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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 be-
woners van genoemde wijk, welke met hun woonsituatie verband houden, zo-
mede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt.” 
 
 

LEDEN 
 
Artikel 4 van de Statuten: 
“Leden van de vereniging kunnen zijn personen, die bewoners zijn van wonin-
gen 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 
36e JAARGANG NR. 2 - - november 2016 

 
VOORWOORD 

 
Tijdens het schrijven van het voorwoord komt het nieuws via de radio bij mij 
binnen. Onderwerpen als de naschokken van de verkiezingen in de VS en die 
van de aardbevingen in Nieuw-Zeeland. Tja, dan valt het bij ons toch allemaal 
reuze mee met wat er in onze directe woonomgeving geschiedt. Desalniettemin, 
vele kleine gebeurtenissen maken bij elkaar een grote gebeurtenis. Als we het 
over onze energieproject hebben dan heeft dat, met alle andere projecten, een 
direct verband met het klimaatakkoord van Parijs. Evenzo de plannen voor gro-
tere gebeurtenissen, iets verder weg van onze achtertuin, zoals aanleg van de 
A13/16 en uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport (16hoven zoals velen 
zeggen).  
Over dit soort zaken en nog meer, wordt u door het lezen van deze INFO bijge-
praat. Het weer is er inmiddels goed voor, rustig zittende/liggende op de bank 
met een geurig kopje koffie of thee erbij, een momentje voor uzelf en uw woon-
omgeving. 
Tenslotte, Bessie is terug van haar vakantie en heeft weer als vanouds het laatste 
woord. 
 

Veel leesplezier, 
Henk Berkhof 
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VAN HET BESTUUR 
 

CONTRIBUTIE LIDMAATSCHAP ‘HEIDE-BES’ 
 

Achterstand ingelopen 
Bij de laatste ALV is er medegedeeld dat er een significant aantal leden nog niet 
de bijdrage hebben geleverd die we hebben afgesproken met elkaar. Om dit op 
te lossen is er in eerste instantie een brief gestuurd naar betreffende leden met 
daarin voor welke lidmaatschapsjaren (vanaf 2008) nog geen contributie was 
ontvangen en het vriendelijke verzoek deze alsnog te voldoen. Naar de leden die 
niet hebben gereageerd op de brief hebben we een herinneringsmail gestuurd. 
Door vervolgens intensief na te bellen, en uiteraard ieders bereidheid om de bij-
drage over te maken, is het uiteindelijk grotendeels opgelost. 
  
Bijhouden met automatische incasso 
Een betaling missen kan gebeuren en is ook geen probleem, maar we merken en 
horen van veel bewoners dat het er bij ingeschoten is. Daarom hebben we dit 
jaar de incasso zelf gedaan via de bank, zoals we tijdens de ALV van dit jaar 
met elkaar hebben besloten. Dit is voor de bewoners gemakkelijk omdat het niet 
meer vergeten kan worden en voor de vereniging ook gemakkelijk omdat alles 
in een betaling binnenkomt. De incasso was voor verenigingsjaar 2016 op 26 
oktober. Uiteraard staat er een duidelijke afzender en kenmerk bij. Zijn er vra-
gen, bel gerust met onze penningmeester Daniel Kool op 0624413410. 
 
Daniel Kool 
Penningmeester 
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GEITENBOERDERIJ 
 
Medio 2015, anderhalf jaar geleden werd het Recreatieschap Rottemeren bena-
derd door een ondernemer die een geitenboerderij wilde oprichten in de Nesse-
polder. Aan de Nesseweg tegenover de Bijenstand van het Ambrosiusgilde. Het 
zou een geitenboerderij moeten worden naar het voorbeeld van “Het Geertje” in 
Zoeterwoude waar kinderen met geitjes kunnen spelen en geitenproducten ver-
kocht worden.  De Nessepolder valt onder het beheersgebied van het recreatie-
schap en ligt in de gemeente Zuidplas.  De gemeente zou hiervoor het bestem-
mingsplan moeten wijzigen en heeft recreatieschap gevraagd samen met de on-
dernemer te onderzoeken hoe de omgeving hierover denkt. Het bestuur van 
‘Heide-Bes’ werd daarvoor ook benaderd, evenals Oud Verlaat, de Natuur en 
Vogelwacht Rotta en de kinderboerderij de Blijde Wei. Daaruit kwamen de no-
dige vragen naar voren en bedenkingen over de locatie in de Nessepolder. Eind 
2015 zijn die in brieven aan de gemeente Zuidplas medegedeeld. Kort samenge-
vat: 
• Verstoring Natuurwaarden 
• De Nessepolder is natuurhistorisch gezien een uniek gebied. Een niet uitge-

