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KERN EN PLASSEN
Na jaren van relatieve rust wordt er op vele fronten weer 
volop gebouwd en verbouwd. De vraag naar woningen is on-
gekend groot. Veel ruimte voor nieuwe woningen is er in ons 
gebied niet, maar door leegstand van winkels komen er wel-
licht toch kansen voor nieuwe woningen. Een voorbeeld van 
een reconstructie van een winkelstraat is de Peppelweg in 
Schiebroek: concentratie van de winkels creëert zowel een 
aantrekkelijker winkelgebied als ruimte voor nieuwe wonin-
gen aan het einde van de straat.
Naast nieuwbouw worden huizen ook steeds verder uit- of 
aangebouwd. Dit kan soms leiden tot vragen van omwo-
nenden bij de VSW of dit nu wel een gewenste ontwikkeling 
is en of daar niet tegen opgetreden zou moeten worden. De 
VSW komt toch op voor het aanzien van de gebouwde om-
geving, is dan de gedachte.

De VSW heeft meermalen van zich laten horen als het ging 
om wat wij als aantasting van die gebouwde omgeving zagen. 
De ene keer kon iets met succes voorkomen worden, een an-
dere keer is onze inzet minder succesvol geweest. Belangrijk 
om te weten is, dat een bestemmingsplan het kader biedt 
voor wat er gebouwd mag worden. Zolang een bouwactivi-
teit binnen die grenzen blijft, heeft het geen zin om wat voor 
juridische stappen dan ook te zetten. Daarom ook is het mo-
ment van vaststellen van een bestemmingsplan zo uitzon-
derlijk belangrijk. 

De Wet ruimtelijke ordening verplicht gemeenten om de be-
stemmingsplannen één keer per tien jaar te vernieuwen. Op 
dit moment wordt er gewerkt aan een vernieuwing van het 
bestemmingsplan voor het gebied Kern en Plassen, dat voor 
het laatst in 2008 is vastgesteld. 
De VSW heeft zich destijds, samen met de Stichting tot Be-
houd van Kern en Plassen Hillegersberg, ingezet om dit ge-
bied als beschermd dorpsgezicht aan de rijksoverheid voor te 
dragen. Hoewel dit voorstel (in de vorm van een burgerinitia-
tief) in de gemeenteraad unaniem werd aangenomen, is het 
in een bureaulade op het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties terecht gekomen, waar het nooit meer 
uitgekomen is.... Uiteindelijk biedt het, aan het bestemmings-
plan toegevoegde, beeldkwaliteitsplan een beschermende 
status. Daardoor mogen de daarin opgenomen panden niet 
zonder vergunning worden verbouwd of afgebroken.
Gezien het belang van een bestemmingsplan en in het bij-
zonder dit plan, dat om een zeer karakteristiek deel van ons 

gebied gaat, willen wij u graag in een vroeg stadium hier-
van op de hoogte brengen. Wat zijn de gevoeligheden in dit 
plan? Waar moeten we op letten? Hoe loopt de procedure?
Tineke van Oosten, die ook in 2008 al intensief betrokken 
was, heeft – vooruitlopend op de geplande lezing op de Alge-
mene Ledenvergadering – een bijdrage voor TWR gemaakt.

OUD-HILLEGERSBERG
De tweede lezing zou door Hans Ketel worden verzorgd, met 
als onderwerp Oud-Hillegersberg. Dit sluit mooi aan bij Tine-
ke’s lezing over het bestemmingsplan Kern en Plassen. Ook 
hij geeft u alvast een inkijk in zijn verhaal.

ALGEMENE LEDENVERGADERING AFGELAST
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zou dit jaar op donder-
dagavond 14 mei plaatsvinden. ‘Zou’, want net als alle bijeen-

komsten in heel Nederland 
zal ook onze ver ga dering 
niet doorgaan. Het be-
stuur heeft gemeend des-
ondanks zo veel mogelijk 
op de gebruikelijke voet 
door te gaan en TWR als ge-
bruikelijk te laten verschij-
nen. Wel hebben we geko zen 
voor postverzending. 
Dit mei-nummer bevat als 
gebruikelijk de jaarstuk-

ken en de agenda voor de Algemene Ledenvergadering, die 
nu zal plaatsvinden op de najaarsbijeenkomst van woens-
dag 18 november.

OPROEP E-MAILADRES
We hebben overwogen om een digitale versie te sturen, per 
e-mail, maar.... we hebben van slechts de helft van onze leden 
het e-mailadres. Vandaar dat ik nogmaals diegenen van wie 
we nog geen mailadres hebben, dringend wil oproepen om 
ons uw mailadres te sturen. Dat kan naar secretaris@vsw.biz 
Dan kunnen we al onze leden in voorkomende gevallen snel 
en zonder extra kosten bereiken. Bovendien ontvangt u dan 
ook de nieuwsbrieven die we maximaal 6x per jaar versturen. 
Hoe weet u of we uw mailadres hebben? De laatste nieuws-
brief werd verstuurd op 27 januari. Hebt u die niet ontvan-
gen (of hebt u uw mailadres na de februaribrief niet aan ons 
doorgegeven), dan wil ik u dringend verzoeken uw mailadres 
alsnog te sturen.

VORMGEVING 
Deze TWR ziet er ook anders uit dan u gewend bent. We von-
den dat ons tijdschrift aan een opfrisbeurt toe was. Het re-
sultaat ligt voor u en we zijn benieuwd wat u ervan vindt. 

Het zijn nu moeilijke tijden voor ons allemaal, maar ik hoop 
dat u er gezond en wel doorheen komt en dat wij bij de vol-
gende vergadering elkaar weer zullen kunnen ontmoeten. 

Voor nu in ieder geval veel leesplezier gewenst!
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LEZING: Bestemmingsplan Kern en Plassen 

KERN EN 
PLASSEN

Iedere tien jaar moet een bestemmingsplan worden geactualiseerd. 
Het bestemmingsplan voor het gebied Kern en Plassen is daarom nu 
aan herziening toe. Tineke van Oosten, voorzitter van de Stichting Kern 
en Plassen Hillegersberg, zet zich al jarenlang in voor een zorgvuldige 
omgang met dit mooie stukje Hillegersberg. In deze bijdrage gaat zij op 
de geschiedenis en toekomst van het bestemmingsplan in.

WAT OMVAT KERN EN PLASSEN?
Het gebied Kern en Plassen, ook wel aangeduid 
als Oud-Hillegersberg, kent belangrijke cultuur-
historische, landschappelijke, natuur- en recre-
atieve waarden. Denkt u aan de oude kern met 
de kerk op de donk, het plassengebied met de 
Bergse Voor- en Achterplas met sporen van de 
ontstaansgeschiedenis van het ontvenen en het 
Plaswijckpark, om maar eens enkele waarden te 
benoemen.

HET HUIDIGE BESTEMMINGSPLAN
Het ontstaan van het huidige bestemmingsplan, 
vastgesteld in 2009/2012, kent een roerige ge-
schiedenis. In het eerste voorstel (het vooront-
werpbestemmingsplan van maart 2007) ging de 
gemeente uit van het realiseren van een grote 
bouwopgave. Men had het oog laten vallen op 
de grote achtertuinen van de woningen langs de 
Straatweg. In dat groen kon gebouwd worden in 
een omgeving met hoge kwaliteit. En passant 
vergat men dat er dan een kwalitatief hoogwaar-
dig plassengebied om zeep zou worden gehol-
pen. Gelukkig zagen de bewoners van ons gebied 
dit wél in. Na de presentatie door de gemeente 
van dit plan in Lommerrijk barstte een storm van 
protest los, honderden verontwaardigde reacties 
werden ingediend.

Ook bracht de benadering van de gemeente een 
beweging op gang bij drie verenigingen: Vereni-
ging Behoud Kern en Plassen Hillegersberg, Ver-
eniging Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW) en 
de Vereniging Bergse Plassen. Gezamenlijk orga-
niseerden zij het eerste Rotterdamse burgeriniti-
atief (2008). De inzet was om Oud-Hillegersberg 
door de rijksoverheid als beschermd stadsgezicht 
aan te laten wijzen. De verenigingen zorgden 
voor een onderbouwing en een handtekenin-
genactie. Er waren 250 handtekeningen nodig, 
het werden er 800. Het kostte Hans Mani (toen-
malig voorzitter van de VSW) en mij heel wat ge-
sprekken voordat zowel het college als de raad 
voltallig instemde met het voorstel. Maar toen 
kwam de pech: de rijksoverheid had net besloten 
om het aanwijzen van een beschermd stadsge-
zicht aan de gemeenten te delegeren. Ik herin-
ner me nog goed dat wethouder Karakus dit aan 
ons ging uitleggen. Deze wethouder deed dat op 
een heel bijzondere manier: uit zijn woorden kon 
je zowel opmaken dat de gemeente invulling zou 
geven aan het burgerinitiatief als dat de gemeen-
te dat niet zo doen. Het werd dus het laatste en 
het burgerinitiatief verdween voorgoed in een la.

De gemeente kwam met een tweede voorstel 
(ontwerpbestemmingsplan juni 2008) en dat was 

heel anders van aard. Nu was het meer een con-
serverend plan met enkele ontwikkellocaties: 
grote bouwlocaties met hoogbouw ter plaat-
se van het Cosseeterrein, Van der Valk en Lom-
merrijk. De drie verenigingen bleven gezamenlijk 
optrekken en dienden gezamenlijk het bezwaar-
schrift en later het beroepsschrift bij de Raad 
van State in om te proberen de ontwikkellocaties 
minder massaal te laten zijn. Het resultaat van 
deze inspanningen was dat uiteindelijk de loca-
ties Lommerrijk en Van der Valk niet langer als 
ontwikkellocaties werden meegenomen in het 
bestemmingsplan. Nieuwe ontwikkelingen ter 
plaatse moesten via een apart bestemmings-
plan tot invulling komen. Alleen het Cosseeter-
rein bleef over. Maar de toenmalige ontwikkelaar 
heeft zelf afgezien van een grootschalige win-
kelontwikkeling en momenteel is een plan voor 
woningbouw in een afrondende fase.

Een van de zaken die in de bezwaarprocedure 
een rol speelde, was het ontbreken van een in-
ventarisatie van cultuurhistorische waarden. De 
gemeente zegde toe dat deze in een volgend 
bestemmingsplan wel aan de orde zal komen. 
Nu dus.

