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Brand in uw huis is
heel emotioneel

Jan Joosten | Complexbeheerder

‘Ik denk dat
veel huurders in
mijn wijk geen
inboedelverzekering hebben.
Dat vind ik
zorgelijk’

Brand in een woning komt vaker voor dan u denkt. Als complexbeheerder krijg ik er
een paar keer per jaar mee te maken. Ik ga er altijd meteen heen om de bewoners
op te vangen en hun verhaal te laten doen. Brand is heel emotioneel.
Ik herinner me twee jaar geleden een brand in een portiekflat. Een bankstel was gaan
branden door de gaskachel, de brandweer was vlug ter plaatse en had de brand snel
onder controle. Dat had heel vervelend kunnen aflopen. De emoties liepen hoog op.
De gevolgen van een brand zijn groot. Rook- en waterschade, je spullen weg; dat
gun je niemand. Ik denk dat veel huurders in mijn wijk geen inboedelverzekering
hebben. Dat vind ik zorgelijk. Met de spullen komt het meestal wel goed. Vaak zien
we mensen elkaar helpen. De een heeft nog een oude bank, de ander een tafel.
Maar om de rooklucht en het bluswater uit uw huis te krijgen, heeft u specialistische
bedrijven nodig. Die zijn soms een week met allerlei apparatuur bezig. Wie geen
inboedelverzekering heeft, betaalt de kosten van die schoonmaak zelf. Vaak wordt er
dan maar niet schoongemaakt. Als ik maanden later op bezoek kom, ruik ik de rooklucht nog, heel ongezond.
Veel bewoners hebben geen inboedelverzekering, vaak omdat ze er geen geld voor
hebben. Misschien hebben ze wat tegenslag gehad en hun geld hard nodig voor
andere zaken, voor eten of voor de kinderen. Toch is het verstandig om een
verzekering af te sluiten. Zeker bewindvoerders roep ik op: sluit voor de huurder een
inboedelverzekering af! Maar ook wij gaan voor uw veiligheid. We hebben bijeenkomsten over brandveiligheid gehouden in een gebouw waar meerdere keren brand
was. Ook hebben we daar de scootmobiels van de gang gehaald. Die staan nu in een
brandvertragende scootmobielstalling. En al onze woningen hebben straks brandmelders. Wist u trouwens dat er kookplaten zijn die na een half uur automatisch uit
gaan? Misschien een goed en veilig idee voor wie vaak een pannetje op het
vuur vergeet.

Jan Joosten
Complexbeheerder
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EEN BIJZONDER STEL
Heel soms ontstaat er een bijzondere band tussen
Woonbronners en bewoners. Op een Halloween-avond
ontmoette wijkconciërge van Oud-Mathenesse Rob Kok (53)
bewoonster Francien de Jong (27). Mede dankzij Rob heeft
Francien haar leven weer op de rit.

Rob Kok, wijkconciërge

‘Ik leerde van haar veel
over de menselijke
veerkracht’
“Ik ontmoette Francien voor het eerst toen we beiden meeliepen in
een Halloween-tocht, ik was wijkconciërge in Oud-Mathenesse en
organisator van de tocht. Het eerste wat me opviel: trillende handen.
Zulke eigenschappen wekken mijn nieuwsgierigheid en riepen
tegelijkertijd zorgen op. We raakten in gesprek; ze bleek veel te
hebben meegemaakt.
Daar leed ze zo onder, dat ze amper in groepen durfde te zijn.
Tegelijkertijd zocht ze naar werk om invulling te geven aan haar leven.
Ik had als wijkconciërge genoeg taakjes en probeerde haar zo uit de
put te helpen. Voor mij ook handig: zij nam mij werk uit handen.
Zo klom ze eigenhandig uit haar dal. En kijk nu: een stralende vrouw
die niets uit de weg gaat. Een baan als beveiligster en druk met
mantelzorg van een eenzame, oude buurtgenoot. Prachtig toch? Ik
heb van haar veel geleerd over de menselijke veerkracht. Inmiddels
werk ik, ook als wijkconciërge, op Coolhaveneiland, maar we zien
elkaar zeker nog.”
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Francien de Jong, wijkvrijwilliger en mantelzorger

