
2.000ste Opzoomerstraat
Opzoomerstraten kleuren groener

Jos van der Lans over Opzoomer Mee
Straten vieren de zomer
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Over Rotterdammers en hun straat
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In een zomer waarin het coronavirus nooit ver 
weg was in de stad, werd er in de Rotterdamse 
straten geOpzoomerd als nooit tevoren. 
Spelletjes, theater, geveltuinen aanleggen, 
kamperen, knutselen, sporten, schoonmaken, 
moestuintjes opknappen... de stad gonsde 
letterlijk van de Opzoomerdrift. Het leidde 
zelfs tot een nieuw record in de geschiedenis 
van het Opzoomeren. Hiernaast tref je 
een interview met Nolan Noordzij van de 
Boekweitstraat. Hij is de trotse gangmaker van 
de 2.000ste Opzoomerstraat van Rotterdam. 

Schuilende buren
Zo’n record - de teller staat inmiddels zelfs op 
2.200 straten - zegt veel. De behoefte om als 
buren juist in deze tijd iets te betekenen voor 
elkaar en ook voor wat afleiding en verlichting 
te zorgen, is kennelijk sterker dan corona. Niet 
dat al deze straten de gevaren van het virus 
niet serieus nemen. Integendeel zelfs! Zo 
vertelt de Maashavenstraat in dit magazine 
hoe zij hun staatactiviteit in augustus, een 
tuintheater, veilig en coronaproof konden 
organiseren. Zelfs een onverwachte plensbui, 
en het grote gevaar van dichtbij elkaar 
schuilende buren onder een afdakje, kon geen 
roet in het eten gooien. 

Schepje bovenop
Over plensbuien gesproken... groen in je 
straat helpt een flink handje om overvloedig 
hemelwater op te vangen. En met al dat groen 
ziet je straat er leuker en gezelliger uit. In dit 
magazine vertelt een aantal straten wat zij 
zoal doen rond groen, en leggen Miranda 
Nauta van de gemeente Rotterdam en Tim De 
Waele van Rotterdams Weerwoord uit waarom 
al die kleine en grotere groeninitiatieven zo 
waardevol zijn, en dat straten er zelfs nog een 
schepje bovenop mogen doen. 

Geheim
Tot slot aandacht voor cultuurpsycholoog 
en publicist Jos van der Lans. Hij ging op 
speurtocht in Rotterdam op zoek naar het 
geheim van Opzoomer Mee. Want hoe kan het 
dat na al die tientallen jaren het Opzoomeren 
nog altijd aan betekenis wint in stad en land. 
Ontmaskert hij het raadsel? Je leest het in dit 
magazine.

'Opzoomer', het magazine dat meer 
vertelt over het Opzoomeren.

et een vrolijke lach zwaait 
Nolan Noordzij de deur open. 
Nog maar net een paar 

jaar afgestudeerd en hij voelt zich, ook 
al is hij geboren en getogen op Goeree-
Overflakkee, inmiddels helemaal thuis op 
Rotterdam Zuid. In de Boekweitstraat om 
precies te zijn. 

M

Italiaans design
In de gang hangt een mooie verzameling gekleurde 
basketbalpetjes. We lopen door naar de keuken en 
nemen plaats op hoge krukken aan een werkblad. Het 
huis is licht en open. ‘Toen ik studeerde woonde ik in een 
appartementencomplex aan de Dordtselaan. Dat was 
behoorlijk anoniem hoor. Echt een verschil met deze straat 
waar ik sinds twee jaar woon. Dit is een kleine straat, een 
dorpje in de grote stad. Er heerst een gemoedelijke sfeer. Je 
kan altijd wel ergens voor een pak suiker aankloppen.’ Nolan is 
in gevecht met het koffiezetapparaat van strak Italiaans design 
maar dat er vanmorgen duidelijk geen zin in heeft. 

Kwam ik overal dat hoedje tegen
‘Dit jaar zijn we voor het eerst begonnen met 

Opzoomeren. Eerder was ik al gestart met het 
aanbieden van kinderactiviteiten in de 

wijk, een beetje in het verlengde van 
mijn eigen bedrijfje.’ Nolan vertelt 

dat hij na zijn afstuderen de digitale 
schijf van vijf heeft ontwikkeld 
en een programma voor het 
basisonderwijs om met gebruik 

van games te werken aan allerlei 
cognitieve vaardigheden. 

 ‘Als ik dan door de buurt liep en hier 
en daar binnenstapte, kwam ik overal dat 

rood witte hoedje tegen. Wat was dat toch? Het bleek de 
Opzoomerhoed. Ja, ik geloof dat nu ik het Opzoomeren ken 
echt een Rotterdammer ben geworden. Opzoomer Mee had 

een mooie aanbieding om met groen aan de slag te gaan. 
Samen met twee buren die ik al goed ken, hebben we het 
voortouw genomen en een eerste stukje nieuw groen in 
de straat gerealiseerd. Het Opzoomeren was een mijlpaal 
voor onze straat, ook al was het deze eerste keer nog een 
bescheiden actie.’ 

