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TWEE MINUTEN MET
MICHEL V. GENDEREN

Geprikt worden
terwijl je met
dolfijnen zwemt

J

ezelf laten vaccineren terwijl je tussen de dolfijnen zwemt? Bij de popup locatie van het Erasmus MC kan
je geprikt worden met een virtual reality
bril op. ,,Je krijgt niks mee van een prik”,
zegt initiatiefnemer en intensivist Michel
van Genderen (35).
Doet een prik met een VR-bril op minder
pijn?,,Als ik de ervaringen van de patiënten

mag geloven wel. We hebben inmiddels tien
patiënten met een
VR-bril geprikt. Daar
zaten ook een man en
vrouw tussen die samen waren. De
vrouw was heel angstig en deed de bril
op. De partner zegt:
‘Oké schat, die prik
komt eraan’. Zij zegt:
‘Oh echt, oké’. De
prik was al gezet. Die
vrouw had ondanks
alle angst en een
zwetend voorhoofd
De VR-bril
niks meegekregen
sluit je af
van de prik.”
Hoe kan dat?

van de
buitenwereld

,,We noemen dat distractie. Doordat de
techniek van de VRbril zo goed is, sluit die je compleet af van de
buitenwereld. Als je gaat zwemmen met
dolfijnen krijg je ook echt het idee dat je
zwemt met dolfijnen. Je prikkels gaan de andere kant op. Je krijgt niks mee van de prik.”

BEURSTRAVERSE Bestaat 25 jaar

Sinterklaas
achter glas
Ook Sinterklaas
past op voor corona, dus bezoekt
hij morgen Albrandswaard op
een bijzondere
manier: met een
bustour door
Rhoon en Poortugaal. Samen met
zijn pieten, burgemeester Jolanda
de Witte en kinderburgemeester
Femke Tempelman. De bus stopt
nergens, maar
rijdt wel stapvoets.

Tbs na aanval
Kijvelanden
De 28-jarige
Churandell W.
die vorig jaar
kerst drie medewerkers aanviel
met een botermesje op de psychiatrische afdeling van De Kijvelanden, krijgt
zeven maanden
cel en tbs met
dwangverpleging.
Dat heeft de
rechter eergisteren besloten.

Aanleg van de
De aanleg van de Rotterdamse
Beurstraverse - in de volksmond al snel
de Koopgoot - was in de jaren 90 een
spektakelstuk op zich. de nu een kwart
eeuw oude ondergrondse winkelpromenade trok een groef door het centrum.
Marcel Potters
Rotterdam

Ex-ontwikkelaar Arno Ruigrok van
MultiVastgoed stond aan de wieg
van dit spectaculaire bouwproject,
dat de Lijnbaan met de Hoogstraat
verbond. ,,Het leek wel een openhartoperatie.’’
Tuurlijk was er gedoe, net als bij
élke grootschalige ontwikkeling die
in Rotterdam van de grond komt.
Of, in het geval van de Koopgoot: ín
de grond gaat. En daarmee onder
andere het sneue Beursplein, met
die rommelige ouderwetse paviljoentjes, in één klap een hypermodern gezicht zou geven. Waar de
Maasstad nu vooral de wolken wil
aantippen - Zalmhaventoren, Cooltoren, Post - zaten ontwikkelaars
destijds nogal in de bodem te wroeten. Zoals met de aanleg van de
Willemsspoortunnel, een stukje
verderop.
De Koopgoot - de nog immer hyperactieve Arno Ruigrok (61) is wat
dit onderwerp betreft een wande-

Mogen de mensen zelf kiezen wat ze
zien?

,,Ja, dat is het gave. Als je in een stadion wil
zitten of een orkest volgen, laat de bril jou
daar plaatsnemen. Het is bijna gepersonaliseerd, zoveel aanbod hebben we.”
Komen er ook gekke dingen voorbij?,,We
hebben hele degelijke filmpjes hoor, hahaha.
We hebben een bepaalde selectie aan films
waar mensen uit kunnen kiezen.”
Jij hebt bij de GGD aangedragen om de
VR-bril te gebruiken, toch?

,,Ja. Bij patiënten op de intensive care gebruiken we de bril ook en krijgen we alleen
maar lof. Bij deze patiënten wordt de bril ingezet tegen traumatische stressstoornissen
die ze na hun opname kunnen hebben.
Hugo de Jonge zei vorige week dat er mensen met een VR-bril op gevaccineerd worden. Toen dacht ik, ik weet niet of het al gebeurd is, maar laten we het doen.”
(Jurre van Wanrooij)

Over de kop
De bestuurder
van een grasmaaier is gisteren
gewond geraakt
na een aanrijding
met een busje op
de Vondelingenweg in Rotterdam-Zuid. De
grasmaaier sloeg
meerdere keren
over de kop en
kwam tot stilstand op de weg
langs de A15.
Het slachtoffer is
naar het ziekenhuis gebracht.

