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Boterdorpse Verlaat 
in ere hersteld
Het was al jaren een doorn in het oog. De 18e eeuwse 
schutsluis het Boterdorps Verlaat werd, her en der ge-
stut, al jaren aan zijn lot overgelaten. En dan hebben wij 
het hier over een Rijksmonument dat al rond 1770 dienst 
deed als verbinding tussen de Rotte en de Strekvaart.

Uiteindelijk werd in juni vorig jaar gestart met de renova-
tie, en het moet gezegd, het is werkelijk prachtig gewor-
den. Op 30 mei jl. werd het sluisje offi cieel geopend door 
portefeuillehouder Buitenruimte, Milieu en Verkeer Chan-
tal Zeegers, onder toeziend oog van de vele omwonen-
den die het afgelopen jaar geconfronteerd werden met 
extra veel bouwverkeer en overlast. De feestelijkheden 
werden afgerond met een borrel in het clubhuis van de 
roeivereniging.

Martine de Boer
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Website vernieuwd
De website www.terbregge.nl is vernieuwd. Neem gauw een kijkje naar 
de nieuwe lay-out van de website van Terbregge’s Belang. Naast het 
vernieuwde uiterlijk is er nog een aantal punten aangepast, zoals een 
nieuwe versie van de achterliggende software. En er zijn vele nieuwe 
opties toegevoegd.
Laat ons weten wat u van de site vindt.

 is vernieuwd. Neem gauw een kijkje naar 

Wees op uw hoede!
Terbregge wordt de laatste tijd geconfronteerd met 
een – voor Terbregge – (te) hoog percentage 
inbraken. Van echte paniek hoeft nog geen sprake te 
zijn. Dit bericht is puur en alleen bedoeld om er voor 
te zorgen dat u alert blijft.

Gelukkig verkeren wij in de omstandigheid dat het Poli-
tiekorps Rotterdam Rijnmond heeft besloten een speci-
aal Woning- Inbrakenteam te formeren. En nog gelukki-
ger onze Wijkagent Arco Stolk – met wie wij regelmatig 
contact hebben – is aan dit team toegevoegd. We heb-
ben de informatie dus altijd uit de eerste hand. De aan-
pak blijkt effectief want in één geval werden kort na de 
inbraak de inbrekers in de kraag gevat een aantal spullen 
werd nota bene nog in hun auto aangetroffen. Compli-
menten voor de politie dus. Bovendien heeft men sinds 
december maar liefst 30 aanhoudingen verricht!!
Ons is ondertussen verteld dat ook wij waakzaam en op 
onze hoede moeten zijn. Ziet u iets verdachts (om het 
even wat!). Bel direct 112. Houdt verdachte bewegingen 
in de gaten. Rijden auto’s meerdere malen langzaam 
voorbij noteer kentekens. Heeft u de indruk dat een wo-
ning wordt geobserveerd (ook door iemand in een auto). 
Bel direct 112.

Er is geen reden tot paniek. Alleen waakzaamheid is ge-
boden, “een gewaarschuwd mens telt voor twee”!

Bert Wagemans

OEPS … FOUTJE!!
Een vergissing is menselijk, dat merk ik vooral als 
ik iets schrijf en ”commentaar” krijg. In de vorige 
Nieuws uit de wijk maakte ik (onwetend) zo’n foutje. 
Met dit bericht wil ik dit rechtzetten. Maar ik wil 
zeker ook de mensen bedanken die mij op mijn 
foutje hebben gewezen. Ik had het moeten 
onderzoeken, dat is waar. Ik ging er te gemakkelijk 
van uit dat ik het bij het rechte eind had.

De groenteveiling
In mijn onschuld schreef ik in het stukje waarin de Expo-
sitie werd aangekondigd dat de groenteveiling vroeger 
zat aan de Veilingweg. Ik herinnerde mij ook veilingge-
bouwen op de plaats waar nu de politie zit aan… Jawel… 
De Veilingweg! Fijntjes werd ik er door oudere bewoners 
op gewezen dat de veiling vroeger aan de Zwaanshals-
kade zat!

Onderzoek
Mensen die mij een beetje kennen, weten dat ik onmid-
dellijk geprikkeld word door zo’n correctie en uiteraard 
ben ik “op onderzoek” uitgegaan. Ik ben nu eenmaal gek 
op de historie van Terbregge en… inderdaad! De groen-
teveiling heeft voordat hij aan de Veilingweg zat, aan de 
Zwaanshalskade gezeten! Fijn dat u mij heeft gecorri-
geerd!

