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VAN DE VOORZITTER

Zomaar wat parkgerelateerde elementen uit een week van uw voorzitter: De ene dag overleg met Irado
over het vervangen van het te grove
grind door fijner materiaal. De volgende dag worden de stekjes geplant
die ons straks met grote aantallen
kleurrijke dahliabloemen gaan belonen als ze de eerste week dagelijks
water krijgen. In de avond krijgt de
Anne Frankboom 2 gieters water,
elke week twee keer.
De volgende dag worden de hanging
baskets afgeleverd, zes pallets met
planten en bakken vullen de poort
naast ons huis. Op zaterdag met een
geolied team van zes buurtgenoten
alles opgehangen, de dag erna 3300
liter water in alle bakken gepompt.
Ze hangen nu vanaf de Gerrit Verboonstraat tot aan de Buitensluis.
Op maandag plant Irado de vakken
met eenjarige aan die direct water
moeten hebben omdat het 30 graden
is en al twee weken droog.
Inmiddels bloeien de bijenstroken
die we drie weken geleden met 8
actieve buurtbewoners hebben ingeplant. Geen wonder dat het steeds
mooier wordt in onze buurt: Het gemeenschappelijke element in bovenstaande zinnen is dat alles wat u net
las door vrijwilligers wordt gedaan,
zonder dat anderen dat merken.

1

Een mooi voorbeeld is het team van
Judith Rietveld en Jan Meeuse. Samen
zorgden ze er met hun creatieve
ideeën en volhardendheid voor
dat de hanging baskets er ook dit
jaar weer kwamen. Veel bewoners
reageerden op hun creatieve voorstel en droegen via de digitale weg 15
euro bij aan het benodigde bedrag,
ook dit is een vorm van samen dingen
mogelijk maken. Als proef hangen er
10 baskets met een meer gevarieerde
beplanting voor die bewoners die op
de ALV klaagden dat ze “achter de
geraniums zitten”.
Hartelijk dank Judith, Jan, bewoners
en sponsoren dat het dankzij jullie
weer gelukt is!

VAN DE REDACTIE

12 AUGUSTUS OM 14.00 UUR

De krant heeft weer een aantal gevarieerde onderwerpen,
uit de rijke historie, zoals Huize Brabant, en de Plantage
nu. Uiteraard veel aandacht voor het succesvolle Proef! de
Plantage om nog een keer na te genieten. Er zijn dit keer
verschillende schrijvers; bewoners die enthousiast vertellen over wat er te beleven valt in het park of een nieuwe
bewoner die verliefd werd op park en Kruithuis. En niet te
vermijden het groen. Je woont nu eenmaal bij een park.
Was u bij de 4 mei viering en viel u de nieuwe dirigente

van Orpheus op? De kleinste bewoner: K.Bouter is weer
blij met zijn gerenoveerde woning. De digitale vriendjes
in het Pokemonspel voelden zich hier ook thuis. Plannen voor de Rode Koffer, sloop achter het voormalige
postkantoor, de start van het verbouwen of bouwen
van nieuwe woningen rondom het park. Je leert en passant nog wat over amoveren... De columnisten maken u
deelgenoot van persoonlijke overwegingen. De redactie
wenst u veel leesplezier.

Sinds in onze tuin 3 kippen, 2 ganzen en een eend zijn
vermoord door een vos weten we ook dat de fauna van
de plantage is verrijkt met een roofdier. Sommige bewoners hadden twee jaar geleden ’s nachts al eens een
heel vreemde hond zien lopen.. Zou de wolf de volgende
zijn?
Ook zijn er weer veel virtuele dieren aangetroffen. Daarvoor moet je wel Pokemon spelen, anders zie je ze niet.
Ons park wordt nog steeds druk bezocht door spelers
en dat zorgt voor veel mensen in het park. Ze zijn alleen
niet zo praatlustig en sommigen die laat in de avond vijf

keer achter elkaar stapvoets in hun auto rond de Plantage
rijden, worden op hun beurt digitaal gevangen in onze
buurtapp en voor crimineel aangezien. Terwijl ze alleen
maar gevaarlijke virtuele dieren vangen, voelen sommige
buurtbewoners zich toch minder veilig.
In de krant treft u weer een keur aan onderwerpen over
wat er gebeurt in uw buurt.
Geniet van deze productie, die er alleen komt omdat weer
meer dan 10 mensen een stuk schrijven, foto’s maken of
de grafische vormgeving doen om u te informeren!
Een geweldige zomer gewenst!

Bij de herinrichting van de Plantage in 2011 kreeg Schiedam
er een bijzondere variant van stedelijke beplanting bij. De
standaardbeplanting van parken en plantsoen vinden veel
mensen saai, maar deze soorten zijn in de loop van de
jaren geselecteerd op basis van “sterk” en “makkelijk te
onderhouden”. Wat in de kop werd aangeplant is het
concept “Green to Colour” van de firma Griffioen uit
Wassenaar. Van “gewoon groen” gingen we in de kop
van de Plantage naar een beeld van “chic en kleurrijk”.

standigheden als bodem, wind, schaduw van bomen en
jeneverlucht bepalen het succes op de lange termijn.

