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HUIS OP ZUID
Het Huis op Zuid is een nieuw multifunctio-

neel gebouw met ruimte voor een zwembad, 

sporthal, basisschool ‘Nelson Mandela’ en 

kleinere vrije-sectorappartementen. Dit nieu-

we complex,  gepland aan de Laan op Zuid 

tussen de Brede Hilledijk en de Paul Krüger-

straat, heeft een sleutelfunctie in het Natio-

naal Programma Rotterdam-Zuid. NPRZ is een 

gezamenlijk programma waarin rijksoverheid, 

gemeente Rotterdam, onderwijs- en zorgin-

stellingen, woningcorporaties en bedrijfsleven 

de handen ineen hebben geslagen. Het richt 

zich vooral op het wegwerken van achterstan-

den bij bewoners en op het verbeteren van het 

leven op Zuid.

Sporthal en zwembad
De nieuwe sporthal (met horeca) kan worden 

opgedeeld in drie gymzalen. Beschikbaar 

voor alle basisscholen in de buurt. ‘s Avonds 

en ‘s weekends zullen er sportverenigingen 

actief zijn. De hal wordt zo groot dat vrijwel 

alle zaalsporten op wedstrijdniveau terecht 

kunnen. De nieuwe ruimte is ter vervanging 

van de huidige Afrikaanderhal. Het nieuwe 

25-meterbad en het instructiebad in het Huis 

op Zuid nemen de functie over van het huidi-

ge Afrikaanderbad, dat door zijn leeftijd aan 

vervanging toe was. Natuurlijk sluit het oude 

zwembad pas als het nieuwe zwembad klaar is.

Winkels en appartementen
Op de begane grond van het Huis van Zuid 

komt ruimte voor winkels. De route vanaf de 

Vuurplaat over de Paul Krugerstraat naar de 

Afrikaandermarkt wordt hierdoor aantrekkelij-

ker. Bovenop het gebouw, aan de kant van de 

Brede Hilledijk, komen tientallen appartemen-

ten.  Met een fantastisch uitzicht over de Kop 

van Zuid!

OVERMAAS
Op het terrein tussen de Laan op Zuid en Hille-

dijk start in 2018 de bouw van een kleinschalig 

MACHINISTENHOF 
In dit Spoorweghavenpark bouwt de ontwik-

kelaar van project Centree (nieuwe basisschool 

De Clipper, woningen en AH) woningen rond 

een afgesloten binnenterrein. In maart werd de 

begroeiing van het Spoorweghavenpark wegge-

haald. De 40 drie-en vierlaagse eengezinswo-

ningen, eventueel met werkruimte, krijgen een 

privétuin. De 22 middeldure huurappartemen-

ten, met balkon op het zuiden, zijn samen met 

de koopwoningen begin 2019 klaar.

 

REMISEHOF 
Maar er gebeurt meer in deze hoek. De komen-

de vier jaar verrijst hier het nieuwbouwpro-

ject Remisehof. Drie bouwblokken, met elk 

80 tot 90 woningen met een grote binnentuin. 

Appartementen, eengezinswoningen en luxe 

herenhuizen.  Van die bouwblokken komen 

twee tussen de De Clipper en het veld van HC 

Feijenoord.  De hockeyclub verhuist overigens 

na de zomer naar het sportcomplex Varkens-

oord. Eén woonblok komt aan de overkant, 

op de plek van de oude RET-tramremise. Het 

Remisehof zal uiteindelijk bestaan uit 113 

koopwoningen en 137 vrije-sectorhuurwonin-

gen. De bouw van de eerste woningen begint in 

2018, met oplevering eind 2019, begin 2020.

Buurt Bestuurt organiseert bijeenkomst op 18 april
De afgelopen twee jaar is de wijk opgeschrikt 

door een paar gewelddadige incidenten, met 

als triest dieptepunt het schietincident op 

het Witteveenplein eind januari, waarbij een 

slachtoffer zwaargewond raakte. 

Naar aanleiding van dit incident zijn zeer druk 

bezochte informatieavonden georganiseerd. 

Alle partijen, waaronder de wijkagent, Buurt 

Bestuurt en een vertegenwoordigster van de 

gebiedscommissie, hebben daar de op dat 

moment beschikbare informatie gedeeld en 

vragen beantwoord.