Het belang van boeren en tuinders
Ik kan mij voorstellen dat u denkt “De groenteveiling” 
waar gaat dat nou over en waarom moet ik daar over le-
zen? Als dat zo is moet u bedenken dat de bakermat / de 
basis voor Terbregse gebied altijd heeft gelegen in het 
economisch voordeel dat boeren en tuinders ons hebben 
opgeleverd. Er werd volop werkgelegenheid mee gecre-
eerd, geld mee verdient en complete gezinnen leefden er 
jarenlang van! De boeren en tuinders waren vooral te 
vinden in het gebied dat nu Nieuw-Terbregge (en voor-
heen Stoopwegkwartier) heet. Vooral de glastuinbouw, 
eerst platglas en later ook kassen hebben voor heel wat 
werkgelegenheid en een bruisend economisch leven ge-
zorgd. Er werd op relatief grote schaal komkommer, pos-
telein, sla en tomaten geteeld. Van welvaart was echter 
geen sprake. Boeren en tuinders waren veelal eenvou-
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dige mensen die keihard en lang moesten werken voor 
een karig loon. Werkdagen van 18 uur of langer waren 
eerder regelmaat dan uitzondering.

Boeren en tuinders met geringe invloed
De tuinbouwer was weliswaar baas in eigen tuin maar 
tegelijkertijd speelbal van de belangen van de handelaar. 
Na de eeuwwisseling vond de coöperatieve gedachte 
opgang. In 1911 richtten circa tachtig Rotterdamse tuin-
ders de “Coöperatieve Tuinbouwveiling Rotterdam en 
Omstreken” op. Onder de leden van het eerste uur be-
vonden zich bekende Rotterdamse namen als Mast en 
Toxopeus. Dankzij de coöperatie konden de tuinders een 
sterkere vuist maken richting handelaren. Handelaren 
waren uit op zo laag mogelijke, tuinders op zo hoog mo-
gelijke prijzen, en eendracht maakte nu eenmaal macht. 
Tegelijkertijd betekende de coöperatie dat meer eisen 
werden gesteld aan een uniform product. Werd mindere 
kwaliteit vroeger nog wel verkocht, voortaan was er spra-
ke van doordraaien of nam de tuinder zelfs niet meer de 
moeite zijn mindere producten ter veiling aan te bieden. 
Het tuiniersbedrijf was, ondanks het bestaan van coöpe-
ratie en veiling, voor de ondernemers in Terbregge hoe 
dan ook een hard bestaan met lange dagen en kleine 
marges.

Terug naar de Veiling
Als eerste veilinggebouw van de coöperatie fungeerde 
van 1904 tot 1913 een pand aan het Strooveer bij het 
Hofplein. In 1913 werd een groter pand aan de Zwaan-
halskade (toen Fabriekskade) langs de Rotte betrokken. 
Vanuit de polder brachten de tuinders de groenten met 
paard en wagen of per schuit over de Rotte naar de stad. 
Geleidelijk aan, en zeker na de Tweede Wereldoorlog, 
vond het transport in toenemende mate plaats per vracht-
wagen.

In de tussentijd maakte de Rotterdamse veiling een enor-
me groei door: bedroeg de omzet in 1913 nog geen 1 
miljoen gulden, in 1960 ging het om bijna veertig miljoen 
gulden. Zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog 
zorgden voor ernstige fluctuaties in afzet en prijzen, maar 
in het algemeen gold dat naast Rotterdam het buiten-
land, met name Duitsland, een belangrijke en groeiende 
afzetmarkt was. En de leden van ‘Rotterdam en Omstre-
ken’ hadden kennelijk een vooruitziende blik: exporthan-
del van groenten en fruit vond vrijwel uitsluitend plaats 
via de veiling.

