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Een leven lang bezeten van de Rotte
Koos Termorshuizen is al
zijn hele leven bezeten
van de Rotte. Hij roeide
er op, volgde de rivier
per ﬁets en zag aan de
randen van het water
nieuwe Rotterdamse
wijken verrijzen. Nu
heeft hij er een boek over
geschreven.
ROTTERDAM - Termorshuizen

werd geboren in 1954, in het
Oude Noorden, en getogen
aan de Oostzeedijk, tegenover de gasfabriek. “Tijdens
de gehele middelbare school
roeide ik. Eerst vanuit de
oude loods van Skadi op het
Noorderkanaal en het SchieSchiekanaal, later vanuit de
destijds nieuwe loods aan
de Crooswijksebocht op de
Rotte. Daarbij heb ik de Rotte verkend tot Zevenhuizen,
en stiekem tot de Leuvekolk
en het Oostplein. Ook trok ik
er met enige regelmaat op de
fiets op uit om Oud Verlaat
op te zoeken of de bouw van
Ommoord te bekijken. Wat
later deden mijn broer en ik
op de enige sportfiets die we
hadden wedstrijdjes wie het
snelst een rondje Rottemeren fietste vanuit huis.”
Nieuwsgierig naar het boek
‘De Rotte - van Wilde Veenen tot wereldhaven’? Uitgeverij Waanders & de Kunst
stuurde de volgende voorpublicatie speciaal voor lezers van De Havenloods: ‘De

Rotte was ooit een echte rivier, een veenrivier, en soms
een kreek, als het water van
de Nieuwe Maas - waar het
toen Merwe heette - bij stormen een heel stuk het land
in drong. Hij voerde water af
uit het sponzige veenlandschap ten noorden van Rotterdam toen dat nog hoger
lag dan de Merwe. Vrolijk
en ongehinderd stroomde
het water naar het zuiden,
en mondde uitwaaierend in
de Merwe.

DE ROTTE WAS OOIT
EEN ECHTE RIVIER,
EEN VEENRIVIER, EN
SOMS EEN KREEK
Van die stormen kreeg men
genoeg, het land moest beschermd worden, er moesten dijken komen. Men
legde een eerste dam in de
Rotte bij de Kootsekade, later een tweede bij Crooswijk
en toen nog een, de ‘echte’,
waar we het nu Hoogstraat
noemen.
Men ging er wonen, eerst op
hoge plekken. Men maakte
het land wat minder nat door
greppels te graven vanaf de
oevers van de Rotte. Daarna
kon men akkerbouw en,
toen het weer natter werd,
veeteelt bedrijven. Door de
ontwatering droogde het
land echter in, en nam het
volume af: het zakte.
Veen is natte turf, en het
hele gebied rond de Rotte
zat er vol mee. Deze goud-

Koos Termorshuizen is al zijn hele leven bezeten van de Rotte. Hij roeide er op, volgde de rivier per ﬁets en zag aan de randen
van het water nieuwe Rotterdamse wijken verrijzen. Nu heeft hij er een boek over geschreven. Foto: Arjan Termorshuizen

mijn werd geoogst, met als
gevolg dat de bodem drastisch verder daalde. Meren
ontstonden, en die werden
weer drooggemaakt om
landbouwgrond te oogsten.
De Rotte kwam daardoor
hoger te liggen dan het

land ernaast. Grote aantallen molens pompten steeds
het overtollige water uit die
polders de Rotte in: de Rotte
was een boezem geworden,
een bergplaats en afvoerkanaal van overtollig water.
En dat is hij nu nog.’

Termorshuizen heeft zijn boek geschreven vanuit
persoonlijke nieuwsgierigheid. De rivier is in stukjes
van een kilometer gehakt, en elke kilometer heeft
zijn eigen hoofdstuk. Het boek ligt vanaf 24 oktober
in de boekhandel, vóór die tijd kun je alvast intekenen en dan betaal je 19,95 in plaats van 25,00 euro.
Meer informatie op www.uitgeverijdekunst.nl.

Direct beschikbare nieuwbouwwoningen • Afbouw naar keuze • Energiezuinig

HET makelaars- en advieskantoor
in Rotterdam voor al uw
woonzaken:
• Het gehele aan of verkoop traject
van uw woning
• Advies over uw woning of een
woning die u wilt kopen
• Wij leveren kennis en kwaliteit
tegen zeer voordelige prijzen
• Ook voor het huren en verhuren van
uw woning
Ga voor meer informatie naar
www.edelstatemakelaars.nl
Edelstate Makelaars- en
Vastgoedadviseurs
Telefoon: 010 - 3007 134
Lylantse Plein 1
2908 LH Capelle aan den IJssel

Het beste van bestaand en nieuw

Kurt Schwitterstraat / Laan van
Avantgarde, Rotterdam - Nesselande
• Fraaie eengezinswoningen in
verschillende types
• Woonoppervlakte 125 m2 - 139 m2
• Vrij indeelbare zolderverdieping

Koopsommen vanaf

€ 279.000,- v.o.n.
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Ontvangstadres: Kurt Schwitterstraat 29
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(015) 276 04 00

deweekkrant.nl

WWW.HMJ.NL

(010) 251 90 33
Krimpen aan den IJssel - Boezemstraat 4

Vraagprijs € 209.500,- k.k.

Deze 2 onder 1 kapwoning met zonnige tuin, is vanaf 2009
fraai gemoderniseerd en is gelegen op 315 m² eigen grond in
de rusƟge en plezierige woonwijk ‘Oud Krimpen’.

Verkoop en informatie:

www.nieuwbouwdirect.nl

Kijk ook op

De lichte doorzon woonkamer met dubbelglas, heeŌ een laminaatvloer (2009) en openslaande deuren naar de achtertuin.
De moderne keuken is voorzien van inbouwapparatuur. Er
zijn 3 slaapkamers aanwezig met laminaatvloer. De badkamer
heeŌ o.a. een fraaie inloopdouche.

Deze woning is ‘turn-key’ en is zonder te klussen te betrekken!

(010) 258 29 00

Email: Rotterdam-capelle@huis-hypotheek.nl
Haal het beste advies in huis.

Telefoon (010) 2519033

Volg ons
op facebook

