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Uitnodiging Dodenherdenking 2011
Het bestuur van de bewonersorganisatie Vereniging Terbregge’s Belang
nodigt u uit op woensdag 4 mei a.s. de Nationale Dodenherdenking bij te
wonen.
Het thema van dit jaar is Vrijheid op straat
19.30 uur
19.55 uur
20.00 uur
20.05 uur
20.10 uur

20.30 uur

Verzamelen op locatie: het monument bij de Prinses Irenebrug
Luiden van de klok van de Alexanderkerk
Trompetsignaal Taptoe
Twee minuten stilte
Dit jaar verleent Rotte’s Mannenkoor zijn medewerking aan de
plechtigheden. Zij zullen een aantal liederen ten gehore brengen.
Toespraak van Adriaan Pieterson namens de Deelgemeente
Hillegersberg/Schiebroek
Toespraak door Ds Van der Linde
Zang door Rotte’s Mannenkoor
Kranslegging m.m.v. Scouting Hillegersberg

Wij hopen dat ook dit jaar weer veel kinderen aanwezig zullen zijn. Bij de kranslegging
krijgen zij bloemen uitgereikt die zij bij het monument neer kunnen leggen. Een van
de kransen zal gelegd worden door kinderen uit Groep 7 van de Heijbergschool. De
school heeft het monument geadopteerd.
20.40 uur

Defilé langs het monument

Na afloop bent u van harte welkom in het clubhuis van Buurt- en Speeltuinvereniging
Terbregge aan de Landstraat 9.
Om 21.10 uur worden de vlaggen door de scouts van Scouting Hillegersberg gestreken. Zij zijn verantwoordelijk voor de vlaggenwacht, geven ondersteuning bij de kranslegging en delen de tekst van het Wilhelmus uit.
Bewoners die een krans willen leggen en/of een toespraak willen houden worden
verzocht contact op te nemen met Henk Dijkxhoorn, telefoon 010-4204605 of met Leen
Verkade, telefoon 010-4550448.
Het bestuur waardeert uw aanwezigheid bij deze herdenking in hoge mate.
Namens het bestuur.
De commissie 4 mei Dodenherdenking.

Programma Koninginnedag
zaterdag 30 april 2011
Op zaterdag 30 april viert Buurt- en Speeltuinvereniging Terbregge haar
jaarlijks groot Koninginnedagfeest!
Dus doe je best en kom allemaal verkleed!
Programma:
9.30 uur
Aanvang: inschrijven optocht
10.00 uur
Vertrek optocht met muziek en verkleed
11.00 uur
Aanvang: mini kermis
13.00 uur
Aanvang: Rad van Avontuur
14.00 uur
Aanvang: kinderspelen
17.00 uur
Trekking loterij
18.00 uur
Aanvang: disco
De gehele dag zijn de keuken en de bar open voor hapjes en drankjes.

Terbregge’s Belang wil in contact komen met
Verenigingen van Eigenaren (VVE’ S) uit Nieuw-Terbregge
In de afgelopen jaren is het Terbregge’s
Belang opgevallen dat er weinig tot geen
contact bestaat tussen de verschillende
verenigingen van eigenaren en de Bewonersorganisatie in Nieuw-Terbregge en dat
is zonde. Het bestuur meent dat de VVE’s
(en dus de bewoners) er een flink voordeel
bij kunnen hebben, als er een regelmatig
contact zou bestaan tussen de twee.
De Bewonersorganisatie wil daarom graag
in contact komen om de mogelijkheden
met elkaar te bespreken. In een later stadium zou ook de voorzitter van de Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek graag
bij een bijeenkomst aanwezig zijn, waar
punten aan de orde kunnen komen die
betrekking hebben op Nieuw-Terbregge,
nu en in de toekomst.
“Voordelen?”
De Bewonersorganisatie ziet in een regelmatig contact met de VVE’s de volgende
voordelen:

