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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 
39e JAARGANG NR. 2 - - november 2019 

 
VOORWOORD 

 
Dagen met een heerlijk zonnetje afgewisseld met dagen met regen en gure 
wind, zo is de herfst van 2019 tot nu toe. Het lijkt wel op ons leven, fijne 
tijden met af en toe een dipje. Dit levensritme leek niet zoveel kopij voor de 
INFO op te leveren echter, niets is minder waar. We hebben u weer aardig 
wat mede te delen. Naast wat artikelen over lopende zaken zoals ontwikke-
lingen op de Bergse Linker Rottekade, Energie-issues, Historische Commis-
sie, HB-Alert-groepen etc., een belangrijk artikel over de toekomst van onze 
bewonersorganisatie ‘Heide-Bes’. De veranderingen in hoe wij met elkaar 
communiceren heeft grotere invloed op hoe we georganiseerd de problemen 
in onze buurt te lijf gaan. Naast een presentje in het kader van ons 40-jarige 
bestaan hebben we ook een reorganisatie voor u in petto. 
 
Graag brengen wij de aankondiging van onze Algemene Ledenvergadering 
onder uw aandacht, we rekenen weer op een grote opkomst. 
 
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 
 
Algemene ledenvergadering 2020 (ALV over 2019) 
Op 12 februari 2020 is de algemene ledenvergadering van onze bewoners-
vereniging. Deze avond begint om 20.00 uur. De inloop is om 19.45 uur. De 
ALV wordt zoals te doen gebruikelijk gehouden in de Open Hofkerk op de 
Hesseplaats. Dit jaar zal er geen spreker (van buiten) zijn tijdens de Alge-
mene Leden Vergadering. De zaken die statutair verplicht zijn, worden be-
sproken. Zoals de verslagen van de penningmeester, de secretaris en de 
commissies en de rondvraag. Maar later meer hierover. Een officiële uitno-
diging zal u in januari 2020 ontvangen. 

