d. 13-2-2019 

De notulen van deze vergadering zijn gepubliceerd in de INFO 39e jaar-

gang nr.1 - april 2019. Niemand heeft op- en aanmerkingen op deze notu-
len. Deze worden dan ook goedgekeurd en vastgesteld. 

 

Verslag van de secretaris a.i. (Hans de Vries) 
Verslag van de belangrijkste activiteiten van uw bestuur in het afgelopen 

verenigingsjaar zijn verwerkt in onderstaande paragrafen. 
 

‘Heide-Bes’ met Energie (Jolt) 

‘Heide-Bes’ met Energie ontwaakt (weer) , maar niet echt. 
De op de ALV van vorig jaar aangekondigde “winterslaap” van HBE is 

ingezet, met een kleine opleving door de peiling van de belangstelling naar 

duurzaamheidsonderwerpen in de eerste INFO van vorig jaar. De moge-
lijkheden waren: isoleren dak en vloer, warmtenet in de wijk, Cv-ketel 

vervangen,  zonnepanelen aanschaffen, gedrag veranderen. 

Het aantal reacties op deze duurzame activiteiten in de wijk, was mager. 
De details vindt u in INFO#2, nog aangevuld met een aantal artikelen over 

het gebruik van waterstofgas als potentiele vervanger van aardgas. 
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‘Heide-Bes’ met Energie ontwaakt uit zijn winterslaap? Niet echt dus. We 

houden wel onze oren en ogen open en melden ons weer bij ontwikkelin-

gen die een gezamenlijk optreden wenselijk maken en staan open voor 
vragen en suggesties uit de buurt. 

 

Boerderijcommissie/Bergse Linker Rottekade 451 (Jolt) 

Vanuit ‘Heide-Bes’ zijn in 2019 de ontwikkelingen rond BLR451 weer 

gevolgd, zonder daarbij een actieve rol te hebben. Een aantal aanwonen-

den van de Zuurbes bereikte via rechtszaken tegen de gemeente Rotter-
dam, dat de voorgenomen bouw op de locatie van de voormalige manege 

wel voldeed aan de door de gemeente zelf vastgelegde voorwaarden, met 

name betreffende het maximaal te bebouwen oppervlak van 120 m2 en de 
maximale bouwhoogte per woning. (Begin 2020 bleek overigens, dat er 

weer aan die voorwaarden wordt gemorreld.) 

 
Historische Commissie ‘De Ommoordse Polder’ (Agnes) 

Het afgelopen jaar zijn er in totaal twaalf inloopmiddagen geweest en een 

avondinloop. Elke 3e donderdag van de maand zijn wij te bezoeken van 
13.00 tot 16.00 uur in het Gerard Goosenflat (Huis van de Wijk), Thomas 

Mannplaats 150 in Ommoord. Deze bijeenkomsten leveren ons regelmatig 

nieuw (beeld)materiaal en ‘oral history’ op. Sinds november 2019 heeft 
de historische commissie van ‘Terbregge ’s Belang’ zich bij onze inloop-

middagen gevoegd. Tevens zitten we nu niet meer in de Centrale Hal maar 

in de Rietganszaal. 
 

In het wijkblad Nieuws Ommoord (uitgave van de BOO) verzorgen wij 

een (historisch) artikel, dit jaar tweemaal. 
Jaarlijks zijn er twee vergaderingen van de Stichting ‘Rotterdam is Vele 

Dorpen’. Daarbij ontmoeten we gelijkgestemden van andere historische 

verenigingen en uiteraard het stadsarchief. 
 

Vanaf medio 2018 tot eind 2019 verzorgde de Historische Commissie ‘De 

Ommoordse Polder’ een maandelijkse mini-wisselexpositie in de Inspira-
tie- & Informatiewinkel in winkelcentrum Binnenhof. (naast de HEMA) 
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We nemen deel aan 

Een tweetal commissieleden van ’De Ommoordse Polder” sluiten elke 

tweede donderdag aan op het maandelijks overleg van de ‘Terbregge ‘s 
Belang’. Uitwisseling kennis en ervaring versterken elkaars belangen. 