1.	Een regelmatige informatie-uitwisseling
tussen de VVE’s en de Bewonersorganisatie;
2.	Vergaderfaciliteiten tegen een kleine
vergoeding voor de VVE’s;
3.	Korte lijnen naar allerlei diensten en de
politiek;
4.	De mogelijkheid om meer invloed (dan
tot nu toe) uit te oefenen op de politiek
vanwege een grotere vertegenwoordigingsgraad;
5.	Een mogelijk vrij direct communicatiekanaal naar de leden van de diverse
VVE’s en overige bewoners in NieuwTerbregge;
6.	Zaken die de bewonersorganisatie nu
nog niet heeft bedacht, maar (spontaan)
kunnen opkomen/ ontstaan tijdens een

vorm van overleg tussen de VVE’s en
de Bewonersorganisatie
Uitnodiging
Het lijkt de Bewonersorganisatie een
goede zaak om eens een eerste keer te
bespreken waar de voordelen kunnen
liggen voor een regelmatiger contact. Wij
nodigen de voorzitters van de VVE’s dan
ook uit contact op te nemen met de secretaris van de Bewonersorganisatie, Bert
Wagemans op e-mailadres:
secretaris@terbregge.nl.
Namens het bestuur van de bewonersorganisatie vereniging Terbregge’s Belang
Drs. A.(Bert) Wagemans

Expositie weer groot succes!
Dit jaar organiseerde de Historische commissie van Bewonersorganisatie
Vereniging Terbregge’s Belang op 13 maart jl. alweer de 10e foto-expositie
over Terbregge. Dit jaar was de interesse groter dan ooit. Op een bepaald
moment moesten bezoekers zelfs heel even buiten wachten om naar binnen te kunnen, zo druk was het!

voyeur voelt als je de kaarten – met veelal
een persoonlijke boodschap – leest.
Kortom dit reeds bestaande wijkje NieuwTerbregge houdt eigenlijk in dat de huidige
locatie Nieuw- Terbregge helemaal niet
nieuw is, maar eigenlijk ook al oud!

Vooraf al maanden werk!
Al maanden voorafgaand aan de expositie
zijn de leden van de Historische commissie
bezig met het verzamelen, categoriseren
en beschrijven van alle foto’s. Als je zo
even de expositie bezoekt, heb je er geen
erg in. Er hangen dan (circa) 40 foto’s met
een mooi bijschrift, maar dat kost veel
voorbereiding.

Allemaal interessant?
Vindt u dit allemaal interessant en leuk? U
kunt hier ook uw bijdrage aan leveren.
De Historische commissie kan best een
aantal enthousiaste leden gebruiken
en het mooie is, u hoeft er niets voor te
kunnen. Als u over een gezond verstand
en interesse beschikt, is het al meer dan
voldoende. De Historische commissie komt
elke tweede donderdagmiddag van 14.00
tot 16.00 uur bij elkaar in het souterrain
van de Alexanderkerk.

Veel nog onbekende foto’s
Er is behoorlijk wat speurwerk in gaan zitten, maar ondanks dat de expositie alweer
10 jaar plaatsvindt, was de Historische
commissie er toch opnieuw in geslaagd
een fors aantal nog volledig onbekende foto’s te laten zien. Een hele prestatie vooral
als bedacht wordt dat over de afgelopen
10 jaar al minstens 300 foto’s zijn geëxposeerd!
Nieuw -Terbregge is eigenlijk ook al oud
Terbregge
U heeft het al eerder in de Buurtkrant
kunnen lezen: de naam Nieuw-Terbregge

bestond vroeger al. Het sloeg op een
buurtschap rondom het spoortunneltje aan
de zuidkant van het huidige Nieuw-Ter
bregge. Inmiddels is daar weinig meer van
over en zijn de meeste huizen gesloopt.
Er bestond dicht tegen de begraafplaats
aangelegen (in ca. 1917 al) een wijkje dat
Nieuw- Terbregge heette. Er bestond zelfs
al een Nieuwe Terbregsche weg, al ging
het hier om een onverharde (dus waarschijnlijk modderige) weg. De Historische
commissie heeft van dit gebiedje - dat al
in ca.1920 is verdwenen - een behoorlijk
aantal foto’s weten op te diepen. Er was
sprake van (tegenwoordig bijna ondenkbaar) een Waterstoker en een heus café
dat was opgetrokken uit gele steen en
had een prachtige Jugendstil voordeur.
Het café heette “Het klaverblad” en werd
gedreven door ene Henk Jongeneel. De
Historische commissie heeft een aantal prachtige ansichtkaarten in bezit die
verzonden waren aan de vrouw van Henk
Jongeneel. Dat zijn op zich all een historische documentjes waarbij je je bijna een

