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door Gerda Frankenhuis

ROTTERDAM • Omwo-
nenden van het
Schouwburgplein en
omgeving in Rotterdam
worden hoorndol van
een rattenplaag. Vol-
gens de bewoners en
horecapersoneel loopt
het compleet uit de
hand met het soms
enorm uit de kluiten
gewassen ongedierte.

Sommigen zeggen zelfs
ratten van een halve meter
te hebben gezien. „Er zijn er
die groter zijn dan mijn ei-
gen kat. Het is heel extreem
geworden”, zegt Paulina, die
bij restaurant Dino’s werkt.
„Ze zeggen dat ratten avond-
dieren zijn, maar deze zijn
gewoon ook overdag te zien.
Ze zijn heel brutaal en lopen
gewoon langs mensen heen.
Er zijn bezorgers die aan de
zijkant eten op moeten ha-
len die gillen omdat er weer
ratten op straat lopen.”

Frans Schippers, die een
patatkraam heeft aan het
Schouwburgplein, ziet ze
ook regelmatig voorbij
schieten. „Het loopt de spui-
gaten uit. Er zijn mensen die
aan het eten zijn op een
bankje op het plein en die
hoor ik regelmatig gillen
omdat ze van die bruine rak-
kers voorbij zien schuiven.”

Ook bewoners aan de Jan
Evertsenplaats en de Joost
Banckertsplaats zijn op hun
hoede als ze naar buiten
gaan. „Ze zitten overal. Als
je op je balkon zit, zie je heel
veel ratten lopen. In de hele

stad sterft het van deze
beesten, maar hier is het ex-
treem”, zegt een bewoner.
Ook het woongenot is be-
hoorlijk aangetast. „Als je de
deur uit gaat, schieten ze
voor je langs. Het is ver-
schrikkelijk om te zien. Er
zijn mensen die niet eens
meer op bepaalde plekken
durven te lopen”, vertelt een
bewoner, die wil dat de ge-
meente borden plaatst
waarmee mensen worden
gewaarschuwd om bijvoor-
beeld hun afval niet te laten
slingeren. 

Een ander problemen is
onder meer dat de vuilnis-
bakken op het Schouwburg-
plein zo vol zitten waardoor
de plek een ’vijfsterrenres-
taurant’ is geworden voor

het ongedierte. Een ander
bewoner stelt dat het Flying
Grass Carpet dat op het
Schouwburgplein ligt een
oorzaak van het probleem
is.

Verschuilen
„Dat tapijt zou er een jaar

liggen, maar ligt er nu veel
langer door onder meer de
coronapandemie. De ratten
kunnen zich daar goed on-
der verschuilen.” De bewo-
ners en ondernemers willen
rigoureuze maatregelen van
de gemeente tegen de rat-
ten. „Ze mogen geen gif
meer inzetten omdat het
niet diervriendelijk is. Maar
dit is niet mensvriendelijk.
Er moet echt keihard wor-
den ingegrepen en niet met

de rattenvallen die er nu
staan”, aldus Paulina.

De gemeente Rotterdam
erkent dat er een probleem
is. 

„We zijn op de hoogte en
we zijn nu bezig met een sa-
menwerking waarbij de ge-
meente, bewoners en hore-
caondernemers de hoofden
bij elkaar steken om op zoek
te gaan naar de oorzaak van
het probleem. We mogen
geen gif meer gebruiken en
er staan wel rattenvallen.
We gaan nu uitzoeken hoe
het uitkomt dat er veel rat-
ten zijn”, aldus een woord-
voerster van Stadsbeheer.

’Ze zijn groter dan mijn eigen kat’

Rattenexplosie 
Schouwburgplein

Op het plein staan speciale
ratten-vangdozen in de planten-
bakken. FOTO FRED LIBOCHANT

door Maarten Ritman

VLAARDINGEN • Ruim
twee weken na invoering
van een afvalpas werkt
het acht ton kostende
afvalsysteem in Vlaardin-
gen nog steeds niet. De
gemeente heeft ondertus-
sen nog geen idee wan-
neer het wel goed gaat
functioneren.

Vorig jaar is besloten over
te gaan naar een gesloten af-
valbakken-systeem; alleen
met een afvalpas zou een
bak ontgrendeld kunnen
worden. Hiermee moest
worden voorkomen dat be-
drijfsafval werd gedumpt en
afvaltoerisme moest ermee
worden tegengegaan.

Vanaf 1 februari zou nie-
mand meer zonder het juis-
te pasje het vuil kwijt kun-

nen. Dat bleek ver bezijden
de waarheid. Sommige con-
tainers gaan altijd open zon-
der een pas, andere contai-
ners gaan helemaal niet
open en weer een deel van
de containers is te openen
met een ov-pas, rijbewijs of
mobiele telefoon.