 
‘Heide-Bes’ 2.0 
In ons 40-jarige bestaan is er heel veel veranderd in de wereld en uiteraard 
ook in onze buurtje. Grote veranderingen zijn er met name in hoe we ge-
meentelijk worden bestuurd en hoe we communiceren met gemeentelijke 
instanties. Voor communicatie met de gemeente ging voorheen alles met 
brief of telefoon. Eerst had je louter met ‘de Coolsingel’ te maken, daarna 
met de Deelgemeente Alexander en nu weer met verschillende gebiedscom-
missies. 
Dit heeft zijn weerslag op de organisatievorm van onze bewonersvereniging 
zoals deze was en zoals die in de toekomst moet zijn. 
Plaats u terug in de tijd, naar 1979, had u toen al kunnen bedenken dat we 
onze communicatie via email, sms, Whatsapp etc. zouden gaan plegen? Dat 
er vele mogelijkheden zouden komen om via de elektronische snelweg met 
overheidsorganisaties en dergelijke? Ik denk het niet. 
Als er in die tijd ‘iets geregeld moest worden’ wat de buurt betreft, dan 
vormde een aantal buurtgenoten een commissie, gingen vergaderen. Versla-
gen, voorstellen en plannen werden op een typemachine uitgetikt en voor 
verspreiding werden kopieën met een stencilapparaat gemaakt. Omdat 
slechts een enkeling over een typemachine en een stencilapparaat beschikte 
was het noodzakelijk om dit soort activiteiten in gezamenlijkheid te doen.  
Er was in die tijd een natuurlijke behoefte om te organiseren om gemeen-
schappelijke belangen in gezamenlijkheid te behartigen. Dit was 40 jaar ge-
leden de belangrijkste reden voor het oprichten van onze ‘Heide-Bes’. 
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De eerder geschetste veranderingen in communicatie met instanties heeft 
ertoe geleid dat het gezamenlijk opstellen van een brief, het stencilen etc. is 
ingehaald door even een Appie met de ‘BuitenBeter-app’ of een mailtje naar 
de Gemeente sturen of via een portaal van de Gemeente m.b.v. je Digid een 
verzoek, klacht etc. te sturen. Dit hebben we de afgelopen jaar gemerkt door-
dat er steeds minder interactie was tussen leden en bestuur. 
De afgelopen jaren heeft het bestuur weinig respons van de leden ontvangen 
op onze (geplande) activiteiten en vraagt zich daarom af of onze vereniging 
wel nut heeft en in een behoefte voorziet.  Moeten wij uit het gebrek aan 
reacties opmaken dat onze inzet gewaardeerd wordt onder het motto:   'geen 
nieuws, goed nieuws', of dat het betekent dat wij overbodig zijn, omdat alles 
vanzelf wel goed gaat in onze wijk. 
Vorig jaar hebben wij daarom tijdens de ALV de leden gevraagd, hoe wij 
als bestuur de bewonersvereniging in de toekomst vorm kunnen geven. Op 
dat laatste kwamen mooie reacties onze kant op. Wat daarin opviel was dat 
de leden die iets opschreven, vinden dat de vereniging echt er toe doet en 
absoluut niet opgeheven moet worden. Suggesties hoe we verder zouden 
moeten, hebben we echter nauwelijks gekregen.  
Daarom heeft het bestuur besloten om ‘Heide-Bes’ op een andere wijze te 
besturen. Belangrijkste veranderingen zijn: 
De vergaderfrequentie wordt aangepast aan de behoeften van onze inzet 
voor de wijk. We komen niet meer volgens een vast schema regelmatig bij 
elkaar als alles op rolletjes verloopt en er niets te bespreken is. Wanneer het 
nodig is dan zijn wij paraat en is de structuur aanwezig om direct zaken op 
te pakken. Dat betekent in de praktijk dat mails en post gewoon binnen blij-
ven komen bij het secretariaat en dat we blijven monitoren wanneer actie 
nodig is. Het bestuur is dan snel in vergadering om met elkaar dringende 
zaken te bespreken. De communicatie met de leden zal via mail en website 
worden gevoerd en er zal geen reguliere INFO meer worden bezorgd. 
Komende ALV zal bovenstaande ongetwijfeld een punt van bespreking zijn. 
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‘Heide-Bes’ 40 jaar 
Onze bewonersvereniging bestaat dit jaar precies veertig jaar. Bij dat heug-
lijke feit hebben we al stil gestaan op de kinderboerderij op zaterdag 21 sep-
tember jl. We hebben daar achter een kraam gestaan waarin de geschiedenis 
van onze wijk en buurt te zien was, maar ook hebben we iedereen te woord 
gestaan die iets wilden weten over onze buurt en wat wij doen. Verder was 
er een boekpresentatie over het boek Ommoord’, geschreven door Tom Ko-
lijn. Hier bleken best wat liefhebbers voor gekomen te zijn. 
Toch willen we onze leden binnenkort nog eens verrassen met een leuk aan-
denken aan dit heuglijke gebeuren. Binnenkort komen we bij jullie aan de 
deur om het cadeau persoonlijk af te geven. Wanneer u niet thuis bent, geen 
nood....we komen nog een keer langs. 
 

 
ONTWERP BESTEMMINGSPLAN OMMOORD 

 
Het bestemmingsplan "Ommoord" wordt herzien. Reden voor ‘Heide-Bes’ 
om te checken of er voor onze buurt veranderingen worden voorzien, waar-
bij ook onze directe omgeving en vooral het Ommoordseveld onze belang-
stelling heeft. Vanaf 14 juni heeft het ontwerpbestemmingsplan zes weken 
ter visie gelegen. 
In het plan staat het doel van de herziening als volgt vermeld: 
“ Het plan heeft tot doel de nu geldende bestemmingsplannen te actualise-
ren. Daarmee krijgen de veranderingen, die in de loop van de jaren hebben 
plaatsgevonden en het nieuwe beleid van de gemeente een juridisch-plano-
logische verankering.” 
Heel belangrijk is ook de volgende toevoeging: 
“ Het bestemmingsplan zal de gerealiseerde ontwikkelingen conform de fei-
telijke situatie bestemmen. In het bestemmingsplan worden buiten het op-
nemen van de mogelijkheden uit het geldende bestemmingsplan geen 
nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt.” 
En verder in het hoofdstuk Cultuurhistorie: 
 “Ten aanzien van de wijken buiten de ring is gewaarborgd dat de groen-
structuren die deze wijken van elkaar scheiden een duidelijke groenbestem-
ming hebben gekregen ter verduidelijking van deze structuren.” 
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In het hoofdstuk Planbeschrijving staat over het Ommoordseveld nog het 
volgende: 
“Het Ommoordseveld heeft de bestemming "Recreatie" gekregen. Deze 
gronden zijn ten behoeve van recreatie met sport- en speelvoorzieningen, 
park, ligweiden. Te midden van het Ommoordseveld is tevens de kinder-
boerderij "De Blijde Wei" gelegen. Voor de kinderboerderij is een bouw-
vlak opgenomen met een bebouwingspercentage van 5%. Tevens is ter 
plekke ondergeschikte horeca toegestaan.” 
 