1953: De veilingweg
Met het oog op de gunstige marktontwikkelingen en de 
stijgende omzetten belandde de Rotterdamse veiling in 
1953 op een grotere locatie: aan de Veilingweg bij de 
Boezembocht, ongeveer op de plaats van het huidige po-
litiebureau, en met een directe toegang tot het spoorweg-
net. Ruim tien jaar later was wegens ruimtegebrek alweer 
een nieuwe verhuizing noodzakelijk. In 1967 werd grond 
aangekocht voor een nieuw veilingterrein in de Klappol-
der bij Bleiswijk (ten zuiden van de Rijksweg Den Haag-
Utrecht). In 1972 kon daar de eerste veilingdag gehou-
den worden. Via diverse fusies en overnames ontwikkelde 

de ‘Coöperatieve Tuinbouwveiling Rotterdam en Omstre-
ken’ zich tot het internationale bedrijf The Greenery, met 
1250 aangesloten bedrijven en 2500 werknemers.

Het einde van de tuinders in het Stoopwegkwartier
De tuinders in Terbregge (Stoopwegkwartier) maakten 
deze internationale expansie helaas niet meer mee. Al 
voor de Tweede Wereldoorlog moesten sommige tuin-
ders aan de Hoofdweg het veld ruimen vanwege de ver-
keersplannen A20 en bij het Terbregseplein. Na de Twee-
de Wereldoorlog speelden de uitbreidingsplannen van 
Rotterdam.
Vanaf het begin van de jaren zestig ontvingen tuinders in 
de polder een investeringsverbod, waardoor het over-
stappen op nieuwe technologie (gas in plaats van kolen-
stook) niet meer mogelijk was.
Onteigeningsprocedures werden opgestart, die tot in de 
jaren zeventig konden duren. Vooral in de omgeving van 
de Bergse Linker Rottekade stonden nog enige tijd een 
paar verwaarloosde kassen. Sommige tuindersfamilies 
uit het Stoopwegkwartier vertrokken in deze tijd. En een 
enkele andere vestigde zich in de richting van het nieuwe 
veilingterrein en vestigde zich in Bleiswijk, Zevenhuizen 
of Moerkapelle. Waar ooit kassen stonden die Rotterdam 
voorzagen van groente en fruit, werden nu woningen ge-
bouwd. De glazen stad van tuinbouwkassen, maakte 
plaats voor de VINEX-locatie Nieuw-Terbregge.*

Namens de Historische Commissie
Bert Wagemans

NB blijf a.u.b. “commentaar” leveren en opmerkingen 
maken. Wij horen het graag en onze artikelen worden er 
beter van u kunt altijd bellen: 06 - 51 31 30 80

*  ontleent aan een artikel op Internet door de Historische Vereniging 
Prins Alexander
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Wielerbaan vervolg
Mevrouw Ria Lafeber-Nuijen las in de vorige Nieuws 
uit de wijk het artikel over de wielerbaan en stuurde 
de redactie onderstaande reactie:

“Graag wil ik even reageren op het artikel in de Oud 
Rotterdammer. Via mijn broer krijg ik altijd deze 
krant, want wij wonen in Gouda en daar is hij niet 
gratis te verkrijgen. Volgens mij wordt mijn vader 
A.Nuijen aangehaald in dit artikel, maar dat weet ik 
niet zeker omdat er Nuyven staat.
Mijn vader A.Nuijen was kampioen van Zuid-Holland 
in 1938, zie bijgevoegde foto.
04-11-1917 was zijn geboortedatum. Hij woonde in 
de Zestienhovenstraat in Rotterdam Noord en zijn 
ouders hadden een waterstokerij, waar hij ook werk-
zaam was.
Op de wielerbaan in Gouda hebben mijn ouders el-
kaar leren kennen, want mijn moeder is een Goud-
se.
In Gouda gingen wij soms naar Henk Wagemans, 
die woonde in een mooi huis op een begraafplaats 
en had herdershonden, is dat soms familie van u?”

Hartelijke groeten van Ria Lafeber-Nuijen, Gouda

Een druk bezochte 
dodenherdenking!
Toegegeven 4 mei ligt alweer een tijdje achter ons, 
maar omdat de dodenherdenking zo’n belangrijke 
gebeurtenis is, willen wij hier toch kort aandacht 
aan besteden. Het is net of het ieder jaar drukker 
wordt. En daar zijn wij ontzettend blij mee.

Toen Henk Dijkxhoorn, Bert Wagemans en de toenmali-
ge Secretaris Leo van Lierop van Terbregge’s Belang 
aan de slag gingen om van de parkeerplaatsen bij de 
Irenebrug een herdenkingsplek te maken, was de bedoe-
ling een vele malen eenvoudiger opzet. Door de bemoei-
enis van o.a. het Centrum Beeldende Kunst werd de op-
zet aanmerkelijk omvangrijker.

