
Schoolslag
met groene vingers

Tot 1920 waren de zwemgelegenheden in de Rotterdamse regio vrij beperkt. Om 
hier verandering in te brengen ging de gemeenteraad op 23 december 1920 ak-
koord met een plan ter verbetering van de zwemaccommodatie in de stad; o.a. 
door de aanschaf van een drijvend zwembad ter vervanging van het oude bad in 
de Maashaven. De bassinoppervlakte bedroeg 29 bij 6 meter en gelegenheid tot 
omkleden werd geboden door de aanwezigheid van 60 kleedhokjes. Ook kwam er 
een geheel nieuw drijvend bad aan het Mallegat bestaande uit 3 bassins met een 
gezamenlijke oppervlakte van 650 m2 plus 131 kleedcabines. Daarnaast werden 
er kleinere zwembadgelegenheden ingericht nabij de scholen aan de Delfgauw-
straat, de Hildegardisstraat en de Tamboerstraat. De oude badinrichting aan de 
Van Spaanstraat werd eveneens verbouwd en qua exploitatie overgenomen door 
de gemeente. Met dit Raadsbesluit werd de zwemgelegenheid in één keer op volle 
sterkte gebracht. Een jaar later, in 1921, werd ook het door een novemberstorm 
vernielde drijvende bad aan de Oude Plantage vervangen.

Sijmen Aleman

VERBODEN ZWEMWATER 
Maar hoe was de stand van zaken intussen in het am-
bacht Hillegersberg en Schiebroek? Hoe was het daar 
gesteld met de zweminrichtingen? Wel, daar had je 
openluchtzwembaden. In Schiebroek de Wilgenplas 
en in Hillegersberg Het Zwarte Plasje. 
Nu had dat Plasje natuurlijk niet meteen de uitstraling 
die het nu heeft. Want, hoewel het al jaren bestond, 
werd het aanvankelijk aangemerkt als “verboden 
zwemwater”. Toch waren er steeds weer enkele Hille-
gersbergse jongelui die op zomerse dagen een frisse 
duik waagden. Daarbij werden ze regelmatig verjaagd 
door een dienstdoende veldwachter of politieagent.

SPORTVERENIGING HILLEGERSBERG (SVH)
Toch bleven die pogingen van de Hillegersbergse 
jeugd niet onopgemerkt. Het waren de heren H. Iburg 
Sr.en W.A.M. de Korink die besloten om iets voor deze 
zwemlustige jongeren te doen. 
De ligging van het Plasje net buiten het dorp was in 
feite prima, maar er was nog veel voor nodig om het 
Plasje tot geschikt zwemwater te maken.  Met hulp 
van de jongens zelf werd een deel van de heuvel die 
er lag afgegraven. Boomstammen, flessen en ander 

afval werden uit het water verwijderd en zo ontstond 
een mooi bad. Toen bleek dat bij goed weer druk ge-
bruik werd gemaakt van het “zwembad” besloten 
beide heren op 20 juli 1914 tot de oprichting van Sport 
Vereniging Hillegersberg (SVH). 

Een initiatief dat werd beklonken in Café Freericks; 
“Het Wapen van Holland” aan de Bergse Dorpsstraat. 
In 1921 werd het voortbestaan van deze vereniging 
veiliggesteld dankzij een voordelig huurcontract met 
de heer Henri Polak die in dat jaar “Het `Zwarte Plas-
je” met de omliggende terreinen had aangekocht.

HET WILGENPLASPROJECT
Vanaf 1931 kwam daar een geduchte concurrent bij. 
Het is de bekende aannemer A. Poot, die het terrein 
rond het recreatiegebied Wilgenplas in Schiebroek 
groots verbouwde tot bijzonder attractief park. Zo 
maakte hij de plas geschikt om te zwemmen door de 
aanleg van verschillende baden met een gezamenlij-
ke oppervlakte van zo’n 35.000 m2. Hij zorgde daar-
bij ook voor een zonneweide en een theeschenkerij. 
Daarnaast werd er een permanent lunapark geopend 
met diverse attracties. 

