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WAT GEBEURT ER BIJ DE SLOOP? KIJK BINNENIN VOOR ALLE STAPPEN

Wielewaalse Wortels
Tuinen van onbewoonde huizen blijven niet on-
gebruikt. Wielewaalster Joke Broekzitter kwam 
destijds met het idee om hier adoptietuinen van 
te maken. 
Een vriendelijke manier om de buurt in de over-
gangsperiode aangenaam te houden. Zo zijn er 
nu bijvoorbeeld echte Wielewaalse Wortels te 
eten. Ragnhild Diepens coördineert deze tuinen 
en vertelt er meer over op het blog 
www.ditisonsrotterdam.nl/ragnhild-diepens-
vertelt-over-adoptietuinen-wielewaal. 

Naar de rechter
Van de BOW/HVW en de Unie van en voor de 
Wielewaalers hebben wij een dagvaarding 
ontvangen. Zij eisen daarmee van Woonstad 
Rotterdam het te koop aanbieden van de oude 
woningen in de Wielewaal aan de huurders, ont-
binding van het convenant dat is getekend voor 
de ontwikkeling van de Nieuwe Wielewaal en het 
stoppen van de sloopwerkzaamheden. 

Woonstad is ervan overtuigd niet onrechtmatig 
te hebben gehandeld bij de ontwikkeling van de 
Nieuwe Wielewaal en zet daarom de ingeslagen 
weg voort. Wij blijven natuurlijk open staan voor 
een gesprek, maar zullen ons ook voorbereiden 
op de gang naar de rechter die is gekozen. 

Zolang er geen uitspraak is van de rechter, hou-
den huurders en kopers hun rechten en plichten 
die volgen uit het convenant.

Maatregelen wateroverlast in 
De Wiel en De Waal
De appartementsgebouwen De Wiel en De Waal 
krijgen binnenkort hardglazen lamellen op de 
galerijen, zodat de wateroverlast die ontstond 
bij hevige regenval wordt voorkomen. Door de 
wateroverlast vielen de liften uit. De lamellen 
zullen standaard dicht staan, maar vanzelf open 
gaan wanneer de temperatuur te hoog wordt of 
er rookontwikkeling is. Dan wordt er voldoen-
de geventileerd en kan de temperatuur weer 
zakken. 

De lamellen worden begin september geleverd. 
Aannemer Slokker gaat de lamellen direct 
daarna plaatsen. De hekwerken op de galerijen 
worden iets naar achter geplaatst, zodat ze de 
lamellen niet zullen beschadigen. De elektri-
cien begint al eerder met zijn werk en legt de 
bekabeling op de eerste verdieping aan tegen de 
onderzijde van de galerijen, zodat ook die beter 
zijn beschermd tegen water.De werkzaamheden 
zijn naar verwachting in de loop van oktober 
afgerond. Het werk zal enige overlast geven, 
zoals lawaai, maar dit wordt zo beperkt mogelijk 
gehouden.

Voortgang sloop, bewaken van de leefbaarheid
Leegstaande, te slopen huizen lang laten staan 
helpt niet om de leefbaarheid in de Wielewaal 

op niveau te houden. Lege huizen nodigen 
helaas nog wel eens uit tot vandalisme of zelfs 
diefstal van bouwmaterialen of kraak. Voor kin-
deren kunnen het aanlokkelijke speelplekken 
lijken, maar er kunnen juist gevaarlijke situa-
ties door ontstaan. Daarnaast kunnen plekken 
waar niemand meer woont ertoe leiden dat 
mensen zich niet meer prettig voelen op straat.

De woningen in de Wielewaal zijn aan het einde 
van hun levensduur. Met de redenen die hier-
boven worden genoemd is het verstandigste om 
de blokken van huizen die leeg zijn gekomen te 
slopen.

Het puin verdwijnt uit de wijk, de hekken wor-
den weggehaald en er komen overzichtelijke 
groene velden bij. Tevens zal het bouwverkeer 
dan veiliger door de buurt kunnen rijden. Om de 
leefbaarheid zo goed mogelijk in stand te kun-
nen houden in tijden van sloop, worden huizen-
blokken die leeg zijn daarom zo snel mogelijk 
weggehaald.

