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Slapendereusiswakker
Het Industriegebouw opent opnieuw zijn deuren
ROTTERDAM | Alsof het Schieblock, de

Van Nelle Fabriek en het CIC in het
Groothandelsgebouw nog niet genoeg
zijn, kunnen jonge ondernemers, evenementenbureaus en hippe winkels voortaan ook terecht in Het Industriegebouw
aan de Goudsesingel in Rotterdam.
CHANTAL LINDSEN

Vraag een gemiddelde Rotterdammer het Industriegebouw aan de
Goudsesingel aan te wijzen en er
verschijnt een vraagteken boven zijn
hoofd. Het Rijksmonument (1951),
ontworpen door de Rotterdamse architecten Hugh Maaskant en Willem van Tijen, is met zijn 22.000
vierkante meter een reus van een
gebouw, maar bij velen volstrekt onbekend. Het Industriegebouw heropende gisteren zijn deuren als verzamelgebouw voor innovatieve ondernemers. Je kunt er niet alleen
een werkplek of kantoor huren,
maar ook winkelen en in de toekomst eten, sporten en wonen.
Tjeerd Hendriks en Joost Prins,
oprichters van Groos, zijn de bedenkers van dit nieuwe verzamelgebouw en verzorgen er ook de programmering. „Het is een plek waar
zzp’ers een bureau kunnen huren,
productontwerpers een studio en
ondernemers een kantoor. Maar er
moeten ook debatten gehouden
worden, horeca in komen en een

R Joost Prins
(l) en Tjeerd
Hendriks (m)
van Groos bedachten het
concept. Huismeester Raymond Heijnen
coördineert de
renovatie.
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sportschool,’’ aldus Joost Prins.
Hiervoor wordt het gebouw sinds
een paar maanden ﬂink onder handen genomen. Dit naar ideeën van
ontwerper Piet Heijn Eek. Huismeester Raymond Heijnen coördineert de verbouwing. „Dit pand is
een droom om in te werken. Bij alles
wat we weghalen komt er iets mooiers tevoorschijn,’’ aldus Heijnen.
Hoewel de renovatie van het
Rijksmonument nog in volle gang is,
zijn de eerste nieuwe huurcontracten al bekrachtigd.

Sterker nog, de eerste ondernemers, zoals een hippe ﬁetsen- en een
schoenenwinkel, maar ook evenementenbureaus en softwarebedrijven zitten er al in.

Geen twijfel

Op de vraag of de stad behoefte
heeft aan een nieuw verzamelgebouw bestaat volgens Hendriks en
Prins dan ook geen enkele twijfel.
De belangstelling is groot. „De gehele derde verdieping die 1200 vierkante meter beslaat, was al ver-

huurd nog voordat de verbouwing
was begonnen,’’ aldus Hendriks. De
vijf industriehallen achter het gebouw wordt mogelijkerwijs ingevuld door het Rotterdamse architectenbureau MVRDV, bekend van de
Markthal.
Hendriks: „Door de crisis zie je
dat steeds meer jongeren besluiten
voor zichzelf te beginnen. Dat is de
nieuwe economie en wij creëren de
omgeving om deze een boost te
geven’’ Prins: „Het is een slapende
reus die ontwaakt.’’
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Opvangis
alleen op
kleine schaal
PETER SCHILTHUIZEN
Noodopvang van vluchtelingen in de gemeente Zuidplas
zal alleen op kleine schaal
plaatsvinden. „We willen niet
denken aan portocabin-achtige toestanden op weilanden
in onze gemeente,’’ aldus burgemeester Gert-Jan Kats.
Zuidplas heeft zich bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
(COA) aangemeld voor de noodopvang van vluchtelingen. „Het
leeft in onze gemeente, getuige
de discussies op sociale media,’’
aldus Kats, wiens gemeente ook
een speciaal e-mailadres in het
leven riep voor ideeën en suggesties van burgers.
„We koppelen het echter ook
aan een discussie over sociale
woningbouw in onze gemeente.
Het aantal sociale woningen
neemt af en daardoor is er grote
druk op de huisvesting.’’
Volgens burgemeester Kats is
het nog lang niet zeker of er ook
daadwerkelijk vluchtelingen naar
Zuidplas komen. „Wij beschikken
niet over grote locaties voor opvang. We willen in alle dorpen
een kleinschalige opvang bieden,
middenin de samenleving. COA
zet tot nu toe in op grote locaties
van vier- tot zeshonderd mensen.
Als dat zo blijft, kan het dus dat
het bij ons niet doorgaat.’’ Zelf wil
hij nog geen mogelijke locaties
noemen.

UW BUURT IN DE KRANT
CAPELLE A/D IJSSEL

Voorlichters voor
senioren gezocht

ZEVENKAMP

NIEUWERKERK

Het team van Wollefoppengroen &
co, een bewonersinitiatiefgroep in
Zevenkamp, gaat op zaterdag 26
september koken in de Taka Tuka
Tuin in Zevenkamp. Die dag is het
burendag en wordt er voor alle
buren gekookt door koks. Hulp is
nog van harte welkom. Aanmelden
om te helpen kan bij Frenk via
06-3943 6150.

