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straat

Vergroening Sodavaten aan de Achterhaven
Achterhaven

omschrijving

• 19-3-2019: Voor 3 sodavaten uit het voormalige VOC-gebouw aan de
Achterhaven wordt een nieuwe bestemming gezocht op de kade aan de
Achterhaven. Het voorstel is om één van de vaten zoveel mogelijk in de
originele staat te behouden. Dit vat krijgt dan met name de functie als
verhalenverteller.De twee andere vaten worden verlaagd door een deel
van de hoogte af te zagen en/of de vaten deels in de bestrating van de
kade te verzinken. Daardoor onstaan er tal van mogelijkheden voor het
gebruik van de vaten, zoals een vat als zit- of speel-element, als podium of
als plantenbak.(Bron: Hester Annema, Soda mengvaten, Ideeën voor
hergebruik van de soda mengvaten uit het V.O.C. magazijn op de kade bij
de Achterhaven in Delfshaven (Rotterdam 19-3-2019))
• september 2019: Financiering van het plan komt niet van de grond. De
initiatiefnemers hebben weinig hoop
• 13-11-2021:De drie vaten staan nu aan de Keileweg. Met een van de
drie vaten is iets bijzonders gedaan (wenteltrap + kas). De andere twee,
op 25 meter afstand, staan te vergaan.
• 1-6-2022: Los van de vraag of de vaten op de kade worden geplaatst
blijft de vraag of de kade kan worden vergroend.

ontwikkeling

gemeente

beheer

gemeente

contact

Rieme Wouters, Achterhaven 138, 3024 RC Rotterdam - 06-4604 7183 •
- riemewouters@planet.nl,

wensen

2
straat

Geveltuinen en plantenbakken in de Lange Dijkstraat
Lange Dijkstraat

omschrijving

• Bewoners uit de Lange Dijkstraat hebben geveltuintjes aangelegd en
samen twee grote plantenbakken aangevraagd en gevuld met planten.
• 1-6-2022: Groen doen, doet volgen. Verschillende bewoners hebben
geveltuintjes aangelegd.

ontwikkeling

bewoners

beheer

bewoners

contact

Floriske van Dalhuisen, Lange Dijkstraat 44, 3024 SP Rotterdam - 06
-1547 5070 • - floriskedalhuisen@live.nl,

wensen

3
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Pluktuin in de Lange Dijkstraat
Lange Dijkstraat

omschrijving

• De Pluktuin in de Lange Dijkstraat werd al een tijdje niet meer
onderhouden. Jeroen, een bewoner uit de Schoonderloostraat heeft zich
daarover ontfermd.
• 13 november 2021: Tijdens het oogstseizoen viel er weinig te plukken
omdat alles al voor de neus van de initiatiefnemer was weggekaapt.
Stukjes tuin waren vertrapt en bewoners uit de omgeving meenden Jeroen
in te kunnen zetten bij allerlei klussen, zoals groen tussen de stoeptegels
weghalen. In de lente heeft hij de tuin nog opgeknapt maar daarna was hij
er klaar mee. De Pluktuin heeft dus een vacature.
• 1-6-2022: Enkele door Jeroen Maasdam geschilderde huisjes van
Delfshaven zijn in de Pluktuin geplaatst. De tuin is inmiddels in beheer bij
de bewoners van de Lange Dijkstraat.

ontwikkeling

bewoners

beheer

bewoners

contact

Netty van Veelen, Lange dijkstraat 17, 3024 SP Rotterdam - 06-1396
3894 • - wimnetty@hotmail.com

wensen
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Rozen Havenstraat 144-148
Havenstraat

omschrijving

• Tegen de gevels van Havenstraat 144-148 groeien klimrozen. Die
worden regelmatig gesnoeid om het trottoir begaanbaar te houden,
volgens Stadsbeheer te weinig.

ontwikkeling

bewoners

beheer

bewoners

contact

Els Geel, Havenstraat 144, 3024 TL Rotterdam - 010-477 7293 - +31 6
5112 9869 • - els.geel@planet.nl,

wensen
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Micro-plantsoen Havenstraat 187-a
Havenstraat

omschrijving

• Tegen de gevel en op de stoep van Havenstraat 187-a hebben bewoners
een micro-plantsoen aangelegd.