Een kleine zwemgeschiedenis…

Afbeelding van een oor-
spronkelijke prentbriefkaart 
van Zwembad Wilgenplas 
geopend op 14 mei 1932 
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Het valt te begrijpen dat Het Zwarte Plasje na de ope-
ning van dit Wilgenplasproject op 14 mei 1933 veel 
zwementhousiasten moest afstaan aan dit groots 
opgezette recreatiegebeuren. Dat deze ondernemer 
écht alles uit de kast trok om zijn project tot een suc-
ces te maken blijkt wel uit het feit dat daags na de 
opening van de Wilgenplas het station Wilgenplas 
werd geopend ten noorden van Schiebroek aan de 
Hofpleinlijn. 

NIET ZONDER RISICO’S
Toch kwam er ook een omslag, die de aanzet vorm-
de tot het openen van overdekte zwembaden. Want, 
hoewel in die tijd het zwemmen in “open water” aan-

vankelijk erg populair was, kleefden er ook nadele aan 
Dat lezen we wel in oude krantenartikelen, waar het 
Hillegersbergse Zwarte plasje in de zomer van 1935 
landelijk nieuws werd toen, door enkele gevallen van 
de ziekte van Weil, ook een dodelijk slachtoffer te be-
treuren viel. Nota bene het hoofd van de Christelijke 
MULO, de heer J.P.Streef, slechts 48 jaar oud. 

EEN GOED VOORBEREID PLAN
Juist in datzelfde jaar, één maand voordat het ziekte 
van Weil incident de krantenkoppen haalde, werd er 
een plan ingediend voor een overdekte zweminrich-
ting. Het daarvoor bestemde terrein, zo’n 1.700 m2 
groot zou worden gesitueerd tussen de Julianalaan 
(nu: Prinses Margrietlaan), Oranje Nassaustraat (nu: 
Philips Willemstraat) en de Rechter Rottekade. Voor 
de hoofdingang had men de Julianalaan in gedachten. 
Aan het uiteinde van het geplande zwembad had men 
een zomertuin gepland, die voor een scheiding moest 
zorgen tussen de panden aan de Willem van Hillegae-
rsbergstraat. Het bleek al snel een goed voorbereid 
plan, waarvoor zelfs al financiële steun was toegezegd 
door verschillende ingezetenen van Hillegersberg. In 
het bijzonder waren geïnteresseerd de heren J.S. Ver-
meijs en ir. J.H. Dekker. Voor wat betreft het ontwerp 
en de architectuur stelde men de heer Kuipers voor, 
die ook het Oostelijk Zwembad had ontworpen.
De beschikbare grond was in 1933 in handen van de 
Gemeente Hillegersberg gekomen door de aankoop 
van de voormalige conservenfabriek Middelburg & Ter 
Marsch. Daarbij had het weinig gescheeld of men had 
het plan gevat een open zwembad in de Rotte aan te 

leggen. Een idee dat leefde bij verschillende Hillegers-
bergse verenigingen en dat eveneens voortkwam uit 
de behoefte aan goed zwemwater. Het zwemmen in 
de plassen werd namelijk maar al te vaak verboden 
vanwege de belabberde kwaliteit van het water.

DE OVERDEKTE EN WAT DAARBIJ HOORT
Al in het voorjaar van 1936 werd duidelijk dat de 
“overdekte” er ging komen, doordat B & W bij beschik-
king de vergunning gaven tot de exploitatie van een 
dergelijke badinrichting. De entree tot het bad zou 
daarbij definitief worden gerealiseerd aan de Willem 
van Hillegaersbergstraat. Het zou gaan om een hoog-
waardig modern gebouw met een ruime hal met kan-
toren, dienstlokalen en kassa en niet te vergeten een 
ruimte voor de motor, waarmee het water kon wor-
den gereinigd. Via trappen naar een eerste verdieping 
bereikte men aan de linkerzijde de toegang tot het 
bassin en tevens de doucheruimten voor de vrouwen 
en de mannen, verder een buffet en zitplaatsen voor 
de toeschouwers. Het bad zelf, met zijn hellende bo-
dem van 25 x 11 meter, bood verschillende dieptes die 
door kabels werden aangegeven. Van een spartelbad 
voor de hele kleintjes tot het diepe bad van 3.40 m 
voor volwassenen. Ook de E.H.B.O post werd niet ver-
geten en er was zelfs sprake van een massageruimte.