- Arno Ruigrok, MultiVastgoed

lende encyclopedie. Zo blikt hij
zonder moeite terug op de voorbereidingstijd, die vanaf de jaren 80

De breuk tussen de Rotterdamse SP-afdeling en de landelijke partij is definitief. Het landelijke bestuur heeft het bestuur
van de Rotterdamse afdeling geschorst.

Rotterdam

Tips
voor de
redactie
Mail naar
rd.redactie@ad.nl

Ruigrok. Foto ad

liep, en bijna Feyenoord City-achtige proporties aannam. Juristen
hadden vooral een hele kluif aan de
uitbaters, die de winkeltjes op het
plein voor het inmiddels ook al afgemarcheerde V&D bevolkten. Het
was eigenlijk chaos troef, zo klinkt
het. ,,Dat was één van de dingen
waarmee we worstelden. Die ondernemers hadden een - voor hen
dan - goed contract, waar vaak geen
einddatum aan vastzat. Eeuwigdurend. En die wilden niet zomaar
wieberen. Onder andere de Feyenoordshop en het eettentje Raoul.
Het kostte heel veel geld en energie
om iedereen weg te krijgen.’’
Het aanleggen van de Koopgoot
was dus vooral een papieren
strijd?

kwam in onze basisanalyse aan het
licht. Eigenlijk was de binnenstad
van Rotterdam verdeeld in twee gebieden - de Hoogstraat en omgeving plus de Lijnbaan - met een
toen nog erg drukke Coolsingel er
dwars doorheen. Bovendien hadden grote warenhuizen hun voordeuren veelal niet aan de ‘Koopgoot-kant’. Al met al een hele puzzel dus.’’

Ruigrok: ,,Ja. Een ander lastig punt

Wie kwam op het lumineuze

SP schorst Rotterdams bestuur

Peter Groenendijk
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Het is en blijft een
gouden plek voor
handel.

▲ Arno

Dat hebben de Rotterdamse leden
van de SP woensdag per mail van
het landelijk bestuur te horen gekregen. Het bestuur zegt geen andere mogelijkheid te zien, nu de leden van de Rotterdamse SP hebben
vastgehouden aan een kandidatenlijst waarop geroyeerde SP’ers staan.
,,Op een kandidatenlijst voor de
SP kunnen alleen mensen staan die
lid zijn van onze partij’’, schrijft

landelijk voorzitter Jannie Visscher
in een toelichting. ,,Het partijbestuur betreurt het enorm dat er
door het afdelingsbestuur Rotterdam is besloten zich niet te houden
aan de democratie in onze partij.
We zien dan ook geen andere mogelijkheid meer dan het schorsen
van het bestuur van de afdeling.”

Radicale elementen
De SP hoopt toch nog deel te nemen aan de verkiezingen en heeft
daarom drie leden aangewezen die
de impasse moeten proberen te
doorbreken. ,,We zijn er van overtuigd dat de afdeling Rotterdam
kan komen tot een sterk nieuw bestuur en een mooie kandidatenlijst’’, aldus de mail.
Het landelijk bestuur van de SP

bond onlangs de strijd aan met enkele ‘radicale’ elementen binnen de
partij: jongerenbeweging ROOD
en het Marxistisch Platform. Wie
bij één van die bewegingen is aangesloten, kan niet ook lid zijn van
de SP, vindt het bestuur. 33 leden
werden geroyeerd.
Maar drie van die leden staan in
Rotterdam op de kandidatenlijst
voor de verkiezingen in maart. De
leden van de partij weigerden hen
van de kieslijst te halen tijdens een
ledenvergadering. Ze vinden de
schorsing onrechtvaardig en ondemocratisch. De Rotterdamse lijsttrekker Arno van der Veen (25) gaf
vorige week al aan dat de afdeling
overweegt om onder een andere
naam aan de verkiezingen deel te
nemen.
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Koopgoot was spektakel

◀ ▲ De

aanleg van de koopgoot.

FOTO’S AD

kort van stuk of gaat niet goed door
de knieën. Als ik samen met mijn
vrouw over de trap loop, raken we
ook uit het ritme, omdat zij veel
kleiner is dan ik. En hou er rekening
mee dat ook reddingsvoertuigen
over die trap de Koopgoot in moeten kunnen.’’
Diezelfde Rotterdammers
noemden dit nieuwe stuk stad
direct Koopgoot, en géén Beurstraverse.

▲

Toenmalig premier Wim Kok
opent in 1996 de Beurstraverse.
FOTO AD

balletje rolde verder en werd uiteindelijk een plan voor 'n hele gebiedsontwikkeling. Toen is het idee
voor de Koopgoot geboren.’’

idee om dan maar de grond in te
gaan?

Uiteindelijk ging het plan van
start. Hoe liep dat in die tijd?

,,Ere wie ere toekomt, dat waren Peter Trimp van T+T Design en Hans
van Veggel, directeur van Multi. In
eerste instantie ging het om een
verzoek van de eigenaar van C&A
om zijn pand op te knappen. Dat

,,Het grootste probleem was dat we
afspraken moesten maken met zeventig belanghebbenden. Er was
wederom een juridische strijd met
bijvoorbeeld een ondernemer die
op de hoek van de Lijnbaan en de

Van Oldenbarneveltplaats zat. Bovendien moesten we de diepte in,
maar voorkomen dat bestaande gebouwen zouden omdonderen. En
de winkels die er nog zaten moesten bereikbaar blijven over houten
vlonders. Alles bij elkaar opgeteld
was het een soort openhartoperatie.’’
Tóch kregen jullie het voor elkaar...