Tot slot heeft mogelijk het burgerinitiatief nog 
opgeleverd dat in de gemeentelijke Welstands-
nota het gebied Oud-Hillegersberg toch nog een 
bijzondere aanduiding heeft gekregen, met meer 
zorg voor welstand.

INSTEEK NIEUWE BESTEMMINGSPLAN
Op uitnodiging van de commissie Fysiek van de 
gebiedscommissie woonden we (Stichting Be-
houd Kern en Plassen, VSW en InHillegersberg) 
een startvergadering over het nieuwe bestem-
mingsplan bij. Hier kwam een heel andere aan-
pak naar voren. Ondanks de grote bouwopgaven 
waar Rotterdam voor staat, gaat het nu vanaf het 
begin om een consoliderend plan. Voor de helder-
heid over wat er op korte termijn valt te verwach-
ten: de ontwikkeling van de locatie Van der Valk 
wordt nu ingevuld op basis van een apart plan 
met een woning in plaats van drie flatgebouwen 
en de locatie Cossee zal worden ingevuld met ge-
stapelde woningen en niet met winkeluitbreiding.

De commissie Fysiek was vooral niet te spreken 
over de bouw van een grote woning achter Hoeve 
Vruchtenburg (Straatweg 171) juist in de ecolo-
gische hoofdstructuur en de verschijningsvorm 
van de bouw achter Huize Elisabeth (Straatweg 
230). Voor de commissie is het plan vooral een 
opgave om de kwaliteit van bebouwing in even-
wicht met groen en water te behouden. De nota 

Bouwen aan een groen Hillegersberg-Schiebroek 
zou leidend moeten zijn.
Vanuit de gemeente en de commissie werd inge-
bracht dat het winkelcentrum aandacht verdient 
met de huidige leegstand. Het winkelgebied zou 
verkleind moeten worden. Gedacht wordt aan 
afstoting van het stuk Bergse Dorpsstraat tus-
sen Freericksplaats en het voormalige postkan-
toor als winkelgebied. Hoe? Dat moet nog nader 
worden uitgewerkt. 

De Stichting Behoud Kern en Plassen Hillegers-
berg heeft in januari 2019 een brief aan de ge-
meenteraad en aan het Hoogheemraadschap 
geschreven over het ontbreken van handhaving 
als het gaat om vergroting van steigers en de 
bouw van botenhuizen. In het vigerende plan 
zijn botenhuizen verboden. Toch zijn er 43 ille-
gaal gebouwd. De gemeenteraad heeft actie-
ve handhaving al jaren geleden afgeschaft, in 
Rotterdam wordt gewerkt met het zogenaam-
de piepsysteem. Behoud Kern en Plassen heeft 
nu gepiept over de botenhuizen. De gemeente 
heeft toegezegd dat er nieuw beleid komt zodat 
op heldere gronden een deel van de botenhuizen 
gehandhaafd kan blijven en een deel zal moeten 
worden afgebroken.
Inmiddels (begin maart 2020) is er een Cultuur-
historische Verkenning als basis voor het plan 
door Burgemeester en Wethouders vastgesteld. 
Toegezegd is dat de drie hierboven genoemde or-
ganisaties betrokken blijven en dat er rond aan-
staande zomer, voordat er een ontwerpplan naar 
buiten wordt gebracht, overleg plaatsvindt. De 
vaststelling van het plan zal in 2021 plaatsvinden.
Een bestemmingsplan kent een eigen procedure. 
Wilt u meer weten, scant u dan de desbetreffen-
de QR-code of kijk op www.infomil.nl en zoek op 
‘overzicht procedure bestemmingsplan’. 

Ik nodig u van harte uit om uw aandachtspun-
ten voor de toekomst van bebouwing, groen en 
water bij mij (tvoosten@xs4all.nl) in te brengen.

Tineke van Oosten | Voorzitter Stichting Behoud Kern en Plassen Hillegersberg
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Deel van de Bergse Dorpsstraat 
met inkrimping winkelbestand

Behoud van de groene oevers van de 
waardevolle plassen4 5



Oud-Hillegersberg
Sinds 1987 woont Hans Ketel in Hillegersberg. Vanaf het begin had hij grote belangstelling 
voor de geschiedenis van het gebied. Dat leidde tot een ware speurtocht in archieven. Enkele 
oudere wijkbewoners overhandigden hem bijzondere foto’s en andere materialen en deelden 
hun jeugdherinneringen met hem. Op de Algemene Ledenvergadering zal hij de aanwezigen 
deelgenoot maken van een aantal van deze wetenswaardigheden en bezienswaardigheden. 
Gegarandeerd kijkt u daarna met andere ogen naar de plekken waar u vaak komt.

Er zijn plekken in onze wijk en ons dorp waar we met regel-
maat komen, die hun oorsprong hebben in het nabije of verre 
verleden, waarvan we de geschiedenis niet kennen, maar die 
wel bepaalt hoe het er nu uitziet.
Weet u bijvoorbeeld dat op de plek van de huidige Fontein-
kerk ooit een boerderij heeft gestaan? 
En weet u ook wat zich daar op het erf heeft afgespeeld? Weet 
u trouwens dat deze wijk en de naastliggende wijken 250 jaar 
geleden geheel uit water bestonden? Diepe veenplassen die 
zich tot aan Gouda uitstrekten! 
Of dat de Bergse plas nog geen 100 jaar geleden tot aan de 
Bergse Dorpsstraat liep en dat in de Dorpsstraat prominent 

het Koffiehuis “Het Wapen van Holland” stond, dat van 1870 
tot 1904 gerund werd door G.A. Freericks en dat deze met zijn 
“Jardin de Plaisance” landelijke bekendheid genoot?
En wist u dat er tot ver in de 19e eeuw molens stonden langs 
de Streksingel? En dat er in 1939 achter de Molenlaan in wat 
toen nog weilanden waren, een vliegtuig is neergestort?
Oude kaarten, krantenartikelen en foto’s leveren ons daar-
voor een schat aan informatie.
In een denkbeeldige wandeling langs een aantal plekken in 
onze wijk zal ik u over dit soort wetenswaardigheden aan de 
hand van dia’s het één en ander vertellen. Bijgaande afbeel-
dingen zijn daarvan alvast een voorproefje. 

LEZING: Geschiedenis van Oud-Hillegersberg 

Hans Ketel

PAPIERMOLEN DE VRIENDSCHAP
Gebouwd: 1779 door Frederik Herpst

voor de papierfirma van der Poot en Herpst

PAPIERMOLEN HET LAM
Gebouwd: 1793 

voor Pieter Kleiweg en Arie Hoogerbrugge

KAART 1850 J.W. VAN CAMPEN

Sint-Liduinakerk, 1925
Fotograaf: onbekend
Collectie: Stadsarchief Rotterdam

Molenlaan/Van Kempensingel, 1923
Linksonder de boerderij van de familie Sieling, 

waar nu de Fonteinkerk staat
Bron: Van boven bekeken, uitgave VSW

De boerderij van de familie Sieling, gezien vanaf de Molenlaan
Collectie: Bep Sieling
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Het octrooi uit 1645
Archief Hoogheemraad-

schap Schieland en 
Krimpenerwaard

De brug  
van Terbregge
In TWR 83 stond een artikel over de Prinses Irenebrug in Terbregge. Daarin wordt gesproken 
over een brug over de Rotte aan het eind van de 13de eeuw. Tom Janse neemt ons in 
onderstaande bijdrage mee in de geschiedenis van Terbregge’s bruggen. 

ACHTERGROND: Brug Terbregge

AL ZEVEN EEUWEN EEN OEVERVERBINDING OVER DE ROTTE
Bestond Terbregge al, voordat er een brug over de Rotte was of 
is Terbregge pas daarna ontstaan? Dat tweede lijkt het meest 
waarschijnlijke en ook het meest logische. Immers, een oe-
ververbinding brengt altijd wat reuring met zich mee. Zo zal 
dat ook hier zijn gebeurd: boten leggen aan bij de brug en er 
is behoefte aan een plek om even te rusten. Dan komt er een 
eenvoudige herberg. Daarna wordt een werfje om boten te 
repareren noodzakelijk. Langzaam ontstaat er wat meer ne-
ring en een kleine nederzetting is het resultaat. Deze neder-
zetting bij de brug wordt dan Ter Brugge genoemd en is via 
Terbrugge uiteindelijk verbasterd tot Terbregge. 

DE EERSTE BRUG
Nu moet men zich van die eerste brug niet zoveel voorstel-
len. Op deze smalste plaats in de Rotte - ongeveer 50 meter 
stroomopwaarts ten opzichte van de huidige brug - waren 
enkele grote boomstammen voldoende om droog aan de 
overkant te komen. Zo konden bewoners van de polders ten 
westen van de Rotte, Ommoordse Polder, Zevenhuizen en de 
polder Wollefoppen (sinds halverwege de 19de eeuw onder-
deel van de Prins Alexanderpolder) makkelijk naar de andere 
zijde, naar Hillegersberg, Bleiswijk en Zegwaart (tegenwoor-
dig onderdeel van Zoetermeer). 
Hoewel Terbregge al genoemd schijnt te worden op landkaar-
ten uit de 12e eeuw, heb ik daarvan nog geen bewijs kunnen 
vinden. Iets concreter wordt het, als de brug wordt vermeld 
op een oorkonde uit 1320. In zijn boek ‘Het waterstaatkundige 
ambacht van Hillegersberg en Rotterban’ (1939), geschreven 
in opdracht van het Hoogheemraadschap Schieland, schrijft 
Ch. van den Berg het volgende: 

Onder Hillegersberg behoort ook de aan de Rotte gelegen 
buurtschap Terbregge. Zij heeft haar ontstaan te danken 
aan de brug of bregge, die de verbinding van Rotten met 
Ommoorden onderhield. J.Verheul Dzn. veronderstelt, dat 
de brug er reeds lang gelegen moet hebben om een goede 
verbinding van Zevenhuizen, dat in 1282 reeds bestond en 
het nog oudere Hillegersberg mogelijk te maken. Dit is 
inderdaad het geval; niets wijst er echter op, dat de brug 
over de Rotte pas werd gelegd toen Zevenhuizen in opkomst 
kwam. Het veel oudere Ommoorden heeft stellig eerder 
behoefte gevoeld aan een, zij het eenvoudige, overbrugging 
van de Rotte.

In het begin van de 14e eeuw blijkt het bestaan van een brug 
en wel uit een oorkonde gedagteekend 12 Nov. 1320. 
 