‘Rob is als familie
voor mij’
“Het eerste contact was voor mij de kat uit de boom kijken. Dat
deed ik toen altijd, ik was argwanend. Maar Rob bleek de mentor
die ik op dat moment in mijn leven nodig had. Inmiddels is hij als
familie, we hebben nog wekelijks contact en hij staat altijd voor
me klaar. Mijn nieuwe plannen leg ik eerst aan Rob voor.
Hoe hij hielp? Rob sleepte me naar cursussen en conferenties: de
eerste keer trilde ik van spanning, maar al snel ging dat beter. Het
beviel zo goed dat ik wijkvrijwilliger werd en ging mantelzorgen
voor eenzame ouderen. En naast al het zware, kan ik zó met hem
lachen! Mensen in de maling nemen, dat kan hij als geen ander.
Ik vond het vreselijk dat hij vertrok om wijkconciërge te worden
op Coolhaveneiland. Als dank voor alles wat hij voor mij en voor
de wijk betekende, organiseerde ik met anderen een verrassingsafscheid. Hij maakte het ons nog flink moeilijk om het geheim te
houden, omdat hij altijd overal zijn neus insteekt. Maar uiteindelijk
kijken we terug op een prachtig feest.”
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Wonen in het historische Arend Maartenshof in Dordrecht
v.l.n.r.: Gerard Laurens, Cok Koningh, Angelique Stam en Aty Hordijk

Toeristen maken foto’s
van

mijn huisje

Als je plaatsneemt in de regentenkamer van het Arend Maartenshof,
krijg je eerst een kussentje aangeboden. “De stoelen komen namelijk
uit 1701, dus het leer is te kwetsbaar”,
vertelt Cok Koningh, beheerder van
de ruimte. “Ik vang hier alle toeristen
op die de schilderijen willen bekijken
en meer over de geschiedenis van
het hof willen weten.”
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“Of ikzelf ook bewoner ben? Nee, nee”, grinnikt Cok. “Maar m’n vrouw zegt wel vaak dat ik hier
net zo goed kan gaan wonen, zo vaak als ik er ben! Ik houd erg veel van de geschiedenis, dus ik
haal mijn hart hier op.” Ondertussen lopen er toeristen binnen. Cok vertelt het verhaal van het
hof: “De oprichter was Arend Maartenszoon. Een heel bijzonder figuur, want zijn vader was een
priester die een verhouding had. Arend was dus een buitenechtelijk kind. Toch wist hij naam
voor zichzelf te maken in Dordrecht. Hij was heel goed met geld en had uitstekende connecties.
De dochter van Maartenszoon trouwde zelfs binnen de hoge stand. Haar portret, en dat van de
nakomelingen, kunt u hier in de regentenkamer bekijken.”
“In die tijd was het gebruikelijk om iets voor de armen te doen als je heel rijk was. Dat
hoorde bij de kerk, men geloofde dat je na je dood anders niet in de hemel kwam. Daarom
liet Maartenszoon in 1625 dit hofje bouwen: 38 woningen voor weduwen. Toen waren dat
vooral vrouwen van wie de man als soldaat in de oorlog tegen Spanje was gesneuveld.
In het midden van het hof lagen hun moestuinen zodat ze hun eigen groenten konden
verbouwen en de kinderen konden er spelen. Het was heel sociaal! Dat is tot de dag van
vandaag zo gebleven, alleen nu mogen er ook mannen in de huisjes wonen.”

Angelique Stam
“Ik ben de nieuwste bewoner hier in het hof. Het huisje is heel klein,
maar ik heb absoluut niet meer ruimte nodig. Toen ik hier voor het
eerst kwam, wist ik meteen dat ik hier wilde wonen. Samen met de
buurvrouw houd ik het tuintje bij. Of het wennen was? Een beetje,
er komen hier veel toeristen langslopen. Eigenlijk zit je in een soort
vissenkom. Soms gaan ze op het bankje voor mijn huis zitten om een
foto te maken! Daar kan ik wel om lachen. En gelukkig houd ik ook van
mensen om me heen. Dat moet ook wel als je hier wilt wonen.”

Gerard Laurens
“Als muzikant en theatermaker houd ik van levendigheid. En van
natuur. Dus ik zit hier perfect, midden in Dordrecht met uitkijk op de
enorme plataan voor mijn raam. Als het lekker weer is, pak ik mijn
gitaar en maak ik onder de boom een liedje. Ook al hoef je niet bij
iedereen de deur plat te lopen, het is leuk om alle bewoners te leren
kennen. Met Kerst krijg je kaartjes en soms komt er een buurvrouw
koekjes brengen. Wat wil je nog meer?”