Heijbergschool
125 jaar!
De Heijbergschool bestaat dit jaar 125 jaar en dat wordt gevierd met de kinderen, ouders, adoptiekinderen, oud-leerlingen
en overige geïnteresseerden. Mei 2011 is verkozen tot lustrummaand, waarin iedereen die verbonden is met de Heijbergschool mag meegenieten van dit prachtige jubileum.
Op vrijdag 20 mei 2011 van 19.00 tot 22.00 uur is er een reünie op de Heijbergschool.
Alle oud-leerkrachten en oud-leerlingen zijn uitgenodigd voor dit festijn. U kunt zich daarvoor aanmelden op de website van de Heijbergschool: www.heijbergschool.nl
De redactie van Terbregge – Nieuws uit de wijk is benieuwd naar de herinneringen van
oud-leerlingen en –leerkrachten. Heeft u leuke anekdotes of aparte weetjes? E-mail uw
verhaal naar bewonersorg@terbregge.nl o.v.v. herinnering Heijbergschool en wie weet
wordt uw verhaal in het eerst volgende nummer van de buurtkrant geplaatst.

U bent van harte welkom!
Namens het bestuur van De Historische
commissie
Bert Wagemans

Koken zonder vuur in
speeltuin Terbregge
Het kinderwerk van Thermiek organiseert samen met Buurt- en
Speeltuinvereniging Terbregge één keer in de maand koken
zonder vuur in speeltuin Terbregge, Landstraat 9.
Deze activiteit vindt iedere 1e woensdag van de maand plaats.
De activiteit is voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar en is van
14.00 tot 15.30 uur. De kosten zijn € 0.50. Er zullen gerechten
gemaakt worden, waar geen vuur voor nodig is. De kinderen
verzinnen zelf ook recepten, die ze graag willen maken. Voor
meer informatie kunt u contact op nemen met Natascha Posthoorn (kinderwerk) 06-34168727, nposthoorn@thermiek.info

info@hvandersluis.nl
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Het vervolg van de Veenput
Op 15 maart jl. werd op een vergadering
van de Commissie Schiebroek-Terbregge
van de Deelgemeente de kwestie over de
Veenput besproken. Wij als bewonersorganisatie hadden schriftelijk vragen gesteld
aan de Commissie. De heer Groenendijk
van DCMR was gevraagd uitleg te komen
geven over de stand van zaken van de
sanering van de Veenput. DCMR (Dienst
Centraal Milieubeheer Rijnmond) heeft
toetsende, controlerende en adviserende
taken bij bodemonderzoeken en saneringen binnen de gemeente Rotterdam. In
het geval van de Veenput brengt de Dienst
advies uit over een sanering, een milieuproject, die ten laste van het rijksbudget
wordt gebracht.
De heer Groenendijk gaf de volgende
verklaring over de Veenput:
‘Er is eind jaren ‘50 afval van de petrochemische industrie in de Veenput gestort,
bestaande uit een mengsel van olie en
zwavelzuur dat is geneutraliseerd met
kalk. Het product is zeer vast, stabiel en
lijkt op steen. Het afval is afgedekt met een
puinlaagverharding. Het terrein ligt aan de
achterkant van een autosloopbedrijf dat
daar sinds eind jaren ‘60 zit en is 6.400
m2 groot. Bij warm weer verandert het
zuurteer van vorm. Dan ontstaan er bulten
en de afdeklaag is op een beperkt aantal
plaatsen dan niet dik genoeg. De GGD
heeft metingen gedaan: er is geuroverlast
die niet schadelijk is, maar bij contact met
het zure product kunnen brandwonden
ontstaan en de afdekking moet daarom
worden verbeterd.
In 2002 is het nadere onderzoek afgesloten en een formele beschikking opgesteld.
Daarin is vastgesteld dat sprake is van
ernstige bodemverontreiniging en dat er
door de op plaatsen ontoereikende afdekking een saneringsnoodzaak is. De wettelijke termijn is dat dan binnen 4 jaar de
sanering dient te starten en de gemeente
is de sanering gaan voorbereiden. In 2003
is contact gelegd met de terreineigenaar,
het autosloopbedrijf (de autosloperij heeft
het terrein in de jaren ‘60 van de gemeente
gekocht), om overeenstemming te bereiken over de sanering, daar dit de wettelijke
verantwoordelijkheid is van de eigenaar.
Dat overleg heeft veel tijd genomen.
Een voorwaarde voor het ontvangen van
geld van het Rijk voor de sanering is dat
die ‘sober en doelmatig’ plaatsvindt. In dit
geval gaat het uitsluitend om aanbrengen
van een verharding.
In 2008 is er een saneringsplan opgesteld
en in 2010 is bevestigd dat het bedrijf