DE MENSELIJKE FACTOR
De eerste directeur van het bad was de heer Th. W. 
Hölsken afkomstig uit Haarlem en geen onbeken-
de in de zwemwereld. Statutair zou het bad bekend 
staan als de N.V. Hillegersbergsche zweminrichting 

“De Overdekte”. Gestart werd met een 15-tal me-
dewerkers; behalve drie machinisten voor de be-
diening van twee dieselmotoren van 20 PK en ver-
schillende elektromotoren van respectievelijk 1,5 
PK, 0,5 PK, 4 PK, 5,5 PK, 1 en 3 PK, werden twee 
badmeisjes en twee badjongens aangesteld en 
enkele mannelijke instructeurs: R. Jager, J. Schuring 
en C. De Haan en als vrouwelijke instructeurs H.C. 
de Jager en W. v.d. Veer.
Dat men blij was met de komst van deze “overdek-
te” stond buiten kijf en voortaan zouden de Hille-
gersbergse en Schiebroekse Brigades tot het Red-
den van Drenkelingen van dit bad gebruik maken 
om hun vaardigheden te oefenen.
De feestelijk opening had uiteindelijk plaats in het 
najaar van 1936. Al een maand later werd bij wijze 
van proef ook een zondagsopening voorgesteld 
van acht uur tot één uur. Dat gold echter niet voor 
abonnementen. 

EEN NOODLOTTIG ONGEVAL
Helaas viel aan het einde van dat openingsjaar al een 
eerste slachtoffer te betreuren. De 15-jarige leerling 
van de H.B.S. aan de Bergsingel en zoon van de heer 
J.B.J. Ratté, wethouder van onderwijs in Rotterdam, 
kwam tijdens zwemlessen onder leiding van zijn 
gymnastiekleraar door een hartverlamming om het 
leven. Nog geen jaar later vond een ander noodlot-
tig ongeval plaats in het zwembad, daarbij liep de 
14 jarige J. de Maat uit de Zwartjanstraat een sche-
delbasisfractuur op door de gladheid van de vloer 
en een val van de springtoren.

EEN VERLIESGEVENDE START
Hoewel de behoefte aan een overdekte zwemge-
legenheid in Hillegersberg aan zowel het eind van 
de jaren 20 als ook het begin van de dertiger jaren 
groot was, kon dit niet worden toegeschreven aan 
het succes ervan. De boekjaren 1936-37 en 1937-
38 lieten ondanks de drukke bezoekersaantallen 
aanzienlijke tekorten zien. En hoewel er ingrijpen-
de maatregelen werden genomen, lukte het niet 
om de kosten van het daaropvolgende boekjaar 
1938-39 te dekken. Ook kwam het niet tot enige 
aflossing van de hypotheekschulden of afschrij-
ving op de gebouwen en installaties. De economi-
sche omstandigheden van die tijd in ogenschouw 
genomen, leek het er niet op dat dit beeld spoedig 
zou veranderen. Zeker niet toen duidelijk werd dat 

de Haarlemse Architect Koster surséance van beta-
ling had aangevraagd door vergelijkbare financiële 
moeilijkheden bij de door hem gebouwde overdekte 
zwembaden te Leiden, Velzen, Alkmaar en Leeuwar-
den. Ook in Hillegersberg zag de Raad van Beheer 
daarom geen andere mogelijkheid dan een subsidie 
aan te vragen bij het Gemeentebestuur. Vooral omdat 
van particuliere zijde geen steun viel te verwachten. 
Als tegenprestatie zou de N.V. bereid zijn een zetel aan 
te bieden in de Raad van Beheer en gratis zwemlessen 
beschikbaar te stellen voor het schoolzwemmen.
Het moet een enorme tegenvaller zijn geweest toen 
B en W hierop afwijzend reageerde, omdat zij het niet 
zag als een taak van de gemeente om een particulie-
re onderneming te subsidiëren teneinde hypotheek-
schulden af te lossen.
In het belang van de Volksgezondheid ziet “De Over-
dekte” ondanks alle tegenslagen toch kans om het tij 
te keren, zodat nog geen twee jaar later onder grote 
belangstelling het eerste lustrumfeest kon worden 
gevierd. Het was dankzij de inzet en betrokkenheid 
van het personeel dat het bad kans zag om de mees-
te kinderziekten te overwinnen, wat leidde tot een 
gezonde exploitatie.