Aty Hordijk
“Ik woon hier al heel lang, sinds de jaren 80. Ik heb hier ontzettend
veel meegemaakt. Eerst samen met mijn man, nu alleen. De leukste
feestjes, gegiechel met vriendinnen, burenruzies - inclusief eieren
gooien - overleden bewoners. Het is echt lief en leed. Ik heb hier
zelfs de watersnoodramp van 1953 gezien. Ik werkte toen als thuishulp voor ouderen. Toen kwam ik voor het eerst in dit huisje, geen
idee dat ik hier later zou wonen. Ik wil voor geen goud weg!

•

Wat sociaal begon, blijft sociaal. Woonbron heeft
sinds de jaren 80 het hofje in beheer, inclusief
het wonen in groepsverband. Een bijzonder
monument waar we graag zorg voor dragen, samen
met de bewoners. Zo gaat het Arend Maartenshof
na al die jaren ook sociaal de 21e eeuw in.
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vingers

Groene
			 in het
Delftse Poptahof
VRIJWILLIGER IN HET MIDDEN
Buurttuin voor bewoners
Als we naar buiten kijken, zien we liever een beetje groen, dachten de
bewoners van het Poptahof in Delft. Toen belden ze aan bij buurvrouw
Mila Jokhoe. “Ik heb groene vingers, dat wisten ze wel. Dus ik werd
direct enthousiast toen ik de plannen hoorde: een gemeenschappelijke
buurttuin aanleggen op een stuk braakliggend terrein. We stapten met
het idee naar Woonbron. Zij vonden het ook een goed plan! We richtten
een tuincommissie op en zij hielpen ons op weg met tuingereedschap.
Dat is nu bijna vijftien jaar geleden. We gaan dus binnenkort een feestje
geven.”

Moes of bloemen?
Mila legt uit hoe het werkt: “Als je huurder bent bij Woonbron, kun je
je inschrijven voor een tuin. Die mag je vrij en gratis gebruiken. Veel
bewoners planten tomaatjes of radijzen, maar mooie bloemen mogen
ook. Het gebruik is gratis, maar je moet het wel netjes houden. Het is
heel fijn om samen in de tuin te werken. We helpen elkaar en zo maken
we ook een praatje – soms neem ik de tuin onder handen van iemand
die even ziek is. Ook de basisschoolkinderen zijn welkom. Ik geef ze les
in de verzorging van planten. Vijf jaar geleden is er een moestuin naast
de school aangelegd. Daar hebben kinderen uit de Poptahof een
moestuintje. Nog meer groen en gezelligheid in de wijk!”

•
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Lekker buiten zijn
Lekker buiten met je handen aan
de slag. Als de zon schijnt en je ziet
je planten groeien, word je gewoon
blij. Geen wonder dat er nu een
wachtlijst is onder bewoners!
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VRAAG HET WOONBRON

Vocht en schimmel:

voorkomen
is een
schonezaak

Schimmelfeitje
Schimmel is ongezond
voor de luchtwegen.

Schimmelfeitje
Schimmel is familie van
de paddenstoel.

Schimmelfeitje
Schimmel houdt niet
van frisse lucht.

Schimmel voorkomen: wat kunt u zelf doen?

Toch schimmel
in huis?

Goed ventileren!

Wonen

Maak het schoon!

Slapen

Schimmelvrij wonen

Vuistregel: zet regelmatig de ramen open.
Ook in de winter. Minimaal 15 minuten is het
beste. Het zorgt voor frisse en droge lucht
in huis, dat is makkelijker te verwarmen dan
vochtige lucht. Dat scheelt ook weer energiekosten.
Houd ventilatieroosters open: plak ze niet af!
Stofzuig de roosters regelmatig. Zijn ze vettig
geworden? Gebruik wat water met een sopje
of een ontvetter.

Zet meubels niet strak tegen de muur. Dan
kan er geen lucht bij en wordt de kans op
schimmel vergroot. Houd de ruimte voor de
verwarming vrij. Zo kan warme lucht zich
goed verspreiden in de kamer. Zet dus ook de
bank niet pal tegen de radiator en hang er
geen dikke gordijnen voor.

