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Voortgang herinrichting Proveniersingel
Op de gemeentelijke website www.rotterdam.nl/spoorprove-
nier.nl kunt u de ontwikkelingen en de actualiteit m.b.t. de 
herinrichting van de Provenierssingel en de Spoorsingel bij-
houden. Via twitterberichten (spoorprovenier@spoorprovenier) 
wordt u op de hoogte gehouden van de allerlaatste actualiteit. 
U kunt zichzelf als “volger” op Twitter registreren om zo nog 
sneller geïnformeerd te zijn, maar de twitterberichten staan 
ook op de site.
Een andere website: www.singelplanrotterdam.nl geeft veel 
interessante informatie over de geschiedenis van het singel-
plan Rotterdam en de aanloop naar de herinrichting van onder 
andere de Provenierssingel. Deze website wordt vanaf nu niet 
meer bijgehouden/vernieuwd. 

Actuele informatie uit het projectteam Spoor- en 
Provenierssingel van de Deelgemeente Noord

Bij monde van Anne Mollema kregen we onderstaande
update van de ontwikkelingen:

Riolering: uit nader onderzoek blijkt dat het riool niet alleen 
aan de noordzijde, maar ook aan de zuidzijde van de Prove-
nierssingel moet worden vervangen. Dus ook aan de zuidzijde 
moeten de huisaansluitingen worden opgegraven. Dit opgraven 
gaat in elk geval niet voor half maart starten. De exacte datum 
wordt via de website nog bekend gemaakt. 

Meldpunt Rotterdam
De gemeente Rotterdam heeft sinds enige tijd een centraal 
meldpunt “14010 antwoordt”. Door te bellen met het nummer 
14010 kunt u vragen, opmerkingen of klachten over onder ander 
de buitenruimte kwijt. U kunt hierbij denken aan de wegen, de 
verlichting, parkeren, zwerfvuil en ophalen grofvuil. Je klacht 
wordt serieus behandeld, je krijgt een volgnummer waarmee 
je het proces van de klachtbehandeling kunt volgen en, het 
allerbelangrijkste, de klacht wordt daadwerkelijk verholpen.

Planning: Dit besluit is heel recent genomen. Het vervan-
gen van de riolering vraagt altijd minimaal negen maanden 
voorbereidingstijd. Wachten met de verdere uitvoering van 
de plannen op het gereed zijn daarvan zou een onaccep-
tabele vertraging van het singelplan als geheel betekenen. 
De geplande startdatum van oktober 2012 zou niet gehaald 
worden Daarom is besloten om de uitvoering te beginnen op 
de Spoorsingel. Als dat klaar is start de uitvoering van de 
Provenierssingel.

Beschoeiing: De vervanging van de beschoeiing start in 
de week van 5 maart, met waarschijnlijk een start op 
de Provenierssingel. 

Zitplek Provenierssingel: ook de houten vlonder bij de zit-
plek wordt aangepakt. Het deel dat boven het water zweeft 
wordt weggehaald om bij de beschoeiing te kunnen. Het 
deel dat boven de grond hangt, blijft voorlopig staan totdat 
de nieuwe zitplek wordt gemaakt.

Tram: de RET heeft ook meer werk dan voorzien was. 
Oorspronkelijk zou de rails zoveel mogelijk worden her-
gebruikt maar vorige week is bekend geworden dat de RET 
toch budget heeft om de keerlus aan te pakken op de 
kop van de Provenierssingel en de twee wissels vlak bij 
de keerlus. 

Kerkbrug: misschien wordt de Kerkbrug niet helemaal 
vervangen. Elk moment kunnen de resultaten van het hout-
onderzoek (TNO) bekend worden Uitgangspunt is dat alleen 
de slechte delen vervangen worden. Op dit moment is dus 
nog onduidelijk of het beperkt blijft tot de leuning en 
het brugdek.

Jaarvergadering VBP
Noteer alvast in uw agenda: Jaarvergadering VBP op dinsdag 10 
april van 20.00-22.00 uur in Zorgcentrum De Provenier. 
U ontvangt nog een uitnodiging plus agenda voor die tijd in uw 
brievenbus, maar we willen u nu alvast zeggen dat het een bijzon-
dere jaarvergadering wordt, omdat we afscheid nemen van Hans 
Rombouts als bestuurslid. Het zou alleen al om die reden geweldig 
feestelijk zijn als er veel bewoners aanwezig zijn.

Het baggeren in november vanuit Raakvlak gezien.



In november 2011 zijn er een drietal werkgroepen  gestart 
die de voorbereiding en de uitvoering van het singelplan be-
geleiden.  Hierbij een kort verslag uit deze drie werkgroepen 
plus de namen van de singelbewoners die er deel van 
uit maken..