 

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 wordt uitgewerkt met organisaties als het 
Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, Stadsbeheer, IVN, 

de Blijde Wei/Natuurstad Rotterdam en de Stichting de Witte Bollen. Het 

voorlopige werkdoel is, passanten bewust te maken van wat nodig is voor 
goed waterbeheer en dan speciaal gericht op het aspect kwantiteit. Wij 

willen mensen de gelegenheid bieden om kennis daaromtrent op te doen 

op een locatie waar iets te zien is dat zelfstandig een verhaal vertelt over 
wat goed waterbeheer betekent en wat daarvoor nodig is, maar waar ook 

door Natuurstad Rotterdam lesgegeven kan worden. Wij hebben daarvoor 

ons oog laten vallen op de weilanden naast de kinderboerderij De Blijde 
Wei, die recent onder ecologisch beheer van Stadsbeheer zijn gekomen. 

 

Oogstfeest en het 50-jarig bestaan van bewonersorganisatie BOO in sep-
tember 2019. Met een kraam gevuld met historisch foto- en kaartmateriaal 

stonden wij op de Kinderboerderij. Tevens heeft Ton Kolijn zijn boek hier 

gepresenteerd en het 1e exemplaar officieel aan onze Historische Com-
missie overhandigd. 

Het boek ‘Het leven is goed in Ommoord’ van Ton Kolijn (planologisch 

onderzoeker) is mede tot stand gebracht door goed en degelijk advies van 
ons. We hebben veel foto’s voor zijn boek ter beschikking gesteld. Ook 

hebben we hem geholpen met de PR van zijn boek. (Ommoord Nieuws, 

het AD, promofilmpje, lezingen etc.) 
We maakten samen met ‘Terbregge ‘s Belang’ nader kennis met de Stich-

ting Historisch Hillegersberg Schiebroek (SHHS) en de Vereniging Ste-

denbouwkundig Wijkbehoud (VSW). 
We maakten diverse afspraken als collega’s met dezelfde belangen. Een-

maal per jaar vergaderen we. (DOP/TB Henk, Rob, Tom) 
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Geregeld wordt gevraagd onze medewerking te verlenen met foto’s etc., 

voor kopij van nieuwsbrieven e.d. voor collega-verenigingen (b.v. Villa 

Adriana/HVPA) of als er weer een flat 50 jaar bestaat. 
Op onze beurt kunnen we ons verheugen op goede dienstverlening van 

Stadsarchief Rotterdam (SAR) en de bijzondere kennis van onze kaarten-

man Frits Farinaux 
 

Onze commissie bestaat uit: Henk van den Akker, Frits Farinaux, Hans 

Hamakers, Rob Hoebe, Tom Janse en Agnes Reichardt. 
 

Commissie A16 Rotterdam, vh A13/A16 (Paul) 

'Heide-Bes' heeft ook in 2019 weer mede namens de BOO en de Stichting 
Rotte-Verband deelgenomen aan de overlegtafels met de gemeente en Re-

creatieschap Rottemeren over de herinrichting van Terbregseveld en Lage 

Bergse Bos na realisatie van deze weg.  
Vanaf de start van de werkzaamheden in maart is ook deelgenomen aan 

overlegtafels van de aannemingscombinatie ‘De Groene Boog’. De open-

stelling staat gepland voor 2024 . 
 

Commissie ‘Ommoordse Veld’ (Paul) 

De activiteiten van deze commissie vinden plaats in samenwerking met de 
werkgroep ‘Ommoordse veld Open en Groen’ van de BOO.  

Het doel van deze in 2007 opgerichte werkgroep is: 

‘Het Ommoordse Veld en het groen langs de Rotte in zijn huidige vorm 
‘open en groen’ te behouden, de betrokkenheid bij het Ommoordse Veld 

van de omwonenden te vergroten en daarmee de waardering van het 

Ommoordse Veld zodanig te verhogen dat er ook op de lange termijn geen 
sprake meer zal zijn van een andere bestemming van dit gebied.’ 

