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Wijkagent Bastiaan Schippers is afkomstig uit de Hoeksche Waard. Hij is 
sinds januari 2002 werkzaam bij de politie Rotterdam. “Ik koos bewust voor 
Rotterdam, want in de Hoeksche Waard leek het politiewerk mij ‘te rustig’. 
Ik hou meer van reuring. Als student begon ik in de Beverwaard. Na mijn 
opleiding verhuisde ik naar Lombardijen, daar werkte ik één jaar. Hierna 
heb ik ongeveer vijf jaar gewerkt op de noodhulp 112. Vervolgens zat ik 
drie jaar in de wijk Bloemhof. Daar heb ik het vak als wijkagent geleerd 
en wilde daarna graag een wijk voor mijzelf.”

Wijkagent
In januari 2014 vertrok Bastiaan naar de Afrikaanderwijk en werd daar 

wijkagent. Hij had daar bewust voor gekozen. “Het werk als wijkagent 

is uitgebreider dan het werk op de noodhulp 112. Omdat je wijkbewo-

ners vaker ziet, heb je een directere band. Daardoor kan je mensen nóg 

beter helpen en ook nazorg bieden.”

Wie goed doet, goed ontmoet
Het werk als wijkagent vereist hulpvaardigheid. De contacten met 

jongeren en hen met problemen helpen ervaart Bastiaan als het leuk-

ste aspect van zijn baan. “Er zijn natuurlijk ook minder leuke kanten, 

maar die zijn inherent aan het vak. Het is niet leuk als je bij heftige 

incidenten moet optreden of mensen moet arresteren. Maar dat weet je 

van tevoren als je met politiewerk begint. Een medaille heeft tenslotte 

twee kanten. De politie hoort zichtbaar te zijn in de wijk. Dat bereik 

je niet door in de auto rond te rijden, maar door in de wijk rond te 

lopen,” legt Bastiaan uit. “Je moet aanspreekbaar zijn voor de bewo-

ners. Het belangrijkste in mijn vak is dat je beloften die je aan mensen 

doet, nakomt. Ik zeg altijd: ‘Als je eerlijk bent tegen mij, dan krijg je 

dat ook terug.’ Daarmee wek je vertrouwen. Je kent het spreekwoord 

wel: wie goed doet, goed ontmoet!”

De Kop van Zuid
Sinds 16 augustus 2017 werkt Bastiaan als wijkagent op de Kop van 

Zuid. Het werkgebied Kop van Zuid omvat het gebied binnen de Laan 

op Zuid, Stieltjesstraat en Rosestraat tot aan de verkeerslichten bij het 

Albeda College. In dit gebied werken twee wijkagenten. Bastiaan werkt 

tussen Laan op Zuid, Vuurplaat, Rosestraat vanaf de rotonde, Spoor-

Bakemakade. Het klinkt goed, het allitereert 
bijna. Naar wie is deze kade in onze wijk 
genoemd? Jacob Berend Bakema, geboren in 
1914 in Groningen, slaagt cum laude voor zijn 
architectenopleiding in Amsterdam. Na een 
periode bij de stedenbouwkundige afdeling 
van de Dienst Publieke Werken aldaar, wordt 
hij in de oorlog medewerker bij architectenbureau Van Tijen en Maaskant 
in Rotterdam. Hij werkt aan de studie ‘Woonmogelijkheden in het nieuwe 
Rotterdam’ en ontmoet hier ook Jo van den Broek, die hem in 1948 uitnodigt 
compagnon te worden bij zijn architectenbureau.

Architectuur als maatschappelijke opdracht
In 1942 probeert Bakema via Frankrijk en Spanje naar Engeland te 

gaan. Hij wordt in de Pyreneeën opgepakt en brengt daarna enige tijd 

door in een Duits strafkamp. In 1944 keert hij terug naar Groningen, 

waar hij onderduikt bij een collega-architect. Wellicht draagt deze 

ervaring eraan bij dat hij zijn werk als architect ziet als een maat-

schappelijke opdracht om bij te dragen aan een open samenleving. 

 “ Werkelijke architectuur kan in onze dagen slechts worden geschapen 

door diegenen die zinnens zijn aan de schepping van nieuwe maat-

schappelijke ordeningen mee te werken.” 

Deze visie op architectuur blijkt ook uit zijn ontwerp in 1949 voor de 

filmzaal ’t Venster in de Gouvernestraat. Het vooroorlogse pand krijgt 

hierdoor een functie van filmtheater en expositieruimte en het wordt 

een unieke avant-gardeplek voor kunstenaars in en buiten Rotterdam. 