Erik van Pienbroek, frac-
tievoorzitter van Christen-
Unie/SGP in Vlaardingen
had schriftelijke vragen ge-
steld over de kwestie en is
niet onder de indruk van de
beantwoording van het col-
lege. Zo is er nog geen enke-
le zicht op wanneer de pro-
blemen verholpen moeten
zijn.

Vervolgvragen zijn in de
maak, als die ook niet bevre-
digend beantwoord woor-
den dan wacht het college
een verantwoordingsdebat,

zo waarschuwt hij alvast.
„Eerder was het van andere
steden al bekend dat dit kon
gebeuren en sommige ste-
den zijn gestopt met het
pasjessysteem, omdat het
op deze manier niet werkt.”

Als dit bekend was en er
toch in zee is gegaan met de-
zelfde leverancier dan

werpt dat grote vragen op.
„Als je met deze kennis toch
in dezelfde problemen komt
dan is dat niet goed”, stelt
Van Pienbroek eufemis-
tisch.

Zeker omdat in zijn ogen
het nieuwe systeem met
veel bombarie werd aange-
kondigd. „En het werkt nog

Acht ton kostend afvalsysteem werkt nog niet

steeds niet, je had ervoor
moeten zorgen dat het voor
de ingebruikname al getest
en werkzaam was.”

Volgens het Vlaardingse
gemeentebestuur was het
niet bekend dat in andere
steden een vergelijkbaar
systeem is geflopt. Wel be-
vestigt het college dat niet
alle containers zijn omge-
bouwd naar het nieuwe sys-
teem, ook niet alle huishou-
dens hebben de afvalpas
ontvangen. De prioriteit ligt
ook niet bij het werkzaam
krijgen van het dure sys-
teem, die ligt bij ’toeganke-
lijk houden van de contai-
ners in storing’.

Er zijn meerdere techni-
sche storingen geweest, en
ook het strenge winterweer
zorgde voor extra storingen
door vorst. Sloten waren
vastgevroren en ook accu’s
zijn in storing gegaan. 

’De optelsom van deze
storingen zorgt ervoor dat
de volledige servicecapaci-
teit ingezet wordt op het
toegankelijk houden van de
restafvalcontainers in sto-
ring’, zo luidt de uitleg van
het college.

Van Pienbroek heeft nog
steeds geen oplossing ge-
hoord, alleen een bevesti-
ging dat het de gemeente
geen extra geld gaat kosten.
„De evaluatie volgt pas einde
dit jaar, als het college eer-
der verantwoording moet
afleggen vragen we een de-
bat ervoor aan.”

De containers gaan ook open
met een ov-chipkaart.
FOTO ROEL DIJKSTRA

Van onze Rotterdamse 
redactie

ROTTERDAM • Er kunnen
20.000 extra woningen
worden gebouwd nabij de
Hoekse Lijn. Hoek van
Holland moet veel nieuwe
woningen aan het strand
krijgen om nog aantrek-
kelijker te worden.

Dat blijkt uit de studie Van
Strand tot Stad: ontwikkel-
kansen aan de Hoekse Lijn.
Stedenbouwkundig bureau
De Zwarte Hond heeft de
mogelijkheden onderzocht
in opdracht van de gemeen-
ten Rotterdam, Schiedam,
Vlaardingen, Maassluis, de
provincie Zuid-Holland en
de Metropoolregio Rotter-
dam-Den Haag.

Het bureau kreeg ’de vrije
hand’, de uitkomsten wor-
den niet één op één overge-
nomen. Zo stelt gedeputeer-
de Anne Koning van de pro-
vincie dat ’de ontwikkelvisie
niet op alle punten even
wenselijk of realistisch’ is.

Maar het moet een discus-
siestuk vormen om met de
colleges en gemeenteraden
van de betrokken gemeen-
ten nog dit jaar met een plan
van aanpak te komen. Er is
niet alleen gekeken naar
waar er huizen bij kunnen

worden gebouwd, maar ook
werkgelegenheid en voor-
zieningen zijn meegeno-
men. 

Het is de onderzoekers
opgevallen dat de woon-
werkbalans langs de lijn ’ta-
melijk scheef is’. Dat gaat op
voor Maassluis en Vlaardin-
gen. Mensen wonen er wel,
maar werken elders. De me-
tro richting Rotterdam zit
stampvol elke dag.