Buurt Bestuurt Kop van Zuid bestaat uit twin-

tig actieve bewoners die maandelijks bij elkaar 

komen. Zij bespreken daar samen met poli-

tie en gemeente de veiligheid in de wijk. De 

wijk is gelegen tussen de Laan op Zuid, de 

Rosestraat en de Stieltjesstraat. Buurt Bestuurt 

bestaat reeds drie jaar en heeft al de nodige 

resultaten bereikt. 

Buurt Bestuurt is onder andere betrokken 

geweest bij het initiatief om de overlast van 

jongeren in de wijk aan te pakken. Daarnaast 

zijn ook in het kader van de verkeersveilig-

heid en de inbraakpreventie goede resultaten 

geboekt. Omdat de bewoners van de wijk zelf 

betrokken zijn, is het mogelijk om heel snel te 

reageren op ontwikkelingen en incidenten.

In de weken na het schietincident heeft Buurt 

Bestuurt een bijeenkomst georganiseerd om te 

bezien hoe de bewoners van de wijk zelf een 

bijdrage kunnen leveren aan het verhogen van 

de veiligheid en leefbaarheid van de wijk.

Uiteraard is een incident als het bovenstaande 

niet te voorkomen, maar op andere gebieden 

kan wel een bijdrage worden geleverd.

Op 18 april 2017 zal Buurt Bestuurt weer een 

bijeenkomst organiseren, waarbij het mogelijk 

is om kennis te maken met de vertegenwoor-

digers van de gebiedscommissie, één van de 

wijkagenten en met de coördinator veiligheid. 

Er zal extra aandacht worden geschonken aan 

inbraakpreventie in de wijk. De huizen in de 

wijk zijn bijna twintig jaar oud. Veel huizen 

hebben nog steeds hetzelfde hang en sluit-

werk en ook op  andere punten is inbraak 

zelfs voor de goedwillende amateur geen 

uitdaging. In samenwerking met de politie 

wordt voorlichting gegeven over (preventieve) 

maatregelen die de kans op inbraak kunnen 

minimaliseren.  Ook zal mogelijk worden geïn-

ventariseerd of eventuele aanpassingen collec-

tief kunnen worden ingekocht.

Meer in het algemeen zullen zij ook uitleg 

geven over de vraag wat bij wie moet worden 

gemeld. Helder is dat bij de politie criminali-

teit kan worden gemeld en een loshangende 

tak bij de gemeente, maar vragen over het hoe 

en waar zullen dan aan de orde komen. De 

coördinator veiligheid zal nog nadere infor-

matie verstrekken over de veiligheidsanalyses 

in de wijk. De bijeenkomst vindt plaats in het 

gebouw van OBS de Pijler aan het WG Witte-

veenplein. Buurt Bestuurt zal iedereen via 

Nextdoor zoveel mogelijk op de hoogte houden 

over het tijdstip en het concrete programma.

De schietpartij is in verschillende lokale en nati-

onale media aan de orde geweest. Tijdens de 

bijeenkomt zal de actuele  stand van zaken aan 

de orde komen. Raar om je wijk 

op die manier in het nieuws te 

zijn. Laten we ervan uitgaan dat 

het een eenmalig incident is.

Ivo Ouwehand

Volop 
bouwplannen 

aan de
Laan op Zuid

Veiligheid in de wijk

buurtje van 100 gevarieerde koopwoningen. In 

een heel andere vorm. Toekomstige bewoners, 

vooral gezinnen, bouwen samen met de archi-

tect hun eigen stadswoning. Samen met de 

buren bepalen ze niet alleen hun droomhuis 

maar ook hoe de gemeenschappelijke ruimten 

en woonomgeving er uit gaan zien.

Overmaas is een resultaat van de crisistijd. 

Een paar jaar geleden waren architecten actief 

op zoek naar werk. Bij gebrek aan bouwpro-

jecten klopten ze aan bij de gemeente om dan 

maar zelf iets te ontwikkelen. Het vergde veel 

overleg, maar nu mogen verschillende archi-

tectenbureaus aan de slag op het braakliggen-

de stuk grond. De inschrijving is al begonnen.

Samenbouw 
De ‘zelfbouwprojecten’ groeien in Rotterdam. 