ontwikkeling

bewoners

beheer

bewoners

contact

Marc Hammel, Havenstraat 187-a, 3024 SK Rotterdam - 06-2180 2843 •
- rumarc@xs4all.nl,

wensen

6
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Winterjasmijn Havenstraat 188-a
Havenstraat

omschrijving

• Tegen de gevel heeft bewoner van Havenstraat 188-a een geveltuintje
met Winterjasmijn aangelegd.

ontwikkeling

bewoners

beheer

bewoners

contact

Margriet Bootsma, Havenstraat 188-a, 3024 TM Rotterdam

wensen

7
straat

Vergroening middenberm Oostkousdijk
Oostkousdijk

omschrijving

• De gemeente denkt na over vergroening van de middenberm van de
Oostkousdijk. Het zou mooi zijn als de voorsorteerstrook verdwijnt dan wel
enigszins wordt ingekort. Dan kan de middenberm een stuk breder en
groener worden.
• november 2019: De gemeente heeft plannen uitgewerkt voor de
middenberm van de Oostkousdijk al dan niet na opheffing van (een deel
van) voorsorteerstrook (bron: Visiekaart openbare ruimte Coolhaveneiand)
• 13 november 2021: De Oostkousdijk is een van de toegangen tot de wijk.
Het eerste wat je ziet is de kopgevel van de Havenstraat. Er zijn plannen
om daar een muurschildering te maken die verwijst naar de Schat van
Schoonderloo.
1-6-2022: De Oostkousdijk zou worden meegenomen bij het opknappen
van het Heiman Dullaertplein, maar dat voornemen is jammer genoeg
verlaten. De plannen voor een muurschildering liggen op koers.

ontwikkeling

gemeente

beheer

gemeente

contact

middenberm: Urszula (Ula) Cassidy, Schoonderloostraat 88, 3024 TX
Rotterdam - 06-1550 6165 • - u.k.cassidy@icloud.com,
muurschildering: Robbert Bloemendaal, Havenstraat 175, 3024 SK
Rotterdam - 06-2128 5211 • Taalbouw.nl, - rb@taalbouw.nl

wensen
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Kolossale klimop en boomspiegels in de Korte Schoonderloostraat
Korte Schoonderloostraat

omschrijving

• Vanuit de tuin van Havenstraat 144, tegen de zijgevel van Korte
Schoonderloostraat 46-54 groeit een fraaie de hele gevel bedekkende
klimop. Woonbron heeft geen bezwaar tegen de begroeiing van die gevel
mits de klimop regelmatig wordt gesnoeid zodat de dakgoot wordt ontzien.
• De bewoner van de aangrenzende tuin heeft de klimop jarenlang op
lengte gehouden, maar het werd steeds moeilijker om een tuinman te
vinden die de klus wilde klaren. Ten einde raad heeft ze de klimop
afgeknipt.
• augustus 2019: Woonbron maakt de gevel schoon, impregneert hem en
schildert de gevel groen. Het zou mooi zijn als op deze prominente plek
een muurschildering wordt aangebracht.
• 1-6-2022: De muurschildering is er niet gekomen. De klimop heeft zich
weer meester gemaakt van de muur.

ontwikkeling

bewoners

beheer

bewoners

contact

Els Geel, Havenstraat 144, 3024 TL Rotterdam - 010-477 7293 - +31 6
5112 9869 • - els.geel@planet.nl,

wensen
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Plantsoen of fietsnietjes ivm containerverplaatsing in de
Schoonderloostraat
Schoonderloostraat

omschrijving

• De bovengrondse afvalcontainer tegenover Schoonderloostraat 42 wordt
vervangen door een ondergrondse afvalcontainer op de hoek van
Coollhavenstraat en Schoonderloostraat. Omdat veel woningen in de
omgeving geen berging hebben, zou de vrijkomende ruimte kunnen
worden benut voor fietsnietjes. Alternatief: een plantsoen.
• De verplaatsing van de container werd in gang gezet maar bij het graven
van het gat voor twee ondergrondse containers stelde de aannemer vast
dat de waterleiding te dicht bij het gat zat. Evides heeft inmiddels laten
weten dat het niettemin volstaat om er een ijzeren plaat tussen te
plaatsen.
• Jan van der Spoel (uitvoerder Stadsbeheer) en Mark Harbers (beheerder
inzamelmiddelen) zijn geïnformeerd over de mogelijkheid om het
vervangen van bestrating en het verplaatsen van de containers te
synchroniseren. Beiden reageerden daar positief op. Jan van der Spoel:
"Wij gaan nu samen met schone stad de werkzaamheden zo plannen dat
de straat niet 2 keer open hoeft."
• 1-6-2022: De containers zijn verplaatst en de leeggekomen plek is
voorzien van fietsnietjes.