Werkgroep Groen (Willem van den Broek) 
Gelukkig kregen we nog een extra inspraakronde om samen met 
de gemeente de plannen voor het herstel van de singel na de 
rioolrenovatie door te spreken. Er is, door bezuinigingen, veel 
minder geld voor het grootschalig onderhoud aan plantsoen en 
vooral aan de bomen. In goed overleg met enkele bewoners is 
besloten om veel minder struiken te rooien dan eerst het plan 
was. Daardoor blijven de plantvakken ongeveer hetzelfde. 
De oudere, uitgegroeide struiken worden opgeruimd en de lege 
plekken aangevuld met leukere, in alle seizoenen bloeiende 
struiken.
Een aantal oude bomen wordt gerooid. Deze stonden al op de 
lijst om bijvoorbeeld over 3 of 5 jaar gekapt te worden, maar 
dat wordt nu tegelijk met de andere werkzaamheden gedaan. 
Wij krijgen daar een aantal prachtige bomen voor terug. 
De ontwerpers hebben extra hun best gedaan om fraaie soorten 
te vinden die passen bij het karakter van de singel. Daar zijn we 
erg blij mee.
Een bijzonder plan om de kop van de singel met hoge hagen 
visueel af te sluiten van de Schiekade kon niet geheel worden 
uitgevoerd. Wel zullen er een paar flinke bomen en struiken 
worden geplant om die akelige Schiekade zoveel mogelijk 
onzichtbaar te maken.

Klankbordgroep (Tom Arbman, Janine Kroeze)
Op 16 januari 2012 kwam de klankbordgroep voor het eerst 
bijeen. Van de deelgemeente noord waren Fred van Sintmaar-
tensdjik en Nils Berndsen aanwezig. Helaas waren er van de be-
woners slechts drie van de tien leden aanwezig. Er werd in een 
open en ontspannen sfeer overlegd. Aan de orde zijn gekomen 
de zaken die op dat moment speelden: vervanging Hoevebrug, 
aanbrengen nieuwe beschoeiingen, aanpak riolering, bagger-
werkzaamheden, het lot van de eendekooi. Ook maakten we 
werkafspraken. De groep zal tweemaandelijks en later een 
keer per maand bijeen komen. 
Op www.rotterdam.nl/spoorprovenier vindt u het volledige ver-
slag. Inmiddels is Fred van Sintmaartensdijk in het kader van de 
gemeentelijke bezuinigingen weg bij de deelgemeente. 
Hij is vervangen door Rob van der Knaap (rf.vanderknaap@rotter-
dam.nl), die per 1 februari vanuit Stadsontwikkeling Rotterdam  
gedetacheerd is naar de deelgemeente noord, afdeling wonen
en ondernemen.

Werkgroep Kunst (Annemiek Ouwerkerk en Joyce Ryken)
De kunstcommissie van het Singelplan houdt zich momenteel 
voornamelijk bezig met de Spoorsingel. Het belangrijkste onder-
werp is nu een kunstwerk aan het begin van de de Spoorsingel, 
bij het Centraal Station. In overleg met bewoners, gemeente, 
kunstenaars worden voorstellen gedaan om een kunstwerk uit 
te zoeken.

Werkgroepen Singelplan

Catalpa, Trompetboom

Open Dag
17 maart van 13.00 tot 17.00 uur 
in De Provenier (Provenierssingel 55) 
in het kader van de landelijke open dag van de Zorg.



Nieuwjaarsreceptie
Veel bekende en veel nieuwe gezichten tijdens de nieuwjaarsreceptie 
op zondag 8 januari in De Twaalf Heeren met ook dit jaar weer  gratis 
oliebollen van Mickey Luijendijk.Vanaf 2013 staat hij weer met z’n olie-
bollenkraam aan de noorduitgang van het C.S.

Winters weer op de singel

Oh wat was de singel mooi, bedekt door ijs en sneeuw. En wat een 
feest dat er toch een aantal dagen geschaatst kon worden.

Hoe lag het nou ook al weer???
Eind vorig jaar werd de Schiekade voor een groot deel van nieuwe 
stoeptegels  voorzien. Voor de tegelzetters even een puzzel , maar 
met een beetje hulp kwam het helemaal goed! Complimenten voor 
deze vakmannen, want we hebben het in de stad wel eens anders 
zien gebeuren…..



