
zaterdag 23 augustus 2014

RS

Rotterdam 25

ADRIANNE DE KONING
ROTTERDAM | De deuren van het
Werkcentrum Boszoom staan deze
zomer wijd open voor het publiek.
De 33-jarige Sayonara is blij met
het bezoek aan de pluktuin en het
terras. ,,Wie hier komt, ziet hoe we
proberen iets te maken van ons
leven.’’
Op de monumentale boerderij uit
1876, vlakbij het Kralingse Bos,
lijkt de grote stad ver weg. Op het
terras schijn de zon, de geitjes bla-
ten als een klein meisje ze aait en
de bloemen, kruiden en groenten
in de tuin voor verkoop en lunch
staan er mooi bij.
Het werkcentrum van instelling
voor verslavingszorg Bouman
GGZ aan de Boszoom is een plek
waar Sayonara zich veilig voelt.
,,Ik vertrouw op de mensen hier,
dat wil ik niet kwijt. De buitenwe-

reld is nog te groot voor mij,’’ zegt
ze na het serveren van een
drankje. ,,De tijd is nog niet rijp,
maar ooit wil ik buiten de poorten
werken.’’

Cupcakes
Sayonara kwam bij Bouman te-
recht om van haar verslaving af te
komen. Ze is blij met haar mentor,
‘een pittige tante, maar dat heb ik
nodig om op het rechte pad te
blijven’. In de oude boerderij helpt
ze bij het bakken – cupcakes zijn
haar favoriet – en het klaarmaken
van de lunch, de catering bij ver-
gaderingen en sinds kort op het
terras.
De Rotterdamse verandert door
haar werk. ,,Ik heb meer zelfver-
trouwen gekregen. Hiervoor ver-
trouwde ik niemand, praatte ik
nooit. Nu praat ik met iedereen.’’

Agogisch medewerker Laura van
Braam ziet de vooruitgang. ,,Ze is
een stuk opener, heeft meer zelf-
vertrouwen. Leuk om te zien.’’
Sayonara is een van de tientallen
cliënten van het werkcentrum, dat
erop gericht is om hen dichter bij
een baan te krijgen. Werk is in de
ogen van Bouman een essentieel
onderdeel van de behandeling.
Hierdoor krijgen de (ex-)verslaaf-
den weer structuur en ritme.
Vanaf het begin was het ook de
bedoeling dat de buurt zich wel-
kom voelde op de boerderij. Nu
het terras open is, de pluktuin en
moestuin open zijn, weten steeds
meer bezoekers de boerderij te
vinden. Sayonara: ,,Het is leuk om
voor mensen te werken. Ze kun-
nen het hier ook beter leren ken-
nen en zien wat we aan het doen
zijn.’’

Z De mannen werken in de tuin. Sayonara (die niet op foto wil) serveert op het terras. FOTO SANNE DONDERS

‘Bezoekerszienhierwatwevan
onslevenproberentemaken’

BARENDRECHT

Ikeavanaf7
decemberelke
zondagopen
GERT ONNINK
Het Zweedse woonwarenhuis
Ikea in Barendrecht is vanaf 7 de-
cember elke zondag open. Dat
heeft een woordvoerster van het
concern gisteren bevestigd. Daar-
mee komt een einde aan de voor
consumenten onduidelijke situa-
tie dat het bedrijf niet elke zon-
dag open mocht zijn.
De gemeenteraad van Baren-

drecht besloot vorige maand tot
een vaste koopzondag voor de
buitengebieden. Die betreft het
Vaanpark in Carnisselande, waar
onder meer Ikea huist, maar ook
de bedrijventerreinen Reijer-
waard en Cornelisland.
Ikea kon niet direct altijd open

omdat er personeel moest wor-
den opgeleid voor de extra ope-
ning. De Barendrechtse vestiging
was lange tijd de enige Ikea in
Nederland die niet op zondag
open mocht.
Dirk van den Broek en Albert

Heijn overwegen nog stappen
tegen het besluit. Ze wijzen op de
concurrentie van Lidl in Corne-
lisland, die wel elke zondag open
mag.

Urbannerdam en Hulshof Architec-
ten, beiden bekend van de klushui-
zen in Rotterdam, willen samenmet
particulieren het reusachtige rijks-
monument uit 1672 herontwikkelen
tot loftappartementen en werkruim-
ten. Daarmee zou na jaren van leeg-
stand het gemeentelijke pand bij
historisch Delfshaven eindelijk weer
een invulling krijgen.
Meer dan een eeuw werd het

pand gebruikt door de Verenigde
Oost-Indische Compagnie (VOC)
voor opslag. Na opheffing van de
handelsonderneming kreeg het ge-
bouw verschillende functies. Tot
1996 was het in gebruik als chemi-
caliënfabriek van Akzo.
Daarna is jaren geprobeerd om

van het pand een toeristische trek-
ker te maken. Plannen voor eenmu-
seum, theehuis, restaurant en her-
berg passeerden de revue, maar een
geschikte exploitant werd niet ge-

vonden. Bij gebrek aan een bestem-
ming gaf de gemeente het pand tij-
delijk in gebruik aan Worm, maar
het cultuurpodium is ook alweer
jaren weg. Wel verrees rondom het
pand het woonwijkje Stadtswerf.

Eikenbalken
Een nieuwe woon-werkbestemming
zou daar prima op aansluiten, zegt
Suleika Tjon van Urbannerdam.
,,Het pand is er volgens ons ook heel
geschikt voor.’’ Het gebouw heeft
binnen robuuste ruimtenmet fraaie
baksteenmuren, hoge plafonds met
eiken balken en houten spantcon-
structies. ,,Je ziet hier toch zo een
mooie loft in?’’
Urbannerdam en Hulshoff zijn op

zoek naar negen particulieren die
het aandurven om in het VOC-pand
hun eigen droomhuis te creëren.
,,Wij zorgen voor de ontwikkeling,
maar de kopers nemen alle beslis-

singen.’’ Drie woningen krijgen een
tuin aan het VOC-plein, de andere
zes een terras op het dak.
Voorwaarde voor herontwikkeling

van het monument is wel dat de
gevel in oude staat wordt terugge-
bracht en dat de oude sodaketels be-
houden blijven. Ookmoet de funde-

ring worden hersteld. Geschat
wordt dat kopers 2000 euro per m²
kwijt zijn en dat herontwikkeling
ruim 2 jaar in beslag neemt.
Op 30 augustus (13.00-16.30 uur)

en 13 september (10.00-13.00 uur)
houdt het VOC-pand aan de Achter-
haven 148 open huis.

Plan voor herontwikkeling met negen particulieren
WoningeninVOC-pand
ROTTERDAM |Een nieuwe bestemming is in zicht voor
het enig overgebleven VOC-pand van Rotterdam. Het
eeuwenoude Zeemagazijn aan de Achterhaven wordt
met particulieren herontwikkeld tot woongebouw.
YVONNE KEUNEN

Z Het VOC-pand uit 1672, gezien vanaf de achterkant aan het VOC-
plein. De raamplaten moeten inbraak voorkomen. FOTO URBANNERDAM


