
UITSTEL GEEN AFSTEL
De eerste Nieuwsbrief na de zomervakantie had vol moeten staan 
met berichten en reportages over Masterclasses, het ‘Kijkje in de 
Keuken’ en andere bijeenkomsten. De realiteit is helaas anders.

Het Coronavirus bepaalt voor een belangrijk deel ieders agenda.  
Een agenda waar geen plaats is voor groepsbijeenkomsten.  
Noodgedwongen zijn alle bijeenkomsten tot 1 januari 2021  
opgeschort. Dat betekent niet dat er wordt stilgezeten. Er wordt 
naarstig gezocht naar manieren om de gang erin te houden en 
te zoeken naar alternatieve manieren om bijvoorbeeld de 
Masterclasses te organiseren. Zodra daar meer over bekend is, wordt 
u daarvan op de hoogte gebracht. De activiteiten in de werkgroe-
pen en projecten gaan gestaag door, zoals ook in deze Nieuwsbrief 
te lezen is. Stilstand is achteruitgang en met de nodige creativiteit 
en inzet kunnen er dit jaar nog flinke stappen worden gezet.   

Een duurzame aanpak in transport-
bewegingen middels een HUB voor 
vermindering in het aantal bewe-
gingen en minder hinder voor de 
omgeving (beweging van de HUB 
naar het project en weer terug met 
volle transport) is daarbij de achter-
liggende gedachte.

Locatie
Ad Bruijns spreekt gedreven over de 
uitdagingen van de werkgroep:
“Een fysiek goed bereikbare locatie 
waar materiaal opgeslagen en 
verwerkt kan worden is de eerste 
vereiste. Het is meteen ook de 
lastigste opgave want vindt maar 
eens zo’n plek. Het terrein zal zich 
binnen een straal van 20 km vanaf 
het centrum moeten bevinden 
anders schieten we ons doel voorbij. 
Maar willen we op een meer duur-
zame manier werken en samenwer-
ken dan is zo’n locatie essentieel. 
Het kan dienen als transsportpunt 
van grondstoffen en materialen, 
gronddepot en opvangpunt voor 
vrijgekomen materialen. 

Even simpel: bij een project komt 
grond vrij die je wellicht in een 
ander project kunt gebruiken. 
Dat geldt natuurlijk ook voor andere 
vrijgekomen materialen die herge-
bruikt kunnen worden. Het is dan 
misschien wel een project van een 
andere aannemer maar door de 
gezamenlijke aanpak levert het aan 
alle kanten voordeel op. Door de 
combinatie van aannemers zijn er 
dan wellicht minder auto’s nodig en 
kun je samen overgaan op elektri-
sche vervoermiddelen.”

Concreet
Vanuit de gemeente is een HUB zeer 
wenselijk om duurzamer te kunnen 
werken. Dirk Enzlin legt uit: 

Ad Bruijns

WERKGROEP HUB
Ad Bruijns (Bedrijfsleider Dura Vermeer) en Dirk Enzlin (Projectleider IBR) zijn de trekkers van de werkgroep 
HUB. In deze werkgroep, met brede vertegenwoordiging uit de gemeente en de markt, wordt onderzocht of 
een gezamenlijke HUB kan bijdragen aan betere efficiency op het gebied van logistiek en opvang van  
grondstoffen en materialen.
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“Het idee van een HUB is misschien 
niet zo nieuw, wel dat het in 
samenwerkingsverband wordt 
gebruikt door gemeente en ver-
schillende bedrijven. Dat is het 
prettige van Stadse Werken, er is 
een vast en concreet werkpakket 
waardoor we er echt in de praktijk 
mee aan de slag kunnen. 
Natuurlijk moeten we dan eerst  
een geschikt terrein vinden en 
natuurlijk zijn er hobbels als:  
hoe zit het vergunningtechnisch in 
elkaar en hoe pakken we het 
financieel aan? Maar we kunnen 
met die kleine groep van 10 aanne-
mers beginnen en het dan hopelijk 
voor elkaar krijgen. Helemaal mooi 
als we daarna nog verder kunnen 
uitbreiden.” 