Extra werkgelegenheid
moet de steden versterken,
aldus de onderzoekers.
Daarom wordt voor Maas-
sluis ingezet op meer gevari-
eerde woningbouw zodat
wooncarrière ook mogelijk
wordt. Het historische cen-
trum moet worden ver-
sterkt ,wat een impuls aan
de lokale economie moet ge-
ven.

Vlaardingen moet worden
’verdicht en getransfor-
meerd’, er moet meer ruim-
te voor wonen en werken
komen. Ook Schiedam moet
op de schop, mede om de so-
ciale veiligheid te verbete-
ren.

Hoek van Holland moet
unieke woningen erbij krij-
gen, wat het recreatieve ka-
rakter ten goede moet ko-
men. Er wordt gewerkt aan
een vier seizoenen bad-
plaats. Met logies en wo-
ningbouw moet de Badweg
een nieuwe as vormen in
Hoek. Daarnaast moeten er
in de duinen huizen worden
gebouwd.

Er moeten villa’s in het
zand komen en bij het
strand wordt gedacht aan
’appartementenblokken of
Urban Villa’s met uitzicht
over de duinen en de Nieu-
we Waterweg’.

Volgens Sjoerd Kuiper,
wethouder Maassluis en
voorzitter van de werk-
groep, zijn er ’volop kansen’
en moet de komende tijd be-
keken worden ’hoe we wel-
ke mogelijkheden gaan be-
nutten’.

Villa’s in duinen 
Hoek van Holland
Plannen dit jaar uitwerken

Ook woningen aan de Badweg?
FOTO ROEL DIJKSTRA
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NUMANSDORP • De loslo-
pende damherten in de
Hoeksche Waard mogen
niet verder worden afge-
schoten totdat er een
rechtszaak over is gehou-
den.

Tegenstanders van het
afschieten hebben een
zaak aangespannen. Er
loopt een kudde herten
rond tussen Numansdorp
en Strijen, volgens de
provincie zorgen ze voor
veiligheidsproblemen in
het verkeer. Ruim driedui-
zend mensen hebben zich
in een petitie tegen het
afschieten gekeerd. Toch
zijn er al twaalf herten
door jagers afgeschoten.
Totdat de zaak door de
rechter is behandeld mo-
gen er geen herten meer
worden omgebracht.

’Herten even
niet afschieten’

DORDRECHT • De Bercke-
poort in het centrum van
Dordrecht wordt nieuw
leven ingeblazen met de
komst van een hotel, res-
taurant, theater- en evene-
mentenzaal, grand café en
stadsbrouwerij met proef-
lokaal.

Het immense, uit 1530
stammende pand tussen
de Voorstraat en de Hof-
straat, staat al jaren leeg
en deed daarvoor dienst
als cultureel centrum. Zes
jaar geleden strandde de
komst van het Stripmuse-
um in het zicht van de
haven, waarna kansrijke
initiatieven voor een volle-
dige verhuur verder uit-
bleven. 

De gemeente wil De
Berckepoort daarom ver-
kopen op voorwaarde dat

de nieuwe invulling de
levendigheid in de binnen-
stad vergroot. Donderdag
is bekend gemaakt dat
zeven geïnteresseerden
plannen hadden inge-
diend. Er is uiteindelijk
gekozen voor een ontwik-
kelaar die een aantal ini-
tiatieven heeft gebundeld
om het gebouw helemaal
te kunnen benutten om
tot een rendabele exploita-
tie te kunnen komen.

Het eeuwenoude pand
verkeert in slechte staat
en moet ingrijpend wor-
den verbouwd. Daardoor
zal de opbrengst voor de
gemeente nagenoeg nihil
zijn. De raad moet nog wel
instemmen. Het zal daar-
na nog zeker een jaar du-
ren voordat het pand weer
volledig in gebruik is.

Het monumentale pad De Berckepoort krijgt
eindelijk weer een functie. FOTO DE TELEGRAAF

Eindelijk nieuw leven voor
eeuwenoude Berckepoort

In de rubriek Toen wordt iedere
week aan de hand van de actuali-
teit teruggegrepen op vroeger. Dat

gebeurt in samenwerking met het
Stadsarchief Rotterdam.

Deze week: het bedrijf Aluchemie,
waarvan bekend werd dat het eind
dit jaar zal gaan sluiten.

Op 26 april 1966 landt prins Bern-
hard met een helikopter op een gras-
veldje bij de 3e Petroleumhaven in de
Botlek. Even later opent hij met een
druk op de knop de nieuwe fabriek
van Aluchemie. In de fabriek worden
uit onder meer petroleumcokes ano-
den gemaakt voor de aluminiumin-
dustrie. Jaarlijks gaat het om zo’n
120.000 ton.