ontwikkeling

gemeente

beheer

gemeente

contact
wensen

10
straat

Arjens plantsoen ipv dode boom + parkeerplaaats in de
Schoonderloostraat
Schoonderloostraat

omschrijving

• Tegenover de Schat van Schoonderloo is een boom afgezaagd. Het ligt
in de bedoeling om de stam weg te halen en een nieuwe boom te
plaatsen.
• Door de aangrenzende parkeerplaats op te heffen, ontstaat voldoende
ruimte om de boom te herplanten en te combineren met een plantsoen,
omheind door de door Jeroen Maasdam geschilderde huisjes van
Delfshaven. De ingang van de Schat van Schoonderloo wordt dan fraai
gemarkeerd. De Schat van Schoonderloo en de bewoners tegenover de
Schat zouden zich over het onderhoud kunnen ontfermen. De naam van
het plantsoen verwijst naar de voormalige wijkmanager Arjen Baas.
• Ronald Stam (Stadsbeheer groen) is geinformeerd over de wens om een
en ander te synchroniseren met de vervanging van de bestrating
• 1-6-2022: inmiddels is de boom geplant. Bewoners hebben zich nog niet
over het plantsoen ontfermd. De gemeente heeft geen parkeerplaats
opgeheven. De door Jeroen Maasdam geschilderde huisjes van
Delfshaven staan inmiddels in de Pluktuin aan de Langedijkstraat.

ontwikkeling

gemeente en bewoners

beheer

bewoners

contact

Schat van Schoonderloo, Schoonderloostraat 87-153 • 06-4970 6455
• info@schatvanschoonderloo.nl

wensen

overleg met bewoners, gemeentelijke toestemming vereist, maken
plantvak door gemeente, overige planten en beheer door buren en Schat
van Schoonderloo regelen.
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Plantsoentje ivm containerverplaatsing in de Schoonderloostraat
Schoonderloostraat

omschrijving

De ondergrondse afvalcontainer tegenover Schoonderloostraat 207-2017
wordt verplaatst naar de hoek van Coolhavenstraat en
Schoonderloostraat.
• Omdat veel woningen in de omgeving geen berging hebben, zou de
vrijkomende ruimte kunnen worden benut voor fietsnietjes. Alternatief: een
plantsoentje.
• Jan van der Spoel (uitvoerder Stadsbeheer) en Mark Harbers (beheerder
inzamelmiddelen) zijn geïnformeerd over de mogelijkheid om het
vervangen van bestrating en het verplaatsen van de containers te
synchroniseren. Beiden reageerden daar positief op. Jan van der Spoel:
"Wij gaan nu samen met schone stad de werkzaamheden zo plannen dat
de straat niet 2 keer open hoeft."
• 1-6-2022: De container is verplaatst, maar fietsnietjes of een plantsoentje
zijn nog niet gerealiseerd.

ontwikkeling

gemeente

beheer

plantsoen: bewoners

contact

Jeroen Maasdam, Schoonderloostraat 211, 3024 TT Rotterdam - 06
-4067 8373 • - voetvoetsie@outlook.com,

wensen

gemeentelijke toestemming vereist, aanleg plantvak door gemeente,
beplanting en beheer door bewoners
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a. en b. Ula's plantsoentjes in de Schoonderloostraat
Schoonderloostraat

omschrijving

• De boomspiegels ter hoogte van Schoonderloostraat 80/82 en 92/94
waren voorzien van planten.
• In mei 2019 en januari 2020 zijn de bomen afgezaagd. Bij 80/82 is een
vervangende boom geplaatst. Het is de bedoeling om de boomstronk bij
92/94 ook te vervangen door een nieuwe boom.
• Ronald Stam (Stadsbeheer groen) is geïnformeerd over de wens om een
en ander te synchroniseren met de vervanging van de bestrating.
• 1-6-2022: Beide bomen zijn vervangen. Bewoners hebben plantjes in de
boomspiegels gezet, maar deze ondervinden veel hinder van
hondendrollen en grijpgrage handen.