2000ste Opzoomerstraat
Wat Nolan op dat moment nog niet wist; er was met 
de ‘bescheiden actie’ van de Boekweitstraat nog een 
bijzondere mijlpaal bereikt. De Boekweitstraat was 
de 2000ste Opzoomerstraat. Nog nooit deden zoveel 
straten in Rotterdam mee. Om de gangmakers in 
het zonnetje te zetten kwam Opzoomer Mee langs 
met bloemen. Nolan lacht en drukt nog maar eens 
op wat knopjes van het koffiezetapparaat. ‘Ja, dat 
was wel bijzonder. Ook al omdat er nog nooit 
zoveel straten in Rotterdam in een jaar aan de 
Opzoomercampagne hebben meegedaan. Nu 
wordt het de kunst om andere bewoners aan te 
steken. Wat mij betreft moet het organisatiecomiteetje voor 
een volgende activiteit een mooie afspiegeling van onze straat 
zijn.’ Op de vraag of hij denkt dat dat gaat lukken antwoordt 
Nolan met een volmondig ja. ‘In de straat wonen aardige 
mensen en het eerste groen werkte aanstekelijk. We gaan vast 
meer buren in beweging krijgen.’ Dat is met het koffieapparaat 
deze ochtend niet meer gelukt. Maar dat is bijzaak.

Op de voorkant
Eind augustus vertelden gangmakers uit drie Opzoomerstraten hun 
ervaringen met de haven en de zee aan kinderen uit de buurt. Zo vertelde 
gangmaker Andy Fellman uit de Persoonshaven over het bananenduiken. 
'Bananen waren toen een delicatesse. Maar matrozen mochten alleen 
de niet rijpe bananen afladen voor verkoop. Rijpe bananen werden in de 
Maas gegooid. Wij sprongen gretig in het water om al dat lekkers op te 
duiken.'

Eendracht en Morgenster
De kinderen mochten na ieder verhaal op grote zeildoeken een tekening 
maken over het verhaal. Op 3 september voeren de schepen 'de 
Eendracht' en 'de Morgenster' met deze zeilen de stad binnen en kon 
iedereen de zeilen van nabij bekijken tijdens het Maritiem Festival. 

'Voel me echt
Rotterdammer 
nu ik Opzoomer'

Nolan Noordzij:  'We gaan vast meer buren in beweging krijgen.’
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Doornroosje 
‘Ik voelde me net Doornroosje,’ lacht Ursula Jonkers. Liefst 
negen volle afvalcontainers met snoeiafval konden zij en 
haar buren onlangs uit de Kolibristraat afvoeren na een dag 
tuinieren. Ze waren bekaf maar voldaan. Want het resultaat 
mocht er zijn. ‘Nee, er kwam helaas geen sprookjeskasteel 
tevoorschijn. Wel keerde in volle glorie de mooie vormen van 
de Rozentuin terug: een knus parkje tussen twee woonblokken 

in onze straat.’ 
De Rozentuin wordt elk jaar een stukje 

mooier gemaakt. Dat doen de bewoners 
zelf. Er is een bankje geplaatst, een 

bijenhotel, er wordt vlinder- en bijenzaad 
gestrooid en dankzij het eenjarig groen 
ziet de Rozentuin er elk seizoen anders 
uit. Ursula: ‘Dit jaar hebben we ook nog 
houtsnippers gestrooid op het pad om 
onkruidvorming tegen te gaan. In het 

voorjaar hebben we nog een nieuwe rozenboog geplant. Dat is 
de beste tijd van het jaar om zoiets te doen,’ klinkt het haast als 
een echte hovenier. 
Niet dat Ursula een tuinexpert is, al leert ze snel. ‘Voor tips 
of advies kan ik altijd terecht bij de wijktuincoach van de 
gemeente en ik kan altijd aankloppen bij de buren die deze 
tuin ooit hebben aangelegd toen ze hier begin jaren negentig 
kwamen wonen. Ze zijn inmiddels een dagje ouder en helpen 
nog altijd mee waar dat kan.’ 

Dertig voetbalvelden 
Miranda Nauta ziet de 
komende jaren graag 
nog veel meer van dit 
soort kleine en grote 
groene plekjes in de stad 
opduiken. In 2022 moet 
de stad twintig hectare 
meer groen herbergen om 
Rotterdam nog prettiger en 
nog aantrekkelijker te maken. 
Om je een idee te geven: dat 
zijn omgerekend bijna dertig voetbalvelden, een gebied ter 
grootte van het Noordereiland.  
Als programmamanager heeft Nauta de schone taak om te 
zorgen dat die doelstelling gehaald wordt. ‘Een geveltuin, een 
kindermoestuin, een fraaie pergola... elke vierkante meter 
groen die bewoners in een straat met elkaar aanleggen en 
vervolgens zelf onderhouden is voor mij net zo waardevol 
als een groot stuk groen dat door een landschapsarchitect 

wordt ingetekend in bijvoorbeeld een 
herinrichtingsproject. Sterker nog, nu 
we door de coronacrisis allemaal meer thuis zijn, merk je 
pas hoe waardevol groen in je directe woonomgeving is. 
Bijvoorbeeld als je even een ommetje wilt maken. Het is goed 
voor je gezondheid, je wordt er gelukkiger van en het ziet er 
mooier en vriendelijker uit. Eigen groen zorgt bovendien ook 
voor leuke contacten en gesprekjes in je straat.’ 