veend poldertje met het maaiveld op de oorspronkelijke natuurlijk ontstane 
hoogte waar de verkaveling uit de middeleeuwen behouden is gebleven tus-
sen de omringende grote uitgeveende en later weer drooggelegde polders.  

• De Natuur- en Vogelwacht Rotta heeft met veel inzet van vrijwilligers ge-
werkt aan bescherming, instandhouding en ontwikkeling van de landschaps- 
en natuurwaarden. Het weiden van geiten zou dit werk weer tenietdoen.  

• De huidige inrichting met behoud van historische- en natuurwaarden is ge-
financierd met particuliere giften en bijdragen vanuit Roparun. 

• De voorgestelde, bebouwing bestaat uit acht gebouwen, waaronder een ho-
recagelegenheid, winkel en een woonhuis. Dit past niet in deze kleinscha-
lige polder en wat gebeurt er met de gebouwen als de geitenboerderij geen 
succes blijkt?  

• De openbare toegankelijkheid van de Nessepolder vanaf de Nesseweg 
wordt geblokkeerd buiten openingstijden van de geitenboerderij.  

• Het ligt te dicht bij kinderboerderij “De Blijde Wei” die dezelfde doelgroep 
bedient met het risico van verschraling en aantasting van het hoge niveau. 
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Nu een jaar verder blijkt er nog niets met deze bedenkingen gedaan en is er niet 
op gereageerd. Het ziet ernaar uit dat nog steeds op realisatie in de Nessepolder 
wordt ingezet in plaats dat naar locaties met minder bezwaren wordt gezocht. 
Dit was reden om in oktober gezamenlijk met het Rotte Verband, de bewoners-
vereniging Oud Verlaat, Rotta en de Vrienden van de Blijde Wei een brief naar 
de gemeente Zuidplas en de het bestuur van het Recreatieschap te sturen waarin 
wordt gevraagd de locatie in het Nessepolder te heroverwegen, in te zetten op 
een minder omstreden locatie en om, ook in het belang van de initiatiefnemer, 
geen verdere tijd te verliezen met het doorwerken aan een plan met een grote 
kans op nog meer vertraging.  

  



7 
 

 

LINKER BERGSE ROTTEKADE 451 V.H. “DE BOERDERIJ” 
 
De boerderij zelf is alweer een tijdje verdwenen, maar onder het kopje: “Linker 
Bergse Rottekade 451” vinden op dat terrein en daar omheen allerlei activiteiten 
plaats. De bewoners van de Zuurbes hebben van deze activiteiten kennisgeno-
men en hun verbazing hieromtrent was de directe aanleiding tot onderstaand 
stukje. Uiteraard, ook vanuit ‘Heide-Bes’ kijken we met belangstelling naar de 
plannen, zoals die bij de gemeente Rotterdam zijn ingediend en hoe die passen 
in de bestemmingsplannen van dezelfde gemeente en de provincie. 
 