 

In 2019 werd een door de gemeente nieuw bestemmingsplan voor geheel 
Ommoord ter visie gelegd. Dit plan werd gecheckt op mogelijke onge-

wenste ontwikkelingen, maar die werden niet aangetroffen, de bestem-

ming als ‘recreatiegebied’ is ongewijzigd. 
De onlangs bekend geworden plannen voor een onderzoek naar de moge-

lijkheden van een evenemententerrein in het Ommoordse veld staan er niet 

in, maar hebben wel in 2020 wel al de nodige aandacht gekregen.  We 
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trekken daarin samen op met de BOO en de Gebiedscommissie. Het blijft 

oppassen geblazen in dit gebied. 

Ook het ruimtelijk beleid van de provincie blijft de aandacht vragen van-
wege een nieuwe Provinciale Omgevingsvisie in het kader van de Omge-

vingswet die in 1 januari 2021 wordt ingevoerd. Wij bewaken dat het 

Ommoordse veld hierin de provinciale ‘Beschermingscategorie 2’ be-
houd. 

 

Voorlopige plannen educatie project “Waterbeheer Ommoordse Veld”. 
De Historische Commissie ‘De Ommoordse Polder’ heeft samen met 

werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen het idee opgevat om een edu-

catieproject (sommigen noemen dit ook wel een leerpad) te initiëren 
rondom waterbeheer. Dat idee wordt uitgewerkt 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 en dan speciaal gericht op het aspect kwantiteit. 

Wij willen mensen de gelegenheid bieden om kennis daaromtrent op te 
doen op een locatie waar iets te zien is dat zelfstandig een verhaal vertelt 

over wat goed waterbeheer betekent en wat daarvoor nodig is, maar waar 

ook (door het CNME) les gegeven kan worden. Wij hebben daarvoor ons 
oog laten vallen op de weilanden naast de kinderboerderij De Blijde Wei, 

die recent onder ecologisch beheer van Stadsbeheer zijn gekomen. 

 

Commissie ‘Stichting Rotte Verband’ (Paul en Agnes) 

‘Heide-Bes’ is aangesloten bij de ‘Stichting Het Rotte Verband’, waarin 

vijf bewonersverenigingen samenwerken aan het behoud van de groene, 
natuurlijke, duurzame, cultuurhistorische en recreatieve waarden van het 

Rotte merengebied. Dat gebeurt door regelmatig contact met het Recrea-

tieschap op bestuurlijk en niveau , met de beheersdienst en ondernemers 
in het gebied. Op 1 mei 2019 heeft het Rotte-Verband samen met actieve 

bewoners uit de Eendragtspolder en de Natuur-en Vogelwacht Rotta de 

‘Alliantie GroenBlauwe Rotte’ opgericht waarin wordt samengewerkt aan 
het behoud van het natuurlijk karakter van het Rotte merengebied. 
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Commissie Riolering (Sander) 

Wegens de vele signalen over verzakkingen, rioolbreuken, verstoppingen, 

kortom: over de staat van ons rioleringsstelsel in de wijk, is door de be-
wonersvereniging in 2018 een commissie gestart die zich hiermee bezig 

ging houden. De commissie heeft zich sterk gemaakt richting de gemeente 

om inzicht te krijgen in de staat van het rioleringssysteem én om inzicht te 
krijgen in de plannen om de riolering op te hogen. 

Tijdens de ALV van vorig jaar is gemeld wat dit heeft opgeleverd. Samen-

vattend: na onderzoek is gebleken dat het rioleringsstelsel in onze wijk op 
enkele zwakke plekken nog voldoende functioneert en dat ophoging bin-

nen tien jaar niet aan de orde is. 

Het door ons aangedragen signaal dat veel breuken niet bekend zijn bij de 
gemeente omdat mensen dat niet melden (ze draaien immers zelf voor de 

kosten op) heeft ervoor gezorgd dat de gemeente medio 2019 een enquête 

heeft uitgevoerd waarin bewoners konden aangeven of zij met rioolpro-
blemen geconfronteerd zijn. 