Verder is interessant dat de Planbeschrijving onder ‘Woningbouw’ het vol-
gende vermeld, dat niet nieuw is maar wellicht bij niet iedereen bekend: 
‘In het vorige bestemmingsplan zat de mogelijkheid tot het realiseren van 
een woontoren van 20 bouwlagen ter plaatse van de Romeynshof. Deze mo-
gelijkheid is opnieuw opgenomen. Tevens is de mogelijkheid uit het vorige 
bestemmingsplan om woningen te realiseren als aanvulling op de winkel-
centra Binnenhof en Hesseplaats opnieuw opgenomen. De winkelcentra be-
staan uit eenlaagse bebouwing met detailhandel en horeca. Op deze bebou-
wing wordt de mogelijkheid geboden om dit uit te breiden tot maximaal vijf 
bouwlagen met woningen. Per locatie is hiervoor een maximum opgenomen 
van tachtig woningen. 
 
Conclusie:  
Het ontwerp bevat geen ongewenste ontwikkelingen voor onze buurt en 
daaromheen gelegen groen gebieden.  
 
Paul Scheublin 
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Ontwerp bestemmingsplan Ommoord juni 2019 
Het volledige ontwerp is in te zien op :  
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/docments/NL.IMRO.0599.BP1094Ommoord-
on01/t_NL.IMRO.0599.BP1094Ommoord-on01.html 
 

 
BEBOUWING AAN DE BERGSE LINKER ROTTEKADE 451 

 
De afgelopen jaren is en in de INFO en 
op de site van ‘Heide-Bes’ met enige 
regelmaat over de ontwikkelingen 
rond het terrein van de voormalige ma-
nege aan de Rottekade geschreven. 
Deze zomer zijn de volgende stappen 
gezet: 
Een aantal aanwonenden van de Zuur-
bes vroeg op 11 juli 2019 de rechtbank 
om de bezwaren, die zij hebben tegen 
de ingediende bouwplannen op die 
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locatie en waarvoor de gemeente Rotterdam vergunning heeft verleend,  te 
honoreren. De bezwaren hebben vooral betrekking op het voorziene vloer-
oppervlak, het aantal woonlagen en het bouwvolume, die niet voldeden aan 
de eerder door de gemeente vastgestelde uitgangspunten voor deze locatie. 
In de uitspraak van de rechtbank van 13 augustus 2019 zijn de omwonenden 
op alle punten in het gelijk gesteld en kan dit bouwplan niet worden uitge-
voerd. 
Inmiddels heeft de eigenaar van de grond voor de bouw van een andere wo-
ning weer opnieuw een vergunning aangevraagd. De gemeente moet een 
dezer dagen een besluit nemen over deze aanvraag en het verlenen van een 
vergunning.  Op grond van dit besluit zullen omwonenden beoordelen of nu 
wel aan die uitgangspunten wordt voldaan .  
 
Jolt Oostra 

 
RATTEN IN DE KRUIPRUIMTE 

 
Eén van onze leden mailde ons met de vraag 
wat te doen bij (het vermoeden van) ratten in 
de kruipruimte onder de woning. De reactie 
van ‘Heide-Bes’ is: wanneer geen gif gebruikt 
wordt is de Gemeente de aangewezen instantie 
voor hulp bij een dergelijke overlast. 
Zie de link: 
https://www.rotterdam.nl/loket/plaagdierbe-
heersing-ongediertebestrijding/.  
 
Bellen met 14010, met welke aanleidingen dan ook, geeft meestal ook een 
goede respons. 
 