Bekend zijn de vele kluswoningen. Maar ook 

nieuwbouwprojecten waarbij mensen zelf hun 

huis kunnen bouwen, zoals op de Müllerpier 

en in De Esch. Nu ook bij ons om de hoek. Een 

betere naam is eigenlijk ‘samenbouw’. De archi-

tect schetst een basisplan en blijft betrokken, 

zij aan de zij met de toekomstige bewoners. 

Benieuwd wat hier over een tijdje verschijnt.

De wens om de Kop van Zuid en de naastge-

legen Afrikaanderwijk meer in elkaar te laten 

overlopen leeft al lang. Het zijn nu nog steeds 

twee verschillende wijken. De gemeente wil 

met deze plannen het gebied sterker en mooi-

er maken. Deze nieuwe bouwprojecten bieden 

kansen aan mensen uit de wijk die toe zijn aan 

een nieuwe woning. Ook is er ruimte voor klei-

ne ondernemers, want die zijn er in de Afri-

kaanderwijk veel.. De locaties zijn trouwens 

onderdeel van de wijk Parkstad waarvoor onze 

buurtgenoot Jeroen Ruitenbeek 

met Palmbout Urban Landscapes al 

jaren geleden het stedenbouwkun-

dig plan ontwierp.

Desirée Scheid

Welkom
bij de Kopersvereniging Stadstuinen!

De Kopersvereniging Stadstuinen Rotterdam 

is in 1998 opgericht om de belangen van de 

bewoners bij de bouw van de wijk te beharti-

gen. Nu richt de vereniging zich vooral op het 

vergroten van het saamhorigheidsgevoel in de 

wijk. Dat doen we door het organiseren van 

activiteiten voor bewoners, zoals de Nieuwjaars-

borrel, de Maximaaltijd in mei, de kindercamping 

in juli en de barbecue aan het einde van 

de zomervakantie.

De vereniging heeft een bestuur en een aantal 

commissies. Lid worden van de vereniging 

kan voor 10 euro per jaar.  Als lid krijg je korting 

op de activiteiten en ontvang je drie keer per 

jaar deze krant.

Als je lid wilt worden of meer wilt weten over 

de vereniging, stuur dan een mailtje naar 

info@stadstuinen.com.

A G E N D A
di.  18 april ------------Veiligheid

za. 14 mei -------------Maximaaltijd

eind mei/begin juni -Concert in het park

za. 1 & zo. 2 juli ------Kindercamping

za. 1 & zo. 2 juli ------CampingXL 

za. 19 augustus ------BBQ A G E N D A

Wie vanuit ons parkje de Vuurplaat oversteekt ziet sinds kort de huidige Kuip 
schitteren in de zon. Een nieuwe voetbaltempel staat er voorlopig nog niet.
Dichterbij, aan de Laan op Zuid, staat wel het een en ander te gebeuren. 
Het rooien van het Spoorhavenpark is daarvan een eerste zichtbare stap. 

Nieuw type Rotterdams stadsblok
De gebouwen van het Remisehof stralen 

grootstedelijke allure uit, maar de gevels zijn 

geïnspireerd op de oorspronkelijke bebouwing 

van de naastgelegen wijk. De woningen in de 

Afrikaanderwijk kennen namelijk een grote rijk-

dom aan bakstenen details. 

Aanzicht vanaf de laan op Zuid

StadsTuin & Keuken Nieuws

Op 1 en 2 juli -

ping Stadstuinen plaats. Alle basisschool-kids 

-

ven. We hebben plek voor maximaal 100 kinderen. 

De inschrijvings- procedure is dit jaar gewijzigd: we 

gaan digitaal! Binnenkort verspreiden we hierover 

meer informatie, maar hierbij alvast de belangrijkste 

van de Kopers-vereniging een link naar het inschrijf-

formulier. De inschrijving sluit op 20 april. Tijdens 

de Maximaaltijd op 14 mei moet het inschrijfgeld 

contant worden voldaan; dan is de inschrijving defi-

nitief. Alleen betalende leden van de Kopersvereni-

ging Stadstuinen kunnen zich inschrijven, dus als je 

mee wilt doen: zorg dat je lid bent. We gaan er weer 

een onvergetelijke editie van maken!