N DE PL A
BLOEMENBORDERS IN DE KOP VA

NTAGE

Na zes jaar was het daarom tijd voor een opknapbeurt.
Vakken waar veel wortelonkruid in stond, omdat de
gewenste planten niet meer voldoende vitaal waren,
werden leeggemaakt en kregen verse grond. Daarna zijn
ze opnieuw beplant met meer geschikte soorten of planten die zes jaar geleden nog niet voldoende getest waren,
maar zich inmiddels ook bewezen hebben in het openDit type beplanting is inmiddels wereldberoemd door de baar groen.
Nederlandse landschapsarchitect Piet Oudolf, die er onder andere in de Verenigde staten veel toonaangevende Het resultaat is schitterend. Twee maanden later staan
plantsoenen mee heeft beplant, onder andere de High vele soorten al weer te bloeien. Het geheim: aandacht van
Line, een voormalig spoorviaduct in New York.
en verzorging door een Schiedamse groene vakvrouw
Niet elke plant is even sterk en de specifieke lokale om- van Irado! Tekst en foto’s: Huib Sneep
Onder links: Een van de tien hanging baskets met gevarieerde beplanting, drie dagen na het ophangen. In November weten we of het
een verbetering is, ze drinken volgens de leverancier twee keer zoveel water omdat ze hard groeien.
Onder rechts: egin april is de beplanting nog in wintertoestand. De Pokemon-jagers zijn op de achtergrond al weer volop actief met
hun jacht op virtuele dieren .

VOOR DE AGENDA: PLANTAGE PARKMUZIEK
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FIETSJE

NIET SLOPEN, MAAR AMOVEREN

Dit fietsje staat inmiddels al ruim een half
jaar aan deze boom vast en is een bron
van ontroering en speculatie. Wie is de
kunstenaar en wat is diens concept? Of is
het toch een Geocache baken, of de favoriete hangplek van lokale pokemons? Of
toch het vergeten vervoersmiddel van een
kindje dat inmiddels een grotere fiets heeft
gekregen? Wie het weet mag het zeggen.

Het zal de bewoners aan de Plantage
niet ontgaan zijn dat het distributiecentrum van het oude postkantoor
gesloopt wordt. Maar ‘slopen’ is niet
het goede woord. Het bedrijf Oranje
dat het centrum afbreekt noemt dat
amoveren. Volgens hun website:
Duurzaam amoveren
In het verleden werd sloopmateriaal
massaal afgevoerd en gestort. De vele
afvalbergen die nu nog steeds in Nederland te vinden zijn, zijn stille getuigen
hiervan. Aan het eind van de vorige
eeuw komt voor het eerst het besef dat
het niet goed gaat met Moeder Aarde.
Grondstoffen worden schaarser, er is
minder ruimte om afval te storten en
verbranden biedt ook niet het gewenste
resultaat.

foto: Jolande Bosch

ZOEKPLAATJE
Hoe goed kijkt u / kijk jij om je
heen als je een rondje Plantage
wandelt of fietst?
Ga maar eens op zoek naar het
bijgaande plaatje en laat de redactie weten waar het is.
In de volgende Plantagekrant
komt de oplossing en wordt de
winnaar bekend gemaakt

en vergruisd in plaats van een sloopkogel die de boel platgooit. Voordeel
hiervan is dat het materiaal niet in een
afvalberg verdwijnt, maar hergebruikt
kan worden.
Een heel ander voordeel van het afbreken is dat wij als bewoners van
de appartementen op de onderste
verdieping nu opeens uitzicht hebben op de haven en de straat van de
Nieuwe Haven. Daar kunnen we nog
twee zomers van genieten, want eind
volgend jaar begint de bouw van de
nieuwe woningen. Dan zal dat uitzicht
weer verdwijnen. Troost is dat we
dan niet langer uitkijken op de lelijke
hoogbouw van het oude postkantoor
maar nieuwe woningen, een parkje en
plat dak met groen.

Zo hebben wij als bewoners van de Tekst: Fred van de Griendt, bewoner Lange
appartementen boven het oude post- Nieuwstraat 193, Foto’s: Petra van der Ham
kantoor gezien hoe er werd geknipt

4

4

foto: Kirstain Houweling

FEESTJES
Het feestjes-in-het-park seizoen
is ook weer begonnen. Naast
Proef! zagen we ook al diverse
verjaardagsfeestjes in het park neerstrijken. Milla, jonge bewoonster
van Lange Nieuwstraat 57 vierde
bijvoorbeeld haar zesde verjaardag
met een speurtocht en picknick in
het park.
foto: Jolande Bosch
4
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HET KRUITHUIS
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Nieuwe gezichten in het park?
Inderdaad, sinds 21 april van het vorig jaar lopen wij, al dan
niet met de hond, door de prachtige Plantage en genieten
wij van alle bijzondere bomen, het statige uiterlijk en de
stadse gezelligheid.

Vooral omdat wij nooit naar een appartement hadden
gezocht, maar op zoek waren naar een woonhuis aan de
Nieuwe Haven.
En dat dus nog niet gevonden hadden.
Hoe dat zo kwam?