Veel meer dan dat er in 1320 al een oeververbinding moet zijn 
geweest, weten wij feitelijk niet. Het zou alleen maar gissen 
worden. Concreter wordt het in het jaar 1645. Uit documen-
ten in de archieven van het Hoogheemraadschap Schieland 
en het Stadsarchief van Rotterdam blijkt dat sprake is van de 
vernieuwing van de bestaande brug. En het wordt voor het 
eerst een brug met een wip. Het octrooi voor het ophalen van 
de brug zegt daarover: 
 

…worde, soo sal de voorschr. brugge in plaats dat die tot 
nocg toe is geweest doorgaend met een vast ende heel 
verdeckt nu gemaeckt werden met een wip ofte op ende 
nedergaende val ten eijnde de selve opgehaelt sal mogen 
werden tot commoditeyt ende gereijest voorde sgepen die 
met staende masten daer door sullen willen varen, …

Tom Janse | Historische Commissie Terbregge’s Belang

Vrije vertaling:…, zo zal de voornoemde brug, in plaats van 
zoals tot nog toe met een vast en onbeweeglijk brugdek, ge-
maakt worden met een wip of een op- en neergaande val, 
zodat deze opgehaald kan worden voor het gemak van de 
schepen die met staande masten er door willen varen….
Dat betekent dus dat er in de jaren daarvoor al een vaste brug-
verbinding was. Niet bekend is, hoe deze er moet hebben uit-
gezien, maar op een kaart van Jan Potter uit 1566 komen we 
Terbregge tegen met daarop een afbeelding van de brug van 
Terbregge. Dit is voor het eerst een boogbrug. 

BESTEK EN TOLHEFFING
In de genoemde archieven heb ik onder andere het bestek ge-
vonden van de brug uit 1645 en het bovenvermelde octrooi, 
de toestemming om tol te heffen. Ook is de aanbesteding  
bekend. De bouw van de brug werd gegund aan Jan Crijnen 
van den IJssel, wonende te Gouda voor de somma van 1900 
Carolische guldens. 
Opmerkelijk is dat het bestek zeer uitvoerig beschrijft hoe de 
brug gebouwd moest worden en welke materialen moesten 
worden gebruikt. Zo staat er over de constructie van de boven-
jochs [noot: een joch is de oudhollandse benaming voor juk]:

In den eersten zal den aennemer maecken twee middelste 
bovenjocken die hij sal stellen met pennen ende gaten 
van de onderste grondjocks de buitenstijlen elck swaer  
15 ende 16 duim ende de binnenstijlen elck swaer 15 duim 
viercandt, lanck tussen vorsten recgt op gemeten acgt 
voet ende drie duim te weten het Oostelicxste middejock, 
daer het ander middeljock van hoocgte naar gewrogt moet 
werden, elck jock hebbende vier stijlen, op elcke vier van 

deze stijlen sal men wercken met dubbele pennen ende 
gaten een bovenbalck, elck swaer 15 ende 16 duim, daer 
van den balck op ’t oostelicgste jock lanck moet wesen  
17 voet ende 6 duim, de ander balck langk 16 voet ende  
6 duijm, de buitencanten van de buitenstijlen sal men in de 
bovenbalck van malcander bewercken 12 voet, ende onder 
van malcander gewrocgt 16 voet, wel wijsende de gaten.

Ook de maten en de wijze van verwerken van materialen zijn 
zeer gespecificeerd:

Den aennemer soal den smit van alle ijserwerck goede 
correcte maeten geven, ende voort alles behooren inlaten 
ende aensmijten naer behooren. 
Alle ’t hout ende werck sael gemeten werden, mette 
Schielantse maet, is lengte, breete ende dicte, te weten  
12 voet inde roe ende 12 duim inde voet.
 
Den aennemer soel aande voorsz bregge of plating geen 
hout mogen verrwercken, ten sij te selve eerst ende aelvoren, 
bij mijn voorschr. heeren ende de besteders ofte des selffs 
gecommiteerde, gevisiteert ende voorgoet opgenomen 
sael wesen, ofte bij gebreecke van dien doet men ’t selve 
hout daer weder uit sael breken ende doen vergoeden tot 
des aennemers kosten.

MEER DAN 700 JAAR
Tot op de dag van vandaag is al meer dan 700 jaar de oever-
verbinding over de Rotte van cruciaal belang voor de verbin-
ding tussen Zevenhuizen, Ommoord en de Alexanderpolder 
enerzijds en Hillegersberg en Rotterdam anderzijds!

QR-code  
‘Het waterstaat-
kundige ambacht  
van Hillegersberg  
en Rotterban’

De boogbrug op een kaart 
van Jan Potter (1566)
Archief Hoogheemraad-
schap Schieland  
en Krimpenerwaard

Het bestek van 1645
Archief Hoogheemraad-
schap Schieland en  
Krimpenerwaard
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S&I is permanent bezig met de gebouwen in ons gebied: 
welke (oude en nieuwe) panden zijn beeldbepalend en 
zijn er ontwikkelingen die de beleving van de woonom-
geving dreigen aan te tasten? Daarnaast is de commissie 
nu de kunst in de buitenruimte aan het inventariseren. 

DRIE VRAGEN
Daarbij is de eerste vraag: wat is kunst? Die vraag be-
antwoorden we nog niet. Eerst inventariseren, daarna 
keuzes maken. Hoewel, er zijn grenzen: de gipsen beel-
den die in grote aantallen in tuincentra kunnen wor-
den gekocht, nemen we niet mee. Maar overigens wel 
alles, bijvoorbeeld ook de elektriciteitshuisjes die zijn 
beschilderd door Hans van Dijk (2008) en door Vera 
Harmsen (2017).
Een tweede vraag is: wat is openbare (buiten)ruim-
te? Die lastige vraag beantwoorden we ook nog niet: 
eerst inventariseren. Natuurlijk valt een beeld dat op 
straat staat onder ‘kunst in de buitenruimte’. Maar een 
beeld in een particuliere tuin dat goed te zien is vanaf 
de openbare weg? Of een mozaïek op een particulie-
re gevel? Of een glas-in-lood raam dat wel/niet te zien 
vanaf de openbare weg (en eigenlijk het best te zien is 
van binnen naar buiten en niet van buiten naar binnen)?
Een derde vraag is: wat is de moeite van het behou-
den waard? Inderdaad, die vraag beantwoorden we ook 
nog niet: eerst inventariseren. Het is lastig (onmogelijk?) 
een waardering aan een beeld toe te kennen. Aangeslo-
ten zal worden bij de methodiek van BKOR (Beeldende 
Kunst & Openbare Ruimte: BKOR zorgt voor het beheer 
en onderhoud van de beeldencollectie van Rotterdam 
en archiveert uitgebreide informatie over de beelden). 
Van belang zijn onder andere ‘de betekenis’ van de kun-
stenaar en de waardering van het beeld door de lokale 
gemeenschap. Er zijn ook beelden die ‘niet bedoeld zijn 
voor de eeuwigheid’, die aan het eind van hun levens-
cyclus komen: ze hebben hun functie gehad.

De commissie heeft vervolgens per beeld een aantal 
specifieke vragen, waarvan het antwoord niet altijd 
duidelijk is. Dat is veel uitzoekwerk: heeft het beeld 
een naam, wie is de kunstenaar, van welk materiaal is 
het gemaakt, wanneer is het gemaakt/geplaatst, waar 
staat (stond) het beeld, van wie is het beeld?

SIEM VAN DEN HOONAARD
Een heel andere vraag is of er behoefte is aan nieuwe 
beelden in de buitenruimte. Zoals Karel Fibbe schreef: 
“Beelden in de openbare ruimte worden gemaakt om 
een gebeurtenis of persoon te herdenken of hebben de 
taak een plek te verlevendigen en de gemeenschapszin 
en saamhorigheid in een wijk te vergroten.”. Geregeld 
zijn er initiatieven om een belangrijke persoon te eren 
met een monument, een buste. Veelal lopen die initi-
atieven vast. Er is onvoldoende geld om zo’n beeld te 
financieren, er is geen fonds te creëren om zo’n beeld 
te onderhouden, er is geen goede plaats te vinden of 
de gemeente werkt niet echt mee.

Een mooi initiatief dat ‘al even’ in de kast ligt is en waar-
aan hard wordt getrokken om het echt te gaan reali-
seren, is een gedenkteken voor Simon (Siem) van den 
Hoonaard. Siem van den Hoonaard (1900-1938) was een 
edelsmid die een atelier had op de Bergse Dorpsstraat. 
Hij maakte maskers, sierraden en gebruiksvoorwerpen. 
Op jeugdige leeftijd was hij al wijd en zijd bekend en een 
veelgevraagd kunstenaar. De wens een gedenkteken 
te realiseren is al neergelegd in een brief van 12 au-
gustus 1940 van de Kring van beeldende kunstenaars 
R 33. Zij pleitten bij de gemeente Hillegersberg voor 
een gedenkteken, en om deze “een zodanige plaats te 
geven, dat het Uw Gemeente een deugdelijk sieraad 
en den overledene een blijvende eer moge zijn”. Velen 
maken zich er nu sterk voor om het gedenkteken einde-
lijk te realiseren. Ook de Gebiedscommissie Hillegers-
berg-Schiebroek heeft haar adhesie aan het initiatief 
betuigd. En ook Sjarel Ex, directeur van Museum Boij-
mans Van Beuningen, heeft zich schriftelijk positief uit-
gesproken over het initiatief. 

Kunst in de openbare ruimte, beelden in de buitenruim-
te, ze zijn er voor de bewoners en de bezoekers van ons 
gebied; we moeten er zuinig op zijn. Of niet? De kern-
vraag waarop we graag reactie hebben, is en blijft: 
“Mist u beelden die in de afgelopen jaren uit ons ge-
bied zijn verdwenen en is er verwaarloosde kunst die 
u de moeite en het geld van het opknappen waard 
vindt?”. Graag horen we van u.

STUDIE&INVENTARISATIE: Kunst in de openbare ruimte

Jan Cees van Duin  
E: jc.vduin@hccnet.nl  

M: 06- 40 41 51 08

Veel vragen
In de vorige ‘Tussen Wilgenplas en Rotte’ legde Karel Fibbe vanuit de commissie 
Studie&Inventarisatie (S&I) een aantal vragen voor over de beelden die we in ons 
gebied (nog) hebben. De kernvraag was in feite: “Mist u beelden die in de afgelopen 
jaren uit ons gebied zijn verdwenen en is er verwaarloosde kunst die u de moeite en 
het geld van het opknappen waard vindt?”. 