Wat is de stand van zaken? Op het terrein van pand no. 451 zijn nu drie wonin-
gen gepland: twee enkele en een dubbel woonhuis, dus het zijn eigenlijk vier 
woningen. Bijna viermaal zoveel oppervlakte als de oorspronkelijke bebouwing 
wordt hiervoor gebruikt en op plaatsen die volgens de eerder versie van de con-
ceptstedenbouwkundige voorwaardes van de toenmalige deelgemeente Prins 
Alexander niet kunnen met als gevolg, een heel andere aanblik van het gebied. 
Er is een voorgenomen ontsluiting van deze vier woningen via een uitrit naar 
het huidige fietspad en van daaruit naar de President Wilsonweg. De bewoners 
van de Zuurbes hebben vooral op dit punt hun zorgen geuit. De fietsers, die vaak 
met een relatief hoge snelheid de Rottekade afrijden richting President Wilson-
weg, moeten deze uitrit kruisen wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Daar-
bij komt dat niet alleen het verkeer van deze vier huizen via het huidige fietspad 
zal gaan, ook de zullen bewoners van de twee te bouwen panden op locatie num-
mer 450 deze route kiezen en wellicht de bewoners van het witte Veerhuis (no. 
460) ook. De Zuurbes-bewoners begrijpen niet dat de gemeente het fietspad op 
wil offeren, met een voorspelbare toename van het gemotoriseerde verkeer, ter-
wijl de ontsluiting via de Rottekade naar Oud Verlaat voor het gemotoriseerd 
verkeer is bedoeld. Dit functioneerde zo toen de boerderij nog als manege 
dienstdeed en veel klanten trok. Ook het agrarisch bestemmingsverkeer 
reed/rijdt via die weg. 
Het te verwachten verkeer zal nog meer toenemen door recreanten die de ver-
leiding om daar te parkeren moeilijk kunnen weerstaan. De gemeente geeft aan 
voor een veilige oplossing te gaan zorgen, maar de bewoners van de Zuurbes 
zien daartoe geen mogelijkheden. Ze zien wel een toename van onveiligheid en 
van geluids- en milieuoverlast. Daarnaast hebben de bewoners wel ervaring met 
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het totale gebrek aan handhaving door de politie van het rijverbod voor motoren 
op dit fietspad tussen de Rottebanbrug en de President Wilsonlaan. 
Bovenstaande tekst vormt de hoofdmoot van de protestbrief van Zuurbes-bewo-
ners, die op 27 september 2016 naar de Gemeente is gestuurd, met daarin nog 
een aantal argumenten om de bouwplannen te beperken. Deze brief is in zijn 
geheel beschikbaar op de website van ‘Heide-Bes’. Tot op de dag dat deze INFO 
naar de drukker ging was er nog geen reactie van de Gemeente. 
 
Jolt Oostra 
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‘HEIDE-BES’ MET ENERGIE TIMMERT VERDER 
 
Wat eraan voorafging 
In de vorige info schreef ik over de activiteiten van ‘Heide-Bes’ met Energie dit 
jaar zoals het organiseren van de warmtescans van alle huizen in de ‘Heide-Bes’ 
buurt, het bespreken van de resultaten daarvan en een goed bezocht thema-
avond vloer- en bodem isolatie, waar 55 bewoners zich lieten informeren. 
Daarna vroegen 56 (niet persé dezelfde als die 55) bewoners een offerte aan, 
waarvan bij 6 het werk al is uitgevoerd of dat daartoe opdracht is gegeven. Er 
zijn nog 33 bewoners in het offertetraject. Een aantal bewoners zag er vanaf het 
werk te laten uitvoeren of liet dat doen door een andere leverancier, dan die van 
het collectief. 
De laatste thema-avond was dit jaar op 31 augustus, over zonne-energie, waar 
15 bewoners door de WoonWijzerWinkel en de leverancier Solar Box geïnfor-
meerd werden. Het ging daarbij over verschillende types zonnepanelen, wat er 
komt kijken bij de installatie van zo’n systeem, terugverdientijden, de verschil-
lende soorten garantie enz. Deze systemen zijn te vinden op de site van de 
WoonWijzerWinkel: http://www.woonwijzerwinkel.nl/initiatief/zonnepanelen-
aanbieding-heide-bes/ 
Vervolgens werden de bewoners uitgenodigd individueel, maar wel met een col-
lectief bedongen korting, een systeem naar keuze aan te schaffen.  Solar Box 
bezoekt elke belangstellende thuis voordat ze een offerte maken om na te gaan 
wat de optimale systeemopbouw is en welke bouwkundige beperkingen een rol 
kunnen spelen. 
 