Alweer een jaar gelden, dus niet helemaal nieuw meer
en inmiddels wordt er dan ook over en weer vriendelijk
gegroet. Waar wij heel blij mee zijn, want dan voel je je
echt thuis.
En een thuis is het: ons heerlijke, ruime appartement in
het Kruithuis (nr.12) met een bootje in onze eigen haven
aan de achterkant, ons grote terras aan het water en de
heerlijk koele parkeerplekken in de ondergrondse garage.
Ik beschrijf dit alles zo specifiek omdat de meeste mensen
niet precies weten hoe het er achter dat hek uitziet en
iedereen van nature toch een beetje nieuwsgierig is!
Ook wij waren natuurlijk nieuwsgierig hoe alles eruitzag
toen wij voor de bezichtiging kwamen in december 2016.

Eigenlijk het standaardverhaal van een gezin waarvan de
kinderen het huis uit gaan en de ouders in een veel te
groot huis overbleven. En dus wilden verhuizen. Niet aan
werk gebonden, dus het maakte niet uit waarnaartoe, zolang het maar een beetje in de Randstad was en – erg
belangrijk – het moest aan vaarwater liggen!
Dus keken we in Hillegersberg (te veel cabrio’s), Reeuwijk
(ver weg) en zelfs in Nieuwkoop (te dorps), tot we bij toeval via Funda in Schiedam uitkwamen. Eerst was het Rustenburg 4, maar dat werd aan een ander verkocht omdat
wij ons huis in Kralingen nog niet verkocht hadden. Toen
de nieuwbouwplannen aan de Nicolaas Eliashof, maar
daar waren we te laat voor; de laatste was nét verkocht.
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Uiteindelijk moest het toch weer Rustenburg worden,
nu nummer 2. Op de dag dat ons huis in Kralingen was
verkocht, wilde ik Anke Bodewes bellen maar toen bleek
dat ook dit huis precies één dag eerder (!) was verkocht.
Schiedam leek niet voor ons weggelegd.
Totdat jongste dochter Amber nog eens op Funda ging
kijken maar vergat het blokje ‘woonhuis’ aan te vinken
waardoor ze uiteindelijk bij het Kruithuis 12 belandde. Het
appartement was ook nog eens casco dus we konden alles
helemaal naar ons eigen idee indelen en inrichten ook!
De koop was dan ook snel gesloten en na flink wat
bouwen betrokken we ons huis op 21 april 2017. Tot op
heden een prima beslissing want we hebben alles om ons
heen wat ons hartje begeert; een mooi park, een leuke
en mooie oude binnenstad en ons sloepje voor de deur!
En vooral: veel leuke mensen om ons heen!
Tekst en foto’s: Joris de Raadt
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NIEUW LOGO
Er is een nieuw logo voor de
Belangen- en Bewonersvereniging
De Plantage.
In het nieuwe logo kun je het kenmerkende profiel van het park,
aangrenzende straten en gebouwen herkennen. Een eerste
schets van een bestuurslid is onderhanden genomen door grafisch ontwerper Tine van Wel.
Zij heeft een aantal voorstellen
gemaakt, waaruit gekozen is voor
een ontwerp met een rustige en Voortaan ziet u dit logo terug in onze correspondentie. Het leeuwtje
zelf blijft uiteraard te bewonderen op zijn sokkel bij het rosarium.
klassieke uitstraling.

COLUMN PETER VAN GALEN

Tekst: Julia Snik kers, Foto: Jolande Bosc

h

WIE MAKEN SCHIEDAM GROENER?
De grote klus om de perken in de kop van de Plantage
weer mooi te maken werd door zo’n 15 à 20 man/vrouw
in enkele dagen geklaard. Alles volgens tekening in de
vakken. Als dan de kop van het park helemaal opnieuw
beplant is, begint het pas. Het warme, zonnige weer
zorgt ervoor dat alles snel groeit… ook het onkruid
natuurlijk. Dit wordt te lijf gegaan door Nick en Nick,
Stefano en Marcia. Een leuk en enthousiast team!
Voor Nick maakt het weer niet uit. Je bent lekker buiten
aan het werk, daar geniet hij van. Stefano werkt ook heel
graag in het ‘Central Park’ van Schiedam. De andere
Nick begon als uitzendkracht en heeft in de praktijk ervaring opgedaan, heel ander werk dan dat hij daarvoor in
de zorg deed. Maar vooral Marcia is vaak te vinden in het
groen op de kop. ‘Je moet het enorm bijhouden wil het
onkruid niet overwoekeren’. Zij vindt het heerlijk om in
8
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de natuur te werken, de vogeltjes te horen fluiten.
Niet lang geleden hebben ze allemaal het examen assistent hovenier gehaald. Je moet hiervoor bijvoorbeeld
100 plantengewassen kunnen herkennen. Ga er maar
aanstaan. Stuk voor stuk werken zij met groot plezier in
de Plantage en genieten van het buiten werken, het vrije
gevoel dat dat geeft.
Met het mooie weer van de laatste weken helemaal,
maar ook bij regen. Een kwestie van ‘gewoon regenkleding aan’. Alleen als het met bakken uit de hemel komt,
is het ‘wachten tot het over is’. Ze poseren hier met
misschien wel hun belangrijkste gereedschap, de schoffel.
Maar ook met de hand en op de knieën wordt de overwoekering tot op de grindpaden (!) verwijderd. Kortom,
dit team maakt Schiedam een beetje groener en mooier.