Het daghet in het oosten
Loeki Metz, 1962
Locatie: Mahlersingel (Michaëlschool), Molenlaankwartier

Siem van den Hoonaard, 1937
Depot Haags Gemeentemuseum

Foto: Frans van Duijn

Stoelen van appel en banaan
Felicia ter Poorten-Boogerd, 2010
Locatie: park aan de Meidoornsingel, Schiebroek

Willem Verbon, 1972
Locatie: Achillesstraat, 110-Morgen  
(entree Akropolis)
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INTERVIEW: Podium voor …

Jannie is geboren in Schiebroek en getogen Hillegersberg. Ze woont het grootste deel van 
haar (80-jarige) leven in de Bergluststraat. Op haar zolder heeft ze een museum ingericht 
met allerhande voorwerpen uit Hillegersbergse en Schiebroekse tijden van weleer. 

WELKE HERINNERINGEN HEB JE AAN SCHIEBROEK?
Ik ben geboren in 1939 in de Tjaskerlaan 58, Schiebroek. Ik ben er 
trots op dat in mijn paspoort als geboorteplaats ‘Schiebroek’ staat. 
Mijn grootvader Jan Pieter Blonk heeft veel huizen in dat deel 
van Schiebroek – destijds wijk Molenvliet - gebouwd. Er waren 
een kruidenier, een groenteboer en een kapper; de bakker en 
de melkboer kwamen aan de deur. Mijn grootvader was daar-
naast ook opzichter bij de polder Berg en Broek.
Ik herinner me nog zo goed de verhalen dat de wieken van de 
Prinsenmolen aan de Rotte in ‘vreugdestand’ werden gezet 
toen wij, de kleinkinderen van opa, geboren waren. Toen mijn 
opa overleden was, stonden de wieken in ‘rouwstand’ .
Door de economische crisis in de jaren ’30 en de Tweede Wereld-
oorlog is de bouw, ook in Schiebroek, blijven stilstaan. Na het bom-
bardement van de stad Rotterdam zijn de leegstaande huizen 
betrokken door mensen die hun huis in Rotterdam waren kwijtge-
raakt. In veel gevallen moesten de huizen dubbel bewoond worden. 

In mei 1940 stond het centrum van Rotterdam in brand. Mijn 
vader was bij de vrijwillige brandweer van Schiebroek en heeft 
destijds menige brand in Rotterdam geblust. Later werd de 
Ringdijk voor een groot deel gebruikt als opslag voor het puin 
van de gebombardeerde huizen en gebouwen van Rotterdam. 
Als kind speelden we op deze grote stukken puin. Nu staan er 
overal huizen en de Melanchtonschool.
In mijn herinnering bestond Schiebroek voornamelijk uit wei-
landen en boerderijen. Wat nu de muziekschool op de Ringdijk 
is, was vroeger het gemeentehuis van Schiebroek. Dat heeft 
mijn grootvader ook gebouwd. Kenmerkend aan het gebouw 
is de blauwe ster op een gouden wapenschild, het gemeen-
tewapen van Schiebroek. 

Mijn lagere school was de – inmiddels gesloopte - Groen van 
Prinstererschool op de Molenvijver. Op de Molenvijver leer-
den we schaatsen. Ook op de Bergse Plassen hebben wij heel 
veel winters op de schaats doorgebracht. In mijn herinnering 
was dat wel elk jaar.
In 1950 verhuisden we van de Tjaskerlaan naar de Bergluststraat. 
Met een korte onderbreking woon ik nog steeds in de Berg-
luststraat, sinds 1967 aan de overkant van mijn ouderlijk huis. 

WELKE JEUGDHERINNERING AAN HILLEGERSBERG HEB JE?
Mijn allerleukste herinnering is nog altijd het Zwarte Plasje. 

Wij waren ’s zomers dagelijks in het zwembad te vinden: tus-
sen de middag even zwemmen en daarna weer naar school. 
En na 4 uur weer. Voor een paar centen kon je iets lekkers 
kopen bij mevrouw Bengsch.

Weet je, dat je vroeger niet mocht fietsen met iemand op je 
bagagedrager? Daar controleerde de politie streng op, hoor.

WAT ZIJN VOOR JOU DE MEEST AANSPREKENDE 
GEBOUWEN IN HILLEGERSBERG/SCHIEBROEK?
Dat zijn er wel vijf! Bovenaan mijn lijst staat het gemeentehuis 
op de hoek Straatweg/C.N.A. Looslaan. In 1959 ben ik daar ge-
trouwd met mijn jeugdvriend André Cossee, zoon van Dries 
(Andreas Wesselius) Cossee, bij velen bekend als de tolgaar-
der. Wij hebben drie kinderen gekregen.

De tol was op de Straatweg op de grens van Hillegersberg en 
Rotterdam. Alle passanten moesten daar tol betalen. Omdat veel 
mensen meerdere keren per dag de tol passeerden, had mijn 
schoonvader een ‘strippenkaart’ bedacht die men bij hem kon 
kopen. Passanten konden dan snel verder en mijn schoonvader 
hoefde niet telkens geld te innen. In zijn latere werkzame leven 
heeft hij zich gericht op de makelaardij en de journalistiek (hij was 
onder meer correspondent bij het Rotterdamsch Nieuwsblad).
Hij woonde op de Kleiweg en tijdens de verkiezingen stond het 
voor zijn huis vol met belangstellenden hoe de verkiezingen 
waren verlopen: op het raam van de zaak stonden de uitsla-
gen. Een televisie bestond toen immers nog niet.
Hij heeft ook diverse gemeentegidsen voor nieuwe bewoners 
van Hillegersberg en Schiebroek gemaakt. 

Jannie  
Cossee-Blonk

Loes Wijnbergen

Huwelijk van Jannie’s oom.  
Haar tante Jannie,  
naar wie ze is vernoemd,  
was bruidsmeisje. 
Locatie: gemeentehuis  
Schiebroek, 1935

Aquarel: Dick Carlier
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Schildje De theetuinen van Hillegersberg

Op de thee 
in Hillegersberg 
in de 19e eeuw
Met de opkomst van de theecultuur in het midden van de 19e eeuw 
ontstonden er in Hillegersberg, waar de plassen grote aantrekkingskracht 
op bewoners van de stad uitoefenden, tal van theetuinen. Rĳ ke 
kooplieden bouwden er hun buitens en het gewone volk ontspande zich 
in de aanwezige theetuinen met allerlei vormen van vermaak, waaronder 
ook roei- en zeiltochtjes over de plassen.

De weg naar “Den Berg”
De huidige Straatweg heette toen nog 
Bergweg, omdat deze naar de enige “berg” 
leidde die de omgeving rijk was: Hillegersberg, 
vroeger ook wel Den Berg geheten. Hij begon, 
zoals ook nu nog het geval is, aan de Schiekade 
(vóór 1897 als Oost-Blommersdijkseweg) en 
behoorde toen bij Hillegersberg. 

Eerste Omnibusdienst 
De eerste omnibusdienst tussen Rotterdam en 
Hillegersberg werd opgericht in 1874. De 
vergunning daarvoor werd verleend aan de 
heer G.A. Freericks, die in die tijd eigenaar was 
van een café met daarachter gelegen ‘Jardin de 
Plaisance’. 
De heer Freericks had deze gelegenheid in het 
dorp Hillegersberg overgenomen van de heer 
J. van den Akker die op zijn beurt het, als 
sociëteit en ko�  jhuis bekendstaande “Wapen 
van Holland”, in de zomer van 1863 overnam 
van Mej. De Wed. H.M. van der Hove. En 
hoewel “Het Wapen van Holland” al in het 
begin van de 19e eeuw werd genoemd als een 
centrum voor tal van activiteiten, zoals 
openbare verkopingen, vergaderingen en 
ruimte voor concerten, feesten en partijen, was 
het de heer G.A. Freericks die het vanaf 1873 
liet uitgroeien tot een plek van vermaak, die 
de mensen vanuit een zeer wijde omgeving 
naar Hillegersberg deed komen. 
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 In de hoogtijdagen van zijn ‘Jardin de 
Plaisance’ werd zelfs beweerd dat deze 
pleziertuin een grotere bekendheid 
genoot dan de mondaine badplaats 
Scheveningen van destijds. Het aantal 
bezoekers dat gebruik maakte van zijn 
omnibusdienst overtrof dan ook alle 
verwachtingen: werden er in de maand 
augustus 1874 zo’n 747 passagiers 
aangevoerd, in 1880 waren dat er in 
diezelfde maand al 7240, lezen we in een 
krantenadvertentie uit 1880 . Vooral als 
je bedenkt dat Hillegersberg rond 1885 
zo’n 2.000 zielen telde, kun je je 
enigszins voorstellen wat voor invloed 

een dergelijke toeloop van bezoekers op 
het dorp moet hebben gehad. 

Een centrum van vermaak
Het moet een zeer gezellige en 
aangename tuin zijn geweest die de heer 
Freericks, propriétaire van de Jardin de 
Plaisance, exploiteerde. Behalve heerlijk 
eten in een ‘restaurant au premier’, waar 
déjeuners, soupers en diners werden 
geserveerd, kon men er ook dansen op 
muziek van de pianino of het aanwezige 
orchestrion. Het laatste kon worden 
vergeleken met een dertig personen 
tellend orkest. Het bracht ‘s maandags, 
woensdags, donderdags en zaterdags 
marsen, ouvertures en dansmuziek ten 
gehore. Maar vooral vermaakten zijn 
gasten zich in de achterliggende aan-
gelegde tuin waar men kon genieten op 
de terrassen onder de lommerrijke 
bomen, terwijl anderen zich uitbundig 
vermaakten in de verschillende speel-
toestellen en waarbij de heer Freericks 
zich beroemde op steeds het nieuwste 
van het nieuwste. Zoals de vélocipède-
caroussel, cirque de bateaux et nautique, 
een draaimolen, gymnastiek  toestellen, 
schommels, rekstokken en wippen. 
Daarnaast maakten velen gebruik van de 

botenverhuur voor een roei of zeiltochtje 
over de plassen. Of men koos voor een 
rit te paard met een van de ruim tachtig 
aanwezige paarden. 
 Na aankoop van een naast gelegen pand 
en perceel -in de loop van 1882- was er 
sprake van een 30.000 m2 groot 
complex, waar ook een prachtige met 
bijzondere bloemen, planten en heesters 
aangelegde tuin ter grootte van 4.000 
m2 deel van uitmaakte en waar men kon 
genieten van de prachtige natuur met 
uitzicht op de plas. Al met al durfde 
Freericks zijn tuin te rangschikken tot 
een der grootste en schoonste 
“uitspanningsplaatsen” van Nederland. 