De steun van vele Terbreggenaren was daarbij onont-
beerlijk mensen en bedrijven als Henk van der Sluis, 
Meindert van de Berg, Willem Kloos en Peter Punselie, 
zetten hun beste beentje voor, meestal geheel gratis of 
tegen een zeer geringe vergoeding. Geweldig! “Terbreg-
ge” liet zich van zijn beste kant zien! Ons beroep op tal-
loze fondsen voor een bijdrage werd redelijk vaak geho-
noreerd zodat we de zaak sluitend konden houden! 
Hierdoor is het herdenkingsmonument uiteindelijk moge-
lijk geweest.
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De ernst van de schrikbarende jaren 
1940-1945 leeft bij velen gelukkig nog 
steeds. Dit blijkt volgens ons heel dui-
delijk door de jaarlijks steeds grotere 
opkomst tijdens de herdenking op 4 
mei. Wij doen er alles aan om dit ieder 
jaar weer tot een indrukwekkende ge-
beurtenis te maken, die blijft hangen 
dit vooral uit respect voor een ieder die 
de tol heeft moeten betalen die met af-
schuwelijk oorlogsgeweld gepaard 
gaat. Dit jaar (2013) melde zich weer 
een school uit Hillergersberg met het 
verzoek (de kinderen) actief bij de her-
denking te betrekken. Uiteraard heb-
ben wij dit verzoek toegejuicht! Vooral 
de aanwezigheid van kinderen bij de 
herdenking geeft hoop en vertrouwen 
in de toekomst. Zowel het koor, de 
vliegtuigen in formatie en de scouts, 
alsmede de kransen, bloemen en vlag-
gen maakten de dodenherdenking 
2013 opnieuw tot een onvergetelijke 
en respectvolle gebeurtenis

Het bestuur van de Bewonersorgani-
satie wil iedereen (en niet in de laatste 
plaats het publiek) danken voor hun 
aanwezigheid (en daarmee hun) bij-
drage. Tot volgend jaar.

Namens het bestuur van de 
Bewonersorganisatie vereniging 
Terbregge’s Belang,
Bert Wagemans
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Zomerfeest 
groot succes
Op 12 juni jl. organiseerde een groep enthousiaste vrij-
willigers uit Nieuw Terbregge, onder leiding van Gaby 
Eenschoten, een zomerfeest voor alle kinderen uit Ter-
bregge op het Jan Grijseelspad. Dat het zo’n enorm 
 succes zou worden, had men van tevoren niet kunnen 
bedenken, aanvankelijk werkte het weer niet helemaal 
mee.
Er was rekening gehouden met de allerkleinsten en de 
grote kinderen waren niet van het springkussen en de 
waterbaan af te slaan. Er was zelfs gezorgd voor eten en 
drinken, een sponsoractie van de Lidl en Albert Hein.
Kortom, een doorslaand succes.
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Fysiotherapie Iburg, nieuwe fysiotherapie

Fysiotherapie Iburg is ooit begonnen als een praktijk voor 
fysiotherapie waar Arnold Iburg alleen werkzaam was. In 
september van dit jaar bestaat Fysiotherapie Iburg Hille-
gersberg 20 jaar, een jubileum!
“Een beetje wel” zegt Arnold Iburg, bescheiden. Is er in 
die 20 jaar iets verandert vraag ik hem. “Het verschil tus-
sen nu en toen heeft niet alleen te maken met de uit-
breiding naar 7 collega’s, maar ook qua inzichten en 
technieken zijn we verbeterd”. “Ik wil het zelfs de nieuwe 
fysiotherapie noemen.”

“Deze ‘nieuwe’ werkwijze is zoveel anders dan een aan-
tal jaren terug”, zegt Iburg. “Bij ons komt men in eerste 
instantie binnen bij de fysiotherapeut met de juiste speci-
alisatie, deze doet de intake en start de behandeling. 
Door de intensieve samenwerking tussen onze fysiothe-
rapeuten bespreken wij cliënten. Waarbij gelijk gekeken 
wordt welke andere specialisatie voor de betreffende cli-
ent geschikt zou zijn om het herstel zoveel mogelijk te 
bespoedigen”.