van slagroom….
Slagroom kan worden bereid uit verschillende soorten dunne
room die van de volle melk wordt geschept. Slagroom is ook
te koop in een spuitbus als spuitslagroom. Daarin zit als drijfgas (of verpakkingsgas) lachgas, N2O (E942). In plaats van het
kopen van een spuitbus, kun je voor het spuiten van slagroom
ook een spuitzak gebruiken.
Nou zal je denken, “is die niet goed bij zijn hoofd?”, en dan
zeg ik “dat klopt helemaal”, totaal van slag ben ik er van...
slagroom. Het doet iets met je, je wordt er knap misselijk van
als je er te veel van eet, ik heb van horen zeggen dat het je dik
maakt en het is zeker niet goed voor hart & bloedvaten, maar
daar is het toch niet om te doen….
Vorige maand is er een diepgaand onderzoek gedaan: “Waar
irriteren we ons in de buurt aan?” Ik persoonlijk irriteer me
mateloos aan de lege energy drinkblikjes en ander plastic zwerfvuil in de straat. Ruim dan ook op wat er in het park voor
mijn voeten komt. Soms als ik met onze plastic zak met afval
naar het begin van de straat loop, wil ik nog wel wat onderweg oppakken, maar het is ondoenlijk, het zou verboden moeten worden, het weggooien ervan op straat, zou ik zeggen!
Hoge Boetes uitdelen voor deze luiheid!
Frappant was dat kinderen een top drie hadden van 1. hangjongeren, 2. te hard rijden binnen de bebouwde kom en als
laatste zwerfafval, met specifiek de slagroomspuitpatronen.
Goed scrabblewoord zou je zeggen, SLAGROOMSPIJT, maar
het zijn dus die kleine metalen patronen die je gebruikt om je
Isi Gourmet Whip 0,25L mee op druk mee te krijgen. Chefs
gebruiken het in de keuken om er allerlei geweldige schuimp-

jes mee te creëren.
Ik zie deze capsules ook overal en nergens slingeren, langs de
straat – bij de oprit van de snelweg – waarschijnlijk worden die
al rijdend uit de auto gegooid. Ik ben erop gaan letten en heb
al regelmatig auto’s zien rijden waarin jongeren al rijdend met
een opgeblazen ballon in de auto zitten. Toch apart, niemand
jarig.
Nu gaat ik niet belerend lopen te zijn, maar ballonnetjes met
lachgas, zal best grappig zijn, ik heb het zelf nooit geprobeerd,
was het ook niet van plan, maar al dat eenmalige plastic kan
eigenlijk niet meer gebruikt worden. Ballonnen, weggooi-oordoppen & rietjes om door te drinken, moeten we daar niet
wat anders voor verzinnen? Karton, bamboe of gewoonweg
niet meer gebruiken.
De slagroompatronen worden na gebruik in de roes weggegooid, blij en gelukkig, ook de verpakking van het drive
trut-restaurant wordt na consumptie het raam uit gepleurd, in
extase van je bucket hot wings & je denkt nergens meer over
na, je draait je raam open en al rijdend gooi je het op straat.
Blij en gelukkig ga je onderweg naar de volgende kick in je
leven.
Laten we eens een andere manieren gaan zoeken voor ultieme
blijheid. Zeg maar het geluk in de samenleving, waarin we als
mensen gelijk zijn en we allemaal de kans krijgen er iets moois
van te maken. Zou toch mooi zijn, een soort van slagroom op
de taart!
Groet van Spuit11
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PLANNEN RODE KOFFER

- TUINLAAN 50

HERDENKING 4 MEI

Alhoewel 1945 ver achter ons ligt,
zijn er nog elk jaar talloze redenen
om de mensen te herdenken die om
allerlei redenen omkomen of waarvan de rechten afgenomen worden
omdat ze anders zijn. Onverdraagzaamheid is nog altijd heel dichtbij.
Dat verklaart misschien waarom
jong en oud in groten getale deelnemen aan de 4 mei bijeenkomst
rond het standbeeld in het park.
Zeer symbolisch wordt een heel
grote kring gevormd die de verbondenheid symboliseert en ook getuigt
van onze vrijheid.