 

De rioleringscommissie is het afgelopen jaar niet meer bijeen geweest en 
eigenlijk niet meer actief. De gemeente heeft de resultaten van de enquête 

niet gedeeld met het bestuur van de Heide Bes. Navraag leerde dat dit nog 

niet gebeurd is wegens de veelheid aan andere rioleringsprojecten die nu 
spelen in de stad. Beloofd is in ieder geval dat de resultaten van de enquête 

in het voorjaar met de Heide Bes gedeeld worden en dat dan gekeken 

wordt wat de verdere stappen kunnen zijn. Zodra hier meer over bekend 
is zullen wij dat met u delen. 

 

In de commissie Riolering zaten: Kees van den Heijden, Jaap van Meer-
kerk en Sander van Ee 

 

Verslag van de kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie is akkoord met het financiële verslag. De ver-

gadering gaat akkoord met het decharge verlenen van het bestuur. 

 

Benoeming van de kascontrolecommissie 2020 

Tot kascontrolecommissie worden benoemd: Conny Koot en Wim Ruis. Re-

serve is Hannie Melisse.  
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Verslag penningmeester (Daniel) 

Er zijn afgelopen jaar geen bijzondere uitgaven geweest. Ook is het leden 

bestand nagenoeg gelijk. 
Een duidelijk verschil is natuurlijk de bijdrage van de buurt AED. Hierin 

is voorzien in drukwerk ter ondersteuning en in de geldelijke bijdrage om 

de actie af te ronden. Hierdoor staat de post met ‘Donaties’ een stuk hoger 
dan vorig jaar. 

 

Begroting voor 2020 en voorstel contributie (akkoord na de ALV) 
€ 2.562,-- aan inkomsten in de begroting voor 2020. Voorstel is aangeno-

men om de bijdrage gelijk te houden aan €6,--. Het aantal betalende leden 

is 427. 
 

Samenstelling bestuur 2020 

Het bestuur bestaat thans uit 5 leden. Volgens de statuten bestaat het be-
stuur uit maximaal 7 leden en treedt het huidige bestuur af. De 5 bestuurs-

leden stellen zich herkiesbaar. Er hebben zich geen bewoners aangemeld 

om de vacante plekken op te vullen. Het bestuur gaat nu door met vijf 
leden waarbij de secretarisrol vacant is en tijdelijk door Hans de Vries 

wordt ingevuld. 

Henk van de Knoop is een ‘aanzitter’, zit als niet bestuurslid de vergade-
ringen bij. 

 

De toekomst van de bewonersvereniging: 

‘De tijden zijn veranderd en als 'Heide-Bes' lopen we daar nu tegen aan.’ 

Dit stond in de notulen van onze ALV 2019. 

We hebben er voor gekozen de ‘Heide-bes’ als vereniging te laten bestaan. 
Wat er gaat veranderen is een anticipatie op de wijze van communiceren 

en de openheid van de openbare diensten zoals de Gemeente. 

Het bestuur zal niet meer volgens een vaste kalender bijeenkomen om te 
vergaderen maar zal dit doen als er zich een situatie voordoet waarbij dit 

noodzakelijk is. Overige overleg zal geschieden via internet en telefoon. 

De INFO zal minimaal eenmaal per jaar worden uitgebracht. Indien nodig 
kunnen er meerdere edities zijn. Leden worden zoveel mogelijk geïnfor-

meerd via de website en nieuwsbrieven via de mail. 
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Rondvraag en sluiting 

Via email: 

Hierbij een punt waarvoor ik (Mw. Huzen) aandacht wil vragen. Parkeren 
voor de invalidenopritten.  

In onze buurt is gebrek aan parkeerruimte. Fijn dat het parkeren op trot-

toirs enigszins wordt gedoogd. Nu valt het mij op dat er steeds vaker zo 
wordt geparkeerd dat invaliden op- en afritten worden geblokkeerd. Dat 

lijkt me niet de bedoeling. Overigens gebeurt dit ook met de vuilcontai-

ners. Bovenaan de Bosbes is dit bv vaste prik. 
Er moet maar eens een minder valide persoon langs willen. Dan is dit niet 

erg prettig! 

Vraag Hannie M.: 
Zijn er meer mensen met WOZ-waarde die bezwaar gemaakt hebben? 