ontwikkeling

gemeente en bewoners

beheer

bewoners

contact

Urszula (Ula) Cassidy, Schoonderloostraat 88, 3024 TX Rotterdam - 06
-1550 6165 • - u.k.cassidy@icloud.com,

wensen
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Vergroening vervaagde muurschildering Schoonderloostraat
Schoonderloostraat

omschrijving

• De muurschildering is schoongemaakt, maar het resultaat is nog niet
bevredigend.
• Op het niet gebruikte stoepje voor de schildering is voldoende ruimte
voor gevelbedekkend groen, als het even kan groen met uitstraling zodat
het een feest is om de Schoonderloostraat in of uit te gaan. In de hoek bij
de trap zouden ook fietsnietjes kunnen worden geplaatst.
1-6-2022: De werkzaamheden aan het Heiman Dullaertplein zijn
begonnen. Daarbij worden trap en gevel gewijzigd. Het zou goed zijn als
plannen worden gemaakt voor het resterende deel van de gevel.

ontwikkeling

gemeente

beheer

gemeente

contact
wensen
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Vergroening vluchtheuvel Coolhavenstraat
Coolhavenstraat

omschrijving

• eind 2018 Op de vluchtheuvel in de Coolhavenstraat grenzend aan de
Schoonderloostraat zijn door de gemeente enkele plantvakken aangelegd.
• Er valt veel te winnen als de hele vluchtheuvel tot plantsoen wordt
bestemd, dan wel voor de hele hoek een nieuw ontwerp met meer groen
wordt gemaakt Daar zou dit doodlopende straatje van opknappen en het
zou de bomen ter plekke goed doen.
• Stadsontwikkeling kwam daaraan tegemoet door een plan voor de
invulling van de middenberm Coolhavenstraat te tekenen (14-11-2019).
1-6-2022: De vluchtheuvel is in 2020 zonder overleg met bewoners
beplant. Volgens Ronald Stam zou het om een tijdelijke beplanting gaan.
In de herfst zou het terrein, na overleg met de omwonenden, zijn
definitieve beplanting krijgen. Dat is echter nooit gebeurd.

ontwikkeling

gemeente

beheer

gemeente

contact
wensen
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ontwikkelen en uitvoeren in samenspraak met bewoners

Vergroening speelplaats Coolhavenstraat
Coolhavenstraat

omschrijving

• In 2017 maakte Stadsontwikkeling in samenspraak met de bewoners een
ontwerp voor de speelplaats aan de Coolhavenstraat.
• eind 2017 Bij de aanleg bleek dat Stadsbeheer al het groen uit het plan
had wegbezuinigd. Gebiedscommissie en wijkmanager staken de hand in
eigen boezem en beloofden om de speelplaats en de directe omgeving
alsnog te vergroenen.
• Dat is eind 2018 inderdaad geschied, zij het dat de aangelegde perken
een stuk kleiner zijn dan de bewoners in 2018 werd voorgespiegeld.
• De haag tussen Coloniastraat en speelplaats zou in 2019 kunnen
worden omgezet in een flink plantsoen tussen de bomen.
1-6-2022: De gemeente heeft nog geen plantsoen aangelegd.

ontwikkeling

gemeente

beheer

gemeente

contact
wensen

ontwikkelen en uitvoeren
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Blijberg tweetalig: schooltuintjes
Coolhavenstraat

omschrijving

eind 2018: Voor de school Blijberg Tweetalig (tegenwoordig Harbour
Bilingual) werden drie plantvakken aangelegd.
1 juni 2022: De school breidde zich sterk uit en met een kraan, die in de
plantsoenen werd geparkeerd werden nieuwe schoollokalen over de oude
heen gehesen. De komende jaren werd rekening gehouden met een
toenemende behoefte aan ruimte voor fietsenstallingen. De plantvakken
werden daarom dichtgestraat. De wens om planten tegen de gevel te
plaatsen is niet gerealiseerd.