Slaap met het raam open of zet de slaapkamerdeur open.

Douchen en wassen

Douche met de deur dicht, zodat het vocht
binnenblijft. Maar: zet de roosters open en
het ventilatiesysteem op de hoogste stand!
Veeg na het douchen de wandtegels, vloer en
deur droog met een wisser of handdoek. Hang
geen nat wasgoed in de badkamer, maar hang
het buiten. Kan dat niet? Zet dan een raam
open.

Koken

Beslagen ramen? Dat betekent dat het vocht
niet weg kan. Kook met de afzuigkap aan of
met het raam open.
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Wat doet
Woonbron?
Ventilatie

Woonbron zorgt ervoor dat de ventilatiesystemen in uw huis goed werken. Het is
daarom wel belangrijk dat u die op de juiste
manier gebruikt en regelmatig schoonmaakt.

Reparatie

Als er ventilatiesystemen of roosters kapot
zijn, dan komt Woonbron deze repareren.

Bij het eerste plekje schimmel: haal het
meteen weg met een sopje van lauwwarm
water en soda. Let ook op de voegen tussen
de wandtegels in de badkamer. Haal daar
de donkere plekjes weg. Is het veel en
hardnekkige schimmel? Gebruik dan een
anti-schimmelspray.

Schimmel buiten de deur houden is met
bovenstaande tips niet moeilijk. Voor
meer informatie kunt u terecht op de
website www.gezondwonen.nl. Hierop
staan duidelijke filmpjes waarin wordt
uitgelegd hoe vocht in huis ontstaat.
Ook is te zien hoe u schimmel het beste
verwijdert. Is de schimmel ernstig of blijft
het steeds terugkomen, neem dan contact
op met Woonbron.
Voor vragen kunt u ons bereiken via
www.woonbron.nl of op 088 966 00 00.

NIEUWSBERICHTEN

Wanneer is mijn woning
aan de beurt?
Nieuwsgierig naar het planmatig onderhoud of bent u benieuwd
naar de status van een onderhoudsproject in uw woongebouw?
Op de website van Woonbron staat een handige checker. Vul uw
postcode in op www.woonbron.nl/planmatig-onderhoud
en zie direct wat u te wachten staat.

Deel uw mening.
Wat vindt u eigenlijk van dit magazine? Wilt u misschien liever
een digitale versie? Of leest u liever andere berichten van ons?
Doe mee aan de enquête en laat het ons weten.

Scan de QR-code om
mee te doen.
www.woonbron.nl/bewonersblad

Al 80 jaar huurder van Woonbron!
94 jaar is ze. En vanaf haar 14e woont mevrouw Van den
Beukel-Losch aan de Schoklandsestraat in Rotterdam. Daarmee
is ze al 80 jaar huurder bij Woonbron. Dat is zo bijzonder, dat
moesten we vieren! Woonbronners Karin en Zakaria gingen
daarom langs met een bloemetje.
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Tachtig jaar geleden woonde de Rotterdamse nog met haar
ouders en broer aan dit adres. Door de jaren heen veranderde
veel. Vader overleed tijdens de oorlog, wat natuurlijk enorme
impact had op het gezin. Maar er zijn ook heel goede, hechte
herinneringen aan de Schoklandsestraat. De (inmiddels
overleden) man van mevrouw Van den Beukel-Losch trok het
huis in en samen zagen zij hier hun twee dochters opgroeien.
Grootmoeder bleef tot haar overlijden bij het gezin wonen.
Inmiddels is mevrouw Van den Beukel-Losch de enige bewoner.
Maar leeg is het huis niet. Kinderen en kleinkinderen komen
graag op bezoek en de thuiszorg helpt waar nodig. Mevrouw is
dan ook absoluut niet van plan om nog te vertrekken! We hebben
dus alvast een afspraak gemaakt om het volgende bloemetje te
overhandigen bij het 85e jubileum.