DE GROTE RENOVATIE
Het gebruik van het bad verliep verder zonder noe-
menswaardige problemen. Totdat, na een zelfstandi-
ge exploitatie binnen een N.V., het bad in 1961 werd 
overgenomen door de Gemeente Rotterdam. Dit was 
om liquidatie te voorkomen. Er is dan veel achterstal-
lig onderhoud en in 1965 bleek een behoorlijke reno-
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vatie van het zwembad noodzakelijk om de veiligheid 
van het zwemmende publiek te kunnen garanderen. 
Behalve de betonconstructie waren de plafonds, ra-
men en gevels, maar ook de betegelde vloeren en 
wanden van de kleedhokjes, hard aan vernieuwing 
toe. Ook de installaties voor verwarming en ventilatie 
moesten eraan geloven. In de vernieuwing die daar-
op volgde was ook een plan opgenomen voor een 
instructiebad. De kosten werden geraamd op ca. 2, 5 
miljoen gulden. De eigenaar van de grond, de Techni-
sche Unie, Heijbroek-Zeelander N.V. stelde deze voor 
het symbolische bedrag van slechts één gulden be-
schikbaar; onder voorwaarde dat de Gemeente Rot-
terdam vijf jaar garant blijft voor mogelijke schade 
aan gebouwen. Uiteindelijk verleende de Raad een 
krediet van ƒ 2.452.635,- waarvan ƒ 25.000,- voor 
kunstzinnige verfraaiing.

CONCURRENTIE VANUIT SCHIEBROEK
Het was de wethouder voor Sport en Recreatie, Roe-
lof Langerak, die op 5 juni 1970 de officiële heropening 
verrichtte. Een bijzonder moment met een al even bij-
zondere datum, want even daar voor, op 8 april van 
dat jaar, stelde wethouder van onderwijszaken drs. 
Jan G. van der Ploeg het overdekte instructiebad aan 
de Adrianalaan in Schiebroek in gebruik; het Adriana-
bad. Plotseling was er dus sprake van twee overdekte 
zwem(instructie)baden.

Echt lang plezier hebben de bewoners van Schie-
broek echter niet gehad van het Adrianabad. Want, 
al halverwege de jaren ’80 is er sprake van sluiting. 
Gemeentelijke bezuinigingen brachten met zich mee 
dat alle gemeentelijke instructiebaden voor wat be-
treft het schoolgebruik werden gesloten. Onderzoek 
toonde bovendien aan dat het voortzetten van de ex-
ploitatie in geprivatiseerde vorm geen haalbare kaart 
zou zijn. Nog geen maand later, het is dan november 
1985, werd echter toch besloten de privatisering van 
het bad een kans te geven. Voor waarde is wel dat 
de particuliere exploitant het bad zal aankopen. In-
gewijden zien dit als een risicovolle onderneming en 
verwacht werd dat het op de financiën zou stuklopen. 

IN PARTICULIERE HANDEN
Het bad was eigendom van het grondbedrijf en ver-
tegenwoordigde in die dagen een waarde van 1,3 mil-
joen gulden. Om het bad te kunnen aankopen werd 
er door het Sportplatform Hillegersberg Schiebroek, 
bestaande uit een aantal samenwerkende sportclubs, 
een Stichting in het leven geroepen o.l.v. de heer Paul 
Bestebroer. Deze zag de situatie, ondanks dat een 
structurele exploitatiesubsidie van de deelgemeente 
uit den boze zou zijn, positief in. De negatieve vooruit-
zichten van exploitatietekorten ten spijt zet de Stich-
ting haar plannen door. Ook de opmerking vanuit de 
deelraad, waarin zij als goedwillende amateurs wer-
den gestempeld, heeft geen effect.  Gesteund door 
een grote groep van enthousiaste zwem-lustige vrij-
willigers zet de stichting haar plannen door.
Ondanks de afkeurende houding van de gemeente en 
moeizaam verlopende samenwerking met de Dienst 
Sport en Recreatie lukt het de Stichting Zweminstruc-
tiebad Schiebroek (ZIS) uiteindelijk om het Adrianabad 
over te nemen. En…na lang onderhandelen over de 
prijs kreeg de Stichting het beheer over het bad.