Zwaan-kleef-aan 
Dat heeft Ursula uit de Kolibristraat ook gemerkt. ‘Er komen, 
zeker sinds corona, steeds meer buren in de Rozentuin langs als 
we bezig zijn, om een compliment te geven, om een babbeltje 
te maken en om hulp aan te bieden.’ Zelf ziet ze de Rozentuin 
als een mooie manier om een bijdrage te leveren tegen de 
klimaatverandering. ‘Je merkt nu al dat bij hitte zoals afgelopen 
zomer buren, maar ook huisdieren de Rozentuin opzoeken om 
even wat verkoeling te zoeken.’ 
Maar wat helpen al die ieniemienie stukjes groen eigenlijk 
tegen iets ongrijpbaars als smeltende ijskappen, hevige 
neerslag en langdurige hittegolven? ‘Een druppel op een 
gloeiende plaat lijkt inderdaad geen effect te hebben,’ legt 
Tim De Waele van Rotterdams Weerwoord uit (een ambtelijke 
club die de stad voorbereidt op veranderingen in het klimaat). 
‘Maar als je vervolgens op steeds meer plekken druppels laat 
vallen en daarmee doorgaat, dan koelt die plaat wel af.’ Het 
zwaan-kleef-aan effect speelt daarbij een grote rol: Hé, ik wil 
net als mijn buren ook wel zo’n mooie geveltuin of fleurige 
boomspiegel. 

pzoomerstraten houden van 
groen. Dat is wel duidelijk. 
Want niet voor niets heeft 

ieder jaar bijna de helft van alle 
Opzoomeracties met groen te maken. 
Geveltuinen aanleggen, moestuintjes 
verzorgen, de binnentuin verfraaien, 
fleurige plantenbakken aan alle 
balkons… er gebeurt van alles. Want 
groen maakt je straat gezelliger, 
leuker, mooier en helpt ook nog eens 
een flink handje om de gevolgen van 
klimaatverandering op te vangen. En 
van het stadsbestuur mag er zelfs nog 
een schepje bovenop.

O

Opzoomerstraten kleuren    groener

Coffeeshop gaat voor groen 
De Heemraadstraat is daar een treffend voorbeeld van. Daar 
ging een groep jonge bewoners elke week met afvalprikkers 
door de straat om het zwerfvuil op te ruimen. ‘Al prikkend en 
babbelend kom je dan vanzelf op nieuwe ideeën. Onze straat 
kon best wel wat meer groen gebruiken. Begin dit jaar zijn we 
daarom tien kale boomspiegels gaan beplanten en daarna zijn 
we doorgegaan met geveltuintjes aanleggen. Dat gaat eigenlijk 
heel eenvoudig. We kiezen gewoon een dag, spreken af op 
de stoep en dan gaan we aan de slag. We hebben inmiddels 
negen geveltuinen aangelegd en gaan gewoon door want er 
komen telkens weer nieuwe geïnteresseerden bij.’ vertelt Gea 
van der Schee. Bij de aanleg wordt natuurlijk opgelet of het 
groen goed tegen extremere weersituaties kan.

 Ze vervolgt: ‘Veel bewoners 
hebben hier alleen een balkon, 
maar door de boomspiegels en 
geveltuintjes kunnen ze toch 
meehelpen om de straat wat 
groener te maken. We hebben 

ook gemerkt dat we minder 
zwerfafval hoeven te prikken. 

Door dat groen wordt er minder troep 
op straat gegooid.’ 

Ook de coffeeshop 
op de hoek doet 
enthousiast mee 
met vergroenen. De 
eigenaar heeft voor 

z’n gevel vrolijke 
bloembakken en bloempotten 

neergezet. ‘En als hij zijn plantjes water geeft, sproeit hij ook 
meteen onze geveltuintjes.’ 

Tomaten kweken 
Maar tot slot... toch even uit nieuwsgierigheid. Hoe groen is 
de straat van programmamanager Miranda Nauta eigenlijk? 
Hoeveel extra meters groen heeft zij al aangelegd? Ze lacht. ‘Ik 
woon in een echte Opzoomerstraat en de buren hebben al een 
mooi stuk groen op de middenberm in zelfbeheer. Oh ja, en op 
het dakterras van mijn bovenwoning heb ik deze zomer voor 
het eerst tomaten gekweekt. Die smaakten uitstekend.’ 
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Maak jouw stukkie Rotterdam groen

De Rozentuin in de Kolibristraat wordt door bewoners zelf onderhouden.