Mevrouw Van den Beukel-Losch met bestuurder Karin van Dreven en
directeur Zakaria el-Khetabi van Woonbron

OOK EIGEN ONDERHOUDSDIENST IN DELFT
Woonbron wil dat zijn huurders goed wonen. Om al onze klanten

Voor onze klanten in Delft betekent dit dat ook zij het voortaan

dezelfde kwaliteit en dienstverlening te kunnen bieden, hebben wij nu

rechtstreeks aan ons melden als zij een reparatie of storing door

ook een eigen onderhoudsdienst in Delft. Voorheen deed

willen geven. Dat kan online via www.woonbron.nl

Vastgoed Service daar dit onderhoud.

of telefonisch op 088 966 00 00.
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– BIJZONDER PROJECT IN BEELD –

Het is hier

TOV wonen

Midden in Delft staat het TOV-huis: Thuis Onder Vrienden. Tien bewoners met een lichte verstandelijke
beperking wonen er onder begeleiding, maar zo zelfstandig mogelijk. Hun ouders zochten een plek
voor een kleinschalige woongroep, Woonbron beheert het gebouw met ruime appartementen, een
grote woonkamer en een keuken.

Lizzy: “Ik heb het erg naar mijn zin,
ik mag hier zelf bepalen wat ik doe.
Als ik thuis kom na mijn werk, heb ik
een vaste routine. Eerst drink ik wat,
’s avonds kijken we naar GTST.”

“Die blauwe deur is mijn appartement.
We mochten zelf een kleur kiezen”, vertelt
Bonno. “Zie je die slingers? Ik ben jarig. 29!
Vanavond eten we taart.”

“Als ik voetbaltraining heb, eet
ik niet mee. Dan maak ik in mijn
eigen keuken iets klaar. Ik hou
van bitterballen”, lacht Laurens.
“Ontbijt en lunch maken we ook
zelf in ons eigen appartement.”
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“De begeleiders koken”, vertelt Ilona.
“De boodschappen laten we bezorgen,
want iedereen is druk met werk en
sporten. Wel helpen de bewoners vaak
met koken. Dat vinden ze leuk.”

“Hoe was je dag?”, vraagt TOV-voorzitter
Mirjam aan haar zoon Menno. “Als ouder
kom ik hier op visite, onze kinderen wonen
nu op zichzelf. Maar we blijven wel actief
betrokken, hoor.” “De begeleiders zorgen
voor het reilen en zeilen in huis”, vult
coördinator Ilona aan. “En eens in de twee
weken is er een bewonersvergadering.”

“Help je mijn bed opmaken?”,
vraagt Anouschka aan begeleidster Saskia. “Ik werk in de
Bakkerswinkel. Ik ga met de
trein, het station is dichtbij.
Op maandag ben ik vrij. Dan
doe ik de was. Als de buren er
niet zijn, verzorg ik hun kat.”

“Na mijn werk zit ik eerst een uurtje
rustig in mijn appartement”, vertelt
Michiel. “Daarna kom ik naar de
woonkamer. Vandaag hoefde ik niet
te werken, ik heb met mijn vader een
film van Laurel & Hardy gezien bij
mij thuis.”

HET WOORD AAN HUURDERSVERENIGING

Om een wijk te veranderen,

positieve

heb je
mensen nodig

De CPRW is de centrale bewonersraad van Woonbron. Zij kijken mee met belangrijke
beslissingen die Woonbron maakt, controleren of wij afspraken nakomen en geven ons advies
bij ingrijpende keuzes. Om kennis met hen te maken, vertellen twee leden – dit keer samen
met de gebiedscoördinator van Woonbron – wat hen op dit moment bezighoudt.
Hart voor de zaak