In zo’n levendige buurt als de Plantage gebeurt altijd
wel iets. Begin maart werden we ‘opgeschrikt’ door een
bouwaanvraag voor 14 appartementen in het pand van
de Rode Koffer – Tuinlaan 50. Veertien appartementen variërend in grootte van 35-102 m2, totaal 728 m2.
Past dat allemaal in dat ene pand? En hoe dan? Snel een
afspraak gemaakt op maandag 12 maart op het stadskantoor om de bouwaanvraag in te zien.
Voor een rijksmonument zijn de plannen erg summier.
Er is wel wat bouwhistorisch onderzoek gedaan, maar
geveltekeningen en doorsneden zijn er niet bij. In de aanvraag stelt men dat ze teruggaan naar de oorspronkelijke
woonbestemming en dat de gevels niet wijzigen. Maar
aanpassing aan de woonfunctie moet door isolatie en
ventilatie bijna wel wijzigingen geven. Daglichttoetreding
aan de achtergevel lijkt op papier ook in orde, maar in
werkelijkheid is daar (door de overhellende gevel van de
Sodafabriek) geen daglicht.

melden dat het parkeren voor de 14 appartementen
volgens de nieuwe norm (14 x 0,7 = 9,8 P) niet meer
parkeerdruk oplevert dan het voorgaand gebruik. Dit
was voor woning, kantoor en café 10 parkeerplekken.
Na een paar keer telefonisch contact in de weken
daarna is de reactie van de gemeente dat er een brief
uitgaat naar de aanvragers dat stukken moeten worden
aangevuld. Vanwege de complexe aanvraag krijgen ze
daar zes weken voor. En wat betreft de daglichttoetreding aan de achtergevel geldt dat als er op minder dan 2
meter een obstakel (of andere gevel) is deze opening
dan niet meetelt voor het daglicht.

De twee woorden ‘vrijheid’ en
‘verbondenheid’ sieren de rand
van de boombeschermer rond de
Anne Frankboom en zo is ook deze
boombeschermer een uiting van dit
gedachtengoed.
Sinds de kop van de Plantage is heringericht is de ruimte nog geschikter
voor de jaarlijkse plechtigheid.
Namens de Bewonersvereniging
hebben Riet Zuiderweg en Huib
Sneep een bloemstuk gelegd. Andere jaren was het de gewoonte dat
kinderen de krans legden, maar dit
jaar waren ze allemaal elders aan
het genieten van hun meivakantie.
Tekst: Huib Sneep, foto: Han Elskamp

Het laatste bericht is dat de aanvraag wordt ingetrokken. Maar je weet maar nooit hoe het verder gaat, want
in zo’n levendige buurt als de Plantage gebeurt altijd wel
iets...
Hierbij een foto van de ingediende aanvraag, begane
grond nieuwe situatie. Een aantal appartementen ligt op
de eerste of tweede verdieping.

Tijd voor overleg met de behandelend bouwinspecteur
dus. Hij heeft de plannen zelf nog niet bekeken (druk,
druk, druk...) maar we spreken af dat ik hem na een goede
week weer bel, dan weet hij meer. Wel weet hij vast te
Tekst: Kirstain Houweling, tekening uit aanvraag vergunning
10
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Proef! de Plantage – Editie 2018
Na het grote succes van vorig jaar hebben Willemijn
Sneep en Suzanne Uiterwijk dit jaar de tweede editie van Proef! de Plantage georganiseerd. Proef! heeft
vorig jaar naam gemaakt in Schiedam. Lokale ondernemers deden graag (weer) mee aan het festival. De
muziek programmering is gedaan door mensen van
Were We’ve Met festival (zaterdag) en Music Distillery

(zondag). Nieuw in het programma was de samenwerking met de Sodafabriek, waar onder andere een high
wine plaats vond. Daarnaast waren er meer activiteiten
grenzend aan De Plantage, zoals de kunstroute met de
Ketelfactory en het inloopconcert in de Plantagekerk. De
herkenbare opzet met nieuwe ingrediënten zorgde voor
een leuk en verrassend weekend!
Tekst: Mirjam Ott, Foto’s: Rogier Brans
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BEDRIJVEN IN DE PL ANTAGE BANT
- HUIZE BR A

Foto links: Mevrouw Krijger hangt de vlag uit op
koninginnedag, zonder te weten dat zij die dag
een lintje van de koningin zou ontvangen (foto
rechts).