Nicolaas Beetsstraat

Albregt Engelmanstraat

De groenactie van Opzoomer Mee heette ‘Maak jouw 
stukkie Rotterdam groen’ en werd georganiseerd in 
samenwerking met Rotterdam gaat voor Groen en 
Rotterdams Weerwoord. Ruim 800 aanvragen van 
straten werden toegekend. 550 aanvragen betroffen 
onderhoud van groen dat al eerder werd aangelegd 
op initiatief van Rotterdammers. Dik 250 
aanvragen gingen over nieuw groen. Alle 
aanvragen ontvingen maximaal 250 euro 
en konden een leuke mand met klein 
tuingereedschap krijgen.
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Typisch Rotterdams 
Bij Opzoomer Mee aan de Schiedamsedijk sprak ik met 
medewerkers van Opzoomer Mee. Bij speeltuin Confetti in de 
Pupillenbuurt ontmoette ik de - zoals dat bij Opzoomer Mee 
heet - gangmakers Frieda Vogel, Manon Meulemans en Noreen 
Mir, en in het Rottekwartier Wil van Vugt. Vrijwel allemaal 
al jarenlang spinnen in het web van het Opzoomeren. Hoe 
houden ze dat vol? Frieda haalt haar schouders op, alsof het 
een rare vraag is: ‘Nou gewoon, je moet open zijn en direct. 
Altijd op vragen ingaan. En het moet vooral ook gezellig zijn.’ 
Wil vertelt over hoe de ene activiteit vanzelf de andere uitlokt. 
Alles vanuit de actiestand en de nuchterheid die in de rest van 
het land als typisch Rotterdams te boek staat. Niet lullen, maar 
poetsen. Geen woorden maar daden.  

Daar komt 
echter nog 
wat bij: lol. De 
drie Confetti-
dames hebben 
zichtbaar 
plezier in hun 
bezigheden. Ze 
stangen elkaar 
regelmatig en 
lachen onderling 
heel wat af. Ook 

Wil van Vugt beschikt over een aanstekelijke lach, die ze graag 
tevoorschijn tovert. Het is een hartelijk soort humor. Niet dat 
ze zich nergens druk over maken, integendeel. Frieda kan zich 
erg opwinden over de mensen in een opvangvoorziening, 
die regelmatig ontsporen als er ’s avonds geen begeleiding 
is. Wil maakt zich druk om een Marokkaans gezin dat uit de 
bocht dreigt te vliegen. Maar ze doen dat alles met een soort 
onbevangenheid en een vrijmoedigheid waarvan plezier de 
zuurstof vormt.  
Dat maakt ze ook niet echt gevoelig voor kwesties die in de 
media en publieke opinie opspelen. Wat merken jullie van 
racisme en tegenstellingen tussen groepen, vraag ik. Ze kijken 
me wat vermoeid aan. “Er leven hier tig soorten mensen”, 
vertelt Manon, “dat is nu eenmaal zo.” Frieda moet lachen: “Kijk 
eens om je heen, wie moet wie hier nou discrimineren?”. Zij 
heeft zo haar eigen aanpak. Ze gaat bij Marokkaanse vrouwen 
zo vaak langs met het verzoek om mee te doen, dat die op 

een bepaald moment denken, nou ja laten we maar meedoen, 
dan zijn we van haar af. En eenmaal in beweging gekomen, 
doen ze gewoon mee, want het werkt aanstekelijk. Wil is een 
soort ombudsvrouw voor Marokkaanse gezinnen in de buurt.  
‘Zo denken wij niet’, is hun antwoord op mijn vraag over 
spanningen en tegenstellingen.  

Feyenoord van het sociaal domein 
Goed, dat is allemaal best Rotterdams. Het is een soort 
doenerigheid, die niet overal in het land voorkomt en die helpt 
om Opzoomeren langdurig te laten voortbestaan. Opzoomeren 
heeft zich dit jaar met 350 straten uitgebreid tot in totaal 2200 
straten – een duidelijk gevolg van de coronacrisis. Het spreekt 
en steekt kennelijk aan. Dat is vanaf het begin een heel sterk 
punt geweest. Er is een nuchtere, kleurige stijl ontwikkeld, met 
aansprekende vrolijke figuren, die niet voortdurend onder 
druk van nieuwe communicatiemode wordt aangepast. Dat 
maakt van Opzoomer Mee in Rotterdam een bekend merk, het 
is bij de stad gaan horen, het is het Feyenoord van het sociaal 
domein.  

Directeur Johan Janssens, die in de jaren tachtig als 
opbouwwerker het belang van effectieve campagnes leerde 

Jos van der Lans in Rotterdam

Op zoek naar
het geheim van
Opzoomer Mee

k heb, schat ik, vanaf het begin van mijn carrière in 1981 wel meer dan 
duizend ontmoetingen gehad met mensen die op enigerlei wijze sociaal 
actief of betrokken waren - professionals, actieve bewoners, welzijnswerkers, 

wetenschappers, bestuurders en politici. Ik heb er boeken over geschreven, 
theorieën over gelanceerd, beschouwingen ten beste gegeven. Maar 

ik weet ook dat als ik deze plekken en mensen weer opnieuw zou 
bezoeken, in vrijwel alle gevallen de omstandigheden totaal 

veranderd zouden zijn. Daarom was ik meteen enthousiast 
toen Opzoomer Mee mij uitnodigde om een dagje op bezoek 
te komen en mijn waarnemingen met hen te delen. In 1989 
schreef ik over sociale vernieuwing, en ik ben daarna op 
bezoek geweest in een paar Opzoomerstraten. Het is in 
het welzijnshandboek een schoolvoorbeeld van samen 

verantwoordelijkheid nemen volgens de formule: kleine 
gebaren, blijvende gevolgen. Vergelijkbare mooie initiatieven 
van burenhulp tot informele zorgnetwerken trof ik in veel 

andere plaatsen aan. Alleen… daar bestaan ze niet meer, 
of ze zijn opgeslokt door een steeds veranderende 
welzijnsorganisatie. Hoe kan het dat Opzoomer Mee aan 
die dans is ontsprongen? Daar wilde ik die 14e september, 

een dag waarop de najaarszon Rotterdam in een warme 
gloed hulde, achter proberen te komen.  