Vernieuwing met de Lijnbaan
Na de oorlog werkt Bakema tot 1948 bij de Dienst Volkshuisvesting 

in Rotterdam. In 1949 neemt hij de leiding over van architecten-

bureau Brinkman en van der Vlugt, de ontwerpers van de Van Nelle-

fabriek. Dit bureau, dat later Van den Broek en Bakema gaat heten, 

levert een belangrijke bijdrage aan de wederopbouw van het naoor-

logse Rotterdam. Hij ontwerpt de Lijnbaan, één van ’s werelds eerste 

autovrije winkelgebieden, erg vernieuwend in deze tijd. De werkgebou-

wen van de Holland-Amerika Lijn, de bedrijfspanden van Ter Meulen 

en De Klerk aan het Binnenwegplein zijn ook van zijn (teken-)hand. Hij 

gebruikt veel moderne materialen, zoals beton en glas. 

In de jaren vijftig en zestig is Van den Broek en Bakema één van de 

belangrijkste architectenbureaus in Nederland. Bakema is een idealist, 

hij is actief in verschillende architectengroepen zoals Team 10, CIAM 

en Team X. Hij is een tijd redacteur van het tijdschrift Forum. In 1964 

wordt hij bijzonder hoogleraar aan de TH Delft. De Centrale Biblio-

theek in Rotterdam is het laatste werk waaraan Bakema meewerkt. 

Hij overlijdt in 1981.

Van stoel tot stad
Bakema ziet de wereld als één grote kosmische ruimte, waarbinnen 

alles met elkaar samenhangt, van stoel tot stad. In 1962 presenteert 

hij zelfs een televisieprogramma met deze titel. Dit programma is via 

YouTube nog terug te zien. Hij spreekt over de liefde voor ruimte en 

wat ruimte met een individu en de stad doet. Link en QR-code voor het 

YouTubefilmpje over Bakema links op deze pagina. In het gelijknami-

ge boek uit 1964 staat de vraag “hoe kan de mens individu zijn in de 

moderne geïndustrialiseerde maatschappij?” centraal. De plek waar de 

stoel staat is voor het individu van belang, licht hij toe. Het bepaalt of 

hij zich prettig voelt in zijn omgeving. Een sprekend voorbeeld.

Het ideaal van Bakema is dat de woonplek in de stad aanvoelt als een 

groot dorp. Een beetje zoals hier in Stadstuinen, bijvoorbeeld op de 

Bakemakade.

weghaven en de sociale woningbouw tot aan de Rosestraat. Ook de 

Peperklip behoort tot Bastiaans werkterrein. Op de Stieltjesstraat, 

de Landtong, Lodewijk Pincoffsweg en in onze Stadstuinen werkt 

Bastiaans collega Rob Döding. Rob onderhoudt ook de contacten 

met Buurt Bestuurt.

Volgens Bastiaan gaat het er hier op de Kop van Zuid niet echt anders 

aan toe dan in andere wijken waar hij heeft gewerkt. “In twee weken 

tijd heb ik vier vuurwapenincidenten meegemaakt, maar veel van deze 

incidenten hebben niets met de wijk zelf te maken. Het is gewoon een 

samenloop van omstandigheden. De Kop van Zuid heeft raak-

vlakken met andere wijken in Rotterdam-Zuid. Ik onderhoud nog 

steeds contacten met collega’s en bewoners in de andere wijken 

waar ik heb gewerkt.”

Verbinder
Bastiaan onderhoudt een uitgebreid netwerk, bestaand uit woning-

bouwverenigingen, gemeente, jongerenwerkers en het sociaal wijk-

team. Dit netwerk is van groot belang om gezamenlijk aan oplossingen 

te werken. “Eén van mijn uitdagingen is winkeliers met elkaar vereni-

gen. Maar ook wil ik een verbinding leggen tussen de jongeren in de 

wijk. Ik hou veel van sport, ik speel voetbal en tennis. Ze mogen mij 

altijd uitdagen!”

Op mijn vraag wat er nog op zijn ‘bucketlist’ staat, antwoordt Bastiaan: 

“Bij de politie zijn momenteel veel veranderingen gaande. Ik kan niet 

in de toekomst kijken, maar ik wil nog een tijd wijkagent zijn. Ik wil 

echter niet ergens langer dan vijf jaar zitten.”