,,In technische zin was dit een hu-

‘Nieuw Feyenoord-stadion
is het beste voor de stad’
ROTTERDAM Het Rotterdamse college houdt geloof in
de komst van een nieuw Feyenoord-stadion, als onderdeel van
de gebiedsontwikkeling Feyenoord City. Dat benadrukte wethouder Kurvers nog eens in een
buitengewoon raadsdebat.
,,Het beste voor de stad is gebiedsontwikkeling met een
nieuw stadion op deze plek”, zei
Kurvers. ,,Ik hoor club en stadion ook zeggen dat ze daar nog
steeds naar verlangen. We hebben nog steeds de ambitie om

hier een mooi stuk RotterdamZuid van te maken en daar werken we aan.”
De buitengewone raadsvergadering was aangevraagd door
Leefbaar Rotterdam, nadat vorige week bekend werd dat Feyenoord ook andere opties dan
nieuwbouw wil onderzoeken,
én de Raad van State een zitting
over het bestemmingsplan uitstelt. Leefbaar kreeg veel kritiek
op de debataanvraag, die werd
afgedaan als ‘verkiezingsretoriek’.

,,Laten we een streep zetten
door het stadionplan”, zei Robert Simons (Leefbaar). ,,De gebiedsontwikkeling moet door.
Maar je kunt pas doorgaan als je
de realiteit accepteert.”
Maar het college wil die conclusie nog niet trekken, net als onder meer de VVD-fractie. ,,Ik
hang niet op een jaartje”, zei
raadslid Verheij. ,,Laten we beginnen met de gebiedsontwikkeling en de knoop doorhakken
als we bij de stadionlocatie komen.”

zarenstukje. Het gold als hét voorbeeld voor de rest van Europa. Allerlei delegaties uit grote steden
kwamen kijken hoe Rotterdam dit
had geflikt, hoe dit wonder was geschied. Net als later met de Markthal, ook zo'n architectonisch topstuk.’’
Rotterdammers kunnen flinke
azijnzeikers zijn. De trappen liepen bijvoorbeeld niet fijn...

,,We hebben die trappen uitentreuren getest op de bouwplaats. Ze
werden korter, langer, minder
hoog. Maar je doet het nooit goed.
Maar dat heb je met élke trap. De
een heeft lange benen, de ander is

,,Ja, bij Multi hadden we ook een
tweedeling. Een aantal collega's
vond het vreselijk. Ik zei tegen hen
dat ze er juist blij mee moesten zijn.
Als mensen ergens een bijnaam aan
geven, dan betekent dat iets is
omarmd, geaccepteerd. Nu gebruiken we die naam ook zelf.’’
De Koopgoot was in die 25 jaar
een succesnummer. Dus laten
zoals het is?

,,Het is en blijft een gouden
plek voor handel. Toch wordt er
druk overlegd met de omgeving,
zoals de Hema en de Bijenkorf, om
te kijken hoe de verbinding tussen
laag en hoog kan worden verbeterd.
Een flinke make-over ligt in het
verschiet. Je moet altijd blijven nadenken over wat in de toekomst
een probleem zou kunnen worden.
Ga nooit op je lauweren rusten.’’

Metaalwerkers staken in
‘staakstraat’ bij de Kuip
ROTTERDAM De vakbonden FNV
Metaal, CNV Vakmensen en De
Unie voeren vandaag actie in Rotterdam voor een betere cao voor de
kleinmetaal. Naar schatting 300
werknemers zullen naar de Kuip
komen waar aan de voorzijde op de
Olympiaweg een ‘staakstraat’
wordt ingericht. Daarmee is het
protest volgens de bonden coronaproof.
,,De cao voor de grootmetaal is er
naar tevredenheid. We snappen
niet dat het voor de kleinmetaal zo
moeizaam gaat’’, zegt de Rotterdamse FNV-bestuurder Jan Meeder. Daarom wordt het werk voor
24 uur neergelegd bij metaal- en
techniekbedrijven als Croon Wol-

ter en Dros, Delta Reefer Care
en Thermo King in Rotterdam, RH
Marine (Schiedam), Bakker (Sliedrecht) en Spie, Equans, Facta
en Snijders Electrotechniek. ,,Rond
09.00 uur zal de piekdrukte zijn.’’

Jeugdlonen
,,We staken voor een fatsoenlijke
cao’’, gaat Meeder verder. De twistpunten in het overleg met de werkgevers zijn onder meer de salarisverhoging, de verplichte oproepdiensten, de vaste contracten voor
flexwerkers, de zware beroepenregeling en de jeugdlonen.
Onder de cao kleinmetaal vallen
bijna 320.000 werknemers die actief zijn bij bijna 28.000 werkgevers.