in aanmerking komt voor subsidie. De
subsidie wordt achteraf betaald, dus is
voorfinanciering noodzakelijk. In april 2011
zal duidelijk moeten worden of het bedrijf
in aanmerking komt voor een bankkrediet’,
aldus de heer Groenendijk.
Volgens DCMR is er geen sprake van een
onbeheersbare situatie bij de Veenput
omdat:
•	het contact alleen mogelijk is als er, bij
zeer warm weer, bulten in het zuurteer
ontstaan;
•	het gaat dan maar om kleine oppervlakten;
•	het is geen openbaar terrein maar een
afgesloten bedrijfsterrein;
•	er komen alleen mensen onder begeleiding van personeel;
•	de eigenaar en het personeel zijn op de
hoogte van de situatie en de risico’s.
Vervolgens vertelde de heer Groenendijk
dat er in 2002 de grondwaterkwaliteit rondom het terrein op 20 punten is gemeten.
Toen is vastgesteld dat de verontreiniging
zich niet verspreidt. DCMR ziet geen noodzaak tot monitoren van de situatie aldaar
als er niets verandert. In het saneringsplan
is wel opgenomen dat achteraf, dus na de
sanering, metingen zullen plaatsvinden.
Na zijn betoog was er de ruimte tot het
stellen van vragen door de commissieleden. Ook kregen wij als bewonersorganisatie, tegen de regels in, ruimte om
vragen te stellen. Een van de belangrijkste
aspecten die hierbij naar voren kwam, is
de verzakking van de grond in dat gedeelte
van Terbregge in 2002-2003 als gevolg
van bronbemaling voor Nieuw-Terbregge.
Dit heeft plaatsgevonden na de metingen
in 2002 door DCMR. Derhalve kunnen
wij vaststellen dat de situatie weldegelijk
veranderd zou kunnen zijn.
Hieronder is samengevat de, in onze ogen,
belangrijkste informatie die uit dat vragenrondje naar voren kwam:
• Het grondwater is voor zover DCMR
weet niet verontreinigd. Oliecomponenten
zakken niet naar beneden uit. De controle
op horizontale verspreiding vindt plaats
via de filters die om het terrein heen staan.
De omvang van het pakket is bekend en
stabiel.
• DCMR was niet op de hoogte van de
verzakking in de grond in 2002-2003. Het
afval ligt in een kleiveenpakket, dat water
zeer goed vasthoudt. Bij bemaling zal het
water zich daarom eerder langs andere

routes verplaatsen. Een wezenlijke verandering zou bijvoorbeeld zijn dat de druk
op het pakket hoger wordt, waardoor het
zuurteer zich zou kunnen gaan verspreiden. De filters om te meten of er vervuiling
plaatsvindt rondom de Veenput zijn nog
steeds aanwezig, ook onder het afval.
Terbregge’s Belang heeft gevraagd of het
niet mogelijk is om, nu die filters er toch
nog zijn, te meten of het grondwater nu
vervuilt. DCMR neemt deze vraag mee en
wij krijgen via de Deelgemeente antwoord.
Helaas is daar geen termijn bij genoemd.
• Zuurteer is zeer stabiel en niet oplosbaar in water. Omdat het bijna nergens op
reageert, is het ook lastig te verwijderen.
Het teer is wel erg zuur en dat kan leiden
tot reacties met stoffen die in de bodem
zitten.
• DCMR heeft toegelicht dat sanering nodig is maar dat de situatie niet onbeheersbaar is: in die omstandigheden is enig
uitstel mogelijk. De wet biedt de mogelijkheid rekening te houden met te verwachten veranderingen, en op de achtergrond
heeft meegespeeld dat hier mogelijk een
aftakking van de A16 zou komen.
• In april blijkt of de eigenaar een bankkrediet krijgt. Mocht dat niet zo zijn, dan is
een voorfinanciering vanuit de Bedrijvenregeling mogelijk of kan de gemeente daar
zelf zorg voor dragen. De financiën kunnen
uitvoering van de sanering dus niet in de
weg staan. De terreineigenaar, hoewel
niet verantwoordelijk voor de verontreiniging, heeft in deze opzet de regie. Mocht
sanering om andere redenen uitblijven,
dan neemt de gemeente de regie op zich.
In dat geval kan de tijdelijke beveiliging
– het afdekken van de plaatsen waar het
teerzand aan de oppervlakte komt – en uiteindelijk ook de volledige sanering worden
afgedwongen.
• In 2005 zijn de kosten van volledige
verwijdering geraamd op € 13 miljoen.
De voorgestelde sanering, egaliseren en
afdekken met betonplaten, is vele malen
goedkoper. Volledige sanering is niet aan
de orde omdat dat geen ‘sobere en doelmatige oplossing is’ en het Rijk hiervoor
niet zal willen opdraaien.
Kortom, dit verhaal is nog niet uit. Wij hopen u in een volgende Nieuws uit de wijk
weer meer te kunnen melden.
Martine de Boer
Voorzitter