Huize Brabant was jarenlang de enige winkel op de Tuinlaan.
Deze groeide uit tot een begrip in Schiedam door de eigenaren
Janny Krijger-Ribbens (geboren 2 maart 1917, overleden 19 augustus 1998) en Willem Krijger (geboren 22 november 1915,
overleden 29 april 1992). Na het overlijden van mevrouw Krijger in 1998 werd de zaak gesloten, maar sinds 2015 is hier weer
een nieuwe telg uit het nageslacht Krijger actief, Sander Krijger.
In 1994 interviewde ik samen met buurvrouw Ellie mevrouw
Krijger. Bewoners van Plein Eendragt en directe omgeving
deden onderzoek naar de geschiedenis van de buurt. Er is toen
veel materiaal verzameld, maar dat is blijven liggen. Ook letterlijk, in een ordner (gelukkig). We begonnen indertijd met het
interviewen van mensen die al langer in de buurt woonden en
mevrouw Krijger was de eerste. Dat leverde een interessant
stukje geschiedenis op:
‘Het huis Tuinlaan 98 is in 1906 gebouwd. Het wordt nu, anno
1994, bewoond door mevrouw Krijger. Zij kwam vanuit het
Brabantse Raamsdonkveer direct na de Tweede Wereldoorlog
naar Schiedam, samen met zeventien andere Brabantse meisjes. Brabant was al in 1944 bevrijd en was er veel beter aan
toe dan de provincies boven de rivieren, die de hongerwinter
in dat jaar nog moesten doorstaan. De groep uit Brabant, de
14
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Julianakolonne genaamd, kwam hier om hulp en zorg te bieden
en werd gehuisvest in Tuinlaan 98.* Mevrouw Krijger die de
leidster van de groep was, heeft het pand nooit meer verlaten
en tot de dag van vandaag is zij actief in de fotozaak die op
de benedenverdieping gehuisvest is. Direct na haar aankomst
stond er een jongen op de stoep die zij al in Raamsdonkveer
had ontmoet. Hij was fotograaf in Willemstad, maar zocht ander emplooi nu daar alles gebombardeerd was. Uiteraard werd
hij toen op een ander adres ondergebracht, maar uiteindelijk
gingen zij als jonggehuwd stel op nummer 98 wonen. Eerst
werd het pand gehuurd en later gekocht. Het was toen een
herenhuis zoals alle andere panden in dat rijtje Tuinlaan, tussen
het pand van de PTT en Plein Eendragt. Voordat het PTT-gebouw er stond, stonden op die plek ook van deze huizen, die
in 1925 werden afgebroken om plaats te maken voor het postkantoor, wat ook al weer achterhaald is, want toen het te klein
werd, is het huidige pand aan de Lange Nieuwstraat gebouwd
(inmiddels is hier ook geen postkantoor meer gevestigd, red.)
Het pand nummer 98 onderging in 1962 een verandering, toen
werd namelijk de benedenverdieping tot winkel verbouwd. De
gevel is verder onveranderd gebleven aan voor- en achterzijde. Wel is er inwendig gemoderniseerd. Zo is er op de eerste
15

Foto links: Dhr. Krijger aan
het werk in de winkel.
Onder: Sander Krijger.

verdieping van twee kamers één grote kamer gemaakt, zoveel
handiger voor het gezin Krijger dat zes kinderen telde. Wanneer de familie aan tafel zat, vlak voor het raam aan de voorkant, hadden zij een mooi uitzicht. Het had ook nog praktisch
nut, in ieder geval in de winter, wanneer de bomen kaal waren.
De komst van rector Herfst van het gymnasium aan de overkant, elke morgen stip twee minuten voor acht, gaf aan of je
rustig of snel kon ontbijten.
En wat een en enorme speelgelegenheid voor de kinderen die
in de Tuinlaan woonden, op een gegeven moment woonden
er wel 70! Ouders hielden wel hun hart vast wanneer die in
de Plantage gingen spelen, aan weerszijden was een sloot. In
menig gezin kwamen kinderen ’s avonds aan tafel met een typisch modderluchtje… Voor ouders misschien een prettig idee
dat de sloot in 1950 gedempt is. Er verdween nog meer, de
reigerkolonie, de muziektent, de fontein. In de Plantage vonden
altijd diverse evenementen plaats.
16
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In de herinnering van mevrouw Krijger, was de Tuinlaan altijd
een deftige laan die werd bewoond door notarissen, dominees,
advocaten, dokters en branders. Een van de bewoners was
Alewijn de Groot, van zijn vrijgevigheid wordt nog steeds geprofiteerd (in 1956 richtte hij het De Groot Fonds op red).
In zijn tijd was deze De Groot een bescheiden man. Toen hij
werd uitgenodigd om ergens de eerste paal te slaan, wachtten de verzamelde belangstellenden hem op. De verbazing
was groot toen een man op de fiets zich meldde met de mededeling “goedemiddag, ik ben De Groot”. Hij gaf vooral gul
aan culturele instellingen, maar ook schonk hij de fontein ter
verfraaiing van de Plantage.’ Tot aan haar overlijden zette mevrouw Krijger de zaak voort. Naast de verkoop van fotografiebenodigdheden kon je bij Huize Brabant pasfoto’s laten maken
en zelfs een abonnement krijgen om voor f 0,10 een fotokopie
te maken.
Tot zover mevrouw Krijgers verhaal. Nu heeft kleinzoon Sander
het bedrijf op deze locatie voortgezet, zij het wel in de vorm

van bedrijfsvoering anno 2018. Na sluiting van de zaak bleef het
lange tijd stil op Tuinlaan 98. De winkel had inmiddels al een
filiaal in de Hof van Spaland. Niet zo vreemd met een vader en
grootvader als fotograaf, had Sander ook vroeg belangstelling
voor fotografie en kwam in 2002 te werken in de winkel in
Spaland. Na het overlijden van zijn vader, Anne Krijger (1950
-2006), nam hij de zaak over. In de tijd van deze overname, begon er een kentering in de fotografiewereld. Het begin van een
totale omwenteling. Internet kwam op, mensen gingen online
kopen en langzamerhand veroverde de digitale fotografie de
plek van de analoge. Dat betekende de sluiting van vele fotozaken, ook Huize Brabant in Spaland. Sander ging mee met de
veranderingen en begon weer op de Tuinlaan, waar hij samen
met zijn vrouw Marianne al woonde. Nu met online verkopen
en als fotograaf. Als het laatste krijgt hij het steeds drukker en
er begint al een specialisatie te ontstaan: het fotograferen van
vooral ‘fashion’, de wereld van modellen en mode. Dat kan
heel basic in de studio, waarbij ook visagie en stylisten worden