''I

Jos van der Lans (1954) is 
cultuurpsycholoog en publicist. Wie 
wil weten wat er speelt in welzijnsland 
en welke discussies er gaande zijn, 
moet de publicaties van Jos van der Lans lezen. Al 
decennialang is hij één van de spraakmakers in de 
sociale sector. Zo schreef hij begin 2020 het participatie-
essay 'De marktwerking voorbij'. Een overzicht van zijn 
publicaties is te vinden op
 josvdlans.nl.

Op 14 september bezocht hij het Opzoomeren in 
Rotterdam en sprak hij met medewerkers van Opzoomer 
Mee en gangmakers van Opzoomerstraten… op zoek 
naar het geheim van Opzoomer Mee.

Jos van der Lans

Jos van der Lans

v.l.n.r. Noreen Mir, Manon Meulemans en Frieda Vogel.

lees verder op pagina 8
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kennen, voelt dat haarfijn aan. Hij geeft al meer dan een kwart 
eeuw leiding aan het campagnebureau Opzoomer Mee. Dat 
is natuurlijk een belangrijke verklaring voor de continuïteit en 
eenduidigheid in de campagnes.  

Overigens is niet alleen Johan een blijvertje. Ook de meeste 
andere medewerkers hebben inmiddels een lange staat van 
dienst. Met elkaar vormen ze een kleine organisatie die heel 
erg gericht is op contacten 
met mensen in de straten van 
Rotterdam en die wars is van 
vergaderen. Kortom, ook de 
professionele cultuur is een 
doe-cultuur, gericht op mensen 
in de stad. Dat is kennelijk 
zo’n prettige werkomgeving 
dat mensen daar lang aan 
verbonden blijven.  

Opzoomer Mee heeft al die jaren 
een eigen koers uitgezet op basis 
van haar eigen uitgangspunten: 
Rotterdammers op het microniveau van de straat met elkaar 
verbinden en voor elkaar van betekenis laten zijn. Daarvoor 
werden steeds nieuwe initiatieven bedacht, zoals vanaf 2013 de 
Lief & Leed-campagnes. Dat werd niet, of hooguit heel indirect, 
ingefluisterd door gemeentelijk beleid. Zo is de stichting dus al 
die jaren zichzelf gebleven. 

Burgemeesters  
Het was ook niet zo dat Opzoomer Mee niks met het 
stadhuis van doen wilde hebben. Integendeel, daar huisde 
al die jaren misschien wel telkens de grootste fan van 
het Opzoomeren: de burgemeester. Voor Bram Peper 
was het Opzoomeren het kroonjuweel van sociale 
vernieuwing. Zijn opvolger, Ivo Opstelten, was zo 
mogelijk een nog grotere fan. Hij liet geen manifestatie aan 
zich voorbij gaan en was met een grote Opzoomerhoed op 
een dankbaar doelwit voor fotografen. Ahmed Aboutaleb, 
hoewel nog niet met een hoed op betrapt, heeft het stokje 
energiek overgenomen. Hij koestert het netwerk van actieve 

Rotterdammers die zich inzetten voor hun straten. Voor hem 
is dat het sociale kapitaal van de stad. Opzoomer Mee is dus 
niet een speeltje van één specifieke politieke partij, maar 
een oogappel van de gezagsdrager die boven de partijen 
staat. Dat draagt natuurlijk sterk bij aan een soort politieke 
onschendbaarheid.  
Waarom zijn die burgemeesters zo gecharmeerd? Ik denk 
omdat zij in de Opzoomergangmakers van de straten 
misschien wel iets van hun eigen functie herkennen. Want 
kijk naar wat Frieda, Manon, Noreen en Wil nu feitelijk doen. 

Kijk naar wat ze betekenen. Ze letten op 
de samenleving, ook als de instanties 
er even niet zijn. Welbeschouwd zijn ze 
ook een soort burgemeesters, maar dan 
op straatniveau. Ze motiveren buren 
om een beetje op elkaar te letten, ze 
hebben een luisterend oor, brengen 
mensen met elkaar in contact, vrolijken 
de boel op, geven aandacht, zorgen dat 
de straat op orde blijft. En ze bellen de 
politie (de wijkagent) als dat nodig is. Ze 
zullen zich geen burgemeester noemen, 
natuurlijk niet - ben je gek, joh. Maar 
ze hebben onmiskenbaar een soort 

buurtreputatie, een betekenisvolle identiteit die steeds sterker 
wordt. Want bewoners/buren hechten er verwachtingen aan 
en succes nodigt uit tot herhaling, wat weer meer erkenning 
en waardering opwekt. In zo’n situatie, omgeven door een paar 
- vaak stille - vennoten (buren die altijd wel de handen uit de 
mouwen steken) kunnen ze het jaren volhouden. In het uur dat 
wij met Wil van Vugt spreken komen er zeven mensen langs 
het bankje lopen. Wil kent ze allemaal, roept ze wat toe en 
maakt een praatje waarin ze ook nog even naar iets informeert.  
Dat doen echte burgemeesters dus ook, althans dat proberen 

ze te doen. Daarom zijn ze gecharmeerd van de gangmakers 
van het Opzoomeren. Voor hen zijn ze de spreekbuizen van 

Rotterdam, ze vertegenwoordigen het echte leven, het is rauw, 
eerlijk en hoopgevend. Bij Opzoomer Mee doen bewoners het 
werk, en zijn ze ook zichtbaar belangrijk in de omgeving waar 
ze wonen. Met die bewoners laten de echte burgemeesters 
zich graag fotograferen.  