Ongelukkige planning brandweeroefening
Maandag 2 oktober oefende de brandweer in 
twee leegstaande en gesaneerde woningen aan 
de Melchertstraat. Het bleek helaas een onge-
lukkige samenloop van omstandigheden te zijn.
De brandweer dient regelmatig te oefenen om 
in goede paraatheid te blijven, zodat ze hun 
werk optimaal uit kunnen oefenen wanneer het 
er echt om spant. Daarvoor worden slooppan-
den gebruikt, omdat deze al leeg zijn en zullen 
verdwijnen. Hiervoor zijn ze al eens eerder in 
de Wielewaal geweest en dat was met onze 
goedkeuring vooraf. Dat liep dit keer anders. 

Voor deze brandoefening was geen goedkeu-
ring gevraagd bij Woonstad. Na de onrust over  
de sloop- en saneringswerkzaamheden zou die 

toestemming ook nooit gegeven zijn. Mocht de 
brandweer in de toekomst nog willen oefenen 
en wij daar wel toestemming voor verlenen, 
dan informeren wij de wijkbewoners hierover 
vooraf. 

DE ZORGEN VAN DE WIELEWAALERS 
OVER DE ASBESTSANERING ZIJN DOOR 
ONS SERIEUS GENOMEN. NA EEN EXTRA 
CONTROLE WERD DOOR DE INSPECTEUR 
VAN DE GEMEENTE NOGMAALS BEVES-
TIGD DAT DE SANERING GEHEEL VEILIG 
EN VOLGENS DE REGELS VERLOOPT. 
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WAT KOMT ER KIJKEN BIJ DE SLOOP?
In de zomer is de asbestsanering doorgegaan, en sinds het einde van de zomer is ook de sloop 

van de leegstaande en gesaneerde woningen voortgezet. Voordat de grond waar een huis op 
stond is veranderd in een grasveld, wordt een aantal stappen doorlopen. De volgorde kan 

soms verschillen, maar de volgende 7 handelingen worden altijd uitgevoerd.

AFKOPPELEN VAN ELEKTRA, GAS EN WATERAANSLUITINGEN
de nutsbedrijven verwijderen voordat de sloop begint de bestaande gas-, 
elektra- en wateraansluiting van de woningen. Het huis is daarmee niet 
meer geschikt voor bewoning.

SLOOP
De woningen worden met een kraan afgebroken. De verschillende bouw-
materialen worden zo goed mogelijk gescheiden voor hergebruik. Na 
afloop van de sloop blijft dan alleen puin over op de bouwplaats.

KALE GROND AFWERKEN
Wanneer het puin weg is, wordt de grond waar de woningen stonden net-
jes achtergelaten. Zo kan de grond worden geëgaliseerd en ingezaaid met 
gras, zodat er in de tijd tussen sloop en het nieuwe gebruik van de grond 
een mooi veldje ligt. Of er worden wilde bloemen ingezaaid, zodat vlinders 
en bijen hier hun voedsel kunnen vinden. 

PUIN RUIMEN 
Het puin dat na de sloop overblijft wordt met een machine gemaald en 
met vrachtwagens afgevoerd. Het gemalen puin wordt vaak hergebruikt, 
bijvoorbeeld voor asfalt. Het ter plekke vermalen van het puin scheelt veel 
extra vrachtwagenritten door de wijk.

HEKKEN WEG
Op het moment dat de grond veilig is, wordt het terrein ‘vrijgegeven’ door 
de sloopaannemer. Dit betekent dat de hekken die om het terrein stonden 
kunnen worden weggehaald, behalve wanneer aansluitend iets nieuws op 
de grond wordt gebouwd.

3 ASBEST VERWIJDEREN: 
Als er asbesthoudende materialen in het huis zijn gebruikt, worden die 
uit de woningen verwijderd voordat deze gesloopt worden. Dit gebeurt 
op een gecontroleerde en veilige manier zodat de veiligheid van omwo-
nenden en de medewerkers van de aannemer altijd gewaarborgd blijft. 
Er bestaan strenge wettelijke voorschriften die gelden bij het verwijde-
ren van asbest en alleen bedrijven die daarvoor een certificaat hebben 
mogen dit werk uitvoeren.  

2 HEKKEN PLAATSEN: 
Huizen die worden gesloopt kunnen al loszittende delen bevatten die 
gevaar op kunnen leveren, en sommige mensen voelen zich uitgenodigd 
om bijvoorbeeld de ramen in te gooien. Om de veiligheid voor en tijdens 
de sloop zo goed mogelijk te bewaken, worden hekken geplaatst die het 
sloopgebied afschermen. De hekken voorkomen dat mensen – en zeker 
ook kinderen – zich in en op het sloopgebied begeven en dat gevaarlijke 
situaties ontstaan.
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