De smaak naar meer 
Ongetwijfeld hebben de initiatieven van 
de heer Freericks andere ondernemers 
geïnspireerd en hen ertoe aangezet om 
eveneens munt te slaan uit de voor-
bijtrekkende stroom van bezoekers. De 
‘Jardin de Plaisance’ bevond zich im -
mers aan het einde van de Bergweg, 
vlak onder de Strekkade in het dorp 
Hillegersberg. Ongeveer een “half uur 
gaans” (wandelen) vanuit Rotterdam. 
Het concept van de theetuin, aangevuld 
met vermaak in de vorm van roeien, 
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zeilen, vissen en zwemmen, nam 
daardoor snel in aantal toe.
Een grote bijdrage aan het groeiende 
aantal bezoekers uit de stad leverde de 
paardentram, die in 1882 op feestelijk 
wijze in gebruik werd genomen, nadat 
ook de bestaande Tivolibrug in dat jaar 
werd vervangen door een nieuwe ijzeren 
ophaalbrug. 

Andere theetuinen 
Twee jaar daarvoor al was Adriana 
Romein in haar achtertuin, waar 
bezoekers van een prachtig uitzicht op de 
Bergse Achterplas konden genieten, 
eveneens een theetuin gestart. Zij 
noemde het “Plaats Lommerrijk”. Een 
naam die overigens al bij een veiling in 
1833 door notaris Reinier Bordewijk 
wordt genoemd en die ongetwijfeld te 
danken is aan de schaduwrijke plekjes 
onder de vele kastanjebomen die er staan. 
Het is er heerlijk toeven en aan dagjes-
mensen en passanten serveert zij op verzoek 
verse melk, limonade of bier en boe-
renbrood met kaas. Ook is er een speeltuin 
met een heuse draaimolen, maar ook met 
schommels, wipplanken en rekstokken, 
waar kinderen zich naar hartenlust kunnen 
vermaken. Al snel wordt ook hier de 
gelegenheid geboden om boten te huren, 
waarmee roei- en zeiltochtjes over de plas 
kunnen worden gemaakt.
 Naast “Plaats Lommerrijk” ligt “Café 
Plaats Tivoli”. “Naar buiten, naar 
buiten!“ adverteert de heer C. Voorrips 

in het Rotterdamsch Nieuwsblad van 
1889. Evenals “Plaats Lommerrijk” 
beveelt hij zijn tuin in het bijzonder aan 
als een schaduwrijke rustplaats vanwege 
de prachtige ligging met een riant 
uitzicht op land en water. Deze plaats, 
die sinds ca. 1877 aan beide plassen werd 
geëxploiteerd en later “Zomerlust” 
wordt genoemd, was gemakkelijk per 
paardentram te bereiken en speciaal 
lie� ebbers van roeien, zeilen en vissen 
kwamen hier aan hun trekken. En net als 
bij Freericks was ook hier sprake van een 
flinke stalhouderij met een keur van 
rijtuigen die ter beschikking staan om 
onder andere families naar de stad te 
brengen. 
Schuin aan de overzijde bevindt zich 
Plaats Welgelegen, de theetuin van 
S. Lucassen, later voortgezet door de 
heer A. van den Berg. Hier worden bij 
gunstig weer elke maandag en don-
derdag rond 4 uur ‘s middags muziek-
uitvoeringen gegeven. Ook deze tuin 
wordt aangeprezen als een geliefd plekje 
voor vissers of lie� ebbers van een roei- 
of zeiltochtje over de plassen.

In 1894 verkoopt Vrouw Romein haar 
lommerrijke theetuin aan de plas. Het 
zijn dan de gebroeders Stal die er een 
grote zaal bouwen waar dansfeesten, 
vergaderingen en congressen kunnen 
worden gehouden. Heel bijzonder om 
hierbij te noemen is wel de aankondiging 
in de openingsadvertentie van de heer 

A.J. Stal, waarbij de naam van 
“Koffiehuis en Jardin de Plaisance” 
wordt gehanteerd, naar het idee van 
Freericks. 

Bloeitĳ d en neergang 
In 1899 komt, met het oog op de 
ouderdom van de heer Freericks en 
familieomstandigheden, de complete 
tuin van Freericks inclusief opstallen in 
de veiling. De 20e eeuw breekt aan. 
De theetuinen beleven hoogtijdagen, 
maar tegelijkertijd rukt de verstede-
lijking op. Het 
verkeer wordt druk-
ker. De Bergweg 
wordt Straatweg 
en  a a n  b e i d e 
zijden verrijzen 
nieuwe “buitens”. 
In 1934 wordt 
Het Wapen van 
Holland door 
brand verwoest. 
Het betekent het 
einde van tuin 
Freericks. Nu herinnert nog slechts de 
naam Freericksplaats aan deze mondaine 
periode.

SĲ MEN ALEMAN

Foto’s en advertenties: bewerkt op basis 
van beschikbare afbeeldingen uit 

(kranten)archieven en verzamelingen 
met dank aan de Stichting Historisch 

Hillegersberg Schiebroek.

“Kom, laat ons 
thee drinken 
en doorgaan 

met praten over 
vrolijke dingen.

Chaim Potok

11

VSW_TWenR84.indd   11 09-10-19   11:25

Scan deze  
QR-CODE  
voor meer  
info online 

Scan deze  
QR-CODE  
voor meer  
info online 

Een ander markant gebouw vind ik de Hillegondakerk 
met de ruïne en de begraafplaats. Als kind ging ik met 
mijn ouders elke zondagochtend naar de kerkdienst. 
Onze kinderen zijn er gedoopt. Een broertje van mij is 
daar begraven, zoals ook mijn ouders.

Als derde gebouw wil ik het ‘Oude Raadhuis’ in de Kerk-
straat noemen. Ik heb thuis een prachtige aquarel van 
Dick Carlier van het Oude Raadhuis. 
Nummer vier is de Emmaschool. Die bestaat nu al meer 
dan honderd jaar. Zelf heb ik in de oorlog een paar jaar 
op de Emma kleuterschool gezeten, naast de basis-
school. In het gebouw zijn nu woningen gekomen. 

Ten slotte wil ik het Plaswijckpark noemen. Als kind 
gingen wij er geregeld naar toe. Het park is nog steeds 
een gewilde attractie voor schoolreisjes van scholen 
in Zuid-Holland.

WAT VIND JE HET FIJNSTE VAN HET WONEN IN 
HILLEGERSBERG?
De ongedwongen sfeer met mensen in mijn omgeving. 
Voor boodschappen gaan we even naar ‘het dorp’, zoals 
velen Hillegersberg nog noemen. 

Ook de concerten van de Concertstichting in de Hille-
gondakerk, iedere derde zaterdagavond van septem-
ber tot en met april, vind ik bijzonder. Ik was ruim tien 
jaar bestuurslid/programmeur en heb de meest mooie 
concerten mogen organiseren. 
Toen de Concertstichting Hillegondakerk van naam 

veranderde in Concertstichting Hillegersberg moest 
er ook een nieuw logo komen. Deze afbeelding hebben 
we overgenomen van de gidsen van mijn schoonvader. 

WAT HAD ER HIER NOOIT MOGEN GEBEUREN?
Twee dingen springen er voor mij uit. Ten eerste het 
opheffen van de stadswinkel aan de Argonautenweg. 
Vooral voor ouderen levert dat problemen op. Ook het 
verdwijnen van de bibliotheek uit Hillegersberg vind 
ik een gemis, zowel voor ouderen als voor kinderen.

WAT TREFFEN WE ZOAL IN JE MUSEUM AAN?
Heel veel verschillende zaken. Mijn eerste stukken van 
mijn ‘museum’ waren de gemeentegidsen van Schie-
broek en Hillegersberg, gemaakt door mijn schoonva-
der en bestemd voor nieuwe bewoners. 
Ook een interessant item in mijn museum is een hele 
oude aarden kruik. Die is tevoorschijn gekomen tijdens 
funderingswerkzaamheden van mijn huis. Op deze plek 
stonden in het verleden boerderijen. 
Verder zijn er veel heel oude gereedschappen van mijn 
vader en grootvader in mijn museum te vinden. Ook heb 
ik diverse oude gewichten, weegschalen en oud speel-
goed, mijn persoonlijke liefde. En veel schoolmaterialen 
zoals leerboekjes, schriften en pennen uit mijn jeugd. 

HEB JE EEN BOODSCHAP VOOR DE LEZERS VAN TWR? 
Ja, zeker: Wees zuinig op het verleden van onze wijk, 
vroeger de dorpen Hillegersberg en Schiebroek.
Houd onze achtergrond in ere en probeer die over te 
dragen aan de nieuwe bewoners.

Over bomen in de openbare ruimte in Rotterdam valt veel te vertel-
len, er is bij de gemeente altijd aandacht geweest voor een grote va-
riatie aan soorten. In 2018 heb ik me al voorbereid op een verhaal over 
de honingboom, omdat deze boom die nazomer zo ontzettend opviel 
door zijn bloei. Deze is geplant langs de Weissenbruchlaan, midden in 
ons gebied (Hillegersberg/Schiebroek). De bomen zijn geplant in 2002 
en zijn nu 10 tot 15 meter hoog. Honingbomen blijven kleiner dan bij-
voorbeeld eiken en beuken. Ze kunnen circa 20 meter hoog worden. De 
soort komt oorspronkelijk uit China en Korea. De oudste boom in Euro-
pa is geplant in Kew Gardens in Londen in 1762. Deze is helemaal niet 
hoog: hij is omgevallen en horizontaal gegroeid. In Nederland wordt 
hij aangeplant in brede straten en in parken, ik weet in onze buurt al-
leen deze plek langs de Weissenbruchlaan.

De honingboom (Sophora japonica, ook wel Styphnolobium japonicum) 
behoort tot de vlinderbloemenfamilie, zoals de brem en goudenre-
gen. Het blad is geveerd met zeven tot zeventien ellipsvormige blaad-
jes. De bloemen zijn roomwit en verschijnen in pluimen van ca 30 cm 
aan het eind van de zomer, pas als de boom ongeveer 20 jaar is. Daar-
na vormen zich 5-8 cm lange groene tussen de zaden “ingesnoerde” 
peulen. Daarom wordt de boom ook wel “snoerenboom” genoemd.