Stand van zaken zonne-energie 
Tot eind oktober 2016 hebben 14 belangstellenden zich gemeld, waarbij inmid-
dels 5 systemen geïnstalleerd zijn. Bij 9 bewoners loopt het informatie- en of-
ferte traject nog. De belangstelling in onze wijk leek bij de informatieavond mis-
schien niet overweldigend, maar de bereidheid om daarna de volgende stap te 
doen blijkt behoorlijk groot te zijn.  
Het is overigens nog tot het eind 2016 mogelijk van hetzelfde aanbod gebruik te 
maken. U vindt de informatie via de eerdergenoemde link. 
 
Jolt Oostra 
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DE WHATSAPP GROEP ‘HEIDE-BES’ ALERT’ 
 
Onze WhatsApp groep Heide-Bes-Alert bestaat alweer twee jaar. Met meer 
dan 200 leden zijn wij die extra ogen en oren in de wijk. In het algemeen wordt 
de groep als nuttig ervaren. Er zijn de afgelopen jaren berichten gedeeld over 
zich verdacht gedragende personen, malafide klussers, vage colporteurs. Maar 
ook waarschuwingen over inbraakverkenningen en inbraken in schuren. 
 
Laagdrempelig 
Omdat WhatsApp zo laagdrempelig is, blijft de verleiding groot om spontaan 
te reageren. Omdat dit binnen de kortste keren kan leiden tot een stortvloed 
van meldingen blijven we hier bovenop zitten. We zien dat als er teveel gerea-
geerd wordt op meldingen, steeds een aantal mensen de groep verlaat. De 
groep is alleen bedoeld om mensen te alarmeren. De beheerders van de groep 
spreken mensen aan op twijfelachtige meldingen en verwijderen zo nodig 
groepsleden die zich niet aan de spelregels houden. In het algemeen is het ver-
standig om eerst even na te denken alvorens te reageren met emoticons, grap-
pig bedoelde teksten, filmpjes en verder. Daar is de groep echt niet voor be-
doeld.  
 
In het kort nog de twee belangrijkste spelregels 

1. We melden een verdachte situatie mét vermelding van de precieze locatie met 
daarbij de actie die u eventueel genomen heeft (bijvoorbeeld: ik heb de politie 
gebeld); 

2. We reageren niet op deze melding tenzij we een relevante aanvulling op het 
bericht hebben. 
 
De beheerders van de Alert groep zijn: 

• Daniel Kool,   tel: 06 24413410 
• Henk van der Knoop, tel: 06 533 74 198 
• Sander van Ee,   tel: 06 381 00 551 

U kunt contact met een van hen opnemen voor (hulp)vragen en opmerkingen. 
U kunt eventuele vragen ook mailen naar secretariaat@heidebes.nl 
 



11 
 

 

DITJES EN DATJES HEIDEBES WHATSAPP GROEP 
 
Naast de Heide-Bes-Alert groep hebben we het initiatief genomen om een 
nieuwe groep aan te maken. Hierin zijn alle leden van de Heide-Bes-Alert groep 
in geplaatst. Deze groep is bedoeld voor al die zaken die het delen waard zijn 
maar niet over een onveilige situatie gaan. Dat zijn zaken als gevonden/verloren 
spullen, informatie over de wijk, vermiste huisdieren enzovoort. Om deze groep 
een nuttige aanvulling te laten zijn, is het van belang toch ook een paar spelre-
gels in acht te nemen. 

1. We nemen de meldingen ter kennisgeving aan. We reageren alleen als we 
relevante aanvullingen hebben (bijvoorbeeld: ik 
zag het vermiste hondje net lopen ter hoogte van). 

2. Het gebruik van emoticons doen we minimaal, het 
geeft maar drukte; 

3. Een foto kan in sommige gevallen de melding ver-
duidelijken; 

4. We voeren geen discussies in de groep. Een per-
soonlijke opmerking over de melding kan in een 
privé bericht; 

5. Houdt bij niet urgente zaken rekening met het tijd-
stip van meldingen.  
Dus niet om middernacht melden dat er een paar 
handschoenen gevonden zijn bijvoorbeeld; 

6. We kijken eerst in de groep of er al iets gemeld is 
over een onderwerp alvorens zelf een bericht te 
plaatsen. Het is bijvoorbeeld bij een stroomstoring in de wijk niet nodig dit 
nog per adres te melden. 