ingehuurd, maar ook op locatie. Wellicht heeft u hem al gezien bij een shoot in de Plantage... Maar hij is als fotograaf heel
breed georiënteerd, hij heeft reclame-opdrachten, soms grote
campagnes en fotografeert producten voor websites. Ook af
en toe een bruiloft of een kinderportret. Hij hecht aan een
snelle werkwijze, waar klanten natuurlijk erg prijs op stellen.
Iedereen is nu misschien fotograaf, maar er blijft nog veel over
waar een professional voor nodig is. Mocht u er een nodig
hebben, kijk op www.huizebrabant.nl.
Ook leuk om te weten is dat Sander zo’n beetje de hoffotograaf is van de Plantage. Net als vorig jaar legt hij het evenement Proef! de Plantage vast.
Tekst: Julia Snikkers, Herkomst foto’s: archief familie Krijger
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Foto’s, tekst en opmaak:
Mirjam Ott
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PL ANTAGEKRO

NIEK

Aadje
De eerste keer dat ik zijn aanwezigheid opmerkte was in februari. Het had gesneeuwd en achter de gesloten poort waren
voetstappen zichtbaar die in de richting van het verlaten gebouw gingen dat grenst aan de Buitenhaven. De sneeuw had
zijn aanwezigheid verraden.
Aadje heette hij en hij had zijn intrek genomen in een deel van
het verlaten pand dat vroeger eigendom was van de KPN en al
meer dan twintig jaar leeg staat. Tijdelijk, zei hij, zijn huissie was
afgebrand en hij wachtte op een nieuwe woning. De gemeente
had alle medewerking toegezegd en ook zijn advocaat was met
zijn zaak bezig.
Vanaf dat moment groette hij joviaal en noemde ons de aardigste buren die er bestaan. Regelmatig liet hij dat merken door
een bosje bloemen aan de voordeur te hangen. Hoe hij binnenkwam is nog steeds een raadsel, maar hij presteerde het

altijd het gesloten hek open te krijgen. Hij had een sleutel, zei
hij, gekregen van de eigenaar.
Regelmatig reed hij met zijn karretje het terrein op met spullen
die je meestal bij Het Goed vindt. Aadje was duidelijk een
voorstander van het kringloopproces, maar je kreeg toch sterk
de indruk dat dat proces bij hem stokte. De ruimte voor het
gebouw werd steeds meer een opslagplaats van troep: fietsen,
ijzeren staven, etalagepoppen, een loodzware brandkast (geopend en leeg, dat wel). Binnen sliep hij in een tentje omdat
het nogal lekte. Hij had verwarming en elektriciteit die hij aftapte bij de KPN. Zijn huiskamer was van alle gemakken voorzien; vooral de manshoge koelkast trok de aandacht.
Bewoners rondom de Plantage komen en gaan. De oude bewoners houden het om uiteenlopende redenen voor gezien
en een nieuwe lichting trekt met veel enthousiasme in het

vrijgekomen pand. Dat gaat vaak gepaard met een periode
van breek- en sloopwerk, maar na verloop van tijd keert de
rust terug. De nieuwe bewoner probeert zich te voegen in de
ongeschreven regels van de buurt en het huis haalt opgelucht
adem, hoewel de nieuwe onderdelen nog wat onwennig aanvoelen.
Ook Aadje was zo’n nieuwe bewoner. Iemand met een geheel
eigen kijk op het in bezit nemen van de ruimte. Voor hem
golden geen regels, geen huur- of koopovereenkomsten. Hij
bezat de vaardigheid die aan zijn laars te lappen en met zijn
innemende babbel je te overtuigen van zijn goede wil en de
tijdelijkheid van zijn aanwezigheid.
Hij kreeg regelmatig bezoek van politie, handhaving en zelfs
maatschappelijk werk. Iedereen kende hem. Hij was een van
de vele stadsnomaden die rondzwierven en in de marge van
de maatschappij hun kostje bij elkaar harken: legaal en illegaal.
Hij beschikte over een rijke fantasie. Zijn grootste makke was
echter dat hij geen nee kon zeggen tegen mensen die in hetzelfde circuit verkeren. Steeds meer “vrienden” kwamen hem
‘s nachts opzoeken voor een slaapplaats of een consumptie van
welke aard dan ook en dat ging vaak met veel lawaai gepaard.

groeide, het aantal gasten nam toe evenals de nachtelijke overlast. Tot het laatst probeerde Aadje zich staande te houden.
Zijn verhalen klonken bizar, steeds weer had hij een nieuwe
smoes, maar -eerlijk is eerlijk- hij sprak zichzelf nooit tegen.
Uiteindelijk gebeurde het onvermijdelijke: de instanties grepen
in. Op een hectische woensdag werd alles met en zonder uniform uit de kast gehaald. De mannen en vrouwen van politie, handhaving, brandweer en gemeente reden af en aan met
maar één opdracht: “dicht timmeren”. Een gespecialiseerd
bedrijf was snel ter plekke evenals de Irado die het grootste
deel van Aads handeltje meenam. Afspraken werden gemaakt,
telefoonnummers uitgewisseld en de rust was weergekeerd.
Tot opluchting van de omwonenden.