Jolt Oostra 
 

  



 10 

  
 
 

HET LEVEN IS GOED IN OMMOORD 
 
Na een intensieve samenwerking met de Historische Commissie “de 
Ommoordse Polder, is nu te koop, mijn boek: Het leven is goed in 
Ommoord.  
 

Het boek is een beschrijving van een Rotter-
damse woonwijk waar mensen lang en naar 
hun zin wonen. Ik heb het boek geschreven 
op basis van onderzoek en interviews met 
inwoners van Ommoord en mensen die op 
een andere wijze bij de wijk zijn betrokken.  
 
Ommoord blijkt een succesvolle wijk te zijn. 
Veel mensen kiezen er bewust voor om hier 
te gaan wonen en een groot deel blijft er de 
rest van hun leven. Een aantal woont hier al 
vijftig jaar of langer. Er zijn mensen die en-
kele keren binnen de wijk verhuizen, afhan-
kelijk van de omvang van hun gezin. Ze be-
ginnen in de hoogbouw. Als er kinderen 
zijn, verhuizen ze naar de laagbouw. En als 
de kinderen de deur uit zijn, gaan ze weer 

terug naar de hoogbouw. Maar er zijn ook mensen die altijd in één en het-
zelfde huis blijven wonen. 
 
Recensie van een lezer: 
Het boek spreekt verschillende niveaus aan. De filosofie achter het ontwerp 
en ontstaan van de wijk, het gebruik en zelfs de toekomst van de wijk. 
Het boek is beschouwend en vergelijkend, geeft achtergronden en is altijd 
onderbouwd. Het is een verrijkend boek, interessant voor een ieder die met 
ruimtelijke ordening en stedenbouw te maken heeft. Maar ook voor ex-, toe-
komstige- en huidige bewoners. De analyse en informatie in het boek, kan 
men individueel nooit vergaren uit louter observatie. Het boek maakt ons 
bewust van de realiteit van deze kenmerkende woonwijk. 
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Het boek is verkrijgbaar bij Il Regalo (winkelcentrum Binnenhof) Ook bij 
Donner en Snoek in Rotterdam Centrum. En uiteraard via de webwinkel van 
de uitgever:  https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=9963. Het 
boek is ook te bestellen in de boekwinkel, ISBN nummer: 978-94-6389-
585-9. 
 
Ton Kolijn 

 
 

  

Heidebuurt (Struikheide) met op achtergrond de Rotte 
en kinderboerderij. 
 

Bessenbuurt met rechts de voormalig boerderij Kei-
zershof en verder rechts restaurant Cathay. 
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DORPEN WEER HERENIGD! 
 

Bijzondere samenwerking tussen de dorpen “Terbregge” en “Ommoord”. 
De twee historische commissies van 
Terbregge en Ommoord hebben hun 
inloopmiddag laten samensmelten. Al 
jaren werken deze twee sympathieke 
organisaties intensief samen, ze delen 
immers dezelfde geschiedenis. Om dit 
gezamenlijk verleden nog beter tot zijn 
recht te laten komen, is de inloopmid-
dag voor beide voormalige ‘dorpen’ in 
het leven geroepen. 

 
Wanneer:  Elke derde donderdag van de maand. 
Waar: Huis van de Wijk (Gerard Goosenflat, Thomas Mannplaats 150,    

Rotterdam-Ommoord) 
Tijden:   13.00 tot 16.00 uur.  
Wat:  Ons gezamenlijk archief met veel oude foto’s en historische kaarten 

van ons gebied. Bij voldoende belangstelling wordt er rond 14.00 uur 
de presentatie ‘Ommoord van Nul tot Nu’ gegeven.  

Nog meer: Heeft u zelf oude foto’s of verhalen? Neem ze mee en deel ze a.u.b. 
met ons. Foto’s krijgt u direct weer mee terug. 

 
Historische Commissie ‘De Ommoordse Polder’ 
www.ommoordsepolder.nl  
mail: historie@heidebes.nl 
Voor meer informatie: Agnes Reichardt. 
 
