persbericht
Deel van Maastunneltracé in Rotterdam feestelijk verlicht door
bewonersinitiatief.
STRALENDE LICHTBOGEN OVERKAPPEN DE OP TWEE NA VIESTE STRAAT VAN
NEDERLAND:
de
’s-GRAVENDIJKWAL !

[Foto: Tom Pilzecker]
Prachtige lichtbogen sierden de 's-Gravendijkwal tijdens de donkere wintermaanden van
2012-2013 - de eerste fase van het Lichtbogenproject, een initiatief van bewoners van de
’s-Gravendijkwal. Het is gelukt om de straat te versieren, dankzij ruimhartige financiële
bijdragen van de deelgemeente Delfshaven, de stadsmarinier ’s-Gravendijkwal en B.O.O.G.
[de Bewoners- en Ontwikkelings Organisatie ’s-Gravendijkwal]
Deze winter: 2013-2014 is het project uitgebreid tot tien, met zes nieuwe bogen met warme,
twinkelende lichtjes, die het bijna gezellig maken om in de file te staan op de ’sGravendijkwal. Fase twee kon worden uitgevoerd dankzij de aan dit project toegekende
subsidie van Deelgemeente Centrum Rotterdam in het kader van Bewonersinitiatieven. Voor
volgend jaar is zelfs al een fase drie in de planning! Heel Rotterdam of wie er ook rijdt, fietst
of loopt over de ’s-Gravendijkwal kan ervan meegenieten! En het is ook nog eens een
symbool voor de verbinding van de wijken Oude Westen/Centrum en Delfshaven/Middelland.
De Rotterdamse gemeenteraad en B&W hebben de bewoners enorm in de steek gelaten
door de eerder beloofde overkapping door haar vingers te laten glippen. De tunneltraverse
's-Gravendijkwal en Henegouwerlaan is het op één na vieste verkeersriool van Nederland. *
Dat dit ronduit ongezond is voor de bewoners van de Rotterdam-West wordt steeds
duidelijker.* B&W en Gemeenteraad beginnen te bewegen, maar de onlangs
aangekondigde maatregelen m.b.t. dieselauto’s van voor 2005 en het weren van

vrachtwagens (niet meer dan 800 per dag) op de ‘s-Gravendijkwal stelt helemaal niks voor
en is een schijn”oplossing”.
Toch blijven de bewoners hopen op een betere toekomst en daar wordt door de vrijwilligers
van B.O.O.G. hard aan gewerkt en wordt geprobeerd waar mogelijk het stadsbestuur te
beïnvloeden en samen te werken met de ambtenaren.
Zij dragen dat uit door positieve acties. Eerder zorgden we voor een fraai fotoboekje en voor
de plaatsing van de prachtige stoelen van Dora Dolz.
De tien lichtbogen nu zijn een teken van samenhang en hoop. Hoeveel bewoners nemen het
initiatief om hun straat en tegelijk ook een stedelijke 6-baans autosnelweg te versieren?
B.O.O.G. deinsde er niet voor terug.

Op donderdag 19 december 2013 zullen de bewoners met de bij het
project betrokkenen van de gemeente het glas heffen en de stralende
“overkapping” vieren.
Locatie: kruising 's-Gravendijkwal – Mathenesserlaan, bij de Stoelen van Dora Dolz.
Tijd: 17.30 uur - bij regen: paraplu meenemen.
Initiatief & organisatie: Els van Soest
Productie en montage lichtbogen: QNeon
Informatie: Els van Soest, initiatiefnemer, lid van B.O.O.G., 06-502 87 032
* “Hoe gezond is onze lucht?” halfjaarrapportage meetcampagne oktober 2012 – juli 2013,
Milieudefensie