Taffy|Ciska|Debbie|Ronald|Michiel|Marjolein|Linda|Paul

Voor de XL Kids is in hetzelfde weekend natuurlijk 

ook weer de CampingXL. Op een nieuwe locatie, 

buiten Rotterdam, en gelukkig nemen we de fietsen 

weer mee! Kinderen ontvangen ook dit jaar per mail 

de uitnodiging om mee te gaan. Wil je mee, maar 

heb je eind april nog niets gehoord? Meld je even! 

Isabelle| |Marc|Desiré
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Bijdragen:  Flurpje, Lieke Knol

Elke dinsdagavond 

en zaterdagoch-

tend stap ik op 

mijn fiets samen 

met vele vrienden. 

We fietsen over 

het viaduct, langs 

de bioscoop en 

dan komen we bij 

Rotterdam Atle-

tiek, Varkenoord. Samen met veel kinderen 

uit de wijk doen we aan deze sport. Je hebt 

twee categorieën, de pupillen en de juni-

oren. In de pupillengroep zitten kinderen 

van 5 tot 11 jaar. In de juniorengroep zitten 

kinderen vanaf 11 tot en met 18 jaar. Wij 

doen aan zeven onderdelen: hoogspringen, 

verspringen, sprinten, kogelstoten, discus-

werpen, speerwerpen en hordenlopen. Ik 

vind het erg leuk en het is altijd heel gezel-

lig. Ik zit in een grote groep, maar iedereen 

krijgt persoonlijke aandacht en tips. Mijn 

favoriete onderdelen zijn hordenlopen en 

verspringen, omdat je bij die onderdelen 

echt bepaalde technieken moet toepassen. 

Het is heel afwisselend wat je doet, bijvoor-

beeld de ene keer doe je speerwerpen en 

de andere keer weer sprinten, dat maakt 

het ook heel leuk. De trainingen gaan bijna 

altijd door, ook als het regent. De trainers 

zijn altijd heel aardig en het is niet erg als je 

een keertje niet kan komen.

Ik geef de pen door aan Faas van den Berg.

Grote smurf
Het zonnetje schijnt weer, het is ’s morgens 
weer licht, de vogeltjes fluiten gezellig en ik 
ontmoet mijn buren weer op straat na onze col-
lectieve buurtwinterslaap. We hebben geen 
saaie winter gehad. Oké, er was nauwelijks 
sneeuw en ijs, maar de vele gebeurtenissen in 
binnen- en buitenland hebben de verhoudingen 
tussen mensen verder op scherp gezet. 
 Dat kwam dichtbij met de gebeurtenissen 

dat duw- en trekwerk vanuit Ankara ontstaat ook 
hier een toenemende polarisatie tussen de Tur-
ken en misschien ook wel tussen de Turken en 
de niet-Turken hier. Ik heb de neiging mijn Turk-
se buurman erover te bevragen, maar ik merk 
een zekere terughoudendheid bij mezelf: stel dat 
hij de provocaties van Erdogan zelf maar niets 
vindt, maar veel fervente aanhangers van het 
huidige regime om zich heen heeft, dan voelt hij 
zich wellicht ongemakkelijk om daar met mij over 
te praten in het openbaar. En als hij Erdoganaan-
hanger is, vind ik het ook ingewikkeld. Hoe klein 
ook, deze politieke gebeurtenissen hebben in-
vloed op mijn gedrag, zelfs in mijn eigen buurt! 
 In de aanloop naar de verkiezingen viel het 
mij ook op dat ik weinig posters van politieke 
partijen in de buurt zag. Vier jaar geleden herin-
ner ik me dat veel meer buurtgenoten kleur be-
kenden. Toeval? En zo niet, hoe zou dat komen? 
Durven we ons minder uit te spreken naar el-
kaar? Willen we liever geen persoonlijke aan-
dacht trekken? Uit angst? Waarvoor? 
 Onze buurt trok onlangs nogal uitgebreid 
aandacht in ‘Opsporing Verzocht’ naar aanlei-
ding van de schietpartij in ons parkje. Dit is wel 
de meest ongewenste directe aanslag op ons 
harmonieuze leventje in de Stadstuinen. Gewel-
dig was dat enkele buurtgenoten werden ge-
prezen voor hun oplettendheid doordat zij het 
kenteken en een omschrijving van de auto kon-
den geven aan de politie.
 Ik krijg ineens een visioen van onze buurt 
als het Smurfendorp met allemaal mooie huis-
jes en lieve eigenzinnige bewoners. Een vrede-
lievende vrijstaat ver weg van de boze buiten-
wereld. Soms dringt die boze buitenwereld dan 
toch door tot in het dorp als Gargamel, samen 
met zijn kat Azrael, de rust verstoort in deze oase 
van broederlijkheid en medemenselijkheid. Alle 
bewoners dragen vervolgens hun steentje bij om 
de harmonie weer terug te brengen in het dorp. 
 Dat is de Stadstuinen waarin ik woon. Wat er 
ook gebeurt, met elkaar doet iedereen zijn best 
om het goede leven hier te beschermen en de 
rust te bewaren. Eén verschil met het Smurfen-
dorp: we hebben gelukkig geen grote smurf hier.