Niemand in de zaal geeft aan bezwaar te hebben gemaakt. Zij heeft wel 

bezwaar aangetekend, ze had 100.000 euro meer (de heffingen zijn wel 
omlaag). 

Opmerking Hans H.: riolen, aannemer is bezig en er is verschrikkelijke 

stank. De stankafsluiters waren gebroken, die moeten op maat gemaakt 
worden. Moet dit in de hele wijk gedaan worden? 

Dhr. N.N.: plaatsen van slimme meter door Stedin, hij had klachten. Meer 

bewoners klachten? Nee. Het is nu wel opgelost.  
Mw. Huzen: had foldertje over zonnepanelen ontvangen. Heeft iemand dat 

gedaan? Nee geen mensen in de zaal. 

Jolt advies: Niet doen. 
Daniel: winst op zonnepanelen groot. Beter zelf lening afsluiten en eigen 

panelen kopen. Iedereen die er ‘tussen’ zit, verdient eraan. Stuur je vraag 

naar heidebes@energie.nl. 
Peter van Hal ‘doneert’ oude notulen van EWOKA, een van de voorlopers 

van ‘Heide-Bes’, en de Historische Commissie neemt dit graag in ont-

vangst.   
 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur. 

Daarna werd de avond afgesloten met een informeel drankje en een snack 
en werd er nog lang nagepraat. 
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Financieel Verslag Bewonersvereniging ‘Heide-Bes’ 2019 
 

WINST & VERLIES 01-01-2019 t/m 31-12-2019 

Omschrijving Verlies Winst 

Representatie en verteer 188,85   

Website en email adres 119,73   

Bijdragen/sponsoring o.a. St. Vrienden Blijde Wei 1.158,16   

Overige bestuurskosten 120,65   

Vergaderkosten 685,22   

INFO 1.186,00   

Renterekening-courant   0,00 

Bankkosten 195,66   

Contributies   2.562,00 

Saldo winst   1.092,27 

 3.654,27 3.654,27 

   

BALANS t/m 31-12-2019   

Omschrijving Activa Passiva   

Bank 2.105,31     

Spaarrekening 9.034,69     

Beginkapitaal   10.848,70   

Vorderingen (kortlopend) 0,00     

Nog te verrekenen historische commissie 1.158,57   

Schulden (kortlopend)   225,00   

Saldo 1.092,27     

 12.232,27 12.232,27   
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  Begroting 2020       

  
     

  

             

    Begroting 2020 Werkelijk 2019   

  Baten        
  

  Contributies  €  2.562,00     € 2.562,00      

  Rente  €         2,00     €        -      

  Totaal ontvangsten    € 2.564,00     € 2.562    

              

  Lasten           

  Vergaderkosten  €  650,00     €    874,07      

  Overige bestuurskosten  €  350,00     €      120,65      

 Jubileumkosten €  1500,00     

  Info/drukwerk  €  450,00     €    1.186,00      

  Website / e-mailadres  €  120,00     €     119,73      

  Donaties  €  300,00     €     1.158,16      

  Bankkosten  €  200,00     €     195,66      

              

  Totaal uitgaven    € 3.570,00     € 3.654,27    

              

  Saldo    € -1.006,00     €-1.092,27    
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INFORMATIE VAN  ‘HEIDE-BES’ 

 

Zoals u bij de ALV heeft vernomen, en in vorige INFO’s heeft kunnen 

lezen, we gaan minder informatie verstrekken op papier en meer digitaal 
met name via de mail. Hiervoor is het uiter-

aard noodzakelijk dat we uw correcte email-

adres in de ledenadministratie hebben staan. 
Heeft u afgelopen jaar nooit een bericht van 

ons ontvangen dan hebben wij niet uw actu-

ele of correcte mailadres. In dat geval ver-
zoeken wij u vriendelijk uw mailadres te stu-

ren naar ledenadministratie@heidebes.nl. 