Bestemmingsplan Nieuw-Terbregge 3
Advies Dagelijks Bestuur helaas genegeerd!

Al vanaf december 2009 is de Gemeente Rotterdam (de Dienst stedenbouw
en volkshuisvesting) bezig met het herzien van het bestemmingsplan
Nieuw-Terbregge. Het bestemmingsplan was toen 10 jaar oud en moest,
volgens afspraken die hierover zijn gemaakt, in het jaar 2010 worden
herzien. Dit proces loopt inmiddels al een jaar en het bestemmingsplan
verkeert momenteel in de ontwerpfase. Er wordt zowel binnen de Deelgemeente als binnen de Gemeente, en uiteraard ook binnen de Bewonersorganisatie, druk gesproken en gestudeerd op dit ontwerp. Gelukkig is er
geen sprake van een heel schokkend nieuw ontwerp en gaat het om een
beperkt aantal (maar toch nog wel belangrijke) details. Een samenvatting
en de stand van zaken van dit moment treft u hieronder aan.
Een gemeentelijk terrein in het zuidwesten van het plangebied?
In het zuidwesten van het plangebied, aan
het begin van- en tussen de Bergse Linker
Rottekade en de A20 en spoorlijn Rotterdam – Gouda komt zo heeft men bedacht
- een terrein voor Gemeentewerken. In
het eerste ontwerp dat aan bewoners en
de Bewonersorganisatie is gepresenteerd,
op 7 december 2010 in het Rheumaverpleeghuis, was hiervan nog geen sprake.
Lopende de planvorming is dit bij de plannenmakers opgekomen. Uiteraard hadden
bewoners- en de Bewonersorganisatie
hier liever “groen” als invulling gezien.
Immers het gebied wordt al meer dan
genoeg belast door de A20 en de spoorlijn.
Terreinen van Gemeentewerken zijn er
volop (zelfs meer dan genoeg) in de buurt,
dus waarom nog zo’n terrein? Bovendien
zal het terrein - als het er ooit komt - heel
lastig bereikbaar zijn vanwege o.a. het
lage spoortunneltje aan de Bergse Linker
Rottekade. Ook is het zo (hebben wij begrepen) dat Gemeentewerken zelf ook niet
goed weet wat ze met (weer) een terrein
aanmoeten. Men heeft er niet op gerekend
en er zelfs ook nog geen bestemming
voor. Ook al zullen ze dat nu ineens in alle
toonaarden ontkennen.
Ondanks raadsbreed aangenomen motie, toch een gemeentelijk terrein!
Binnen de Deelgemeente HillegersbergSchiebroek zag men dit gelukkig ook in en
er werd in december 2011 dan ook raadsbreed en met overweldigende meerderheid
een motie aangenomen om af te zien van
een gemeentelijk terrein op deze locatie
Het zou de bestemming “groen” krijgen en
het gebied landschappelijk intact laten. In
een advies van het Dagelijks Bestuur van
de Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek aan B&W is dit ook aangegeven.
Helaas heeft B&W, zonder dit overigens
duidelijk te motiveren, besloten dit advies niet over te nemen! Een klap in het