Ik heb deze soort wel eens wat onopvallend zien bloeien, de zaden 
kende ik eigenlijk niet. Frans Prins schreef er in 2008 een stukje over 
(TWR 82, november 2008, pagina 10. Zie https://www.vsw.biz/as-
sets/files/w-r2008-62.pdf of scan de QR-code). 
Toen waren de bomen nog jong en was sprake van bescheiden bloei. 
Hoe anders was het in augustus 2018! Het leek wel of de bomen met 
hun bloesem explodeerden. Terugzoekend in mijn bomenboeken vond 
ik dat er na warme zomers een uitbundige bloei kan plaatsvinden, 
maar dat er zich maar soms peulen vormen. En warm was het in de 
zomer van 2018! De bloemtuilen waren wel 40 cm groot met mas-
sa’s honingbijen eromheen! Onder de bomen lag een centimeters 
dik tapijt van afgevallen bloemen. Daar kon je niet met open schoe-
nen overheen lopen vanwege de vele bijen, die ook daar nog honing 
vonden. Later vormden zich peulen, zo vet en dik, ze bleven er maar 
hangen tot het winter werd en ze eindelijk in februari verschrompel-
den en er zwarte zaden uit vielen.

In 2019 was het ook een warme zomer, maar blijkbaar waren de bomen 
uitgeput: niet één bloem te bekennen! Ik kijk uit naar de honingboom 
in de komende zomer.

In TWR 84 schreef Tineke van Oosten, land
schap sarchitect, over de oudste rode beuk 
van Hillegersberg. Reden voor de redactie 
om haar te vragen de eertijds door Frans 
Prins verzorgde rubriek Bomen over bomen 
op zich te nemen. Gelukkig zei Tineke ‘ja’. 

ACHTERGROND: Bomen over bomen

Honingboom

THEETUINEN  
van Hillegersberg

AANVULLING

TWR 84 bevatte een bijdrage over de 
theetuinen van Hillegersberg, van de 
hand van Sijmen Aleman. De laatste 
zin luidde: ‘Nu herinnert nog slechts de 
naam Freericksplaats aan deze mondaine 
periode.’

Koos Stadhouders mailde de redactie dat de naam wel de-
gelijk voortleeft, en wel in het muziekstuk ‘Bij Freericks. 
Marsch voor Piano’. Het stuk werd oorspronkelijk ten ge-
hore gebracht op een orchestrion (een mechanische mu-
ziekinstrument) door middel van een rol met pinnen. Hij 
heeft het stuk tien jaar geleden voor draaiorgel laten be-
werken, waarmee het helemaal past in de sfeer van zo’n 
uitspanning. De bewerking staat op www.youtube.com 
en zo kunnen de lezers van TWR zich nog even in vroege-
re sferen wanen. Luistert u maar!

Tineke van Oosten | Voorzitter Stichting Behoud van  
Kern en Plassen Hillegersberg

QR-code ‘Bij Freericks, Marsch voor Piano’

QR-code:  
TWR 82, 

november 
2008
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ACHTERGROND: Plaswijckpark 

C.N.A. Loos
VOORVECHTER VAN DE VSW 
Nelis Loos, zoals de bekende vooroorlogse restaurateur en horeca
uitbater werd genoemd, had een vooruitziende blik. Want hij was het die 
de stad Rotterdam naar het noorden zag opschuiven. Hoe het groene 
land met zijn boerenwoningen, stille laantjes en heldere sloten langzaam 
maar zeker werd overspoeld door een zee van huizen. Naar alle vier de 
windstreken naderde de stad zijn buurdorpen, die zo tegen het einde van 
de jaren twintig van de vorige eeuw meer forensen zouden huisvesten 
dan oorspronkelijke dorpsbewoners. 

NATUURMENS 
De heer C.N.A. Loos, zoals wij hem nu al sinds jaren in gedachten 
houden, zag het allemaal voor zijn ogen gebeuren. Hij was het 
ook die zijn kinderen en kleinkinderen oog in oog liet staan met 
het landelijk schoon dat het Hillegersbergse plassengebied rijk 
was. Al voor dag en dauw trok hij er vrijwel dagelijks op uit voor 
een wandeling langs de plas om vervolgens de zon te zien opko-
men boven het spiegelgladde wateroppervlak. Het moeten voor 
hem vrijwel zeker die momenten zijn geweest dat hij zich bewust 
werd van de unieke eigenschappen die de Bergse Plassen waren 
toebedeeld. Momenten van bezinning, die hem ongetwijfeld op 
het idee brachten om in ieder geval aan de westkant ‘de stenen 
vloedgolf’ een halt toe te roepen door de aankoop van ongeveer 
20 ha. grond en water. Een bezit dat heeft geleid tot wat nu met 
grote bekendheid het Plaswijckpark is en dat sinds de inrichting 
ervan rond 1920 -nu honderd jaar geleden- bij een ongekend 
aantal Rotterdammers en bezoekers van buiten de stad onuit-
wisbare herinneringen heeft achtergelaten. 
 
DIERENVERZAMELING 
Met als doel de verstedelijking een halt toe te roepen en de lief-
hebbers van roei- en zeiltochtjes maar ook het schaatsminnen-
de publiek tegemoet te komen, heeft de ‘oudeheer Loos’, zoals 
hij later ook wel werd genoemd, een natuurlijke buffer gecreëerd. 
Aan de noordrand in het park verrees het paviljoen en latere res-
taurant Plaswijck (niet te verwarren met het (intussen voorma-
lige) restaurant aan de C.N.A. Looslaan). Dit nieuwe ‘zitje aan de 
plas’ lag aan de kop van een later aangelegde Engelse tuin bin-
nen het park. 
‘Aan den westrand strekt zich het dierenpark uit, een liefhebbe-

rij van den eigenaar, waarin wat apen, pauwen, eenden, zwanen, 
herten, konijnen, hoenders, siervisschen en een vereenzaam-
de trouwoogige kangeroe een onderdak vinden’, lezen we in de 
Nieuwe Rotterdamse Courant van 27 mei 1928 waar verslag werd 
gedaan van de opening van het zojuist gereedgekomen amfithe-
ater met wintertuin. 
 
DE OPENING 
Tegelijkertijd vond de opening van de Nederlandse Nijverheids-
tentoonstelling in Blijdorp plaats, een nationale tentoonstelling 
waar een beeld werd gegeven van de jongste verworvenheden 
van nijverheid en techniek. Deze tentoonstelling zat de opening 
van het Plaswijckpark enigszins dwars, omdat burgemeester Van 
Kempen met zijn wethouders naar Blijdorp was getogen. Het ge-

meentebestuur voorzag in een speciale delegatie van twee raads-
leden, de heren Spronkers en Siezen. Ook mevrouw Van Kempen 
vereerde de opening van Plaswijck met haar aanwezigheid. Ver-
der waren er nog behoorlijk wat belangstellenden die de rust 
van het landelijke Plaswijck hadden verkozen boven het drukke 
tentoonstellingsgewoel. En zo heette de heer Loos dus dit hele 
gezelschap welkom in zijn amfitheater met wintertuin, die was 
aangelegd met cineraria’s, omzoomd door onder meer sedum. 

EREBURGER 
In zijn openingswoord benadrukte de heer Loos dat hij er alles 
aan zou doen om dit stukje natuurschoon te verdedigen tegen de 
opdringende werkstad en dat hij zijn groene weide en lisdodden 
met alles wat binnen zijn macht lag, zou trachten te beschermen 
tegen dit dreigende gevaar. Hij dankte daarbij allen die hadden 
geholpen bij de bouw en totstandkoming van het gebouw en de 
aangrenzende tuin. De heer Spronkers overgoot de heer Loos 
met lof. Hij sprak zijn grote waardering uit voor wat de heer Loos 
tot stand had gebracht en benoemde de heer Loos tot ereburger 
van zijn dorp. Ook las hij een complimenteuze brief van burge-
meester Van Kempen voor, waarin deze de hoop uitsprak dat het 
park tot een beroemdheid zou uitgroeien voor de gehele omtrek. 
Vervolgens werd het glas met erewijn geheven en de heer Siezen 
noemde de heer Loos, al was hij (toen nog) een Rotterdammer, 
een waardige nazaat van de stichteres van het dorp, Hillegonda. 
 
SLOTWOORD 
Hoewel het amfitheater de tand des tijds niet heeft doorstaan en 
in 1982 werd gesloopt, leeft de geest van de heer Loos nog altijd 
voort in dit tot over onze landsgrenzen bekende speel-, dieren- 

en wandelpark. We mogen nu met alle zekerheid vaststellen dat 
de zienswijze van de heer C.N.A. Loos zeer vooruitstrevend is ge-
weest. Een visionaire blik die ongetwijfeld latere bestuurders heeft 
geïnspireerd tot het behoud van Kern en Plassen binnen Hillegers-
berg/Schiebroek. Een visie die direct aansluit op de visie en mis-
sie van onze Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud, waarin 
niet alleen het bevorderen van de kwaliteit en aantrekkelijkheid 
van onze woon- en leefomgeving centraal staat maar vooral ook 
het behoud van cultureel erfgoed een belangrijke voorwaarde is. 
We kunnen immers niet genoeg benadrukken dat voor onze VSW 
het behoud en mogelijk herstel van historisch, architectonisch, 
stedenbouwkundig en landschappelijk waardevolle elementen 
in het gebied Hillegersberg/Schiebroek/Terbregge voorop staat.

Sijmen Aleman

Foto: Privécollectie van een achterklein dochter

Amfitheater aan de tuinzijde Foto: onbekend  
Collectie: Stadsarchief Rotterdam

Amfitheater aan de Plaszijde
Foto: Ary Groeneveld
Collectie: Stadsarchief Rotterdam

Hier links-boven  
is het Amfitheater  
Foto: Privécollectie van  
een achterkleindochter
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Samen ontdekken 
en herbeleven

De Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek (SHHS) heeft een uitgebreide en informatieve 
website: www.shhs.nl. Met veel achtergronden en feiten wat betreft de geschiedenis en over 
de bewoning en het bestuur Hillegersberg en Schiebroek. Dus ook over de mensen, wie ze 
waren en hoe ze leefden, waar ze naar school gingen en waar ze werkten. Er komt geregeld 
weer nieuwe informatie. Graag bewaren we bij SHHS ook die herinneringen. Anderen die dit 
lezen, herbeleven de verhalen van hun ouders of zelfs een stukje van hun eigen jeugd.

