Regentonnen tegen natte voeten
Joop en zijn vrouw Jannie leerden elkaar kennen in Rotterdam en wonen al 37 jaar in hetzelfde hoekhuis aan de
rand van de Vogelwijk. “Ik ben in deze polder geboren, maar dan aan de andere kant. Mijn vrouw en ik heb een
tijdje in Rotterdam gewoond, maar ik ben al lange tijd weer terug op mijn geboortegrond. In de Vogelwijk
wonen wij heel prettig. We hebben een goede verstandhouding met onze overburen, zij wonen hier net als wij
vanaf het begin. De buren naast ons zijn ook erg aardig, zij helpen ons wel, bijvoorbeeld door soms onze
vuilcontainers buiten te zetten. Andere mensen groeten we gewoon. Onze dochter woont in het dorp, daar
kunnen we dus ook altijd terecht.”
Duurzame droge wijk
Joop en Jannie kwamen naar de Vogelwijk als jonge ouders. “We hadden twee kleine kinderen. Nu zijn we de
oudsten. In de eerste jaren was het contact met de mensen in de buurt sterker. We hadden wel eens barbecues
in de straat, dingen die je doet in een jonge wijk.” En, iedereen werd lid van de kopersvereniging, vertelt Joop.
“Dat was ook nodig omdat de drainage in de polder heel erg slecht was. Aanvankelijk wilde men dieper
draineren maar het waterschap heeft daar een stokje voor gestoken. Later zijn er wel extra
afwatermogelijkheden gekomen. Per twee huizen kwam er een aansluiting. In ons geval bij de buren, waarnaar
overtollig water onder ons huis afgevoerd kon worden. Ook hebben we een pomp geïnstalleerd en een laag
schelpen onder de woning laten spuiten die vocht opneemt. Helemaal afdoende is het niet maar de situatie is
wel verbeterd. Het water is het grootste probleem in onze wijk.
Dat is ook te zien aan de vele grasvelden die nogal drassig zijn. “Doordat de drainage niet goed is gaan er
bomen dood en in de winter vriezen de fiets- en wandelpaden op wat tot gevaarlijke situaties leidt. Daarom
denk ik dat het goed is om voor de duurzame toekomst van de Vogelwijk het waterprobleem zo veel mogelijk
aan te pakken. Als alle huishoudens in de hele wijk in een keer regentonnen krijgen, dan scheelt dat toch
behoorlijk. Bovendien kunnen ze dan wellicht tegen een lagere prijs ingekocht worden. Daarnaast moet er iets
gedaan worden aan het betegelen van de tuinen door bewoners zelf. Er zijn gemeenten in Nederland die
bewoners verplichten een regenkelder aan te leggen als zij hun hele tuin vol tegels leggen.”
Isoleren en zonnepanelen
Joop vindt dat zonnepanelen noodzakelijk zijn voor een duurzame toekomst van de Vogelwijk. “Subsidie zou
mooi zijn, maar in ieder geval medewerking van de gemeente bij de aanschaf van zonnepanelen.” Hij ziet
daarbij samenwerking met energiecoöperatie Nieuwe Lansinger Stroom die enkele jaren geleden is opgericht als
een logische richting. “De overheid kan mogelijkheden scheppen en zou de coöperatie moeten helpen de
installatie van meer zonnepanelen mogelijk te maken.” Daarnaast is het beter isoleren van woningen van
belang. “Wij hadden eerst alleen beneden dubbel glas en hebben dat later zelf ook boven laten doen. Maar de
vloeren van deze woningen kunnen nog beter geïsoleerd worden, je merkt dat aan het comfort in huis.”
Sociaal duurzaam
Voor Joop en zijn vrouw is mobiliteit een toenemend probleem. “Veel mensen hebben twee of drie auto's en de
parkeernorm is veel lager. Het lijkt er op dat het hier bij ons altijd het eerste vol is. Als we 's middags om half
vijf aankomen, dan moeten we terugrijden om ergens anders een plek te vinden. Het beperkte aantal
parkeerplaatsen is voor ons nu een probleem omdat ik slechter ter been ben. Bovendien zijn er geen afritjes
van de stoepen waardoor ik mijn rollator moet optillen om de stoep op te komen. Dat zou verbeterd moeten
worden.”
Beperkte bewegingsvrijheid heeft ook sociale gevolgen. “Nu ik slechter ter been ben, ben ik afhankelijk van
mijn vrouw om ergens een kop koffie te drinken. In de wijk zelf is niks. Het zou goed zijn als er een
ontmoetingsplek zou zijn waar ik gemakkelijk naar toe zou kunnen. We hebben dat nooit gemist, maar nu we
ouder worden wel. We hebben wel eens gekeken of verhuizen een mogelijkheid is, maar er zijn veel te weinig
seniorenwoningen in het centrum van Berkel en appartementen zijn voor ons te duur.”
Als senioren in de wijk blijven wonen, dan zouden er ook nog wat andere maatregelen genomen moeten komen
om prettig in de Vogelwijk te leven. “Het zou ook leuk zijn als er wat meer bankjes in de wijk zouden zijn. Als
je minder goed ter been bent en je gaat een wandeling maken dan kan je bijna nergens even uitrusten. En het
kan ook een manier zijn om andere bewoners te ontmoeten en een praatje te maken. Jammer genoeg zijn er in
de laatste jaren verschillende bankjes weggehaald omdat omwonenden klaagden over overlast van jongeren. Ik
vind dat jammer, ook omdat jongeren net zo goed een plek in de buurt moeten kunnen hebben.”