Uitgekiende balans bottom-up-en-top-down  
Dat raakt natuurlijk aan het geheim van het Opzoomeren. 
Het is van de Rotterdammers. De 
organisatie biedt een kader, komt 
met campagnemiddelen over de 
brug, helpt waar mogelijk, maar 
de hoofdrol is weggelegd voor 
de mensen die de handschoen 
oppakken. Die uitgekiende balans 
tussen wat in het jargon wel 
bottom-up-en-top-down heet, 
tussen de kracht van bewoners 
en de professionele inbreng van 
Opzoomer Mee is uniek en in al die 
jaren zorgvuldig geijkt. Daarmee 
heeft Opzoomer Mee een evenwicht bereikt dat in nogal wat 
welzijnsachtige organisaties in het land, door gemeentelijke 
orders en aanbestedingsprocedures de andere kant op slaat.  

Het mooie van dat evenwicht is dat het ruimte maakt 
voor vertrouwen. Ik was aangenaam verrast toen Frieda 
vertelde dat ze in levenden lijve vanuit Speeltuin Confetti 
voor straten uit haar buurt het uitbetaalpunt vormt voor de 
Opzoomeraars. Straten die iets willen organiseren, ontvangen, 
kort na goedkeuring van hun aanvraag, een kennisgeving 
van Opzoomer Mee. Die kunnen ze direct verzilveren bij een 
uitbetaalpunt zoals Frieda. Geen ingewikkelde formulieren, 
gewoon: dit willen we doen, dat kost het, hier is het geld. 

Een verademing. Kom daar maar eens om elders in het land. 
Daar wordt door actieve bewoners nogal eens van dit soort 
initiatieven afgezien omdat het aanvragen van geld te veel 
moeite kost en de uitbetaling ook nog eens maanden op zich 
laat wachten.  

Wat Opzoomer Mee bewijst is dat er welzijnswerk (of misschien 
moeten we het toch weer gewoon opbouwwerk of nog 

ouderwetser: samenlevingsopbouw 
noemen) mogelijk is dat wegblijft van 
de bureaucratie, de grilligheden van 
de ambtenarij en de politiek, dat niet 
van rechts (Leefbaar Rotterdam) en 
niet van links is (zoals het Rotterdamse 
opbouwwerk ooit een PvdA-speeltje 
was), maar dat een voertuig van en voor 
Rotterdammers is. Als je dat type werk 
de kans geeft om tot wasdom te komen 
dan blijkt het van een bijna magische 
eenvoud te zijn. Korte lijnen, warme 
contacten, creatieve ideeën, enthousiaste 

mensen – het lijkt wel of het vanzelf tot stand komt.  

Kan het elders ook? 
Waarom zou dat niet in andere steden ook kunnen? Natuurlijk 
is het niet toevallig dat dit in Rotterdam gelukt is, maar het zou 
te ver gaan om Rotterdammers het alleenrecht te geven op dit 
type organisatie. Welbeschouwd zijn er overal gangmakers die 
je kunt mobiliseren. De vraag is alleen of er ook gemeentes zijn 
die het geduld kunnen opbrengen om zoiets over een lange 
tijd tot wasdom te laten komen, of er met Peper, Opstelten en 
Aboutaleb genoeg burgemeesters zijn die er als ambassadeur 
voor willen optreden en of het ambtelijk apparaat het lef kan 
tonen om er met de vingers van af te blijven. Ik vrees dat die 
omstandigheden in de meeste stadhuizen van het land er sinds 
begin jaren negentig niet gemakkelijker op zijn geworden. En 
ja, dan wordt het organiseren van zoiets voor de hand liggends, 
zoiets ogenschijnlijk eenvoudigs, toch het 
moeilijkste wat er is. Alleen daarom al moeten 
we Opzoomer Mee blijven koesteren.

Jos van der Lans

Jos van der Lans in Rotterdam Op zoek naar het geheim van Opzoomer Mee

Frieda Vogel Wil van Vugt Noreen Mir

Johan Janssens en Jos van der Lans met elkaar in gesprek.

''

vervolg van pagina 7
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Aubade voor 80ste verjaardag
Hoe sterk een straat kan zijn, toont de Maashavenstraat. 
Acht bewoners liepen er in het voorjaar het coronavirus 
op. Stuk voor stuk waren ze flink ziek, maar konden 
gelukkig thuis aansterken. Meteen werd er door buren een 
boodschappendienst op touw gezet, er werden bloemetjes 
bezorgd en tussen alle perikelen door werd een bewoner vanaf 

zijn balkon verrast met een aubade 
vanwege zijn 80ste verjaardag. 

Corona weerhoudt de 
Maashavenstraat ook 
niet om in de zomer een 

tuintheater te houden in de 
gezamenlijke binnentuin.