gezicht dus voor de gehele Deelgemeente
Hillegersberg-Schiebroek inclusief alle
raadsleden, bestuurders en uiteraard ook
de bewoners!
Wij als Bewonersorganisatie zullen, als de
gelegenheid daar is, alles op alles zetten
om het gebied de invulling “groen” te laten
krijgen. Dit door in elk geval in bezwaar te
gaan en ons - zo nodig - zelfs tot de Raad
van State te wenden.
Een gemeentelijk terrein plus particuliere opslag in het oosten van het
plangebied?
Het oosten van het plangebied (op de
voormalige parkeerplaats van de PTT)
wil men eveneens bestemmen als gemeentelijk terrein en er particuliere opslag
toestaan. Helemaal “van de gekke” vinden
wij. Er zijn heel dicht in de buurt reeds
drie gemeentelijke terreinen. Een op het
industrieterrein Boezembocht, een aan
de Nikkelstraat en een in het Lage land
(Alexanderpolder). Drie gemeentelijke
terreinen zo dicht bij elkaar vinden wij
onzinnig en bovendien geldverspilling
waarvoor de burgers opdraaien. Bovendien is de Terbregseweg qua verkeer
reeds zwaar overbelast en is het gebied
aldaar milieutechnisch een zeer ongunstig
gebied, dat al wordt geteisterd door de A20
en de spoorlijn Rotterdam-Gouda. Naar
onze mening zou men ook hier beter de
bestemming “groen” aan dit gebied kunnen
geven. Dit om de slechte situatie daar nog
enigszins te compenseren.
Ook binnen de Deelgemeente waren er diverse partijen die een gemeentelijk terrein
en particuliere opslag op deze plek niet
echt zagen zitten:
• Het gebied ligt aan de entree van de
Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek
esthetisch gezien is een dergelijke bestemming bepaald niet fraai;
• De Terbregseweg is al een zwaar overbelaste weg en kan er niet veel verkeer
meer bij hebben;

• Een dergelijk terrein – als het er al moet
komen - zou op zijn minst flink ingebed
moeten worden in het groen;
Binnen de deelraad is in december 2011
de volgende motie met overgrote meerderheid aangenomen:
Aan de strook grond aan de Stoopweg
voor ten hoogste 50% aan de westzijde de
bestemming Gemeentewerf (i.c. zoutopslag) te geven en het overige deel gelegen
direct aan de Terbregseweg als groen te
bestemmen.
Helaas heeft het Dagelijks Bestuur deze
motie niet geheel overgenomen, maar is
besloten om voor dit gebied later wel een
inrichtingsplan op te stellen, de nadere
invulling van ondermeer “groen” kan dan
alsnog plaatsvinden.
Bouwhoogte gebied voormalige bedrijven onderaan de Bergse Linker Rottekade (180 en verder) is gesteld op 11
meter
Om de een of andere duistere reden hebben de plannenmakers besloten om de
bouwhoogte (nokhoogte van eventueel
toekomstige bebouwing) in het gebied
Bergse Linker Rottekade {180 en verder} gesteld op 11 meter?. Wij vinden dit
verbazingwekkend, want wie zou er nou
een woning willen bouwen met een hoogte
van 11 meter? Tenzij “men” iets weet wat
wij nog niet weten? Ligt het soms in de
bedoeling daar een flat te bouwen? Binnen
de Deelgemeente zag men al direct aanleiding om de bouwhoogte aan te passen
aan de bouwhoogte zoals die er reeds is in
de VINEX–locatie Nieuw Terbregge. B&W
werd geadviseerd de bouwhoogte op 9,5
meter te stellen. Helaas heeft B&W (overigens helaas weer zonder enig motivatie of
toelichting) besloten de bouwhoogte toch
op 11 meter te moeten stellen. Dit doet het
ergste vermoeden. Zitten de Bewoners van
de Ok Fomroystaat en de Kees van Hasseltstraat straks tegen een flatgebouw van
11 meter hoog aan te kijken? Het is ons
allemaal niet duidelijk en we vinden deze
ontwikkeling zeer ongewenst. De Bergse
Linker Rottekade bestaat uit lintbebouwing
met een gerealiseerde bouwhoogte van
ongeveer 8 meter en dat vinden wij meer
dan voldoende. Wij zullen dus ook hier
- gesterkt door de opvattingen binnen de
Deelgemeente - bezwaar tegen aantekenen.
Tot zover de laatste stand van zaken die
wij te melden hebben. U kunt als u dat wilt
het Ontwerp Bestemmingsplan ook vinden
op de website van de Gemeente Rotterdam op www.Rotterdam.nl en dan verder
klikken naar Bestemmingsplannen.
Namens het bestuur
Bert Wagemans