te pakken. Dat gaat nu mogelijk
gebeuren in negen (delen van)
Angela Blijd en Aat van den
wijken, waaronder
Akker vertegenwoordigen
Snoekenveen, de Akkers en de
gemeente Nissewaard in de
Tijmdonk. Aat: “De RotterdamCPRW. “Er gebeurt hier veel”,
wet komt vaak negatief in het
zegt Angela. “Waar we ons als
nieuws. Onterecht. De gemeenCPRW voor inzetten zijn sterke,
te Nissewaard en Woonbron
sociale wijken. Wijken waarin
gebruiken de wet niet om
we naar elkaar omkijken, elkaar
mensen uit wijken te weren,
helpen. En waarin we prettig
maar juist om mensen met
samenleven. Ideeën hebben we
voorrang een woning te geven.”
genoeg. Daarover gaan we in
Gebiedscoördinator Anthonie
gesprek met Woonbron en de
Mullié van Woonbron licht toe:
gemeente, want uiteraard zijn
“Eén van de criteria om voorrang
we wel van hen afhankelijk.”
Aat van den Akker (CPRW), Anthonie Mullié (Woonbron) en Angela Blijd (CPRW)
te krijgen, is bijvoorbeeld dat
Dat er iets moet veranderen,
mensen inkomen hebben uit arbeid. Daarmee zorg je ervoor dat de
vindt ook Aat. “In drie van de negen wijken in onze gemeente gaat
samenstelling van een wijk meer divers wordt.” De CPRW ziet het
het al lange tijd niet goed”, vertelt hij. “Er is overlast van geluid, stank,
zitten en benadrukt het belang van positiviteit. Aat: “Huizen verduurburen, kinderen, jongeren en ga zo maar door. Maar hoe je een melding
zamen, ouderen helpen, kansen bieden aan jongeren en de wijken
maakt, is vaak niet duidelijk. Wordt er vervolgens verkeerd gemeld, dan
verbeteren – dat zijn allemaal positieve, fijne zaken. Hierdoor blijft er
gebeurt er niets. Problematiek blijft liggen en wordt dan alleen maar
in verhouding minder negativiteit over. En daardoor gaan de bewoners
erger. Dat leidt tot spanning in een wijk.”
van Nissewaard zich beter voelen!”

‘We gebruiken de Rotterdamwet niet
om mensen uit hun woning te zetten,
maar juist om mensen met voorrang
een woning te geven’

Rotterdamwet
Angela en Aat willen duidelijkheid voor de bewoners: één aanspreekpunt bij overlast, die vervolgens de juiste instanties bij elkaar brengt,
zoals Woonbron, de gemeente en eventueel zorgprofessionals. “Zo
kunnen we problemen integraal aanpakken”, zegt Angela. “Gaat het
echt de verkeerde kant op, dan kan de minister toestemming geven
om de Rotterdamwet toe te passen.” Deze wet geeft grote steden
extra mogelijkheden om de problematiek in probleemgebieden aan

•

In memoriam
Arie van Neutigem

Op 30 september kregen we het trieste bericht dat Arie van Neutigem
is overleden. Arie heeft zich meer dan 24 jaar met hart en ziel ingezet
voor de bewoners van Woonbron. Hij was bestuurslid van de CPRW
en VBC IJsselmonde, initiator van diverse projecten en bemiddelaar
tussen bewoners en Woonbron. Zijn inzet is in het verleden geëerd
met een koninklijke onderscheiding. Onze gedachten en medeleven
gaan uit naar de nabestaanden van Arie. Wij wensen hen
veel sterkte toe in deze moeilijke periode.
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– DUURZAAMHEID –

Stenen eruit

Groen erin
Extreme hoosbuien, riolen die overlopen, natte straten. En
dan is het opeens weer heet en droog. Het klimaat verandert
en daar moeten we de stad voor klaarmaken. In Rotterdam
bijvoorbeeld, werkt de gemeente samen met partijen aan
een groenere, klimaatbestendige leefomgeving. Wat heeft
Woonbron ermee te maken? En u, als bewoner?

Maak ook uw tuin groen
Heeft u ook last van grote plassen op uw terras en een natte
tuin? Op huisjeboompjebeter.nl/rotterdam staan allemaal
tips om uw tuin regenbestendig te maken. Een groene tuin
zorgt bovendien voor koeling in de zomer, voor meer natuur
en dus voor een gezondere stad.
John Jacobs van Water Sensitive: “Elk tuintje waar stenen
plaatsmaken voor groen telt. Eén tuintje lijkt een postzegel,
maar duizend tuintjes maken wel degelijk een verschil
tegen wateroverlast en hitte. De gemeente Rotterdam komt
volgend jaar met een subsidieregeling voor huiseigenaren,
maar ook huurders kunnen zo in samenwerking met
Woonbron hun tuin vergroenen!”

“Dertig procent van het oppervlak van de stad is in bezit van woningcorporaties. Vandaar hun belangrijke rol bij het nemen van
maatregelen om klimaatveranderingen op te vangen”, vertelt John
Jacobs van Water Sensitive Rotterdam. Woonbron werkt bij het
vergroenen en klimaatbestendig maken van de stad nauw samen
met dit initiatief van de gemeente Rotterdam. “Corporaties kunnen
bij nieuwbouw of herstructurering bijvoorbeeld waterbergingen
aanleggen en hemelwaterafvoer loskoppelen van het riool.” Allemaal
ingrepen die voorkomen dat bewoners natte voeten krijgen.