FLuRPje

‘Het was net alsof Sparta in de Kuip voetbalt,’ hoorde ik iemand 

zeggen over de gedeeltelijke verhuizing van het Rotterdams Film-

festival naar Zuid, afgelopen februari.Een deel van het programma  

IFFR speelde zich dit jaar voor het eerst af op de Kop van Zuid.  De 

Volkskrantdag was in het Nieuwe Luxor, daar was ik persoonlijk erg 

blij mee. Maar op andere dagen waren de zes zalen van Lantaren/

Venster in gebouw New Orleans in gebruik. Het gebouw van Lanta-

ren/Venster, aan de Otto Reuchlinweg op de Wilhelminapier, telt vijf 

filmzalen van verschillende grootte. Daarnaast is er één grote zaal, 

met een grote speelvloer voor honderden zit- of staanplaatsen of 

400 staanplaatsen. In deze zaal vinden vooral concerten plaats.

Lantaren/Venster was eerst gevestigd in de Gouvernestraat, in een 

van de oudste gebouwen met een culturele bestemming. Het werd 

in 1909 geopend als Ons Huis, een gebouw bestemd voor het zoge-

naamde ‘volksontwikkelingswerk’. Als een van de weinige cultuur-

panden bleef Ons Huis gespaard in de Tweede Wereldoorlog. Na de 

oorlog ontwikkelde het zich in eerste instantie meer tot een centrum 

voor beeldende kunsten, met expositieruimte en ateliers. Later 

kwamen daar film en theater als gezichtsbepalende activiteiten bij. 

In 2010 verhuisde Lantaren/Venster naar de Wilhelminapier. 

Maandelijks filmavondje
Waarom deze korte geschiedenisles? Veel wijkbewoners weten niet 

dat we maandelijks op vrijdagavond met een groepje geïnteresseer-

den naar Lantaren/Venster gaan. Eerst ‘n film, daarna een drankje. 

En nog een… 

Hangouderen op vrijdagavond voor De Pijler? Nee dus, gewoon even 

verzamelen voordat we met de fiets vertrekken naar dit heerlijke 

Filmhuis.  Twee personen kiezen de film, de rest sluit zich gewoon 

lekker aan. Geen enkele verplichting, wel leuk. Maar de filmclub mag 

wel weer ’ns wat groeien. Meestal gaan we op de eerste vrijdag van 

de maand. Hou de FB pagina van Stadstuinen goed in de gaten om te 

zorgen dat je het niet mist.

O ja, soms organiseert Lantaren/Venster op onze filmavond een 

salsa-avond. Dan is de foyer door professionele dj’s en vooral heel 

veel dansende mensen omgetoverd in een Latijns-Amerikaanse dans-

zaal. Bijzonder! 
 Desirée Scheid

De Pappot 
In de wijk zijn veel mensen met interesse 

voor eten, koken en ook ‘running diners’ 

worden druk bezocht. Ook zijn er in onze wijk 

veel mensen, die hun roots niet in Nederland 

hebben. Koppel die ‘ingrediënten’ en een 

nieuwe rubriek is geboren...

Het gerecht van: Christian Favoccia
Schwabische Linsen mit Spätzle und Saitenwüste.

Duitsland, Baden Württemberg 

Christian woont inmiddels tien jaar in Neder-

land. Hij komt uit de buurt van Stuttgart in 

het zuidelijke deel van Duitsland. De inwo-

ners heten ‘Schwaben’, ze zijn berucht om hun 

krenterigheid. Vast een reden temeer waarom 

zijn inburgering gesmeerd verliep.