A13/A16 Hoe zit dat nu eigenlijk?
‘Groeiende onrust over aanleg A13/A16’
Algemeen Dagblad 21/2/2011
Er ontstaat steeds meer onrust en ongerustheid over de plannen van het Rijk met
betrekking tot de aanleg van de A13/16.
Bewonersorganisaties in Hillegersberg,
Ommoord en Prins Alexander vrezen
dat Den Haag de tunnelvariant definitief
loslaat. Volgens een artikel in het Algemeen Dagblad van 21 februari zou het
kabinet-Rutte alleen gaan voor een open
bak in het Lage Bergse Bos en beschikken
bewonersorganisaties over nog niet gepubliceerde stukken waaruit dit zou blijken.
Het Rijk lijkt zich bij infrastructurele projecten alleen nog maar aan de wettelijke
voorschriften te willen houden. Reden voor
Rotterdam om keihard ‘nee’ te zeggen.
Volgens de Rotterdamse Groen Links
fractievoorzitter Arno Bonte maakt wethouder Baljeu niet duidelijk genoeg dat een
dergelijke variant onaanvaardbaar is; ‘Ze
zegt wel dat ze een tunnel wil, maar de
vraag is hoe hard ze zich daarvoor maakt’.
Alles wijst erop dat het kabinet voor de
goedkoopste variant gaat. Als de regio
een betere inpassing wil, moet het die zelf
betalen. ‘Maar dat geld is er gewoon niet’,
aldus Bonte. ‘Dat betekent dat die weg er
gewoon komt, want Rotterdam heeft er
zelf om gevraagd, maar de vraag is wat de
partijen in de gemeenteraad gaan doen als
puntje bij paaltje komt. Ik vrees dat ze dan
toch kiezen voor de slechte variant’.
Baljeu moet daarom de minister heel
duidelijk maken dat Rotterdam de A13/16
helemaal niet wil als die niet ondertunneld
wordt ter hoogte van het Bergse Bos.
Wat betekent dit nu eigenlijk allemaal?
Om het geheugen even op te frissen: de
A13/A16 is de nieuw aan te leggen weg
die de A16 met de A13 bij Overschie moet
verbinden. De weg gaat o.a. door het Lage
Bergse Bos en onder de Rotte door.
Van de maar liefst 7 varianten die in de
afgelopen jaren de revue zijn gepasseerd,
is er nu een variant overgebleven die, naar
nu blijkt, op verschillende manieren wordt
behandeld (zie voor meer informatie over
de diverse varianten Traject Nota/ MER
A13/A16 van Rijkswaterstaat).
Op 8 oktober 2009 werd in de Rotterdamse gemeenteraad een motie van de VVD
aangenomen die stelt dat een passage van
het Bergse Bos zonder tunnel onbespreekbaar is en dat die tunnel zo ver mogelijk
richting Terbregseplein (langs Ommoord)
moet worden doorgezet.
Naar het nu lijkt en wat de bewoners in de
omgeving zorgen baart, is dat de minister
van Infrastructuur en Milieu uiteindelijk
beslist en dat de gemeente Rotterdam en