Historische Commissie ‘Terbregge’s Belang” 
https://www.terbregge.nl/geschiedenis/historische-commissie 
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‘HEIDE-BES’ MET ENERGIE ONTWAAKT (WEER)! 
TERUGKOPPELING 

 
De oogst van de oproep tot activiteiten op het gebied 
van duurzaamheid van de eigen woning in de vorige 
INFO was nogal mager. In totaal reageerden 9 perso-
nen, waarvan een aantal op meer dan 1 suggestie. 
Vanuit de leden van de commissie HBE kwamen naar 
aanleiding van de op 22 april gedeelde samenvatting 
daarvan geen verdere initiatieven.   
 
Hoe nu verder? 
In overleg met het bestuur is gekozen voor de volgende aanpak: 
• onderwerp 1: isoleren dak en vloer, 3 personen reageerden, waarvan 1 

mee wil doen met een collectieve inkoop:  doorverwezen naar de Woon-
WijzerWinkel 

• onderwerp 2: warmtenet 3 x belangstelling: vinger aan de pols houden, 
er zal de komende maanden vast wel ergens in Ommoord een voorlich-
tingsmiddag of -avond plaatsvinden, met name in het Lage land. Keuze: 
dat communiceren met de leden en daarbij aansluiting zoeken. 

• onderwerp 3: Cv-ketel vervangen: 5 x belangstelling: wat is nu een 
goede keuze? Onderwerpen als de hybride Cv-ketel, dus gas i.c.m. een 
warmtepomp, uitzoeken in vergelijking met een klassieke Cv-ketel, is 
nog niet gedaan. Ook hier kan de WoonWijzerWinkel wellicht wat be-
tekenen.  
De vraag over de toepassing van waterstofgas als vervanging van aard-
gas resulteerde in het artikel elders in deze INFO en op de site van 
‘Heide-Bes’. 

• Onderwerp 4: zonnepanelen aanschaffen: 3 personen toonden belang-
stelling. Ze zijn doorverwezen naar de WoonWijzerWinkel, om moge-
lijk mee te liften met een inkoopactie elders. 

• Onderwerp 5: gedrag veranderen, vond geen weerklank. 
 
Iedereen die reageerde heeft in april een mail ontvangen met de gekozen 
aanpak, zoals hiervoor is aangegeven. 
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Aanrader: Recent verscheen van VVE010 de themapagina 
https://www.vve010.nl/aardgasvrij, met veel en actuele informatie voor le-
den van verenigingen van eigenaren, die zeker ook interessant is voor wo-
ningeigenaren zonder vereniging. Alle hiervoor genoemde onderwerpen ko-
men daar aan de orde. 
Tenslotte blijft gelden dat goed isoleren altijd zijn besparing in energie en 
geld opbrengt, onafhankelijk van de keuze voor wel of geen aardgas in de 
toekomst.   
‘Heide-Bes’ met Energie ontwaakt uit zijn winterslaap? Niet echt dus. We 
houden wel onze oren en ogen open en melden ons weer bij ontwikkelingen 
die een gezamenlijk optreden wenselijk maken en staan open voor vragen 
en suggesties uit de buurt. 
 
Jolt Oostra 
 
 

WATERSTOF ALS ENERGIEDRAGER IN ONZE BUURT? 
 
Vanuit de enquête, die ‘Heide-Bes’ met Energie alweer een tijd geleden 
hield om de belangstelling voor de diverse toekomstige ontwikkelingen op 
energiegebied te peilen, was de toepassing van waterstof één van de onder-
werpen, waarnaar gevraagd is. 
Ik was daar vanwege persoonlijke voorkeuren niet ogenblikkelijk aan be-
gonnen en werd tijdens het jubileumfeest van de bewonersorganisaties BOO 
en ‘Heide-Bes’ aan die enquête-uitslagen herinnerd en verdiepte me nu wel 
in een aantal aspecten de toepassing van waterstof in de gebouwde omge-
ving. 
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Waterstofgas(H2) als vervanging voor aardgas bij verwarming 
Technisch is de overstap van aardgas naar H2 geen groot probleem: de ver-
brandingswaarde van een m3 aardgas is driemaal zo hoog dan die van wa-
terstof, dus moet je voor dezelfde warmte opbrengst driemaal zoveel H2 be-
schikbaar hebben dan het aantal m3 aardgas. De capaciteit van het gasnet 
moet daarmee evenredig vergroot worden, wat geen revolutionaire stap is. 
Vernieuwing van het gasnet is na 40-50 jaar sowieso noodzakelijk. Ik ga 
hier even voorbij aan noodzakelijke aanpassingen aan de brander van de Cv-
ketel enz. Via onderstaande link wordt deze mogelijkheid verder onder-
bouwd en toegelicht. 
https://www.gawalo.nl/energie/artikel/2018/12/waterstof-als-brandstof-
over-de-energiedichtheid-en-kostprijs-1016909?vakmedianet-approve-
cookies=1&_ga=2.135651193.991585799.1569149732-
1392336760.1567602316 
Streven naar vermindering van de warmtebehoefte door middel van verdere 
isolatie van de woningen spreekt voor zichzelf.   
 