Onlangs werd met mij de volgende herinnering gedeeld. “Het 
hoofd van de openbare school aan de Schoolstraat hoek Adri-
analaan was de heer Nolen, ik heb daar een paar jaar op school 
gezeten, bij juffrouw Krijn. Van welk jaar is de Montessori-kleu-
terschool van juffrouw Rutteman ook al weer? De Prunuslaan 
was toen de laatste straat. Daarvandaan keek je over de ko-
renvelden of graslanden van de boeren van de Hoge Limiet. 
Oude herinneringen komen boven, de melkboer met een hond 
onder de kar en de bellenpoetser op de Adrianalaan. Ook: 
slootje springen en kikkervisjes vangen. In de oorlog was het 
niet leuk, we moesten op school bij alarm onder de banken 
kruipen. Later ging de school dicht en was er een gaarkeu-
ken, een hele rij mensen stond daar om eten te halen. Wat 
is alles lang geleden. Enfin, leuk om daarover te vertellen.”

TERBREGGE
SHHS richt zich primair op de (sociale) geschiedenis van voor-
al Hillegersberg en Schiebroek. Natuurlijk is SHHS ook zeer 
geïnteresseerd in Terbregge, dat altijd een onderdeel van 
Hillegersberg is geweest. De historische commissie van de 
bewonersorganisatie Terbregge’s Belang verzamelt alle in-
formatie over de geschiedenis van Terbregge, zie: https://
www.terbregge.nl/geschiedenis. VSW richt zich op het ste-
denbouwkundig wijkbehoud van het hele gebied: Hillegers-
berg, Schiebroek en Terbregge.

STRAATWEG 57
Wat een leuke reacties ontving ik op het vorige artikel van 
SHHS in “Tussen Wilgenplas en Rotte”. Het (begin jaren ‘50 af-
gebroken) pandje op de foto was inderdaad Straatweg 57. Veel 
dank voor het speurwerk van o.a. John Hokke, Henk Koetsveld 
en Hans Rietman. Naast het pandje waren een modehuis en 
een bijbelkiosk. Nu staat daar een laag flatgebouw met oor-
spronkelijk zeven winkels; er zijn nu een kapper en een huis-
artspraktijk gevestigd.

Op nummer 57 woonde volgens een vooroorlogse adres-
lijst van Hillegersberg Wed. L.D. Bieling. Zij woonde daar met 
haar man en haar twee jongste zonen vanaf 1901. Eén van 
die twee jongens was Herman Bieling (1887-1964), de acti-
vistische kunstschilder over wie een paar jaar geleden een 
boek is verschenen met daarin ook veel prachtige schilderij-
en van Hillegersberg.

KUNSTENAARS AAN DE ROTTE
Veel amateurschilders en professionele schilders hebben de 
Rotte en de omgeving vastgelegd. Schilders van deze tijd zoals 
Dick Carlier en Kees Jan van Duijn. En ook schilders van vroe-
ger zoals Henk Chabot, Marius de Jongere en Herman Bieling. 

Een minder bekende schilder was Izak de Jong (1878-1969). 
Izak de Jong verhuisde omstreeks 1930 van Rotterdam naar 
Hillegersberg. Hij woonde op de Schiebroeksesingel 39. De 
Jong was in veel disciplines goed. Zijn beroep was meubel-
maker en stoffeerder, hij bouwde voor zichzelf een motor-
bootje, maar zijn grootste hobby was tekenen en schilderen. 
Vanuit Hillegersberg voer hij in de periode 1930-1955 gere-
geld met zijn bootje over de Rotte waar hij op een mooi plek-
je zijn bootje vastmaakte en ging tekenen. 

De locaties van veel tekeningen schreef hij lang niet altijd op 
of ze zijn verloren gegaan. Hij schreef wel bij de afgebeelde 
tekening “Bouwerei in den Bergpolder.”. 

Hebt u enig idee waar het schilderij en de aquarel zijn ge-
maakt? Zie je op het schilderij de Prinsenmolen in Hillegers-
berg of is het de Eendragtsmolen in Zevenhuizen? Is het 
doorkijkje naar de Rotte op de aquarel in Hillegersberg of 
Terbregge? Of is het nog verder weg, richting Zevenhuizen-
Moerkapelle?

Jan Cees van Duin | E: jc.vduin@hccnet.nl - T: 06 4041 5108

‘Bouwerei in den Bergpolder’
Collectie ‘Erven Izak de Jong’

Prinsenmolen of Eendragtsmolen?
Collectie ‘Erven Izak de Jong’

Doorkijkje naar de Rotte. Maar waar?
Collectie ‘Erven Izak de Jong’
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JAARREKENING 2019 EN 
BEGROTING 2020 

OPENING
Voorzitter Agnes van Zoelen opent de vergadering om 20.00 
uur en heet alle aanwezigen van harte welkom. 
Zij feliciteert Tineke van Oosten met het Ridderschap in de 
Orde van Oranje-Nassau dat haar op 26 april werd toegekend. 
Zij ontving het lintje voor haar betrokken en actieve bijdrage 
voor de ontwikkeling van Rotterdam en Hillegersberg in het 
bijzonder. Tineke’s hart ligt bij het opkomen voor behoud van 
groen, grondwater en het stadsgezicht. Velen zullen haar voor-
al kennen vanwege haar niet-aflatende inzet voor de grond-
waterproblematiek in Hillegersberg.
Verder deelt ze mede dat de begraafplaats en het baarhuis-
je aan de Ringdijk toegankelijk zijn op zaterdag 25 mei, in het 
kader van het weekend van de begraafplaatsen. 
Zij wijst ook op de expositie in het gebiedskantoor Hillegers-
berg-Schiebroek, Argonautenweg 23, met fotomateriaal over 
de Hillegondakerk. De tentoonstelling is samengesteld door 
de Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek. 

JAARSTUKKEN
Het verslag van de ALV van 16 mei 2018 wordt ongewijzigd goed-
gekeurd. Het jaarverslag 2018 wordt eveneens goedgekeurd
De penningmeester licht de jaarrekening 2018 en de begroting 
2019 toe. De heer Kroes deelt namens de financiële commis-
sie mee dat het verslag een goed en betrouwbaar beeld van 
de financiële situatie geeft. De commissie adviseert de jaar-
stukken vast te stellen en het bestuur en de penningmees-
ter te dechargeren. Aldus geschiedt.

De heer Kroes treedt statutair af, hem wordt dankgezegd voor 
zijn werkzaamheden. Hij krijgt bloemen en applaus. Het be-
stuur heeft de heer Spaan bereid gevonden hem op te volgen. 
De vergadering stemt onder applaus in met zijn benoeming. 

BESTUURSVERKIEZING
De heren Meijer en Meijdam treden af. Beiden konden deze 
avond helaas niet aanwezig zijn. Met applaus worden de heren 

Buitendijk en Koetsveld tot bestuurslid benoemd. De voorzit-
ter wijst nog op de vacature van secretaris en verzoekt men-
sen zich beschikbaar te stellen.

RONDVRAAG.
Er worden zorgen geuit over het voorko-
men van de Japanse duizendknoop. Aan-
bevolen wordt dit onder de aandacht van 
de gemeente te brengen, bijvoorbeeld via 
de “Buiten beter- app”. Gooi nooit restan-
ten van de plant in de groencontainer, maar 
in de restafvalcontainer zodat alles wordt 
verbrand. 
Opgemerkt wordt voorts dat het verspreiden van ‘Tussen 
Wilgenplas en Rotte’ op adressen van niet-leden heeft ge-
leid tot nieuwe leden.

TOEKENNING SCHILDJE
Het schildje wordt toegekend aan Accresco, projectontwikke-
laar en eigenaar van de Statenkoning, de voormalige Christus 
Koningkerk. Norman Langelaan geeft een presentatie over de 
geschiedenis van de kerk en de herbestemming tot woningen. 
Het schildje zal waarschijnlijk in juni worden aangebracht. De 
projectontwikkelaar of de architect zal in de novemberverga-
dering een presentatie geven.

LEZING BEGRAAFPLAATS RINGDIJK
Harry Pruijsten vertelt boeiend over de renovatie van de be-
graafplaats en heeft een mooie presentatie van beelden van 
heden en verleden. Na afloop krijgt ook hij een welverdiend 
bloemenboeket.

SLUITING
De voorzitter sluit de bijeenkomst om 22.00 uur, nodigt de aan-
wezigen uit voor een gezellig samenzijn na afloop en wenst 
ieder wel thuis.

Verslag Algemene Ledenvergadering 16 mei 2019

ALGEMENE 
LEDENVERGADERING  
OP 16 MEI 2019

In financieel opzicht is 2019 een goed jaar geweest voor de 
VSW. De totale baten (contributies en donaties € 11.976, rente 
€ 9 en verkoop boeken € 458 – samen € 12.443) waren iets  
(€ 473) hoger dan begroot (€ 11.970). De totale lasten (€ 13.389 
= € 13.054 + € 334) waren € 1.411 lager dan begroot door la-
gere Algemene kosten (€ 1.633 lager), lagere Promotie kos-
ten (€ 586 lager) en ondanks hogere kosten (€ 809) aan het 
baarhuisje en de begraafplaats.

Met de inkomsten van € 12.443 en de uitgaven van € 13.035 
sluit de Verlies-en Winstrekening af met een klein negatief 
saldo van € 612. Het bestuur stelt voor de opbrengst van de 
verkoop van boeken (€ 458, dit bedrag is weer lager dan dat 
van de laatste drie jaren) toe te voegen aan het Publicatie-
fonds, dat daarmee stijgt tot € 52.220. Het tekort van € 1.070 
(€ 612 + € 458) wordt ten laste gebracht van het Reserve-
fonds, dat daardoor daalt tot € 34.245.

In de Balans is onder Passiva Diversen een voorziening on-
dergebracht van € 2.500, bestemd voor het 9e VSW-lustrum 
in 2022. Aan deze voorziening is in 2019 evenals in 2018 geen 
bedrag meer toegevoegd; zo nodig kan te zijner tijd een beroep 
gedaan worden op het Reservefonds. De post Activa Totaal 
betreft vrijwel geheel de spaarrekening bij Robeco (Roparco) 

en de betaalrekening bij ING. Op de Balans zijn niet opgeno-
men de bezittingen van de VSW; deze worden in het jaar van 
de aanschaf afgeschreven.