 
Anders dan in de Heide-Bes-Alert groep vindt in de Ditjes en datjes HeideBes 
groep geen monitoring plaats vanuit het bestuur van de bewonersvereniging 
over de nut en noodzaak van meldingen. Het is ieders eigen verantwoordelijk-
heid om spaarzaam met meldingen en reacties om te gaan. Ieder lid van de groep 
kan zelf mensen toevoegen aan de groep. Ieder lid kan ook zelf de groep verla-
ten.  
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Functies van de app: 
De ervaring leert dat niet iedereen op de hoogte is van de technische functies 
van WhatsApp. Hoe voeg je iemand toe, hoe verlaat je de groep? Hoe stuur je 
een privé bericht. Hoe zet je het geluid uit van de groep? Hieronder enige uitleg 
Bron: https://www.whatsapp.com/faq/ 
 
IPhone 
 
Geluid groepsmeldingen dempen 
1.Veeg de naam van de groep naar links in het chat scherm. 
2.Tik op 'Meer' en vervolgens op 'Stil'. 
3.Kies hoe lang je de chat wilt dempen 
 
Een groep verlaten 
1.Veeg de naam van de groep naar links in het chat scherm. 
2.Tik op 'Meer' en vervolgens op 'Verlaat groep'. 
3.Tik weer op 'Verlaat groep' om te bevestigen. 
 
Deelnemers toevoegen (alleen in de ditjes en datjes groep) 
1.Open de groeps-chat in WhatsApp. 
2.Tik op het onderwerp van de groep. 
3.Tik op 'Voeg deelnemers toe...'. 
4.Zoek naar of selecteer contacten om toe te voegen aan de groeps-chat. 
5.Tik op 'Voeg toe' om te bevestigen. 
 
Bericht sturen aan iemand in de groep 
Tik bovenaan in de groep op de groepsinformatie: kies contact- tik aan- kies de 
optie bericht sturen aan… Of kies contact in de groeps-chat: tik aan- kies de 
optie bericht sturen aan. 
 
Android 
 
Geluid groepsmeldingen dempen 
1.Houd de chat in de chatlijst ingedrukt. 
2.Tik rechtsboven in op Dempen. 
3.Kies voor hoe lang je de groep wilt dempen. 
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4.Optioneel: schakel Meldingen weergeven uit om bovenaan je scherm geen 
meldingen te ontvangen. 
 
Een groep verlaten 
1.Ga naar het Chats scherm in WhatsApp. 
2.Tik en houd de naam van de groep vast. 
3.Tik op knop Menu. 
4.Selecteer Groep verlaten. 
 
Deelnemers toevoegen (alleen in de ditjes en datjes groep) 
1.Open de groep in WhatsApp. 
2.Tik op het onderwerp van de groep. 
3.Selecteer: Deelnemer toevoegen. 
4.Zoek of selecteer contacten om deze toe te voegen aan de groep. 
 
Bericht sturen aan iemand in de groep 
Tik bovenaan in de groep op de groepsinformatie: kies contact- tik aan- kies de 
optie bericht sturen aan… Of kies contact in de groeps-chat: tik aan- kies de 
optie bericht sturen aan. 
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EVEN VOORSTELLEN 
 
Na een bericht in de INFO waarin hulp is gevraagd voor een nieuwe penning-
meester heb ik (in overleg met mijn partner) besloten om deze uitdaging aan te 
gaan. Met mijn achtergrond in procesoptimalisatie en mijn bijdrage aan een be-
tere toekomst wil ik onze buurt helpen. Dit doe ik door adviezen te geven aan 
bewoners op het gebied van zonnepanelen (samen met GreenEnergyCompany), 
maar ook over energieverbruik, elektrische auto’s, isolatie en afval. Ook door 
het bestuur van de bewonersvereniging te ontlasten bij acties ten behoeve van 
het woonplezier in onze wijk. Door de boekhouding bij te houden en alle open-
staande contributies te innen zijn we al goed bezig. Laatst is de bijdrage op de 
meest eenvoudige manier voor iedereen geïnd. Deze automatische incasso kan 
meteen in de boekhouding worden verwerkt. 
  