 
Henk Berkhof 

Ledenadministratie 

 

 

JUBILEUM ‘HEIDE-BES’ 

 

In het najaar van 2019 was onze bewonersvereniging jarig. Dat was in 

september al reden voor een feestje. Op een gezellige, zomerse dag hebben 
we op de kinderboerderij ons feestje gevierd. Twee mooi ingerichte tafels 

hebben zich mogen verheugen in veel aandacht en flink wat leden hebben 

genoten van een hapje en een drankje die ze met consumptiebonnen heb-
ben gehaald.  

Wij hebben veel gesprekken gevoerd met mensen die dag en een boek 

gepresenteerd over Ommoord. De mensen die we spraken waren enthou-
siast. Toch hebben we gedacht dat we nog een beetje extra luister wilden 

zetten bij het heuglijke feit van 40 jaar ‘Heide-Bes’. Dat heeft lange dis-

cussies en zoektochten opgeleverd. Steeds weer konden we het gepaste 
cadeau niet vinden. En dat terwijl het eigenlijk steeds binnen handbereik 

lag. Uiteraard wisten we dat Hans Hamakers (oud-voorzitter en geschie-

denisfanaat) bezig was met het uitwerken van de geschiedenis van onze 
buurt. We realiseerden ons nog niet helemaal dat het bijna af was en dat 
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het fantastisch zou zijn om het te laten 

drukken als boekje. En zo kwam ge-

lukkig alles helemaal goed! 
In een regenachtig weekend zijn de 

boekjes door de bestuursleden door de 

brievenbussen bij de leden bezorgd. 
Hier en daar kwamen mensen even 

naar de deur omdat we herkend wer-

den. De reacties, ook later via de mail 
of bij het boodschappen doen, zijn 

overweldigend geweest. ‘Prachtig 

mooi boekje’ en ‘wat een werk is dat geweest!’ zijn een aantal reacties die 
veel voor kwamen. En terecht denken wij. 

Wij hopen dat jullie genieten van dit unieke boekje waar in detail onze 

buurt zoals het ooit, soms lang geleden ook was. Een inkijkje in een ver-
leden dat nauwelijks zichtbaar is, maar op deze manier weer zichtbaar is 

geworden. Namens het bestuur, maar ik denk ook namens veel leden, wil-

len wij Hans Hamakers bedanken voor een paar uurtjes genieten. Hij heeft 
enorm veel werk geleverd om dit werk op tijd af te krijgen. Chapeau! 

 

Wanneer het onverhoopt mis is gegaan met de bezorging en u het boekje 
niet heeft ontvangen, dan moet u dat even doorgeven door een mail te stu-

ren aan het secretariaat. secretariaat@heidebes.nl 

 
Hans de Vries 

Voorzitter/secretaris a.i. 

 

 

RACECIRCUIT OMMOORD 

 

Een maandje geleden alweer kwam bij het secretariaat een berichtje bin-

nen van een geërgerde bewoner van onze buurt. De reden is er een waar 

we ons allemaal een voorstelling bij kunnen maken: de president Wilson-
weg is een racebaan. 

Langer geleden hebben wij als bestuur aangeklopt bij de wijkagent. Hij 
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heeft uitgezocht welke mogelijkheden 

er zijn om deze weg zo te maken dat 

bestuurders niet hun gaspedaal extra 
ver indrukken. Het antwoord was on-

bevredigend, maar ook wel logisch. 

In de tijd, een paar jaar geleden, dat de 
president Wilsonweg hernieuwd werd, 

is er door omwonenden en Heide-Bes 

contact gezocht met de gemeente. De 
weg werd gladgetrokken dus zou in 

onze optiek een reden zijn om te 

scheuren. Mogelijkheden om vertra-
gende objecten op of in de weg te leg-

gen zijn toen allemaal afgewimpeld. Enerzijds logisch omdat het een weg 

is waarover de hulpdiensten moeten rijden en drempels maken dat moei-
lijker. Objecten als mooie plantenbakken in de weg blijken ook geen optie. 