“Concreet houdt dit in dat bij ons cliënten binnen het be-
handeltraject op een persoonlijke wijze op maat gehol-
pen worden, met ongelooflijk goede resultaten en zeer 
tevreden cliënten. We kijken naar de gehele bewegings-

keten van de cliënt. Het is ook niet voor niets dat klanten 
vanuit Brabant, Noord-Holland en zelfs België ons weten 
te vinden.”

Bij Fysiotherapie Iburg zijn diverse specialisaties naast 
o.a. knie, rug en schouder hebben we een uniek team op 
het gebied van hoofdpijn en kaakklachten.

In december 2012 heeft Fysiotherapie Iburg de praktijk 
uitgebreid en beschikt nu over 4 behandelruimtes en een 
oefenruimte met uitgebreide revalidatie- en trainings-
mogelijk heden.

De nieuwe behandelmethoden zoals manuele therapie, 
Easy taping (kleuren tapes) en triggerpoint behandeling 
d.m.v Dryneedling, wordt ook breed uitgevoerd in de 
praktijk. Kortom, Fysiotherapie Iburg heeft een breed 
scala aan specialisten die gebruik maken van klassieke 
en innovatieve behandelmethoden, om de klachten te 
behandelen en in de toekomst te vóórkomen.

Fysiotherapie Iburg is gevestigd in Gezondheidscentrum 
aan de Rotte, in de voormalige Alexanderkerk.
Voor informatie of een afspraak kunt u bellen 010-
4188550 of kijken op www.iburg.nl.
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Een bijzondere expositie!
De Rotte van begin tot einde
Op 21 april 2013 heeft weer de jaarlijkse historische foto- 
expositie plaatsgevonden.
Het thema van deze expositie was “De Rotte van begin tot 
einde”. Een heel bewust gekozen thema, want bijna ieder-
een weet wel dat de Rotte “ergens” bij Moerkapelle begint, 
maar ja waar is dat “ergens”? Wij zijn er voor u wezen kij-
ken en we hebben er prachtige foto’s gemaakt. Wel niet 
helemaal historisch, maar toch reuze interessant!
De Rotte begint inderdaad als een vrij smalle sloot en 
groeit via de Rottemeren uiteindelijk uit tot de rivier zoals 
wij die in Terbregge kennen. Uiteindelijk komt de Rotte uit 
op het water dat langs de Gordelweg loopt. Gaat u (rich-
ting zee gezien) bij de Gordelweg linksaf dan komt het 
water bij de Boezem. Via het gemaal (pijpleiding) aan het 
Oostplein komt het water uit de Rotte uiteindelijk uit in het 
Boerengat om vervolgens naar de Maas en naar zee af-
gevoerd te worden.

Ook de Bergse Linker Rottekade 316a “geopend”!
Zoals de meeste mensen inmiddels wel weten, zijn wij 
als bewonersorganisatie inmiddels verhuisd vanuit de 
Alexanderkerk. De huisartsen en de fysiotherapie heb-
ben door ons vertrek meer ruimte gekregen en die had-
den zij hard nodig.
In onze nieuwe ruimte (Bergse Linker Rottekade 316a) 
hebben we een mini-expositie ingericht die voornamelijk 
gaat over de Terbregse oorlogsgeschiedenis. En wie kan 
daar het best en uitgebreid over vertellen? Ons bestuurs-
lid Henk Dijkshoorn natuurlijk! Daar aan de Bergse Lin-
ker Rottekade 316a was het een drukte van belang. Op 
een bepaald moment kon er geen mens meer bij! Een 
gebeurtenis die om herhaling vraagt!

Tevreden
Het bestuur van de Historische Commissie kan tevreden 
terugkijken op een geslaagde middag. Het was heel wat 
werk en wij hopen dat u als bezoeker net zo tevreden 
bent als het bestuur van de Historische Commissie?

Namens het bestuur,
Bert Wagemans

Koninginnedag 
opnieuw groot succes!
We moeten er nog even aan wennen een koning in 
plaats van een koningin, maar het feest op 30 april 
jl. was er niet minder om. De dag begon met de 
feestelijke optocht die vervolgens naadloos overliep 
in een zonnige en drukbezochte kinderkermis, 
springkussen, straatspelen en uiter mate succesvol 
verlopen rad van fortuin. De plankjes waren nog niet 
terug of ze waren al weer uitverkocht. Er werd bijna 
om gevochten! Als vanouds stroomde de drank, 
rolde het geld en werden er door jong en oud 
prachtige prijzen gewonnen. De dag werd 
afgesloten met een heus Oranjebal en gezellige 
kinderdisco. We zijn benieuwd wat het volgend jaar 
zal worden op Koningsdag.