Droom
Het is geen simpel klusje dat snel 
geklaard gaat worden, waarschuwt 
Ad. “We zitten echt nog in de 
verkenningsfase en er valt nog veel 
te onderzoeken maar alle leden van 
de werkgroep zien het, ieder vanuit 
zijn eigen expertise, echt voor zich. 
We zijn nu bijvoorbeeld aan het 
onderzoeken of er subsidiemoge-
lijkheden zijn en of we beheer en 
administratie met behulp van SROI 
inzet zouden kunnen regelen. 
Misschien zelfs wel met een leerpro-
gramma daaraan gekoppeld.  Het is 
misschien nog toekomstmuziek 
maar als die locatie er eenmaal is 
kunnen we echt stappen maken.”
Dirk laat het realisme even voor wat 
het is: “Het is echt een droom:  

een gezamenlijke opslag, elektri-
sche shovels binnen de projecten 
en beheer van de locatie door SROI 
inzet. 

We moeten het alleen nog even 
waar maken en dat gaat niet van 
vandaag op morgen. Maar morgen 
is er sneller dan je denkt!”   

Dirk Enzlin

VERBORGEN PARELS
Landgoederen De Tempel en Nieuw Rhodenrijs in de 
Schiezone behoren tot de verborgen pareltjes van 
Rotterdam. Deze twee landgoederen worden  
herontwikkeld tot een recreatieve trekpleister in  
de grootschaliger ontwikkeling van de Noordrand  
en Schiezone tot natuur- en recreatiegebied. De 
historisch waardevolle structuren van deze twee 
rijksmonumenten worden hersteld en een woon- 
zorgcomplex wordt als nieuwe functie toegevoegd. 

Voor de toegankelijkheid van het gebied is een par-
keerplaats een must. Niet alleen voor de bezoekers van 
het park maar ook voor de wandelaars en fietsers in het 
gebied. Een weiland wordt geschikt gemaakt om te par-
keren. Het weiland behoudt zijn groene uitstraling door 

meerdere bomenrijen en ontwatering van droge 
greppels. Een verharde in/uitrit moet het weiland 
toegankelijk maken.
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Samenwerking en subsidieregeling 
Het plan is een samenwerking tussen de gemeente en 
Natuurmonumenten. Natuurmonumenten gaat voor 
het beheer en onderhoud van de parkeerplaats zorgen. 
De financiering van de herstructurering is grotendeels 
afkomstig van subsidies vanuit de gebiedsontwikkeling 
Noordrand en de provincie Zuid-Holland. Aan deze 
financiering zijn ook voorwaarden verbonden met 
betrekking tot de opleverdatum. Dit maakte de keuze 
voor een convenantopzet logisch. Immers: door ge-
bruik te maken van gedeelde kennis is een snelle 
uitvoering mogelijk.
Projectleider Gerard Poiesz van de gemeente legt uit:
“Er was veel haast met het project omdat de subsidie-
regeling ten einde liep. Dat had weer te maken met de 

lange periode van afspraken maken tussen de initiatief-
nemende partijen. Een tweede reden om voor de 
convenantoptie te kiezen was dat er bij de gemeente 
weinig ervaring is met het type ‘weilandparkeerplaats’. 
We hebben twee aannemers in de hand genomen om 
tot een uitvraag te komen. Dat was best even wennen 
omdat het een hele open setting was. De van oudsher 
wat terughoudende attitude naar elkaar was eigenlijk 
afwezig. Echt een verademing.”

Remmende voorsprong
Dennis van der Werff (Van der Werff Groep Alphen a/d 
Rijn) was in het voortraject betrokken bij de totstand-
koming van de uitvraag. 

Lees verder op de website  

De vijfde aflevering van Wat Zeggie staat inmiddels op 
ons eigen youtubekanaal ‘Wat Zeggie’  Je kunt geheel 
gratis deelnemen aan dat youtubekanaal, een kwestie 
van ‘subscribe’ aanklikken. Het liefst willen we zoveel 
mogelijk deelnemers aan ons kanaal verbinden. 
Geef ook vooral reacties op de filmpjes en deel ze op 
social media. 
De vijfde aflevering maken we kennis met 
Reginald Hiwat die dankzij de SROI opgave weer de 
handen uit de mouwen kan steken.  

https://buitenwerk-rotterdam.nl/artikelen/
https://www.youtube.com/channel/UCJHfzaTOygydKKTJeIFsXXg
https://www.youtube.com/watch?v=vdX6bZlAoNM&t=4s