Door het berichtje in de vorige krant heeft Bastiaan meer mailtjes 

gekregen. “Mensen ervaren het als een drempel als ze het algemene 

telefoonnummer moeten bellen, maar vinden mailen gemakkelijk. 

Ik druk jullie dan ook op het hart: mail mij als er iets is (bastiaan.

schippers@politie.nl), de koffie staat klaar, maar ik 

kom ook graag op bezoek. Ik sta voor iedereen open 

en geen vraag is te gek. Ook kunnen wij jullie in de 

krant op de hoogte brengen van bijzonderheden.”

Wies Groeneveld

Wijkagent Bastiaan Schippers:
“Ik sta voor iedereen open en geen vraag is te gek!”

Werkelijke architectuur en nieuwe maatschappelijke ordening

Bastiaan is bereikbaar via:

0900-8844, 

bastiaan.schippers@politie.nl

of spreek hem op straat aan.

Bronnen:
Wikipedia | Stadsarchief Rotterdam | 

Kunstbus | Open: a Bakema celebration, 

Dirk van den Heuvel.

Door: Geertrude van Amerongen

‘Liefde voor ruimte 

en de plaats 

van de stoel’

J.B. Bakemakade
J.B. Bakema (1914 - 1981) architect

Straatnamen

AGENDA 2018
za.  20 januari ---- Nieuwjaarsreceptie
Hotel Pincoffs, vanaf 21 uur (uitnodiging volgt)

Maximaaltijd --- (datum volgt)

za./zo. 7/8 juli --- Kindercamping en 

                                Camping XL 

za. 25 augustus - BBQ 

Stadstuinen

Van links naar rechts: Bakemakade en Binnenhaven, 
straatnaambord, J.B.Bakema in 1966.

QR-code filmpje:
Dhr. Bakema op t.v. in 1962.
wqd.nl/D4fV

StadsTuin & Keuken Nieuws



Herfststormschoonmaak, Nog-even-en-de 

kerstboom-zoekt-weer-een-plekschoonmaak, 

Kinderen-worden-echt-grootschoonmaak. 

Elke week kan het raak zijn. Die kriebels gaan 

alleen weg met poetsen en opruimen. Gezins-

uitbreiding, voor jezelf beginnen, verhuizen 

of verbouwen. De tamtam in onze wijk houdt 

niets verborgen. Maar nog voor de container 

aan de weg staat is het online al bekend. Je 

hebt blijkbaar te veel spullen die in 

de weg staan. Te goed om weg te 

gooien, weggeven dus. 

Hallo Weggeefhoek Stadstuinen! 

Nieuwe gebruiker gezocht
De afgelopen twee jaar wisten veel wijkge-

noten de Weggeefhoek Stadstuinen Kop van 

Zuid te vinden. Mariëlle Hage zette de beslo-

ten Facebookgroep op: “ Een opgeruimd huis, 

een kleinere afvalberg en we doen elkaar een 

plezier met nog goed bruikbare spullen.” 

Misschien was er in het begin nog enige gene. 

Je vinger opsteken voor een weckfles, suiker-

pot, dekbedhoes of opstapkrukje? Jazeker. 

Nu zien al meer dan 150 buren dat er echt 

van alles voorbijkomt. Je kinderen kunnen 

huisraad voor de studentenkamer bij elkaar 

struinen. Elke dag een nieuw boek lezen. En 

volgend seizoen gewoon andere bloempotten 

in je tuin. Kinderen alweer uit hun schoenen 

gegroeid? Volop skates en skeelers te geef. 

Ergens staat ook nog 1,5 kuub zand te wach-

ten op een nieuwe gebruiker. Spullen komen 

zelfs al voor een tweede keer voorbij in de 

hoek. Gebruikt en niet meer nodig? Iemand 

anders is weer blij. Door de Weggeefhoek 

verandert je inboedel, leer je nieuwe gezichten 

in de wijk kennen, maar leer je ook duurzaam 

met spullen omgaan. 