Vragen? 
Zijn er vragen over mijn werkzaamheden binnen of buiten onze bewonersver-
eniging ‘Heide-Bes’, bel mij op of kom gerust eens op de koffie aan de Struik-
heide 88. 
 
Met energieke groet, 
Daniel Kool 
Penningmeester ‘Heide-Bes’ 
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HISTORIE OP DE HESSEPLAATS 
 

Afgelopen september heeft de historische commissie “De Ommoordse Polder” 
meegedaan met Open Monumenten Dag Rotterdam. Het thema was ‘Iconen & 
Symbolen’. Wij belichtten de Parel van de Prins Alexanderpolder namelijk de 
voormalige boerderij Keizershof. Het Icoon van Ommoord!  Deze hoeve stond 
aan de Ommoordseweg 403 en is gesloopt in 1991, precies 25 jaar geleden. 

 
Op 10 september hebben wij midden in winkelcentrum Hesseplaats diverse ta-
fels ingericht met foto’s, kaarten en archeologische vondsten. Normaliter orga-
niseren wij Open Monumenten Dag in een (wijk)gebouw waar geïnteresseerden 
ons bezoeken. Dit jaar kwamen wij in gesprek met de ‘argeloze voorbijganger’, 
het winkelend publiek dus. Het was een verrassende dag! We hadden interes-
sante gesprekken met bewoners die ons foto’s en informatie ter beschikking stel-
den. Waarbij dit mooie gedicht over de teloorgang van de laatste boerderij. 
  



 16 

  
 
 

de	laatste	boerderij	
 
Het	achterhuis	is	lichter	na	de	stormen,	kleine	
dieren	vormen	er	met	vuil	en	schennis	
	
op	vloer	en	los	behang	dissonanten	zonder	belang.	
Langs	de	spanten	spelen	zon	en	regen.	
	
Beschreven	delen	van	een	bed	hangen	voorbij	
hun	schaamte	tussen	appelbomen.	
	
De	vlier	zal	ook	naar	binnen	komen,	morgen		
als	het	lente	wordt.	
	
De	man	met	de	pet	en	de	blauwe	handen	zoekt		
naar	argumenten	in	het	veel	te	hoge	gras:	
	
Waarom	gebleven?	Maar	in	het	voorhuis	blijft		
een	kachel	branden.	
	
Met	halve	stappen	bouwt	de	stad	zich	nader,		
hoger	en	dichter,	tot	voor	de	sloot.	
	
Mensen	gooien	zakken	brood,	maar	de		
dieren	zijn	op	Allerzielen	meegegeven.	
	
Op	galerijen	staan	bewoners,	postbodes	en		
honden	nog	af	en	toe	te	kijken	
	
naar	de	ijle	zonde	van	de	man,	wachtend	op		
het	breken	van	zijn	ban.	
 
 (met dank aan dichter Thom Schrijer, voormalig bewoner Ommoord) 
 
Agnes Reichardt 
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30 GENÓÉG 
 
Veel wegen rond onze wijk nodigen uit tot hard rijden. Lekker toch, zeker als je 
’s avonds uit de file komt, of als je even wilt testen of je auto nog wel hard kan 
rijden. Dat het onverantwoord is, weten we allemaal en behoeft dus geen betoog.  
We vragen we hier toch nog eens extra aandacht voor de ‘binnestraten’. On-
danks heuvels en hobbels wordt geconstateerd dat hier té vaak té hard wordt 
gereden. Het is mooi dat onze straten zo kindvriendelijk zijn, maar dat geeft 
automobilisten des te meer verantwoordelijkheid. Let dus allemaal op je snel-
heidsmeter. 30 is echt genoeg! 
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ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT 
 