Het enige dat wel mogelijk is, en ook geplaatst is, is een snelheidsmeter 

die zeker enigszins vertraagd. Helaas is die snelheidsmeter weg. Gevolg, 
mede door het weinige verkeer tijdens de coronacrisis, is dat de president 

Wilsonweg een racebaan is geworden. Overigens geldt dat voor meer 

doorgaande wegen in Ommoord. 
Behalve het gevaar dat dat oplevert, is het ook heel lawaaierig. Wij begrij-

pen dat de omwonenden daar enorm veel last van ondervinden. Helaas 

veroorzaken wij zelf een deel van deze herrie omdat ook buurtbewoners 
het gaspedaal wel eens flink indrukken. Wanneer wij ons allemaal bewust 

worden van de overlast die we daarmee veroorzaken en ons aan de snel-

heidsregels houden, is een deeltje van het probleem opgelost. Maar, 
slechts een deeltje. 

Het bestuur gaat opnieuw in gesprek met de wijkagent. Wij zijn wel bang 

dat het niet veel op zal leveren vanwege de eerder genoemde argumenten. 
Maar niet geschoten is altijd mis. Het is vooral hopen dat mensen zich 

gaan realiseren dat hier mensen wonen. Gedragsverandering is echter een 

van de moeilijkste zaken.  
 

Hans de Vries 

Voorzitter/secretaris. 
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‘OMMOORDSE POLDER’ ZOEKT FOTO’S 

 

Zolders opgeruimd? Oude foto’s/dia’s gevonden van onze wijk? Wij zijn er 

blij mee! 
Het boekwerkje ‘De geschiedenis van de buurt Keizershof’ is in het week-

end van 18-19 april bij u op de deurmat gevallen. Dit werk van de histori-

sche commissie beschrijft veel over de vroege geschiedenis van onze wijk 
Keizershof. Dit ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van onze bewoners-

vereniging. Wat zou het leuk zijn om de afgelopen 40 jaar nog beter in beeld 
te brengen. Er zijn bij ons al een aantal bijdragen binnen gekomen, maar wij 

denken dat er veel meer is. 

Wat nu opvalt is dat er op deze onderstaande dia veel meer te zien is dan ik 
destijds heb waargenomen. Eigenlijk een beetje vergeten. Bijgaand een foto 

van een vrouw met hond vanaf de kinderboerderij richting Troostheide mo-

gelijk rond 1980. 

 
We zien verder op de achtergrond de tuinkant van de Troostheide 2 t/m 16 

en achter de gele bouwkeet de tuinkant van de Rotsheide. Ook een door-

kijkje met zelfs een klein stukje Daalheide en nog een doorkijkje met huizen 
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aan de voorzijde op de Rotsheide in beeld. Nog geen brug over de singel 

richting Troostheide want de singels zijn nog niet gegraven. Verder de bouw 

van de huizen van de Brinkheide in beeld. 
Dus van ons het verzoek om met een andere blik in de fotoalbums te kij-

ken of er nog soortgelijke ontdekkingen zijn die het verhaal interessanter 

kunnen maken. 
Een foto van een foto in een album is een hele goede optie, makkelijk en 

meteen naar ons door te sturen toch? Mocht er "het" plaatje bij zitten kunnen 

we altijd een afspraak maken om de foto met een hogere kwaliteit in te scan-
nen. Wij kunnen dia's inscannen, maar u kunt zelf ook een foto maken van 

een dia op een lichtbron (met een witte pagina op een tablet gaat het heel 

goed) 
Dus duik nog even het oude fotoalbum in of de doos met oude dia’s. U 

maakt ons blij! 

 
Henk van den Akker, email: historie@heidebes.nl 

 

 

DIRK SMITS 

 

Na het schitterende boekwerk van de onze Historische Commissie 

‘Ommoordse Polder’ vorige week kreeg ik vandaag bijgaand gedicht toe-
gestuurd, qua tijdvak had het in het boek gekund. 

 
(…) 

Stil!.. ‘k Hoor reeds haer golfjes le-

ven! 

Haer vervrolykt stroomgeluidt 

Noodigt my ten koortranss’ uit. 

‘k Zie hoe, door die vreugdt gedreven, 

Haer Gespelen, overlaên, 

Opgeborrelt uit het water, 

Met riviervisch, ’t marktgeschater 

Daeglyks drok ten dienste staen. 