EEN SUCCESVOLLE OMMEKEER
Nog geen jaar later schudt Paul Bestebroer van de 
Stichting Zweminstructiebad Schiebroek de hand 
van Carla van der Baard. Zij is de 50.000-ste bezoeker 
van het instructiebad aan de Adrianalaan. Compleet 
met Drumband en Majorettekorps Benelux en een 
optreden van buikdanseres Janine werd Carla in de 
bloemetjes gezet. Met een positief saldo van 35.000 
gulden, waarvan 30.000 meteen in het bad werd ge-
investeerd, toonde de nieuwe Stichting aan dat de 
exploitatie van het bad als rendabel mocht worden 
gezien. Zelf opperden de nieuwe eigenaren tal van 
plannen voor een renovatie van het bad en nog beter 
de bouw van een geheel nieuw bad. Tenminste als de 
Gemeente daar oren naar zou hebben en de Stichting 
een vergunning zou verlenen.

ANDERE PLANNEN
Zover is het allemaal niet gekomen. Want, achter de 
schermen werd binnen de gemeente een spreidings-

plan voor zwembaden voorbereid. Volgens dat plan 
zouden het zwembad in de Van Maanenstraat, het 
Oostelijk Zwembad en het bad aan de Willem van 
Hildegaersbergstraat plaats moeten maken voor 
een geheel nieuw te bouwen zwembad. Dit zou 
dan moeten verrijzen in de Deelgemeente Hille-
gersberg-Schiebroek.

De plannen voor dit nieuwe zwembadencomplex 
werden bekend gemaakt in 1988. Het zou gaan 
om een 25 meter bad voor wedstrijdzwemmen, 
leszwemmen en een recreatiebad. Volgens de in-
richting van dit plan zou Rotterdam niet meer kun-
nen beschikken over en 50 meter bad, waardoor er 
dus ook geen wedstrijden meer gehouden zouden 
kunnen worden. De locatie voor dit nieuwe baden-
complex is gepland ten noorden van het St Fran-
ciscus Ziekenhuis. Bouwkosten 15 miljoen gulden. 
Daarbij was wel besloten dat het overdekte zwem-
bad aan de Willem van Hildegaersbergstraat open 
mocht blijven totdat er in 1991 in het nieuwe bad 
kan worden gezwommen. Ook werd nog onder-
zocht of het bad open kon blijven voor scholieren 
en leerling zwemmers.

Dat plannen niet altijd direct uitvoerbaar zijn en 
zelfs nog van plan kunnen veranderen, blijkt wel uit 
het feit, dat wethouder G. Müller aan deze zwem-
bad ideeën in januari 1990 nog een lumineus idee 
toevoegde door een nieuwe ijshal met vierhonderd 
meter lange schaatsbaan te combineren met het 
nieuw te bouwen zwembad. Dit alles, vanwege de 
sluiting van de ijshal aan het Weena. 
Naast een locatie bij het St. Franciscus Ziekenhuis 
had men hiervoor ook nog de oude bestaande 
sporthal Schiebroek aan de Van Enckevoirtlaan 
op het oog. Deze hal was ook aan renovatie toe 
en zou zodoende mooi kunnen worden aange-
pakt in combinatie met de plannen voor een nieuw 
zwembad. Tevens werd hierdoor een beperking 
van energie bewerkstelligd, want, zowel een ijshal 
als modern zwembad werden als zeer energiever-
slindend ervaren. 
Inmiddels was een semi-ambtelijke werkgroep 
met vertegenwoordigers van Recreatie Rotterdam, 
de dienst Stadsontwikkeling, de deelgemeente en 
sportfondsenbaden bezig om de realisatie van al 
deze nieuwbouwsuggesties te onderzoeken. 