Aadje is natuurlijk de verliezer, hoewel hij ongetwijfeld ergens
anders wel weer op zal duiken. Na een week stond hij gewassen en netjes gekleed voor de deur om afscheid te komen
nemen. Hij kreeg binnenkort een nieuw huissie en woonde zolang bij zijn zus op het woonwagenkamp. Hij maakte een montere indruk en toch voelde het alsof ik hem had laten vallen. Hij
was geen slechte buur. Had andere gewoonten dan de meesten van ons. De slechte buur is de KPN, die al decennialang
haar panden aan de Tuinlaan laat verkrotten en eigenlijk zorgt
Je kon zien aankomen dat dit fout zou gaan. De berg rotzooi voor de meeste overlast, maar daarop niet aanspreekbaar is.
Kronikeur
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Geen 18, geen alcohol. Geniet, maar drink met mate.

HET VERHAAL VAN ONZE

SPECIALE BLEND
Graandistillaten en gelagerde granen-eau-de-vie

Sinds 1691 stookt de familie Nolet in Schiedam jenevers
met karakter. Die stook je niet zomaar, die stook je met
passie en geduld. Het geduld dat Carel Jr. en Bob Nolet, de
elfde generatie, hadden bij het creëren van KETEL 1 Matuur.
Onder toeziend oog van vader Carel Nolet Sr. stookten
zij samen met de meesterstoker van KETEL 1 deze
ambachtelijke jenever. De nieuwe trots in een lange en
rijke historie.

OUD PAPIER
2018

Colofon

De oude kranten in onze buurt
worden opgehaald door Irado in
samenwerking met de Jozefschool
voor aanschaf van o.a. nieuwe
schoolboeken. Steun dit initiatief
door uw oud papier elke tweede
donderdag van de maand in
kartonnen dozen buiten te zetten:

U kunt lid worden van de Belangenen bewonersvereniging ‘De Plantage’
voor 20 Euro p.p. per jaar.

12 juli
9 augustus
13 september
11 oktober
8 november
13 december

De kern is een speciale blend van hout gelagerde graneneau-de-vie, jeneverbessen en kruiden. Die krijgt alle tijd
om in fusten van eikenhout tot volle wasdom te komen.
Het resultaat proeft u terug in de gerijpte graanjenever die
zich KETEL 1 Matuur mag noemen. Eigenzinnig van karakter
en daarom niet onbeperkt leverbaar.

Lidmaatschap

BESTUUR

Riet Zuiderweg-Menu (secretaris)
Tuinlaan 92, Huib Sneep (voorzitter)
Tuinlaan 58, Rogier Brans (penningmeester) en Judith Rietveld (lid)

SECRETARIAAT

secretariaat@plantagebewoners.nl

Redactie

Ruimtelijke ordening

Tosca Vissers (mail@toscavissers.nl)

Hanging Baskets

Jan Meeuse (j.chr.meeuse@planet.nl),
Judith Rietveld (rietv866@planet.nl)

TELEFOONNUMMERS

IRADO
Afvalverzameling & werkzaamheden
openbare ruimte: 010-2621000

Groenvoorziening,

Dhr. Chris Smit: 010-2621000

Julia Snikkers, Tosca Vissers,
Mirjam Ott, Weke Ilik (Eindredactie)
Jolande Bosch (Vormgeving)

Geluidsoverlast/Milieuverontreiniging

Park

Havendienst

Riet Zuiderweg-Menu en Huib Sneep
(secretariaat@plantagebewoners.nl)

Welkom

Cock Janse (cockjanse@kpnmail.nl)

DCMR meldkamer: 0888 333 555

Binnenvaartschepen: 010-6315301

Politie Wijkteam Zuid

Dhr. Kees Koopmans: 0900-8844

xx
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PARKWERK
2018
Belangen- en Bewonersvereniging
de Plantage heeft al twintig jaar
een convenant met de Gemeente
Schiedam om gezamelijk zorg te
dragen voor het park.
Op de volgende dagen worden
buurtbewoners uitgenodigd
samen de handen uit de mouwen
te steken:

Zaterdag 21 april 10 - 12 uur
Zaterdag 12 mei 10 - 12 uur
Woensdag 6 juni 19 - 21 uur
Zaterdag 23 juni 10 - 12 uur
Zaterdag 7 juli 10 - 12 uur
Woensdag 22 aug. 19 - 21 uur
Zaterdag 22 sept. 10 - 12 uur
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EEN VERHAAL APART

KETEL1.NL

Van link s naar rechts: Rogier Bra
ns (Penningmeester) Judith Rietve
ld, Huib Sneep
(Voorzitter) en Riet Menu (Secre
taris). Foto: Rogier Brans

De Plantagekrant is het informatie- en ledenblad van belangenen bewonersvereniging ‘De Plantage’. De inhoud geeft niet voetstoots de
meningen/standpunten van de vereniging en/of haar bestuur weer.
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