AD100

Buurtkracht, de organisatie die het
maatschappelijk werk in Capelle
verzorgt, is op zoek naar vrijwilligers die senioren kunnen voorlichten. Ouderencoach Mina Yilmaz:
„We zoeken enthousiaste vrijwilligers die een of twee dagdelen per
week beschikbaar zijn en die het
leuk vinden op huisbezoek te gaan.
Tijden zijn zelf in te delen.’’ Doel is
om de Capelse ouderen te voorzien
van informatie over activiteiten,
voorzieningen en regelingen. Aanmelden kan via 010-2640220.

Vlootschouw biedt
breed programma

AD100

KRIMPEN A/D IJSSEL

Verkeershinder
bij Algerabrug

De gemeente Krimpen aan den
IJssel waarschuwt het verkeer
voor enige hinder, vanavond tussen 21.00 en 00.30 uur bij de Algerabrug. Reden zijn de reparatiewerkzaamheden aan de voegovergangen van de oprit van de brug.
Verkeersregelaars leiden het verkeer in goede banen.
AD100

Mantelzorgers leren
voor zichzelf zorgen

terkant van het gebouw is de ingang.

Steunpunt Mantelzorg Krimpen
aan den IJssel houdt op donderdag 8 oktober een gratis bijeenkomst voor mantelzorgers in Wijkgebouw de Vijverhoek. Thema van
de avond zijn de mantelzorgers
zelf die handvatten krijgen aangeboden om goed voor zichzelf te

Masterclass van chef-kok
CAPELLE A/D IJSSEL | Leerlingen van het IJsselcollege hebben
deze week een masterclass gehad van patron-cuisinier Jos
Grootscholten van restaurant Perceel. De les was voor de leerlingen met de specialisatie consumptieve technieken. Thema
was de tomaat. Ze mochten vele soorten proeven en leerden allerlei smaakvolle en eenvoudige manieren om tomaten te verwerken. Na aﬂoop kregen ze een certiﬁcaat. FOTO IJSSELCOLLEGE

zorgen aangezien de druk hoog
kan zijn als je voor een ander moet
zorgen. Zo krijgen ze onder meer
ontspanningsoefeningen. De bijeenkomst is tussen 19.30 en 21.00
uur in het wijkgebouw aan de
Lage Vijver 2 in Krimpen.
AD100

LEKKERKERK

Ook dit schooljaar
weer jongereninloop

Het Jongerenwerk van stichting

Jeugd en Jongerenwerk MiddenHolland houdt ook dit nieuwe
schooljaar elke vrijdagavond een
Youth Only inloop in Ons Gebouw
aan de Koninginneweg 3 in Lekkerkerk. Jongeren kunnen binnenwandelen om een potje te tafelvoetballen of poolen. Nieuw dit
seizoen is een Playstation gamecomputer. Jongeren tussen de 12
en 20 jaar oud zijn vanaf 19.30 uur
welkom en mogen gratis naar binnen. Ons Gebouw staat achter het
oude gemeentehuis. Aan de ach-

De Nieuwerkerkse Vlootschouw,
die morgenmiddag en -avond
wordt gehouden in de Ringvaart
ter hoogte van ’t Wijde Gat, beleeft
de elfde editie. Optredens worden
verzorgd door deelnemers uit
de diverse dorpen van Zuidplas.
Zo treedt slagwerkgroep Afslag 9
uit Zevenhuizen op en uit Nieuwerkerk komt zangeres Linda
Kandt. Het programma wordt aangevuld met het bootjesfeest en kinderactiviteiten en een demonstratie van een Krimpense modelbootbouwvereniging. Bezoekers kunnen gratis terecht vanaf 13.00 uur
voor het kinderprogramma en
vanaf 19.00 uur voor het avondprogramma.
SCHILT101

OOSTERFLANK

De Meridiaan loopt
meeste geld bijeen

Basisschool De Meridiaan in Oosterﬂank heeft 826 euro bijeengelopen tijdens de jaarlijkse sponsorloop van Kids4KidzZZ voor het
Ronald McDonaldhuis Sophia. Met
dit geldbedrag waren zij degenen
die het meest hadden opgehaald
en waren daarmee de winnaar van
deze sponsorloop die gehouden
werd bij de Euromast in Rotterdam. De school verhoogt het
bedrag met 100 euro.
AD100

Koken met burendag
in Taka Tuka Tuin

AD100
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Eerste lustrum van de
Week van de Opvoeding

Het Centrum voor Jeugd en Gezin
viert van 5 tot en met 11 oktober
het eerste lustrum van de Week
van de Opvoeding. Deze bestaat
5 jaar en daarom kunnen ouders
in Zuidplas in die week samen
met hun kinderen deelnemen aan
allerlei activiteiten, waaronder de
instuif van de kinderboekenweek
in een van de bibliotheken. Alle
activiteiten tijdens de Week van de
Opvoeding zijn terug te vinden op
onderstaande website.
www.cjgzuidplas.nl
AD100

Nieuws uit
uw omgeving
Deze rubriek verschijnt van
dinsdag tot en met zaterdag.
Heeft u ook nieuwtjes? Mail
naar rd.oost@ad.nl of bel
naar 010-4004369.