Ruileconomie weer hip door web
We scheiden ons afval en voordat we naar bed 

gaan halen we de opladers uit het stopcon-

tact. Apparaten en lichten gaan uit. Heel goed, 

maar we gooien zoveel spullen weg, zo zonde 

van de grondstoffen. Met onze weggeefhoek 

zijn we goed op weg. Het delen van spullen 

en diensten via internet rukt sowieso op. We 

hebben geen idee wat de buurman allemaal te 

bieden heeft. Behalve je grasmaaier, boeken en 

gitaar kun je zelfs je auto en je tuin via ruilsi-

tes delen met anderen. Weggeven, delen, ruilen 

en tweedehands verpatsen vormen een groot 

aandeel in de economie van de toekomst. Denk 

niet alleen aan oude dvd’s, maar ook aan leeg-

staande kantoren, bouwmaterialen, en abstrac-

te zaken als kennis, denkkracht en ervaring. 

Laten we in onze wijk in ieder geval verder-

gaan met onze spullen, eindeloos veel spul-

len. Delen is goedkoper en er worden minder 

consumptiegoederen geproduceerd. 

Pas op, te leuk
Elkaar op een vrolijke manier blij maken met 

oude spullen. En zo de wegwerpcultuur een 

halt toe te roepen. Meld je ook aan bij de 

groep. En als je er zelf wat haalt is het ook 

leuk wat weg te geven. Pas wel op, het kan 

verslavend zijn. Haal zelf dus 

niet te veel in huis, moet je 

volgende maand wéér 

opruimen.

Desirée Scheid

De tijd vliegt. Bijna twintig jaar geleden werden 
de eerste woningen in Stadstuinen opgeleverd. 

-
straling ervan. Goed was niet goed genoeg. 
De woningen waren ook extreem energiezuinig: 
twintig procent beter dan landelijk was vereist: 
extra goede isolatie, paneel met zonnecellen op 

het neusje van de zalm voor de woningbouw in 
Nederland.
 Op dit moment wordt het behoorlijk koud 
en met die wind en regen erbij wordt het er niet 
behaaglijker op. De verwarming staat dus weer 
volop te loeien. 
 Gek eigenlijk hoe er zoveel kan veranderen 
in twintig jaar. Destijds waren onze huizen bo-
vengemiddeld goed, maar nu ervaar ik dat toch 
anders: de aluminium puien zijn ijskoud van bin-
nen, het glas erin lijkt niet geweldig te isoleren 
en ik tocht weg bij het raam als ik het ventilatie-
rooster erboven niet dicht doe. Sommige kan ik 
niet eens bedienen omdat de kunststof bedie-
ning is afgebroken. Af en toe lijkt de wind door 
de voordeur heen te blazen, omdat die niet goed 
meer sluit in zijn rubbers. Wat die zonnecellen 
op het dak mij opleveren is mij ook volstrekt 
onduidelijk. Ik zie alleen een stekker door het 
dak heen komen en hoop er maar het beste van. 
De opbrengst is niet te meten. Om het op de ver-
dieping warm te krijgen, moet de thermostaat 
beneden omhoog geschroefd en als het daar al 
warm is, slaat de thermostaat af en blijft het bo-
ven koud. Ook in de zomer is het niet altijd even 
comfortabel: in de kamers onder het dak is het 
op warme dagen tegen de dertig graden. 
 In Parijs hebben we mondiaal prachtige 
klimaatafspraken gemaakt. In Bonn zijn die 
onlangs nog eens bekrachtigd, maar ik heb het 
gevoel dat het hoog tijd wordt om die afspraken 
concreet te maken in mijn huis. We lopen inmid-

 Ik wil een huis dat comfortabel is, dat ik 
goed kan ventileren en waarvan ik elke kamer 
kan bijverwarmen als ik daar behoefte aan heb. 
Dat laatste heb ik inmiddels geregeld door de 
thermostaat in de woonkamer weg te halen en 
een digitaal systeem in te bouwen dat zelfs op 
mijn telefoon de verwarming per kamer kan 

Misschien moet ik dan hele nieuwe schuifpuien 
plaatsen, met fatsoenlijke ventilatieroosters die 

voor verkoeling op de bovenste verdieping in de 

-
end maar eens naar de bouwmarkt om nieuwe 
dichtingsrubbers voor de voordeur te kopen.

 In deze rubriek kunnen jullie kennismaken met de eetcultuur 
 van wijkgenoten met een andere afkomst. 

 Deze keer:  PAULIEN KHO

 Land van herkomst: China (Oost Azië)

 Gerechten: Poh Piah, Laksa en Agar Agar

Het leven van een redacteur is niet altijd even beroerd. Paulien 

nodigde ons meteen uit voor een uitgebreide proefsessie en het 

was werkelijk geweldig! 