Grootschalige beschikbaarheid van waterstof 
Wanneer je op landelijk niveau aardgas en kolen als brandstof voor woning-
verwarming en de elektriciteitsvoorziening gaat vervangen door H2 dringen 
zich een aantal vragen op: 
• Over hoeveel H2 hebben we het? 
• Hoe kan dat gemaakt worden? 
• Wat kost dat, wat zijn reële prijzen per m3? 

 
Het artikel van Thijs ten Brink (https://www.wattisduurzaam.nl/16238/ener-
gie-beleid/waterstof-uit-waardeloze-groene-stroom-is-keihard-kansloos) 
is naar mijn smaak een hele aardige verkenning van de mogelijkheden en 
beperkingen, op basis van rekenwerk in grote stappen. Er is uitgebreid aan-
dacht voor het rendement van omzetten van (groene) elektriciteit naar wa-
terstof en weer van waterstof naar elektriciteit, voor het al dan niet bestaan 
van energie-overschotten op momenten van de dag en over het jaar, voor de 
grootte van energiebuffers, economische motieven om meer of minder pro-
ductiecapaciteit te installeren, vraag-gestuurde opwekking enz. 
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Thijs ten Brink: “Alleen wind- en zonne-energie zal onvoldoende zijn: Maar 
vlak de bijrollen van bijvoorbeeld waterkracht, aardwarmte, biomassa en 
kernenergie niet uit.” 
Thijs ten Brink sluit af met: “De consequentie van de hierboven beschreven 
marktdynamiek is slechts dat er voor het elektriciteitsverbruik van water-
stofproducenten fatsoenlijk betaald moet worden. De consequentie daarvan 
is dat waterstof de komende decennia nog niet in overvloed beschikbaar zal 
zijn, en dat groene waterstof waarschijnlijk nooit echt spotgoedkoop zal 
zijn. Dat is misschien doorslaggevend voor de plannen die je nu met water-
stof hebt/had. Doe er je voordeel mee.” 
Wie groene waterstof wil produceren, is voor de elektriciteitsmarkt geen 
barmhartige Samaritaan die zich ontfermt over waardeloze overschotten. De 
waterstofproducent zal net als iedereen moeten betalen voor zijn verbruik. 
Het populaire idee van grootschalige waterstofproductie uit gratis stroom is 
daadwerkelijk kansloos. Mooier kan ik het niet maken. 
 
Overzichtskaartje denkrichting van “dit moment” 
De stand van zaken rond het denken over de energietransitie in Rotterdam 
laat zich aardig illustreren met de WAT-kaart, https://www.rotter-
dam.nl/wonen-leven/nieuwe-energie/WAT-Kaart.pdf 
All electric oplossingen zijn vooral te vinden in het westen van Rotterdam, 
met name de Botlek. Elektriciteit wordt op zee gegenereerd, als energie voor 
de procesindustrie en als basis om voor H2-productie. De restwarmte is dan 
beschikbaar voor stadsverwarming. 
 
Conclusie voor ‘Heide-Bes’ met Energie 
Voor de komende jaren is omschakeling van onze wijk naar H2 als vervan-
ger van aardgas niet reëel. De technische problemen zijn op te lossen, maar 
kostprijs voor een wijk als Heide-Bes zal veel te hoog liggen, terwijl de be-
schikbaarheid van H2, bij gebrek aan infrastructuur, voorlopig niet vol-
doende is. 
Alles wordt anders, wanneer er bakken subsidies verstrekt worden, die dan 
niet alleen de start van H2 moeten motiveren, maar die zeker ook langdurig 
voor de continuïteit in H2-levering en technische back-up beschikbaar blij-
ven.  
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Voor dit moment is de Heide-Bes buurt rood ingekleurd op de WAT-kaart 
en is stadsverwarming de meest waarschijnlijke oplossing voor de toekomst. 
Andere onderwerpen rond de energietransitie komen in https://www.rotter-
dam.nl/wonen-leven/energietransitie/ aan bod. 
Ik zie dit stukje als een bijdrage in de meningsvorming, dus niet als de waar-
heid van nu en de rest der tijden. 
 