HET KAN VERKEREN
Bij dit alles moet worden opgemerkt dat ondanks 
de positieve resultaten in 1987 voor het Adriana-
bad, ditzelfde zwembad in de zomer van 1989 het 
faillissement moest aanvragen. En… alsof de duvel 
ermee speelde, werd op 7 december 1990 in de 
middag groot alarm geslagen door bewoners rond 
“De Overdekte” aan de Hildegaersbergstraat. Dit 
kwam omdat het bad plotseling was lekgeraakt 
en water verloor. Personeel van het zwembad had 
al opgemerkt dat het waterniveau in het bad een 
aantal centimeters was gezakt. Het water kwam 
terecht in de kelder maar ook in de aangrenzen-
de tuinen van de buren. Naar later bleek is door de 
brandweer zo’n 600.000 liter water weggepompt. 

De lekkage was ontstaan doordat een breuk in 
de leiding tussen het bassin en de filterinstallatie. 
De heer Eef van Anraad, destijds de bedrijfsleider 
van het bad, kon geen aanwijsbare oorzaak be-
denken. De leiding brak juist op het moment dat 
een laatste groep schoolkinderen zich afdroogden 
en aankleedden. In no-time stond de vloer van de 
kleedkamers blank en was het water in het zwem-
bad zo’n twee tegels gezakt. Suzan van der Linden, 
badjuffrouw in die tijd, was heel erg geschrokken. 
Het water stroomde tussen de muren door. Me-
teen werd de elektriciteit afgesloten en was de 
brandweer gealarmeerd. Ook werden de afvoer-
roosters van het zwembad afgesloten. En dan te 
bedenken dat een paar maanden eerder nog de 
75.000 bezoeker feestelijk werd verwelkomd door 
mevrouw Koedam, Na reparatie bleef het zwem-
bad nog tot 1996 geopend.

ZWEMCONCEPT ”DEWILGENRING”
Op 18 oktober 1996 had aan de Melanchtonweg de 
opening plaats van het Sportcomplex De Wilgen-
ring door wethouder J.T.C.M. den Oudendammer. 
Onderdeel van dit complex vormde een geheel 
nieuw 6 banen, 25 meter wedstrijdbad, dat werd 
uitgerust met een verstelbare bodem. De naam 
Wilgenring werd bedacht dor de heer Stuifzand.
Van de bedachte ijsbaan is echter nooit meer 
iets terecht gekomen, maar, De Wilgenring staat 
sindsdien wel bekend als dé sportlocatie voor 
Rotterdam Noord. Niet alleen is er sprake van het 
zojuist omschreven zwembad, maar er is ook een 
kinderbad met een glijbaan en je kunt er squashen. 
Bovendien is de aangrenzende sporthal geschikt 
voor tal van sportieve activiteiten en andere mo-
gelijkheden.

Opening op 8 
april 1970 van het 
school-instructiebad 
aan de Adrianalaan 
door wethouder 
dr. J.G. van der Ploeg. 
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Brandweer in actie
bij ondergelopen tuinen 
op 8 december 1990   
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De Buurttuin bestaat inmiddels 16 jaar en wordt 
nog altijd gezien als een aanwinst voor de buurt. 
De Buurttuin is er vóór en dóór de bewoners. Een 
bestuur is er niet. Wel een Buurttuin Comité. Zij 
zorgen voor het beheer en samen met de buurtbe-
woners voor het onderhoud. Kortom, alles wordt 
onderling geregeld, waarbij de tuin ook dagelijks 
wordt geopend en gesloten. 

Kortom, het is geworden tot een 
“schoolslag met groene vingers”

BUURTTUIN HET ZWEMBAD” 
En De Overdekte? Dat bad is na jaren van leegstand 
uiteindelijk niet ontkomen aan de slopershamer 
en in navolging van een lang gekoesterde bewo-
nerswens werd er in 2006 op feestelijke wijze de 
Buurttuin Het Zwembad geopend.
Nadat eenmaal bekend was geworden dat het 
zwembad De Overdekte ging sluiten, zagen de 
bewoners eindelijk hun kans schoon om een lang 
gekoesterde wens in vervulling te laten gaan. Meer 
groen en speelruimte voor de kinderen stond al 
lange tijd op hun verlanglijstje, maar voordat het 
zover was moest er veel werk worden verzet. 
Want, na de sloop van het zwembad in 2005 was 
er ineens een groot leeg gat dat gevuld moest wor-
den. Die invulling kwam er echter. Het moest een 
speel- en ontmoetingsplek worden voor kinderen 
en bewoners met vooral veel groen. 