Op de website van BSV Terbregge vindt u een overzicht 
van de loterij en de prijzen die nog niet zijn opgehaald. 
Kijk dus snel op www.bsv-terbregge.nl.
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•  Fysiotherapie
•  Revalidatie  (ook aan huis)

•  Knierevalidatie
    ook na een nieuwe knie

•  Dry Needling

BERGSE LINKER ROTTEKADE 294C   -   ROTTERDAM
010 - 418 85 50    -           WWW.IBURG.NL

Ook ‘s avonds en op zaterdag geopend!

Uniek document ontsloten!
Een cadeautje voor ons en bewoners!
De Historische Commissie van de Bewonersorganisatie 
vereniging Terbregge’s Belang heeft van Annemarie 
 Zonne, oud-bewoonster van Terbregge, een uniek histo-
risch document ter beschikking gekregen. Het gaat om 
een Gemeentegids uit het jaar 1937. Een gids die nieuwe 
bewoners wegwijs moest maken in de – toen nog zelf-
standige – Gemeente Hillegersberg.
De Gemeentegids is in opdracht van de Historische Com-
missie gerestaureerd door een professionele restaura-
teur. De Historische Commissie denkt dat het voor veel 
bewoners van Hillegersberg uitermate interessant is om 
eens door deze gids te bladeren. De Historische Com-
missie heeft het uiteindelijke voornemen om de Gemeen-
tegids aan de Gemeentelijke Archiefdienst van Rotter-
dam ter beschikking te stellen. Een waardevol document 
als dit moet voor het nageslacht bewaard blijven, een 
taak bij uitstek voor de Gemeentelijke Archiefdienst van 
Rotterdam.

Opvallend leuke zaken uit de Gemeentegids:
In de Gemeentegids komt u heel leuke en interessante 
zaken tegen, ook staan er heel leuke foto’s uit “de oude 
doos” in de Gemeentegids die heel leuke herinneringen 
kunnen opleveren. Wij hebben een paar pagina’s waar 
we uw aandacht op willen vestigen :
In de Gemeentegids (pagina 15) staat bijvoorbeeld het 
privé telefoonnummer van de toenmalige Burgemeester 
vermeld en ook waar hij woonde aan de Straatweg. Het 
zal waarschijnlijk niet veel zijn voorgekomen, maar als 
het nodig was, kon je de Burgemeester even bellen of bij 
hem langs gaan!
“Een etalage (pagina 45) is het visitekaartje van je be-
drijf”; de maatschappij/ondernemer Aurore’s (Zuivelpro-
ducten?) heeft dit goed begrepen en heeft een unieke 
etalage aan zijn winkel laten maken. Let eens op het bo-
venste (glazen) deel van de etalage en hoe dit aan de 
gevel is vastgemaakt. Het geheel is geïnspireerd door de 
Art Deco beweging zo lijkt het.

Voor de liefhebbers van Openbaar vervoer; de TOD!
In Hillegersberg moet de TOD (pagina 127) bekend klin-
ken. De TOD staat voor; Terbregge Omnibus Dienst. In 
Terbregge – weten wij uit overlevering – werd de TOD Tot 
Onze Droefenis genoemd! Waarschijnlijk was dit te wij-
ten aan het feit dat de bus regelmatig te laat was? Nou ja 
eigenlijk had je niet te klagen. Je zat toen nog echt “voor 
een dubbeltje op de eerste rang”! Bent u wel eens mee-
gereden met de TOD? En was hij op tijd?

Tenslotte
Tenslotte hopen wij dat u veel plezier heeft bij het blade-
ren door dit unieke document
Wij hebben er veel tijd in gestoken om document dit –  
blad voor blad – te scannen. Helaas zit er zo nu en dan 
een pagina een beetje scheef, maar dat is onvermijdelijk 
met handwerk.

Bert Wagemans, bestuurslid

24 Mei jl. heeft de minister haar Standpuntbrief over de 
A13/A16 aan de Tweede Kamer gestuurd. Zoals te ver-
wachten viel, wordt hiermee de compromisvariant van 
december 2011, waarmee de betrokken gemeenten en 
Stadsregio in 2012 hebben ingestemd, nu formeel vast-
gesteld voor nadere uitwerking in de komende twee jaar.