Jolt Oostra 
 
Dit artikel is ook op de website van Heide-Bes gezet, zodat de doorverwij-
zingen/links actief zijn. Inmiddels is daar ook een reactie uit de buurt ver-
schenen. 

 
STAND VAN ZAKEN BUURTAED ‘HEIDE-BES’ 

 
In de algemene ledenvergadering van de bewonersvereniging ‘Heide-Bes’ 
d.d. 13 februari jl., is besloten dat de vereniging een aanzienlijk bedrag zal 
doneren voor het aanschaffen van een BuurtAED. Alle leden van ‘Heide-
Bes’ konden op deze manier een bijdrage leveren aan de aanschaf van een 
AED die in geval van nood het leven van iemand kan redden. De actie is 
een groot succes geworden en de buurt beschikt hierdoor over een tweede 
AED. De AED van onze buurtactie hangt aan de schuur van Struikheide 70, 
net naast het fietspad naar de kinderboerderij. De andere AED hangt op de 
Berkheide nr.8. Beide AED’s zijn voor alarmering aangemeld bij de website 
HartslagNU.nl en de locatie-functie van de Rode Kruis EHBO app. 
 
We hebben nu wel twee AED’s in de buurt maar hoe werkt het ook alweer? 
Als iemand ‘112’ heeft gebeld en aangeeft dat een AED is nodig, dan gaat 
tegelijk met de 112 oproep voor 2 ambulances ook een bericht uit naar bur-
gerhulpverleners. Een burgerhulpverlener die kan reanimeren (geregistreerd 
en gecertificeerd) en een bericht met een pincode naar een burgerhulpverle-
ner die de dichtbij zijnde AED moet gaan halen. Dit is gelukkig dit jaar nog 
niet nodig geweest in onze buurt maar we moeten wel zorgen dat we met 
zoveel mogelijk mensen zijn die, wanneer het nodig is de AED’s kunnen 
vinden, bedienen en weten hoe ze moeten reanimeren. In het najaar van 
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2018 hebben reeds een tweetal reanimatiecursussen plaats gevonden. De 
herhaling daarvan moet elke 2 jaar plaatsvinden, in dit geval dus voor no-
vember 2020, maar het is natuurlijk ook mogelijk om eerder een cursus 
AED/Reanimatie te laten plaatsvinden. 
Wanneer u geïnteresseerd bent in zo’n cursus voor het eerst of als herhaling, 
kunt u zich als belangstellende aanmelden bij mij, Henk van der Knoop, 
email: hvanderknoop@rodekruis.nl. Ik ga dan bij voldoende belangstelling 
uitzoeken op welke termijn en op welke locatie een AED/Reanimatiecursus 
kan plaatsvinden. Hierbij hebben we de keuze om de cursus bij grote be-
langstelling in ons eigen buurt te doen, in bijvoorbeeld de Fridtjof Nansen-
school zoals vorig jaar, of bij geringe belangstelling als groep bij het Rode 
Kruis in de Leeuwenstraat te Rotterdam. 
 
Henk van der Knoop 
 

WHATSAPP-GROEPEN ALERT I EN ALERT II 
 

In de ‘Heide-Bes’ buurt zijn nog steeds een drietal WhatsApp-groepen ac-
tief. Deze zijn in het verleden gemaakt om de algemene veiligheid en infor-
matievoorziening van de ‘Heide-Bes’ buurt te verbeteren.  
Heide-Bes-Alert-I (een)  234 deelnemers, 
Heide-Bes-Alert-II (twee) 69 deelnemers, 
Ditjes en Datjes 'Heide-Bes' 144 deelnemers.  
Alert-II is gestart omdat groep I aan het maximum van 257 deelnemers zat. 
 