Tsjechov
Vooraf kon iedere bewoner een koelbox 

inleveren bij de gangmakers. Nu staan de 
koelboxen gevuld met hapjes en drankjes 

klaar naast de tuinstoelen. ‘Dat voorkomt 
heen-en-weer-geloop en omdat alle 

stoelen op naam staan, vindt iedereen 
snel zijn plekje,’ legt gangmaker Joke 

Steenbergen uit. Ze heeft 
deze ochtend ‘flink 
moeten buffelen’ om 
alle hapjes op tijd af 
te krijgen. ‘Normaal 
doen we zulke dingen 

gezellig met elkaar in de keuken. 
Dat gaat nu natuurlijk niet.’ 

Wat eigenlijk ook niet kan, is een stortbui precies als de 
voorstelling begint. Het is zo’n moment waarop je snel 
vergeet afstand te houden. Maar in de Maashavenstraat houdt 
iedereen zich aan de regels. Nog geen twee minuten later 
straalt de zon en kan jong en oud genieten van de ‘De Beer’, 
een klassieke klucht van Tsjechov. Jong en oud kijkt ademloos 
toe. Steenbergen: ‘Vooraf dachten we nog: zware kost, kunnen 
de kinderen en 
jongeren hun 
aandacht daar 
wel bijhouden? 
We hadden 
zelfs nog een 
schilderwedstrijd met 
leuke prijsjes. Was 
eigenlijk niet nodig.’

Gekleurde stokjes
Ook aan het Turpijnpad 
konden de kinderen 
deze zomer naar 
hartenlust schilderen. 
Het was een van de 
drie straatactiviteiten 
in de straat. Volgens 
gangmaker Claudette Seedorf vormen ze een welkome 
afleiding. ‘Een schommel, een glijbaan en een duikelaar, 
meer is er voor de kinderen hier niet te beleven. En door 
de corona blijft hier iedereen eigenlijk thuis.’ Samen met 
haar buren timmerde ze daarom via een appgroepje een 
zomerprogramma in elkaar.  

‘Wat is dat nou?’ Quintis (6) wijst naar de gekleurde stokjes die 
kriskras op een tegel verspreid liggen. Mikado? Het knulletje 
schudt het hoofd. Nog nooit van gehoord. Oudere kinderen 

doen het voor en als snel heeft Quintis het spel in 
de vingers. Dat is leuk! Regen, wind, zonneschijn... 
Quintis heeft niets meer in de gaten. Hij gaat helemaal op 
in het mikadospel. Verderop staan onder vrolijke parasols 
schilderdoeken klaar waarop kinderen een kunstwerk kunnen 
maken. Maar er zijn meer kinderen dan doeken. De kinderen 
vinden zelf een oplossing. ‘Gewoon een streep zetten. Jij 
schildert boven, ik onder.’ 

Koning en koningin
Door naar de Diepenbrocklaan. Daar zitten Poldi en Mechteld 
er al helemaal klaar voor. Coronamaatregelen of niet, dit willen 
ze niet missen! Als de koning en koningin van de straat zitten 
ze op hun tuinstoelen in ‘camping Diepenbrock’. Het oude 
echtpaar geniet van de bedrijvigheid om hen heen. Kinderen 
sjouwen met hun logeertassen en knuffels over het grasveld. 
Ouders blazen luchtbedjes op, sjorren scheerlijnen vast en 
zorgen dat de tentjes op ruime afstand staan van elkaar. De 
jaarlijkse kampeernacht kan beginnen. 
‘Nee hoor, ik ga niet in een tentje slapen,’ lacht Poldi. ‘Maar dit 
is elk jaar zo’n mooie gebeurtenis in de straat dat we toch even 
een kijkje nemen. 

en tuintheater, 
schilderen op de stoep, 
een straatcamping of 

gewoon een potje mikado. In ruim 
vierhonderd Rotterdamse straten 
werd de zomer gevierd met tal van 
straatactiviteiten. De wil om voor 
elkaar als buren iets te betekenen 
en deze zomer voor wat afleiding te 
zorgen, blijkt sterker dan corona. 

De Maashavenstraat, de Schinnenbaan, de 
Diepenbrocklaan en het Turpijnpad zijn ook 
gefilmd tijdens hun straatactiviteit. Bekijk de 
filmpjes op opzoomermee.nl/zomer

Van mikado tot tuintheater

Het zorgt echt voor binding in de straat.’ Angela de 
Grauw is het roerend met hem eens. Zij is een van de vele 

gangmakers in de straat. ‘Dit is het zesde jaar dat we 
de camping organiseren en het is echt een moment 
waarop iedereen even komt kijken: de buren die je 
goed kent en buren die je minder vaak ziet of spreekt.’ 

Nooit moe van 
Spreken en praten. Dat doet Engracia aan de 
lopende band in haar straat. Want zodra zij haar 
auto in de Schinnenbaan parkeert, klinkt altijd 

binnen een paar minuten haar deurbel. De kinderen 
in de straat weten de weg naar haar voordeur 

feilloos te vinden. Want bij Engracia kun je altijd 
terecht weten ze. Voor wat lekkers, een spelletje, een 

wandeling of een leuk gesprekje. ‘Daar word ik nooit 
moe van. Ik vind het heerlijk om met kinderen bezig te 

zijn en het is belangrijk dat ze opgroeien in een leuke 
straat.' 