Bij de komst van de prins is de
dochteronderneming van de Schwei-
zerische Aluminium AG in Zürich al
een tijdje in bedrijf. De Zwitsers zijn
een paar jaar eerder neergestreken
in het Botlekgebied en hebben groot-
se plannen: behalve de anodefabriek
willen ze er nog een aluminiumwalse-
rij neerzetten. Ook buiten de Botlek

willen ze vleugels uitslaan. Zo nemen
ze samen met onder andere Hoog-
ovens een belang in een aluminiums-
melterij in Delfzijl.

De walserij komt er uiteindelijk
niet in de Botlek. Wel breiden ze de
capaciteit van de anodefabriek flink
uit: tot meer dan het dubbele van wat
het eerst was. Begin jaren 70 openen
de Zwitsers bovendien een verkoop-
kantoor voor aluminiumproducten in
de Spaanse Polder.

In de jaren 80 komt de aluminium-
industrie in zwaar weer. Wereldwijd
is er sprake van een flinke overpro-
ductie. Aluchemie ziet daardoor zijn
afzet stagneren en moet in 1983 50
van de 450 banen schrappen. 

Het Zwitserse moederbedrijf, dat
inmiddels is omgedoopt in Alusuisse,
komt enkele jaren later eveneens in
de problemen. Een verlies van bijna
een miljard dwingt het concern tot
ingrijpende reorganisatie. De fabriek
in de Botlek blijft daarbij grotendeels
buiten schot. Het verkoopkantoor in
de Spaanse polder verdwijnt wel.
Alusuisse krabbelt daarna weer rede-
lijk op, maar na een reeks fusies en
overnames verdwijnt het rond de
eeuwwisseling als zelfstandige onder-
neming.

Aluchemie is tegenwoordig in han-
den van de Engels-Australische mul-
tinational Rio Tinto en het Noorse
Hydro. Die hebben nu besloten de
stekker eruit te trekken. Daarmee
verliezen 220 werknemers hun baan.

Aluchemie

Prins Bernhard bij de officiële opening van
Aluchemie in 1966.
FOTO ARY GROENEVELD

TOEN

Bernhard opende
bedrijf in Botlek

Volgens de gemeente Rotterdam zijn er in 2019 1126 huizen van het gas
gehaald. Leefbaar Rotterdam had om de aantallen gevraagd en trekt
het antwoord in twijfel omdat uit ander onderzoek naar voren is geko-
men dat in heel het land slechts 206 huizen van het gas zijn.1126

Van onze Rotterdamse 
redactie

ROTTERDAM • Het badko-
nijn dat elk jaar een aan-
tal maanden dobbert in
het water bij het Vroesen-
park in Rotterdam, wordt
ontdaan van zijn kleuren.
Man-Yee Mok en Kwannie
Tang van Studio MAKY
schuren samen met een
paar stagiairs het drijven-
de kunstwerk, dat bin-
nenkort van een nieuw

motief en kleurenpalet
zal worden voorzien.

Maar voordat het zover is,
heeft Studio MAKY eerst
nog een kleurwedstrijd uit-
geschreven waarbij kinde-
ren in de leeftijd van 6 tot en
met 12 jaar en 55-plussers
hun creatie kunnen tonen.
„Ieder jaar geven wij het
badkonijn een ander jasje.
De kleuren en motief cree-
een we met behulp van de
buurtbewoners van de wijk
Noord”, vertelt Kwannie. In

de afgelopen jaren is het
badkonijn geschilderd door
senioren en de jaren daar-
voor door jongeren. Deze
editie wordt het net als vo-
rig jaar een combinatie van
ouderen en jongeren. „Zij
maken een ontwerp en wij
helpen met schilderen.” 

De ontwerpsters kiezen
de winnaar van de kleur-
wedstrijd uit en maken van
de tekening zelf een ont-
werp voor het kunstwerk.
De winnaar mag, als de co-

ronapandemie dat toestaat,
zelf gewapend met schilder-
kwast het dan witte badko-
nijn meehelpen met schil-
deren. Kwannie is deze
week gewapend met stiften
en kleurplaten naar senio-
ren gegaan om ze uit te no-
digen om mee te doen. „De
deadline voor de kleurwed-
strijd is 24 februari. In
maart willen we beginnen
met schilderen. Het badko-
nijn moet in april weer in
het water liggen.” 

Een nieuwe jas voor drijvend badkonijn 

Bewo-
ners

bepalen
kleuren

De twee kunstenaressen schuren het badkonijn uit het Vroesenpark momenteel weer helemaal kaal, zodat buurtbewoners straks kunnen bepalen welke
kleuren er moeten worden opgeschilderd. FOTO FRED LIBOCHANT

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=2996&m=db