Over een onderwerp krijgen we al jaren via email e.d. mededelingen binnen en 
dat is “Rotterdam The Hague Airport” oftewel vliegveld Zestienhoven. Het gaat 
dan over geluidsoverlast van overvliegende vliegtuigen of, de aangekondigde 
uitbreiding van het vliegveld met uiteraard kans op toename van deze overlast. 
In het verleden hebben we daar contact over gehad met betreffende instanties en 
die hebben ons uitgelegd dat alles binnen de wettelijke normen valt. Om niet 
opnieuw dezelfde vraag en antwoordspel te doen publiceren we hieronder het 
artikel dat eind 2014 in de INFO heeft gestaan. 
 
(INFO november 2014) Denk je op zaterdagochtend je nog even om te kunnen 
draaien, zit je ineens rechtop in je bed en staan de ruiten te trillen. 
Een tijdje geleden kreeg onze wijk te maken met een forse toename van overlast 
gevend vliegverkeer. We zijn dit bij Rotterdam-The Hague Airport (ook bekend 
als Zestienhoven) nagegaan. De oorzaak van de toegenomen overlast kwam 
door… werkzaamheden aan een start-landingsbaan op Schiphol.  
Door aanleg van nieuwe infrastructuur op de luchthaven Schiphol was een van 
de start-landingsbanen (de Kaagbaan) tijdelijk buiten gebruik. Als gevolg hier-
van werd een deel van de vluchten van en naar Schiphol anders uitgevoerd dan 
normaal het geval was. Dit leverde ook boven Ommoord afwijkend verkeer op. 
De vluchten die wij in de avond en nacht (met name tussen 01:00 en 07:00) 
waarnamen waren vluchten van of naar Schiphol en sommige hiervan vlogen 
nog/al relatief laag (circa 1500 meter).  
Verder was het als gevolg van dit afwijkend gebruik van het luchtruim (met 
name bij noordelijke en oostelijke windrichting) noodzakelijk dat het verkeer dat 
op Rotterdam The Hague Airport start, eerder en vaker naar het zuiden draaide 
om niet in conflict te komen met Schiphol verkeer dan normaal het geval zou 
zijn. Dit waren met name de vliegtuigen die u kort na 07.00 hoort overkomen 
(de luchthaven was en is voor commercieel verkeer pas vanaf 07.00 geopend en 
er starten kort na 7:00 circa 7 vliegtuigen). Inmiddels is deze extra overlast wel 
achter de rug. Het is natuurlijk wel goed om te weten dat de extra herrie tijdelijk 
was. 
Rotterdam-The Hague Airport raadt verder aan om de website in de gaten te 
houden. Hierop staat nieuws over overlast en werkzaamheden. De website is: 
www.rotterdamthehagueairport.nl. Kijk dan bij “buren en omgeving”. 
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Bessie was er een beetje klaar mee.  

De eerste blaadjes vielen en het 

werd tijd voor een wat dikkere jas. 

De zomer was echt voorbij. Fifi 

was niet zo blij meer om in zijn ei-

gen hok te blijven ’s nachts. Fifi 

bleef maar zielig blaffen. De buren 

begonnen te klagen in de buurtapp. 

Tijd voor maatregelen dacht ik. De 

technische commissie van de 

'Heide-Bes' gebeld, wat Bessie pas 

durfde nadat de contributie was af-

geschreven, en advies gevraagd. 

En zo komt het dat Bessie ze heeft 

besteld. Ze liggen er al. Zonnepa-

nelen op het dak van het hok van 

Fifi. Geven direct stroom aan het 

kacheltje in het hok. Zit Fifi er net 

als Bessie warm bij en kan ze toch 

het huis bewaken. Heeft Bessie echt 

geen app voor nodig hoor. 

Fifi wil straks zelfs graag zijn ver-

warmde hok wel verlaten om even 

over de nieuwe paden in het park te 

wandelen. Maar daarna weer snel 

terug. Bessie ook. Laat de winter 

maar komen! 

 
Bessie Heidemans 

 

 