De mogelijkheid om in de zomer met een kleine bijdrage van 
Opzoomer Mee straatactiviteiten te organiseren grepen zij en 
haar buren dan ook met beide handen aan. 'Daar waren we zo 
blij mee. Het is echt nodig in onze straat. Niemand is hier op 
vakantie gegaan. Vanwege de corona, maar ook omdat veel 
gezinnen hier hard moeten werken om de eindjes aan elkaar te 
knopen.’ 

Ding dong!
Vandaag staat een spelletjesdag op het programma. En het is 
meteen een groot succes. Ook kinderen uit de buurt komen 
op het vrolijke kabaal af en doen enthousiast mee met ‘koekje 
happen’, sjoelen, de stoelendans. De straat is vrolijk aangekleed 
met vlaggen en slingers. Ouders uit omliggende straten komen 
ook kijken en bieden meteen aan om bij 
een volgende activiteit te komen 
helpen. 

Ding dong! Na een geslaagde 
spelletjesdag gaat de 
volgende ochtend al vroeg 
de deurbel. Egnacia 
doet open. Een 
kinderstem: 
'Wat was het 
leuk gisteren. 
Wat gaan we 
vandaag doen?’ 

Schinnenbaan

Diepenbrocklaan

Maashavenstraat

Boekweitstraat

Turpijnpad

Kolibristraat

Heemraadstraat

Mathenesserdijk

Schinnenbaan

Diepenbrocklaan

Maashavenstraat

Boekweitstraat

Turpijnpad

Kolibristraat

Heemraadstraat

Mathenesserdijk

Schinnenbaan

Diepenbrocklaan

Maashavenstraat

Boekweitstraat

Turpijnpad

Kolibristraat

Heemraadstraat

Mathenesserdijk

Schinnenbaan

Diepenbrocklaan

Maashavenstraat

Boekweitstraat

Turpijnpad

Kolibristraat

Heemraadstraat

Mathenesserdijk

Straten vieren de zomer

Schuilen voor de regen in de Maashavenstraat

Poldi en Mechteld genieten van camping Diepenbrocklaan

Kinderspelletjes aan het Turpijnpad

Acteur Jurriën Remkes stelt vragen aan het publiek over de voorstelling.
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‘Wij hebben tijdens onze straatactiviteit speciaal iemand laten 
rondlopen om de anderhalve meter afstand in de gaten te houden. 
Zoek dus iemand in je straat die dat goed kan. Onze gastheer 
bijvoorbeeld helpt vaak op festivals. Hij had een mooie grote hoed 
op en een grote button met ‘Boa Ben’ erop. Dat valt natuurlijk 
hartstikke op, is leuk en haalt meteen de spanning weg. Met een 
knikje of een half woord had hij al genoeg om de anderhalve meter 
te bewaken.’ Maashavenstraat

Wat zou jij doen?
Heb je zelf een probleem dat je aan andere Opzoomerstraten wilt voorleggen? Mail dit 
dan (maximaal 100 woorden) naar info@opzoomermee.nl.

Gangmakers 
uit Opzoomer- 

straten geven 
elkaar tips, 

advies en raad 
om allerlei 

voorkomende 
kwesties in 

de straat op te 
lossen of aan te 

pakken. 

Wat 
zou jij 
doen?

e waren er begin dit jaar helemaal 
klaar voor: ons straatje zou voor 
het eerst gaan Opzoomeren. Een 

burenbuffet op het binnenterrein waarbij iedereen 
zelf hapjes en drankjes meeneemt, leek ons een 
mooie eerste activiteit. Maar toen kwam corona 
en nu moet je tijdens je activiteit ook rekening 
gaan houden met zaken als voldoende afstand 
houden en hygiëne. Hoe zorg je nu dat buren goed 
op de hoogte zijn en iedereen zich ook aan al die 
nieuwe regels houdt?’

(straatnaam bekend bij redactie)

“W

‘Ook in tijden van corona kun je een succesvolle straatactiviteit 
organiseren. Toen in mei de coronamaatregelen werden versoepeld, 
heeft mijn straat 'een versoepelingsbrunch' georganiseerd. Buren 
konden zich hiervoor vooraf per e-mail aanmelden en daardoor 
konden we zorgen dat iedereen op voldoende afstand aan een 
tafeltje kon zitten. Ook kon iedereen via één ingang naar binnen, dus 
vooraf konden we nog even op de coronaregels wijzen en iedereen 
de handen laten wassen.’ Menanderstraat

‘Mijn belangrijkste tip is: vooraf goed informeren. Wij hebben in 
augustus voor veertig bewoners een zomerse buitenbingo gehouden 
met accordeonmuziek en een hapje en drankje. In onze flat wonen veel 
kwetsbare ouderen dus dan ben je extra voorzichtig. Vooraf heb ik van 
deur tot deur het programma uitgelegd en verteld dat alle stoelen ruim 
voldoende uit elkaar staan en dat er tijdens de bingo niet gelopen werd. 
Om oploopjes te voorkomen konden de prijzen, beschikbaar gesteld 
door buurtwinkeliers, na afloop een voor een worden opgehaald. Na 
afloop hebben we ook gevraagd om niet allemaal tegelijk weg te gaan.’ 
Cypruslaan

Bijkletsen op anderhalve meter in de Tuindersstraat