Zijn werk als anesthesioloog bracht hem naar 

‘hier’ Hij woont samen met zijn vrouw Marian 

en dochter Emma hier in de wijk.

Als ik uitleg wat de bedoeling is, begint Christian spontaan te glimmen. 

Hij kijkt licht triomfantelijk de even bedenkelijk kijkende Marianne 

aan. Als ze bij zijn moeder langs gaan, dan vraagt ze allang niet meer 

wat ze voor hem kan maken. In zijn jeugd zaten ze altijd met z’n allen 

in de keuken aan tafel. Met het hele gezin, oma en naaste familie. De 

smaken en de sfeer beschrijft hij treffend. De afstand staat een regel-

matig bezoek in de weg, maar dan krijgt hij Saitenwüste (soort dikke 

variant van knakworsten) met linzen en Spätzle, een soort noedels, 

pasta, die met een speciale pers wordt gemaakt. Enthousiast vertelt hij 

over de ingrediënten en weet ook te melden dat Emma de worstjes heel 

erg lekker vindt. Dus ook voor kinderen een prima recept: http://www.

kochbar.de/rezept/449835/Schwaebische-Linsen-mit-Spaetzle-und-

Saitenwueste.html. Op de vraag wat hij in Nederland mist is hij ook 

stellig: fatsoenlijk brood. De diverse soorten van hier halen het niet bij 

het brood uit zijn geboortestreek.

Ivo Ouwehand

Slechtvalk gespot
    18 februari 15:34 uur

 

Een slechtvalk in één van de tuinen in de wijk. 

Heel bijzonder. Hij zit een vogel te plukken en 

op te peuzelen. Een hele bijzondere vogel voor 

Nederland, en dat in ons eigen Stadstuinen!

Zien jullie ook iets opmerkelijks? 

Stuur een foto om in de krant te plaatsen.

“Dit hadden we zelf nooit zo kunnen bedenken!” vertelt Elize Gelok. 

“Opeens vielen alle puzzelstukjes op hun plaats, dus verhuizen we 

deze zomer we naar ons droomhuis aan de Kraaijvangerstraat.” vult 

echtgenoot Edwin aan. Het stel verkocht begin dit jaar hun huidige 

woning en vond vervolgens via de online community Nextdoor een 

nieuw huis. Beide transacties zijn zonder tussenkomst van een traditi-

onele makelaar tot stand gekomen.

“Ik kan het iedereen aanraden, een huis kopen zonder makelaar,” 

vertelt Edwin in de woonkamer van hun vide-woning aan de Factorij. 

“De bezichtigingen verliepen heel relaxed en je hoeft niet bang te zijn 

dat een gelikte makelaar dingen voor je achter houdt.” “Een huis kopen 

is vooral een gevoelszaak,” vult Elize aan, “dan is het fijn dat je rustig 

de tijd krijgt om rond te kijken en niet met veertig gegadigden tegelij-

kertijd in een woonkamer staat.”

Marjolein Bannier, bewoner en verkoper van de woning op de Kraaij–

vangerstraat, onderstreept de ontspannen gang van zaken. “Ik had net 

ter oriëntatie twee makelaars laten komen. Eentje van hen vertelde 

me dat deze panden erg gewild zijn en dat de verkoop steeds vaker 

via social media verloopt. Zo kwam ik op het idee om het zelf eens te 

proberen.” 

Grappig detail is dat het huis tien jaar geleden ook al eens zonder 

tussenkomst van een makelaar van eigenaar veranderde. “Een goede 

vriendin van me, Anne Marie, woonde hier met haar gezin, maar zij 

wilden graag groter wonen en kochten een hoekhuis.” In diezelfde 

periode waren Marjolein en haar (inmiddels ex-) man op zoek naar een 

nieuwe stek. “Dus toen vroeg Anne Marie of we misschien interesse 

hadden en hebben het onderhands geregeld.” 

Edwin en Elize kochten niet alleen hun nieuwe huis in de Kraaijvanger-

straat zonder makelaar, ze verkochten ook zelf hun benedenwoning. 