De pogingen om de Tweede Kamer te bewegen om, in de 
bezuinigingsdiscussie van de afgelopen maanden, de 
aanleg van de A13/A16 te heroverwegen en de Portway 
variant daarbij ook serieus te betrekken, hebben geen 
Kamermeerderheid opgeleverd. De argumenten tegen de 
A13/A16 die worden genoemd in het persbericht van de 
ZH Milieufederatie hebben wij bij die discussie gezamen-
lijk onder de aandacht van de Kamer gebracht, maar dat 
heeft niet mogen baten. Toch is dit proces nog niet hele-
maal afgerond. Er ligt nog een motie van de Christen Unie 
(CU) waarvan de stemming is uitgesteld in afwachting 
van schriftelijke Kamervragen die de CU naar verwach-
ting binnenkort zal indienen. We kunnen de kans dat dit 
nog iets oplevert niet al te groot inschatten gezien de re-
acties uit de Tweede Kamer tot nu toe, maar het kan dus 
nog verkeren.
Met de standpuntbrief wordt de Tweede Kamer geïnfor-
meerd over de variantkeuze. Instemming van de Tweede 
Kamer is voor deze keuze niet vereist. De Tweede Kamer 
hoeft op de standpuntbrief niet te reageren en kan die 
voor kennisgeving aannemen. De vragen van de CU kun-
nen echter aanleiding zijn om toch een debat over deze 
brief aan te vragen.
Nog wel een strohalm dus, maar vooralsnog moeten we 
rekening houden met de voortzetting van het proces.

De standpuntbrief geeft Rijkswaterstaat de gelegenheid 
nu verdere afspraken te gaan maken over de wijze waar-
op de omgeving bij de uitwerking zal worden betrokken.

Paul Scheublin
Platform Regiopark Rottemeren – A13/A16, 19 belangen-
organisaties namens 30.000 huishoudens – 
www.platformA13A16.nl

A13/A16 – Stand van Zaken
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info@hvandersluis.nl

Persbericht: 
Keuze voor A13/A16 onvoldoende onderbouwd

Den Haag, 25 mei 2013 - Minister Schultz van Haegen 
(Infrastructuur en Milieu) heeft met haar formele standpunt voor 
de A13/A16 kenbaar gemaakt dat ze de aanleg van deze snelweg 
door wil zetten. Volgens de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland 
(NMZH) schiet de onderbouwing van deze keuze tekort doordat uit 
wordt gegaan van inmiddels achterhaalde verkeerscijfers, een 
achteruitgang van leefbaarheid niet voorkomen kan worden en de 
kritiek van de commissie MER onvoldoende verwerkt is.

24 mei jl. heeft minister Schultz van Haegen haar formele standpunt 
over de snelwegverbinding A13/A16 aan de Tweede Kamer kenbaar 
gemaakt. Ze blijft van mening dat de weg er moet komen en zal nu door-
gaan met het besluitvormingsproces richting de aanleg. De NMZH is 
echter van mening dat dit een slechte keuze is. Zo gaat de minister in de 
verkeersberekening die de noodzaak van de nieuwe weg moet onder-
bouwen uit van oude verkeersprognoses die een hoge groei van het 
verkeer voorspellen. Inmiddels is uit cijfers van het ministerie zelf geble-
ken dat de verkeersgroei al sinds 2005 gestagneerd is. Door het uitblij-
ven van de groei van het verkeer is het ook nog maar de vraag of de 
baten van de A13/A16 wel op zullen wegen tegen de kosten van onge-
veer 1 miljard euro.

Ook is het twijfelachtig welke voordelen de A13/A16 nu daadwerkelijk 
gaat bieden. De weg zou de leefbaarheid in Overschie moeten verbete-
ren, maar de commissie voor de milieueffectrapportage (MER) conclu-
deerde enkele jaren geleden al dat dit niet het geval is. Tevens consta-
teerde deze commissie dat de bijdrage van de weg aan het verbeteren 
van de bereikbaarheid op regionaal niveau zeer beperkt is. De weg zal 
wel op diverse plekken zorgen voor een afname van de leefbaarheid, 
waar ook door gemeenten al zorgen over zijn geuit. Hoewel de NMZH 
het waardeert dat de minister diverse inpassingsmaatregelen heeft op-
genomen in haar plannen voor de snelweg, is zij toch van mening dat de 
plannen voor de A13/A16 herzien zouden moeten.