de Rotterdamse regio voor het blok gezet
zal worden. In de afweging van stimulering
van de economie versus de leefomgeving,
dreigt de leefomgeving het onderspit te
delven. Het Rijk verwacht immers een aanzienlijke financiële bijdrage van de regio.
Dat wil zeggen de regio wordt verantwoordelijk gehouden voor de financiering van
de noodzakelijke inpassing. Terwijl het Rijk
zich beperkt tot de wettelijke verplichtingen
en daarbij voorbij kan gaan aan recreatiekwaliteit, kwaliteit van de leefomgeving
omdat daar geen wettelijke regels voor gelden. Er hoeft ‘slechts’ voldaan te worden
aan regels voor geluidshinder en luchtkwaliteit. De rekening voor een inpassing
die de minste overlast veroorzaakt voor
omwonenden en recreanten wordt naar de
regio doorgeschoven.
Wel is inmiddels door Rijkswaterstaat
onderzoek gedaan naar, een ‘opgepimpte’
versie van variant 3 uit de Traject Nota/
MER A13/A16. Variant 3 uit deze nota is
de voorkeursvariant van het Rijk.
Wat zou deze variant inhouden?
Variant 3 uit de Traject Nota/ MER A13/
A16 wordt omschreven als een gelijkmatige verdeling van aansluiting met het
onderliggende wegennet en een verdiepte
ligging in het Lage Bersgse Bos en forse
aquaducten onder de Rotte en de Bergweg Zuid.
De ‘oppimping’ zou inhouden dat:
- De geluidshinder wordt teruggedrongen
met schermen op de wanden van de open
bak. Daarbij zijn verschillende mogelijkheden voor de combinatie hoogte scherm en
niveau van geluidsreductie bezien.
- De vormgeving van de geluidsschermen, en de inpassingsmogelijkheden met
groene taluds tegen de schermen.
- Het beperken van de barrièreweking
c.q. het behoud van het Lage Bergse Bos
als één recreatiegebied door het in stand
houden van zoveel mogelijk verbindingen
in het Lage Bergse Bos en tussen het
Lage Bergse Bos en de omgeving.
- Daarvoor zijn naast de ruime aquaducten onder de Rotte en de Bergweg Zuid
de mogelijkheden bekeken van ruime overkluizingen (vanaf 30 m breed). Daarbij is
ook gekeken naar de mogelijkheid om de
geluidschermen op de rand van de overkluizingen te plaatsen zodat de open delen
geheel worden omsloten. Het geluid op de
overkluizingen zou daardoor ook worden
afgeschermd. Bij deze overkluizingen gelden op grond van veiligheidsoverwegingen
technische randvoorwaarden die inhouden
dat de maximale afmeting beperkt wordt
tot 200m en voor de onderlinge afstand

meer dan ca. 300m wordt aangehouden.
Bijgaande illustraties moeten e.e.a. duidelijk maken. Zoals u ziet omvat het plan
nogal wat. En zal de aansluiting enorme
gevolgen hebben voor Terbregge.

Stand van zaken
Er wordt dus nu gewerkt aan een beslissing over de te kiezen variant en de toe te
voegen optimalisatie. Deze optimalisaties
(de ‘oppimping’) zijn een verbetering,
maar leiden niet tot een, met een tunnel
te vergelijken, omgevingskwaliteit in het
Lage Bergse Bos en omstreken, omdat
ook met geluidschermen het geluid van de
snelweg nadrukkelijk in het bos aanwezig
zal blijven.
Als eerste zal moeten blijken of de
bestuurders (Rijk en Regio) nu tot een
gezamenlijk voorkeursmodel kunnen
komen of dat ze het niet eens worden en
een besluit voor zich uit schuiven. Dat
laatste is wellicht een optie als de financiering van Variant 3 bij het Rijk voorlopig
niet rond komt. Komt er wel een voorstel,
dan zal wethouder Baljeu dat eerst met de
Raad moeten overleggen gezien de door
de VVD ingediende motie uit 2009, waarin
de Raad om een tunnel heeft gevraagd.
De opstelling van de Raad wordt dan een
belangrijke factor in de besluitvorming.
Dit artikel is tot stand gekomen uit informatie verkregen van de website van Groen
Links Rotterdam, het Algemeen Dagblad,
Rijkswaterstaat en Paul Scheublin (Platform RegioparkRottemeren-A13/16).
Martien Elema

Na een strijd, moeizaam gestreden,
ging je heen, niet onverwacht.
Niemand wist hoeveel je hebt geleden,
onuitputtelijk was je kracht,
maar ook hieraan kwam een einde.
Het deed je zeer ons te laten staan,
maar hiermee hebben wij vrede
omdat je nu kunt rusten gaan.
Bedroefd om het verlies,
maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend,
geven wij u kennis dat na een moedige strijd is overleden
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma
Dina Pieternella Visser-van Helden
-DienSinds 14 oktober 2008 weduwe van Arie Visser
Rotterdam				
Rotterdam
27 oktober 1924			
6 maart 2011
						
Paul
Rob (in liefdevolle herinnering) en Sylvia
					
Robert
					
Simone
				
Michelle en Michael
					
Liam
Terbregse Rechter Rottekade 242
3055 XJ Rotterdam
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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 294-d
3056 LJ Rotterdam
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Colofon
Terbregge - Nieuws uit de wijk wordt uitgegeven door de Bewonersorganisatie 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-aanhuis verspreid. Tevens kan hij worden opgehaald in de Buurt- en
Speeltuinvereniging 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 294-d
3056 LJ Rotterdam
E-mail: bewonersorg@terbregge.nl
Website: www.terbregge.nl
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