Het ontwerp voor de tuin werd gemaakt door een 
van de bewoners in samenwerking met een groep 
van vrijwilligers uit de buurt, terwijl de Gemeente 
Rotterdam de aanleg voor zijn rekening nam. Over 
de naam was men het al snel eens. “Buurttuin Het 
Zwembad” moest het gaan heten. En een echte 
buurttuin is het geworden; met bankjes, picnic-
tafels, een zandbak en een speelkasteel voor con-
versatie en spel, maar vooral ook ruimte voor rust 
dankzij een rozenprieel, kruidentuin, een zee van 
bloemen en fruit, en niet te vergeten: moestuintjes 
voor de kinderen.

Sinds de opening in 2006 is de tuin een groot suc-
ces. Er wordt koffiegedronken, soep en broodjes 
genuttigd, bij gekletst en gediscussieerd. Elke eer-
ste zaterdag van de maand is er vanaf 11 uur een 
buurttuin werkdagen daarnaast zijn er een aantal 
jaarlijks terugkerende bezigheden en evenemen-
ten, zoals een grote lenteschoonmaak in het voor-
jaar, een zomer barbecue, een bollenpootdag in 
het najaar en Buurtborrel rond de kerstboom.

Ook tijdens de Corona-maatregelen bleef de tuin 
geopend. Uiteraard werden de regels gehanteerd 
en via posters duidelijk gemaakt, maar de tuin 
vormde een belangrijke speel- en ontmoetings-
plek toen scholen werden gesloten en ouders 
thuis moesten werken.

EEN MIJMERING
Tja, en dan zijn er soms nog wel eens 
mensen, zoals Ate Vegter, die dan niets-
vermoedend binnenstappen met de op-
merking: “Ik kom even naar het zwembad 
kijken”

Een impressie van Ate Vegter, die na meer 
dan 50 jaar een bezoek brengt aan de plek 
waar hij zwom; met school, maar ook met 
zijn broer en vader.
– Ik kom even naar het zwembad kijken, De 
Overdekte.
– Dat is weg.
– Hoe bedoel je?
– Het is afgebroken. We hebben met de hele 
buurt lang moeten procederen, want de ge-
meente wilde er iets anders bouwen, maar 
wij wilden een speeltuin voor de kinderen. 

Het is ons gelukt. Alleen al het slopen van 
het zwembad kostte 1,3 miljoen gulden.
– Is het al zo lang weg? Ik ga even kijken.
Ik loop naar de entree, een brede gang tus-
sen de huizen. Een groot bord: Buurttuin 
voorheen Zwembad Hillegersberg. Oké, dus 
niet eens voorheen Zwembad De Overdekte. 
Ik voel mij opeens oud. Het licht valt ruim 
over de groene speelweide die opduikt ter-
wijl ik verder loop. In het midden een enor-
me speelgoedtractor met daaromheen ook 
speeltoestellen. Aan de muur een paar bord-
jes uit de oude glorie: Zwemzaal, Garderobe, 
Dames. Ik stel mij voor hoe hier vroeger het 
zwembad stond. Als een kolos tussen hui-
zen. Ik heb er zwemles gehad. We gingen 
met De Snelle Vliet van school naar het 
zwembad en weer terug. Ik heb nooit een 
diploma gehaald. Ik weet niet meer waarom 

niet. In de kantine aten we na afloop stroop-
wafels en Marsen. Mijn vader en mijn broer 
zwommen hier ook graag. Mijn vader deed 
handstand op de duikplank en dook dan het 
water in. Als hij in vorm was deed hij het ach-
terstevoren, waarbij hij op zijn handen naar 
het randje van de duikplank liep. Ik heb dat 
nooit iemand anders zien doen. Het zag er 
doodeng uit. Mijn broer specialiseerde meer 
in het zware werk en probeerde zo hoog 
mogelijk te springen. Dat ging goed totdat 
de duikplank brak. Toen is het verval begon-
nen. De duikplank is nooit meer gerepareerd, 
maar stond sindsdien altijd overeind.
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