‘k Zie de plasbaers, vette voren, 

Braesem, karper, post en snoek, 

Zeelt en paling, malsch en kloek, 

’t Oog des wandelaers bekoren: 

Elk word op ’t gespartel graeg, 

Valt aen ’t kiezen, dingen, koopen; 

Voelt, by ’t wegen, schrappen, 

stroopen, 

Reeds een kittling in zyn maeg. 

Als ons pink en schuit verblyen, 

Met haer vangst’ uit Nereus kolk’, 

Nood de Zeevischmarkt het volk 

Dus op waterlekkernyen. 

Krimpzalm, tarbot, schellevisch, 

Heilbot, kabbeljaeuw en tongen, 

Schol en ’t geen ooit visschers vongen 
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Tot gerechten voor den disch’; 

Dit geschenk der milde vloeden 

Gunt de slagtbyl dikwyls rust, 

Daer de Vleeschhal yders lust 

Weet te boeten, elk te voeden. 

Zoo veel heils en overvloeds 

Vloeit geftaêg hier naer beneden 

Op uw Stat, de Kroon der steden, 

Uit de Bronn’ van alles goeds. 

Dat haer heilstar eeuwig ryze! 

Dat ze, o edle Stroomvorstin! 

Uwe zorg en moedermin 

Eindloos dank en eer bewyze! 

’t Lust’ haer vaek, met eigen hand’, 

Met myn stroomloof u te omhangen! 

Blyf dus ’t wit der lofgezangen, 

’t Oogelyn van Nederlandt; 

Zoo… Maer ‘k hoor de Rotte 

ruischen! 

‘k Hoor met klaterend geschal, 

Als een’ snellen waterval, 

Haer door de open sluizen bruisschen, 

Om, op ’t kabblend golfgeraes, 

Met haer dartle waterreijen, 

Vry en bly te spelemeijen 

In het ruime bedt der Maes’.’ 

Hoor! de Maes, die haer verbeidde, 

Zingt en kuscht haer wellekom. 

‘k Wy u, Zanggodinnendom, 

Des myn’ dank voor uw geleide; 

Wilt nu door uw’ cyterzwier 

Pindus bloemhof doen ontluiken; 

’t Lust my stil in ’t groen te duiken 

Aen den boordt van myn Rivier’. 

 

 
Dirk Smits (1702-1753) 

uit: De Rottestroom (1850) 

Zie: http://www.rotterdamsedich-
ters.nl/dichters/dirk-smits 

 

Voor onze wijk is er aanzienlijk 
dichterbij, in de Eendragtspolder 

(Zevenhuizen), een Dirk Smits-

kade. Deze loopt van de Rotte-
kade onderlangs de startlocatie 

van de roeibaan naar de Slinger-

kade.  
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Jeetje wat een gedoe en wat een 
drukte op onze wandelpaden. Fifi 

en ik schrokken ons dood toen we 
na 16 maart naar buiten gingen. 

Waar Fifi altijd op haar dooie 

akkertje kon wandelen door en 
langs onze buurt, was het nu op-

eens druk met wandelende men-

sen op de smalle paden. Bessie 
weet een ding zeker: die paden 

zijn niet aangelegd volgens het 

nieuwe normaal. Het lijkt wel een 
wals om elkaar heen op die pa-

den. Mensen duiken in de berm 

om anderen op veilige afstand te 

laten passeren. Fifi keek er raar 

van op. 
Geluk is het ondertussen weer 

wat rustiger op de paden. Het 

wandelen heeft plaats gemaakt 
voor andere activiteiten: vooral 

verbouwen. Bessie probeert tus-

sen het zagen, boren, slopen en 
kloppen door even van haar tuin-

tje te genieten. Het weer is zo 

mooi, maar de herrie oorverdo-
vend. En is de ene buurman 

klaar, dan begint het een paar 
huizen verderop. Fifi is dol op 

mooi weer, maar trekt zich lang-

zamerhand steeds meer terug in 
de woonkamer. Diep weggedoken 

in haar dekentje verlangend en 

dromend van hoe het ooit was. 
En Bessie…die dutjes in de tuin 

kan ik wel vergeten. 

 
 

Bessie Heidemans 

 

 


