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Nestkast voor huismus
Verlies door Blankenburgtunnel gecompenseerd
ROZENBURG | Rozenburg
en Vlaardingen krijgen
van Rijkswaterstaat in totaal 120 nestkasten voor
huismussen, ter compensatie van de aanleg van de
Blankenburgverbinding.
De eerste worden dit
weekeinde opgehangen.
LINDA PENDERS

De Rozenburgse Groenploeg hangt
zaterdag de nestkastjes voor huismussen op aan de oostrand van Rozenburg. Dit zijn de eerste exemplaren van zo’n 120 nieuwe nestkasten,
die komen aan de oostrand van Rozenburg en in de Zuidbuurt in
Vlaardingen.
Deze gebieden merken het meest
van de aanleg van de Blankenburgverbinding en Rijkswaterstaat compenseert hiermee het mogelijke verlies van huismusnesten door de aanleg van de nieuwe snelweg tussen de
A15 en de A20.
Afgelopen zomer is aan 200 bewoners van Rozenburg en Vlaardingen
gevraagd of zij in hun tuin misschien een nestkastje willen. Dit leverde zo veel enthousiaste reacties
op dat de benodigde tachtig compensatie-nestplekken snel waren ingevuld. Rijkswaterstaat besloot iedereen die zich had aangemeld, dus
120 mensen, een nestkas te geven.

Groenploeg
De vrijwilligers van de Rozenburgse
Groenploeg onderhouden de nestkasten aan die zijde van het Scheur
ook en zorgen ervoor dat ze na het
broedseizoen worden schoonge-
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maakt. „Wij hangen ze niet allemaal
op,” zegt Arno de Visser, coördinator
van de Groenploeg. „We maken
slechts een begin. Een ecologisch
bureau plaatst de rest. De bedoeling
is wel dat alle kasten voor de winter
hangen.”
De actie van Rijkswaterstaat sluit
goed aan bij het eigen nestkastinitiatief van de Groenploeg: „Betrokkenheid bij de natuur ligt ons na
aan het hart. We werken dus graag

mee. Wij hebben zelf ook nestkasten
ontworpen voor andere vogelsoorten, zoals pimpelmezen, koolmezen
en zwarte mezen. Die gaan we in
Rozenburg ook ophangen.”

Compensatie
Verkeersminister Melanie Schultz
van Haegen heeft 25 miljoen euro
beschikbaar gesteld ter compensatie
van de omstreden verbinding. Rozenburg wil graag van de boulevard

een wandelpromenade maken van
dat geld.
De compensatie voor Vlaardingen
bestaat verder uit onder meer een
verdiepte aanleg van de weg en uitbreiding van het Oeverbos. Ook
wordt afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht gemoderniseerd, waardoor de installatie
schoon water produceert, dat wordt
gebruikt om de waterkwaliteit in de
recreatieplas te verbeteren.

ROTTERDAM

‘Toestand
inhuisvan
Humanitas
alarmerend’
CAREL VAN DER VELDEN
De situatie in het Jan van der
Ploeghuis in het Oude Noorden
van Rotterdam laat zich vergelijken met een ‘strafkamp’. Dat
meent raadslid Dries Mosch
(Leefbaar Rotterdam).
Vorige week besteedde AD Rotterdams Dagblad aandacht aan
de ontwikkelingen in het huis,
waar een beheerder vorige de politie inschakelde om een vergadering van bewoners te verstoren.
„Ik vind dat zeer alarmerend,’’
zegt Dries Mosch.
Mosch vraagt zich onder meer
af, waarom Humanitas geen beveiligingscamera’s ophangt. „Bewoners voelen zich onveilig door
ongure types die in het atrium
rondhangen.’’
Mosch heeft klachten van diverse aard ontvangen. Ouderen
mogen niet meer roken in het
atrium, nadat het met bewonersgeld betaalde rokersprieeltje vorige week plots werd afgebroken.
„Dit gebeurde met de smoes
dat dit een ondermijnende commerciële activiteit zou zijn, maar
het is een nieuwe stap in de psychologische oorlogsvoering. Vorige week moesten de bewoners
ook een sleutel inleveren van een
ruimte waar ze al 2 jaar zonder
problemen vergaderen.’’
Dries Mosch vindt dat het Rotterdamse college moet ingrijpen.
„Ik hoop dat de burgemeester de
directie van Humanitas om opheldering vraagt. Deze mensen
verdienen een rustige oude dag.’’

Zeehond vernoemd
naar provinciebaas
THEO TEITSMA
OUDDORP | Commissaris van de

koning van Zuid-Holland Jaap
Smit heeft er een naamgenoot
bij: een zeehond.
Het dier, dat is opgeknapt in crèche A Seal in Stellendam, is vernoemd naar de provinciebaas.
Burgemeester Ada Grootenboer
van Goeree-Overﬂakkee had de
zeehond geadopteerd en kreeg de
keus voorgelegd hoe hij moest
heten. Ze antwoordde direct ‘Jaap’.
„Een impulsgedachte,’’ legt haar
secretaresse uit. „Zij en de commissaris waren bij A Seal en de
burgemeester moest een naam kiezen. Ze keek toen opzij en had haar
keus gemaakt.’’ Dat was overigens
vanwege zijn naam, niet vanwege
enige gelijkenis met de commis-
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saris, verzekert de secretaresse.
Op het strand van Ouddorp liet
Grootenboer, samen met haar
jongste en oudste dochter, Jaap en
de geadopteerde zeehond Ami vrij.

College Albrandswaard weg
ALBRANDSWAARD | De poli-

tieke situatie in Albrandswaard gaat van kwaad tot
erger. Het college van b en w
stapte gisteravond op, nadat
het een motie van wantrouwen van oppositiepartij EVA
niet wilde afwachten.
De coalitie van VVD, CDA en
CU/SGP had al eerder het ver-

trouwen verloren van de grootste partij, VVD. Gisteravond
kwam het daadwerkelijk tot een
aftreden. Wethouder Johan van
Wolfswinkel (CU/SGP) gaf een
bewogen verklaring af. „Ik heb
mijn baan opgezegd om deze
gemeente te dienen. De situatie
waarin wij zitten, moeten wij
ons allemaal aanrekenen.’’