Afzender persbericht: 
Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

Standpunt minister Schultz 
van Heaegen inzake 
Rijksweg A13/A16

Vrijdag 24 mei jl. heeft minister 
Schultz van Haegen van het 
ministerie van Infrastructuur en 
Milieu het standpunt bekend-
gemaakt inzake Rijksweg 
A13/16 bij Rotterdam. Daar-
mee is op hoofdlijnen bekend 
hoe het tracé en de inpassing 
van de A13/16 eruit komen te 
zien.

Rijkswaterstaat start nu met de 
voorbereiding van het ontwerp-
tracébesluit (OTB) en aanslui-
tend het tracébesluit (TB). 
Waar het gaat om de inpassing 
van de A13/16 in zijn omgeving 
wordt nauw samengewerkt met 
de stadsregio Rotterdam, pro-
vincie Zuid-Holland en de ge-
meenten Rotterdam en Lan-
singerland. Op korte termijn 
wordt u geinformeerd hoe 
maatschappelijke organisaties, 
bewonersorganisaties en an-
dere belanghebbenden wor-
den betrokken.

Meer informatie vindt u ook op 
www.rijkswaterstaat.nl

A13/A16 – Stand van Zaken
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Colofon
Terbregge - Nieuws uit de wijk wordt uitgegeven door de Bewoners-
organisatie Vereniging “Terbregge’s Belang” (KvK nummer 40343386) 
en verschijnt maximaal zes maal per jaar. De uitgave geschiedt ten 
behoeve van bewoners en verenigingen in Terbregge. De oplage 
bedraagt 1700 exemplaren per nummer.

Terbregge - Nieuws uit de wijk wordt in Terbregge gratis huis-aan-huis 
verspreid. Tevens kan hij worden opgehaald in de Buurt- en Speeltuin-
vereniging Terbregge, Landstraat 9, of worden toegestuurd tegen een 
vergoeding van € 6,81 portokosten per verenigingsjaar. Dit bedrag 
moet worden overgemaakt op bankrekeningnummer 31.18.91.772 van 
de Bewonersorganisatie Terbregge’s Belang, bank Rabobank-Capelle.
Kopiëren is toegestaan met bronvermelding.

Eindredactie: Terbregge’s Belang
Redactie-adres: Bergse Linker Rottekade 316a
 3056 LK Rotterdam
 E-mail: bewonersorg@terbregge.nl
 Website: www.terbregge.nl

Drukkerij JP Offset Duiven 026 369 63 60

Aanmelding lidmaatschap Terbregge’s Belang
Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van de 

Bewonersorganisatie Vereniging “Terbregge’s Belang”, 

KvK nummer 40343386

Hij/zij gaat er mee akkoord dat Terbregge’s Belang tot 

wederopzegging of tot beëindiging van het lidmaatschap 

eenmaal per jaar de door de Algemene Ledenvergadering 

bepaalde contributie afschrijft van de hieronder door hem/haar 

vermelde bank- of girorekening.

De contributie bedraagt € 10,- per jaar

Naam:

…………………………………………………….........................................………..............

Adres:

…………………………………………………….........................................………..............

Postcode en Plaats:

…………………………………………………….........................................………..............

De contributie mag eenmaal per jaar worden afgeschreven van:

Bank-/girorekeningnummer:

…………………………………………………….........................................………..............

Rotterdam d.d.:

…………………………………………………….........................................………..............

Handtekening:

…………………………………………………….........................................………..............

Inleveradres:

F.H. Schuit

p/a Bergse Linker Rottekade 316a

3056 LK Rotterdam

Voor al Uw binnen en buiten schilderwerk.
Reeds meer dan 30 jaar vertrouwd!

Willy den Oudenstraat 46 • 3056 AD  Rotterdam
Tel. 010-4215511 • Mob. 06-21890035

E-mail: ger@gernollesschilderwerken.nl
Internet: www.gernollesschilderwerken.nl

Ger Nolles
Schilderwerken

 
Straatweg 124 

www.vsradvocaten.nl /(t): 010-4522767 

 

Uw advocaten voor o.a.: 

- arbeidsrecht 
- echtscheidingen 
- ondernemingsrecht 
- strafrecht  
- bestuursrecht 

eerste gesprek gratis 
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