Om te voorkomen dat te veel mensen zich gingen afmelden, de alert-groe-
pen bevatten af en toe te veel niet ter zake doende berichten, is de Ditjes en 
Datjes groep gemaakt. Deze groep heeft veel meer vrijheid en wordt heel 
beperkt gemodereerd d.w.z. in de gaten gehouden.   
De Alert groepen worden echter wel door een drietal mensen van ‘Heide-
Bes’ wat “closer” in de gaten gehouden. Wanneer nu iemand te veel of on-
gepaste berichten plaatst kunnen wij, de moderators ervoor kiezen om ie-
mand tijdelijk of helemaal uit de alert-groep te verbannen. Waarom zouden 
we dat doen?  
Houdt er rekening mee, elke bericht hoe serieus of klein ook, gaat meteen 
naar alle deelnemers. Ook een duimpje, een verkeerd fotootje, een okay of 
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een simpel bedankje. We zien dan ook best vaak dat als een bericht per on-
geluk naar de groep wordt verstuurd, er vrijwel altijd mensen zijn die zich 
onmiddellijk afmelden van de groep! Dit artikel is dan ook geschreven naar 
aanleiding van berichten die langs kwamen op 7 november jl. over een ge-
stolen fiets uit een schuurtje.  In essentie een prima melding voor een Alert 
groep. “Er is een fiets gestolen uit een schuurtje bij de Brinkheide nr. X, 
Wellicht elders weer achtergelaten. Damesfiets met fietstassen”, met als ge-
volg dat er meteen 7 berichten na kwamen. Dat klinkt weinig maar is wel 
een dusdanig aantal ‘pingeltjes’ die als storend kunnen worden ervaren.  
Een beetje WhatsApp discipline zou Elly Lust (ex-Politie nu BNN’er) zeg-
gen, kan echt geen kwaad. Wanneer je nu iets te vertellen of te vragen hebt 
n.a.v. een bericht, stuur dan even een PB (Persoonlijk bericht). De originele 
verzender van het bericht kan dan in de groep aangeven wat de uiteindelijke 
afloop is. Dan komen er namelijk maar 2 berichten in de Alert groep.  
 
Hoe stuur je een persoonlijk WhatsApp bericht? Even een opfrissertje. 
o Het bericht waar je op wilt reageren even selecteren (even 1 seconde je 

vinger er op houden) en dan beantwoorden middels “Pijltje terug” of 
doorsturen naar iemand anders middels “Pijl naar voren” die bovenin het 
scherm staan. 

o Je kunt er ook voor kiezen om de naam of het telefoonnummer dat boven 
in het bericht staat te selecteren (aantikken) en die persoon rechtstreeks 
een vraag te stellen of een opmerking te maken. 

o Heb je nu helemaal iets verkeerds verstuurd selecteer dan je bericht en 
verwijder het voor iedereen! Dan ziet iedereen wel dat er bericht heeft 
gestaan maar niet meer welk bericht.  

Op deze manier kunnen het aantal berichten in de Alert-groepen beperkt 
houden en er toch voor zorgen dat wanneer er wel echt iets aan de hand is, 
de berichten in de groepen serieus genomen worden want zo zijn ze uitein-
delijk ook bedoeld.  
 
Henk van der Knoop 
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De bladeren vallen met bakken van 
de bomen. Onze wijk kleurt weer 
prachtig in herfstkleuren. Bessie 
kan er zo van genieten. Zo’n blokje 
om met Fifi, weer of geen weer, 
doet Bessie meer dan goed. Fifi 
speelt in hoopjes bladeren en ik 
kom even bij op een bankje. Buur-
mannen en buurvrouwen die 

langslopen groeten. Bessie groet ui-
teraard terug want dat is immers de 
normaalste zaak van de wereld ... 
toch!? 
Bij de eenzame buurvrouw doe ik 
een bakkie. Als het zo uitkomt neem 
ik een boodschap voor haar mee. Ik 
haal mijn bakken op tijd van straat 
zoals iedereen dat in de wijk doet. 
De poep van Fifi raap ik netjes op 
en het zakje gaat in de Kliko. Ach 
wat is het leven in onze wijk toch 
fijn en mooi. 
Zien jullie dat ook nog? Geniet er 
van! Fifi en ik zijn er grootmeesters 
in. 
 

 
Bessie Heidemans 

 
 

 