Paulien is opgegroeid in Hengelo. Als ze haar teen stoot, dan 

uit ze zich in het Twents. Met haar man en twee kinderen is 

ze een paar jaar geleden van de Laan op Zuid naar het Witte-

veenplein verhuisd. Naast haar uiterlijk en de taal kwam het 

Chinese bij haar tot uiting in haar grote passie, Wushu (bij ons 

beter bekend als Kung Fu). Daarbij hoort een bijna grenzeloos 

en onvoorwaardelijk respect voor haar leraar. Ze is gewezen 

Nederlands kampioen. 

En uiteraard... eten! Ze is opgegroeid met de Chinees-Maleise 

keuken. Haar familie komt uit de provincie Fujian (Hokkien in 

dialect) aan de Chinese Zee, ter hoogte van Taiwan. De provin-

cie staat bekend om haar theeproductie, het walhalla voor de 

theeliefhebber. 

Het diner begint met doe-het-zelfwerk. We moeten het groen-

terolletje (Poh Piah) zelf maken en na een keer keertje oefenen 

ziet het er best aardig uit. Het is simpel en vol smaak. De kinde-

ren lepelen intussen de bami naar binnen en daarna is het tijd 

voor de soep. Laksa is een soep met visballetjes, tofu en twee 

varianten bami. Beetje knoeien met de chopsticks als doorge-

winterde Hollander. Qua pit is er rekening gehouden met onze 

smaak: in één woord geweldig. Na drie keer opscheppen volgde 

er nog een heerlijk kokostoetje. Het heet Agar Agar en heeft 

twee kleuren, een naturel en een bruin laagje met cacao.

Alles wat overblijft wordt de volgende dag gebruikt in een gefrituurde variant of soepje. 

Op de vraag wat Paulien het raarst vindt aan de Nederlandse eetgewoonte is het spontane 

antwoord “Ooit stond tijdens een verjaardag bij een gezin een bakje bitterballen op tafel. 

Het is dan de bedoeling dat je er 

maximaal één of twee per persoon 

neemt.”

Ivo Ouwehand

FLurPje

Weggeefhoek Stadstuinen
duurzaam met spullen

    De kindercamping, het weekend van het 

jaar waar ik mij misschien wel het meest 

van allemaal op verheugde. De eerste dag 

op zaterdag, de dag dat je je petje en bidon 

kreeg. Een van de favoriete onderdelen van 

de kinder-

camping 

in mijn 

ogen is het 

achterpad-

spel. Ik 

vond het 

altijd heel 

leuk om van achterpad naar achterpad te 

gaan om zo het probleem op te lossen. Een 

ander hoogtepunt van de kindercamping 

was het ‘slapen’. Jammer genoeg kon ik het 

laatste jaar niet meer mee met de normale 

kindercamping. Dat jaar zou ik meegaan 

met Camping XL, maar door het slechte 

weer werd het verplaatst en kon ik niet 

meer mee. Dit jaar ga ik hoogstwaarschijn-

lijk wel mee met Camping XL, want mijn 

moeder organiseert het. Ook al ben ik nog 

nooit met Camping XL mee geweest heb ik 

er heel veel zin in. Wat ik heel jammer vind 

van de middelbare school is dat ik zo veel 

huiswerk heb. Ik heb altijd het weekend 

nodig om mijn huiswerk te maken. 

Met Camping XL kan dat niet. Dat wordt 

wel moeilijk, maar ik ga gewoon mee voor 

de gezelligheid en het ‘slapen’.

Ik geef de pen door aan Mette Fraaij

Energiezuinig

‘De Pappot’

Poh Piah (groenterolletjes)

Laksa (soep)

Agar Agar (toetje)

QR-codes en URL’s naar de recepten

v.l.n.r. Poh Piah wqd.nl/PsOE  Laksa wqd.nl/8XKf  Agar Agar wqd.nl/7wLQ

 COLOFON 
Redactie:   Wies Groeneveld, Hendrik Klaver, Ivo Ouwehand, 

Desirée Scheid, Linda Vermeulen

 info@stadstuinen.com

Vormgeving:  Ina Kleijwegt

Bijdragen:  Flurpje, Robert Jeene, Geertrude van Amerongen

Drukwerk:  Jilles Koopmans / MediaCenter Rotterdam

Tijdens Halloween werd onze wijk weer bezocht door veel spookjes en zombies

Halloween

Robert Jeene

Jong in de wijk

URL: wqd.nl/YDRd en QR-code 