‘Eén tuintje lijkt weinig,
maar duizend tuinen maken wel
degelijk een verschil tegen
wateroverlast en hitte’
Regenstroom vertragen
In Heijplaat, bijvoorbeeld, krijgen ze in 2021 een nieuw riool. Dat is hard
nodig. Ook daar is wateroverlast niet ongewoon. “Maar met een nieuw
riool zijn we er niet, er moet meer gebeuren”, legt Imane Outmany uit.
Zij is programmamedewerker klimaatadaptatie van Woonbron. “Vaak
stroomt er in één keer te veel water tegelijkertijd het riool in. Als we
het water opvangen en even vasthouden, dan krijg je een gelijkmatige
doorvoer. Dat kan bijvoorbeeld met wadi’s, grasdaken, waterkratten
en regentonnen. Maar wat ook helpt: groene tuinen. Planten en hun
wortels zorgen ervoor dat het water rustig de grond in kan zakken.”
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John Jacobs (Water Sentsitive Rotterdam) en Imane Outmany (Woonbron)

Groene verkoeling

De tuincoach helpt

En daar ligt nu net het probleem: versteende wijken. Zoals in Hoogvliet.
En Heijplaat is weliswaar groen vergeleken met andere wijken, maar
veel tuinen zijn betegeld. John: “In zulke wijken kan het water niet
weg. Bovendien worden de wijken tijdens de warme zomers
‘hitte-eilanden’: al dat steen maakt het nog warmer. Terwijl groen
juist voor verkoeling zorgt. We kijken nu samen per wijk wat er precies
nodig is om te vergroenen.”

Woonbron heeft naast de binnentuin Heijplaat nog twee pilotprojecten
voor Heijplaat en Hoogvliet, legt Imane uit. “Als een woning leegkomt,
maken we met de nieuwe bewoner afspraken over het vergroenen van
zijn tuin. Stenen eruit, groen erin. En in twee straten waar veel tuinen
zijn verwaarloosd en betegeld, gaan we met bewoners in gesprek
over het opknappen en vergroenen, én hoe we ze daarbij kunnen
helpen. Bijvoorbeeld met het inzetten van een tuincoach, het plaatsen
van een regenton of het afvoeren van de stenen. Het is maatwerk.
De ervaringen die we in Hoogvliet en Heijplaat opdoen, gaan we ook
toepassen in andere wijken.”

Een tuin als een spons
Een mooi voorbeeld is het nu nog versteende binnenterrein Heijplaat
aan de Courzandseweg. Omwonenden maken met stichting ThuisTuin
plannen om het terrein groen te maken. Een regenton, waterberging,
groendak, halfverharding en beplanting zorgen straks voor een tuin die
water als een spons opneemt. Regenwater dat nu op de omliggende
paden of in de tuin valt, loopt straks meteen in de grond. Imane:
“Totaal ontkoppelen we 310 m2 binnenterrein van het riool.
Dat betekent tijdens piekbuien tienduizenden liters water minder in
het riool!”

•
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Moment van de dag

Bijkomen en
napraten met…

Zaterdagmiddag
12:00 uur

Elke zaterdag gaat het rolluik open van Quality of Motion aan de Gerrit van
de Lindestraat in Rotterdam-West. De kleine sportschool huurt de ruimte
via Woonbron. Wie er langsloopt, hoort hiphop, piepende schoenen, gepuf,
gesteun en bemoedigende woorden. De laatste minuut gaat in. De circuittraining van de mannen van Quality of Motion gaat back to basics - het
liefst lekker zwaar, natuurlijk! Veel squats, gewichtheffen, opdrukken. Het
ziet er stoer uit, maar iedereen werkt op zijn eigen tempo. Over je grenzen
heen gaan is verboden. En elkaar ondersteunen of aanmoedigen hoort
erbij, net als een praatje achteraf. Samen sta je sterker, nietwaar? De ene
deelnemer heeft vandaag een persoonlijk record verbroken. De ander kan
sinds hij traint zonder problemen de kleinkinderen tillen om te spelen en
te stoeien. Trainers Andy en Björn zijn tevreden; hun persoonlijke doel is
daarmee behaald.

•
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