ontwikkeling

gemeente

beheer

Harbour Bilingual

contact

Chris van Dalen, - 06-1433 2926 • Harbour Bilingual, Coolhavenstraat 29,
3024 TD Rotterdam - chrisd@harbouribsr.nl

wensen

17
straat

Brandaris: plantenbak
Coloniastraat

omschrijving

• begin 2019: De Brandaris heeft bij wijze van proef een plantenbak
geplaatst in de Coloniastraat. Als het initiatief bevalt volgt mogelijk meer.
• 1-6-2022: De ruime stoep biedt gelegenheid om de boomspiegels voor
de Brandaris op te rekken, eventueel samen te voegen tot een
groenstrook.

ontwikkeling

Gemeente

beheer

Brandaris

contact

Adrian Boogaard, - 06-1138 1938 • Evangelische gemeente De
Brandaris, Coloniastraat 25, 3024 TA Rotterdam - debrandaris.nl, adrian@debrandaris.nl,

wensen
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Heiman Dullaertplein 23-33
Heiman Dullaertplein

omschrijving

• Het plein aan Heiman Dullaertplein 23-33 is erg stenig. Een paar grote
perken en enkele geveltuintjes zouden daar verandering in kunnen
brengen.
1 juni 2022: de werkzaamheden aan het Heiman Dullaertplein zijn
begonnen.

ontwikkeling

gemeente en bewoners

beheer

gemeente

contact

David Kuiper, Heiman Dullaertplein 27-a, 3024 CB Rotterdam - 06-1300
1809 • davidkuipergl@gmail.com,

wensen

ontwikkelen en uitvoeren

19
straat

Ladens plantsoen aan Heiman Dullaertplein 34-37
Heiman Dullaertplein

omschrijving

• Kapster Laden Motaref (de burgemeester van Delfshaven) maakt zich
sterk voor een groen en kleurrijk plein tegenover Heiman Dullaertplein 34
-37. Ze verzorgt al enkele plantenbakken, maar wil ook meer kleur op en
rond het plein brengen.
• Ze wil dus de banken, de prullenbakken en die lelijke bollen op de hoek
met de Coloniastraat kleurig verven.
• 1 juni 2022: De gemeente knapt het Heiman Dullaertplein op. Laden is
daar blij mee, maar ze wil niet te vroeg juichen.

ontwikkeling

bewoners

beheer

bewoners

contact

Laden Motaref - 06-8460 2999 • kapsalon Jorika, Heiman Dullaertplein 34,
3024 CC Rotterdam - 010-476 2334 - lmotaref@yahoo.com,

wensen
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Voetbalkooi tegenover Heiman Dullaertplein 39-42
Heiman Dullaertplein

omschrijving

• Het is de vraag of de voetbalkooi tegenover Heiman Dullaertplein 39-42
goed wordt gebruikt. Alternatieve invullingen worden overwogen.
Vergroening is een van de opties
• De gemeente werkt aan een plan voor volledige herinrichting van het
plein.
• 1 juni 2022: De gemeente knapt het Heiman Dullaertplein op.

ontwikkeling

gemeente

beheer

gemeente

contact
wensen
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Groene gevel van en verfraaiing plantsoen bij Openbare Basisschool
Delfshaven, Pieter de Hoochstraat 52
Pieter de Hoochstraat

omschrijving

• Openbare Basisschool Delfshaven aan Pieter de Hoochstraat 52 wil
geveltuinen aanleggen, knalgele plantenbakken plaatsen, de gevel
vergroenen met klimplanten en het plantsoen anders inrichten.
• 24 november 2019 Nadat enkele bewoners in samenwerking met
Helpende Handjes het plantsoen hadden geschoffeld werd het door henb
voorzien van bloembollen. Pogingen om de school te verleiden tot
onderhoud strandden. in 2021 groeide het onkruid weer hoog op.
13 november 2021: De groene gevel is er nooit gekomen. Het zou goed
zijn als de gemeente het onderhoud van het plantsoen ter hand neemt.
1 juni 2022: De gemeente heeft de perken onder handen genomen, maar
ondanks de leuze "stenen eruit, planten erin' heeft de gemeente een
aanzienlijk deel van het plantsoen bestraat.

ontwikkeling

gemeente

beheer

gemeente

contact
wensen