“We waren eigenlijk helemaal niet van plan om hier weg te gaan,” zegt 

Edwin. “We kwamen hier in 2013 wonen en hebben de afgelopen jaren 

veel verbouwd om het huis gereed te maken voor een eventuele gezins-

uitbreiding.” Wat het stel niet had voorzien, was dat na de geboorte van 

zoon Jafeth in de zomer van 2016 hun woonwensen drastisch zouden 

veranderen. Elize: “Ik kreeg behoefte aan meer groen en gras. Onze 

binnenplaats is volledig bestraat en voelt toch een beetje kil aan.”

Begin 2017 zetten ze hun huis te koop en binnen een dag kregen ze 

al negen aanvragen voor bezichtigingen. “We waren heel verbaasd en 

werden ook een beetje overvallen. Gelukkig adviseerde de standby-

makelaar ons goed en we besloten een open huis te organiseren.” Vijf-

tien mensen kwamen langs en in de weken daarna werden vijf serieuze 

biedingen uitgebracht, waaruit het stel er eentje uitkoos.

De verkoop verliep op rolletjes, dus Edwin en Elize gingen met spoed 

op zoek naar een nieuw huis. Dat vonden ze via het online buurtplat-

form Nextdoor. Verkoper Marjolein reageerde op de oproep van Elize 

en nodigde het stel uit voor een bezichtiging. “We waren direct enthou-

siast,” vertelt Elize. Edwin: “Ik was nooit bang dat er iets beters voorbij 

zou komen, maar wel dat dit aan ons neus voorbij zou gaan.” 

Die vrees bleek ongegrond. Na de bezichtiging volgden de onderhan-

delingen, die uiterst soepel verliepen. Marjolein: “Ik vond mezelf reëel, 

maar hen ook. Belangrijk is vooral dat het goed voelt. Als je vertrouwen 

hebt in elkaar, kom je er samen wel uit.” Edwin beaamt dat: “Onderhan-

delen gaat veel sneller zonder makelaar. Je kunt bijvoorbeeld gemak-

kelijk in het weekend afspreken of via de app contact onderhouden.” 

Voor Marjolein was het bovendien een groot voordeel dat ze geen tien-

tallen kijkers hoefde ontvangen. “Ik heb natuurlijk wel opgeruimd, 

maar ik heb het niet helemaal opnieuw lopen stylen. Dat heeft me veel 

tijd en moeite bespaard.” Ook het koopcontract en ander papierwerk 

hebben de kopers en verkoper zelf gedaan. Marjolein: “Het gaat om 

veel geld, dus je moet het strak regelen. Maar als je snapt wat er staat, 

is het prima te doen.”

Het verhaal van Edwin en Elize klinkt bijna te mooi om waar te zijn. De 

taxatie van hun oude woning aan de Factorij dreigde roet in het eten 

te gooien. Die viel lager uit dan wat de aanstaande kopers geboden 

hadden. “Daardoor moesten zij meer eigen geld inleggen en begonnen 

ze te twijfelen. We hebben anderhalve dag in spanning geleefd, maar 

toen kwam het bevrijdende appje: ‘Sorry voor deze rollercoaster, maar 

we willen het huis graag en komen morgen het koopcontract tekenen.’“

Het koppel is dolgelukkig dat ze hun droomhuis in Stadstuinen hebben 

gevonden. Edwin legt uit: “We voelen ons lekker in de stad. In het dorp 

waar ik vandaan kom, kijken de mensen raar op als ik als jonge vader 

nog met een skatebord over straat ga of even in mijn slobbertrui bood-

schappen ga doen. Maar hier kan dat gewoon.” “We voelen ons ook 

betrokken bij de wijk,” vertelt Elize. “Het kost tijd om een buurt te 

leren kennen, bewoners te ontmoeten en de leuke plekjes te ontdekken. 

Dat hoeven we nu niet allemaal opnieuw te doen. Dank-

zij de bijeenkomsten van de Kerk op de Kop kennen we 

hier mensen en voelt Stadstuinen heel vertrouwd. Echt 

een thuis.”

Door: de Rotterdamse tekstschrijver, Linda Vermeulen

Lieke Knol

Verkoper Marjolein Bannier(rechts) en kopers Elize en Edwin Gelok met baby 

Jafeth: “Het voelde direct goed, dat is het allerbelangrijkste”

Jong in de wijk

Je huis verkopen of kopen
     zonder makelaar