Brunchen 

Elke 2e zondagmiddag van de maand

tijd: 13.00-14.30 uur

 tijd: 15.00 -17.00 uur

Kosten: 5 euro

Soep/Snack/Salade/Broodjes/Beleg/Koffie/thee

         Reserveren d.m.v. intekenlijst bij de Waerschut
Even bellen naar 4661766 of mailen naar waerschut@live.nl

             voor zaterdag voorafgaand aan het concert

Zo.11 maart

De Waerschut van Waerschutstraat 11 tel. 4661766

Concert
               "Reeds & Strings"
        Ruud Bergamin: saxofoon/Erwin Beijersbergen: gitaar   

"Entree: vrijwillige bijdrage"

In de Waerschut

Provenierssingel 73 A - 3033 EJ  Rotterdam - www.raakvlak.com

Two of a kind oude serviezen, serviesgoed 
met een verhaal, van Boerenbont 
tot Wedgwood.

Serviezen… hun lust en hun leven

Wie zijn de ondernemers van Two of a Kind en hoelang 
bestaat jullie winkel al op de Provenierssingel? 
Two of a kind is opgericht door de zussen Marjanne en 
Karin ’t Hart die van hun hobby inmiddels hun beroep hebben 
gemaakt. Hun passie voor mooi gedekte tafels vol oud servies-
goed, glaswerk, bestek en tafellinnen resulteerde in 2004 in 
“Two of a kind oude serviezen”, een winkel in een mooi 
19e eeuws hoekpand aan de monumentale Provenierssingel.
In de afgelopen 8 jaar zagen de eigenaressen hun klantenkring 
aanzienlijk groeien: de winkel trekt dagelijks vele bezoekers, 
zowel mensen die mooie serviezen te koop aanbieden als 
klanten die op zoek zijn naar dat ene ontbrekende kopje, 
of naar leuke cadeautjes voor schappelijke prijzen. “In tijden 
van economische crisis is een handel in gebruikte goederen 
zo slecht nog niet”, aldus Karin ’t Hart.
 
Wat is bijzonder aan jullie winkel??
Oud en nieuw tegen aantrekkelijke prijzen
In de winkel kan men terecht voor al dan niet uit de handel 
genomen serviezen, glasserviezen, bestekcassettes of losse 
onderdelen hiervan, en tafellinnen. Merknamen zijn o.a. 
Wedgwood, Villeroy & Boch, Rosenthal, Portmeirion, Arabia/
Iitttala, Herend, Gero, WMF, Keltum, etc. etc. Tevens bestaat 
de mogelijkheid te worden opgenomen in het zgn. “zoek-
bestand” voor vervanging van gesneuvelde of uitbreiding 
van niet meer verkrijgbare serviezen of onderdelen hiervan, 
bestekken en glazen. Tafelaccessoires als botermesjes, 
bordendragers, theetipjes, naamkaarthoudertjes etc. vindt 
u ook in het assortiment. Gebruikt serviesgoed van bekende 
merken waarvan de decors nog in de handel zijn, wordt 
verkocht voor de helft van de nieuwprijs.

Ondernemen op de Provenierssingel
Waar zijn jullie trots op?
Met het verdwijnen van diverse servieswinkels in Rotterdam 
en omstreken is het steeds moeilijker om aan serviesgoed en 
met name losse onderdelen te komen. Two of a kind is het 
juiste adres voor aanvulling, vervanging van, en eventueel 
zoekopdrachten voor servies, bestek en/of glasservies.
Inkopen wordt uitsluitend op afspraak gedaan. Men kan hier-
voor telefonisch of per email contact opnemen.
Behalve in de winkel wordt er incidenteel ook verkocht op 
antiek- en curiosamarkten en brocantes in de regio.
Zie de website www.two-of-a-kind.nl voor meer informatie.
 

Two of a kind oude serviezen
Marjanne & Karin ‘t Hart
Provenierssingel 59a
3033 EH  ROTTERDAM
010 4665280
www.two-of-a-kind.nl

di t/m vr 10.00-18.00
za 10.00-17.00
juli/aug: uitsluitend vr en za geopend 

Contributie 2012
Vergeet u het niet: de contributie voor de VBP voor 2012? Met dat 
geld kunnen we ook dit jaar de activiteiten waarvan u een weerslag 
vindt in deze Proveniersbode voortzetten. Minimaal 15 euro op reke-
ning 8418138 t.n.v. VBP Rotterdam. Namens de vereniging: bedankt!!

Nieuw: Espressobar in Proveniersstraat!

Nu wordt er nog volop verbouwd, maar eind maart opent 
espressobar BOOON in de Proveniersstraat. 
Echte Italiaanse koffie’s en heerlijke thee voor aan de bar en 
‘for to go’. Met zonnig terras en 7 dagen per week geopend!
Nog even wachten en de lente kan beginnen!