De Begroting 2020 is mede gebaseerd op financiële reali-
saties van de laatste jaren en op nieuwe inzichten en idee-
en van commissies en bestuur. Dit jaar (2020) wordt gewerkt 
aan de restyling van het verenigingsblad Tussen Wilgenplas 
en Rotte waardoor de Promotie kosten (waarin onder ande-
re opgenomen de februaribrief, TWR en promotiematerialen) 
hoger zullen worden (ongeveer € 450) . Verder zal eenmalig 
de bezorging van TWR per PostNL plaatsvinden ( ca € 800, 
Algemene Kosten); dit in verband met de huidige coronacri-
sis. Andere activiteiten die worden voorbereid door de Com-
missie Communicatie zijn: een spannende legpuzzel met een 
op de wijk betrekking hebbend beeld en historische ‘borden’ 
met een Photoshop ‘oud en nieuw’ om als ‘foto’ te plaatsen 
in leegstaande panden of in publieksruimten. Deze ontwik-
kelingen zijn nog in een beginnend stadium, zodat de kosten 
nog niet begroot kunnen worden maar wel opgenomen zijn 
als een PM-post. Concretisering van beide projecten dit jaar 
wordt door de commissie zeer wel mogelijk geacht. Financie-
ring vindt dan plaats vanuit het Publicatiefonds.

Piet van der Veen | penningmeester

VERLIES- EN WINSTREKENING ( €)
Realisatie 2018 Begroting 2019 Realisatie 2019 Begroting 2020

BATEN
Inkomsten 11.863,69 11.450,00 11.976,27 11.860,00
Rente 20,82 20,00 8,97 10,00
Verkoop boeken e.d. 610,00 500,00 458,00 500,00

Totaal 12.494,51 11.970,00 12.443,24 12.370,00

LASTEN
Algemene kosten 4.485,65 6.000,00 4.366,64 6.500,00
Baarhuisje 1.343,66 1.550,00 2.358,50 2.000,00
Promotie kosten 4.927,31 7.250,00 6.663,65 6.750,00
Productiekosten 0,00 pm 0,00 pm
Juridisch advies 0,00 0,00 -334,00 0,00

Totaal 10.756,62 14.800,00 13.054,79 15.250,00

Saldo 1.737,89 -2.830,00 -611,55 -2.880,00

BALANS
31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019

ACTIVA
Totaal 97.532,12 93.748,14 90.033,53 89.364,48

PASSIVA
Reservefonds 44.485,14 34.186,26 35.314,15 34.244,60
Diversen 2.535,00 8.110,00 2.657,50 2.600,00
Publicatiefonds 50.511,98 51.451,88 52.061,88 52.519,88

Totaal 97.532,12 93.748,14 90.033,53 89.364,48

©dp VSW

Deze Algemene Ledenvergadering vindt plaats in Centrum Djoj, Anthony Duyklaan 5-7 
(Kleiwegkwartier). Na het formele gedeelte volgt de bekendmaking aan wie dit jaar het VSW-
schildje wordt toegekend. Harry Pruijsten sluit af met een voordracht over de renovatie van 
de begraafplaats aan de Ringdijk.

Jan Cees van Duin
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JAARVERSLAG 2019
ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019
Op 16 mei 2019 hebben we de Algemene Ledenvergadering 
gehouden in Centrum Djoj aan de Anthony Duyklaan. Tijdens 
die vergadering zijn Wim Meijer en Jan Meijdam afgetreden als 
bestuurslid. Beide heren blijven bij de VSW betrokken: Wim 
Meijer als lid van de Commissie Communicatie en Jan Meijdam 
als lid van de Schildjescommissie. In diezelfde vergadering zijn 
Chris Buitendijk en Henk Koetsveld bij acclamatie benoemd tot 
nieuwe bestuursleden.

Op deze avond werd bekendgemaakt dat de restauratie van 
de Christus Koningkerk “bekroond” is met het VSW-schildje. 
De lezing van deze avond werd verzorgd door Harry Pruijsten. 
Hij vertelde met verve over de geschiedenis en de restauratie 
van het Baarhuisje.

OPENBARE VERGADERING NOVEMBER 2019
Als vanouds hebben we de november-vergadering in Lommer-
rijk gehouden. Ondanks het toch wat gure weer zat de zaal vol 
mensen. De architect van de Christus Koningkerk, Paul van 
der Weijden, hield een interessante lezing over wat er alle-
maal bij komt kijken als een kerkgebouw zoals de Christus 
Koningkerk getransformeerd wordt tot een appartementen-
complex. Deze heeft nu de naam Statenkoning. Het resultaat 
mag er zijn en is daarmee een verrijking van onze wijk gewor-
den. Na de pauze kreeg Henk Koetsveld het woord. Hij hield 
een uitgebreide lezing, verrijkt met mooie beelden, over de 
ontwikkeling van het stedelijk landschap in Hillegersberg-Zuid 
en Schiebroek. Daarover schreef hij het boek ‘Een eeuw Klei-
wegkwartier’, dat in september 2019 verscheen. 

BEGRAAFPLAATS EN BAARHUISJE RINGDIJK
Het onderhoud en de verdere aanpak van de begraafplaats 
bij het baarhuisje zijn ook dit jaar voortvarend opgepakt. De 
trap en het bordes zijn aangepast, zodat recht wordt gedaan 
aan de (kinder)graven die tot dan toe niet gemarkeerd waren. 
Verder zijn alle graven waarvan geen grafsteen meer aan-
wezig was, van mooie, passende bordjes voorzien. Het baar-
huisje en de begraafplaatsen waren twee maal geopend, op 
zaterdag 25 mei (weekend van de begraafplaatsen) en op za-
terdag 14 september (Open Monumentenweekend). Ook deze 
dagen was er, net zoals in vorige jaren, weer veel belangstel-
ling. Er was veel waardering voor de wijze waarop de namen 
van alle graven, voor zover bekend, nu terug te vinden zijn.
In het baarhuisje zijn dit jaar tekenen van verzakking waar-
genomen. De gemeente Rotterdam, eigenaar van het pand, 
heeft speciale meetapparatuur neergezet om de verzakking 
nauwkeurig in de gaten te houden. 

SCHILDJE
Het schildje, behorende bij de oorkonde, die in de algemene 
ledenvergadering was toegekend aan de eigenaar van de Sta-
tenkoning, is op 22 juni vorig jaar aan de kerkmuur bevestigd. 

FINANCIËLE COMMISSIE
De boeken van de penningmeester zijn door de financiële 
commissie gecontroleerd en in orde bevonden.

COMMISSIE COMMUNICATIE
Opnieuw zijn er activiteiten ondernomen om het ledental te 
laten groeien. Een leuk initiatief is het verspreiden van Tus- Agnes van Zoelen | voorzitter VSW

sen Wilgenplas en Rotte in de wachtkamers van huisartsen, 
tandartsen en vergelijkbare wachtruimtes. Deze commissie 
heeft bovendien nieuwe aansprekende flyers uitgebracht, 
toegespitst op de verschillende wijken van ons gebied, om 
mensen te motiveren om lid te worden. 

COMMISSIE STUDIE&INVENTARISATIE
Naast de grote klus om de VSW-waarderingskaart te actu-
aliseren heeft deze commissie een nieuw onderwerp opge-
pakt, namelijk de kunst in de openbare ruimte. Het is belangrijk 
dat hiervoor aandacht komt, omdat in het verleden is geble-
ken dat zonder waardering het behoud niet gegarandeerd is.

WERKGROEP ACTIVITEITEN
Zonder alle leden van de Werkgroep Activiteiten hadden we 
niet al die dingen kunnen doen, die er gedaan zijn. Zoals de 
verzending van Tussen Wilgenplas en Rotte en de februari-
brief, ontvangst en rondleiding van bezoekers bij de open 
dagen van baarhuisje en begraafplaats, het verspreiden van 
de flyers, etc. 
Hier past ook een woord van dank aan alle vrijwilligers, die 2x 
per jaar TWR bezorgen.

STIJGING LEDENAANTAL
Het ledental is in het verslagjaar voor het eerst sinds jaren 
gestegen. Op 1 januari 2019 had de VSW 618 leden, eind 2019 
waren er 650 leden. Het ledenaantal daalde vanwege verhui-
zing of overlijden, maar de stijging overtrof alle verwachtin-
gen: we verwelkomden 80 nieuwe leden. De invoering van het 
cadeaulidmaatschap heeft zijn vruchten afgeworpen: langs 
die weg zijn 31 van de 80 leden geworven. Het bestuur ziet 
2020 dan ook met vertrouwen tegemoet. 

AGENDA
In verband met de overheidsmaatregelen ter  

bestrijding van het coronavirus gaat de Algemene Ledenvergadering  
op donderdag 14 mei 2020 NIET door.

De Algemene Ledenvergadering wordt verplaatst naar de 
najaarsbijeenkomst die op woensdag 18 november 2020 
zal worden gehouden. Vooruitlopend hierop presenteert 
het bestuur u hierbij de inhoudelijke punten zoals die voor 
de ledenvergadering van 14 mei waren voorzien.

JAARVERGADERING VSW

1.  Verslag van de Algemene Ledenvergadering van  
16 mei 2019 - zie pagina 20

2. Jaarverslag 2019 - zie pagina 22

3.  Jaarrekening 2019, begroting 2020 en toelichting  
door de penningmeester - zie pagina 21

4.  Financiële commissie 2020
Aftreden van Jan Schepel. Het bestuur stelt voor Jenny van Sten-van ‘t 
Hoff te benoemen tot lid van de financiële commissie.

5.  Bestuurssamenstelling
Statutair aftredend zijn de bestuursleden Piet van der Veen (penning-
meester) en Norman Langelaan. Beiden stellen zich herkiesbaar. 

Nieuwe bestuursleden, in het bijzonder met bouwkundige kennis, zijn van harte 
welkom. Hiernaast is ook de functie van secretaris nog vacant. 
Volgens artikel 37 van de statuten kunnen kandidaten tot uiterlijk een half uur 
voor de vergadering bij het bestuur worden opgegeven. Om verkiesbaar te zijn, 
behoeven zij de steun van het bestuur of van ten minste vijf leden. Zij moeten 
bereid zijn de functie te aanvaarden.

Uitreiking schildje
De VSW kan degene, die bijzondere zorg heeft besteed aan instandhouding, her-
stel of nieuwbouw van bouwwerken van cultuurhistorisch of architectonisch be-
lang een waardering uitreiken in de vorm van een oorkonde en een (gevel)schildje. 
Wordt er deze keer een schildje uitgereikt en zo ja, aan wie?

Oud-Hillegersberg
Hans Ketel, VSW-lid, is een kenner van de geschiedenis van Hillegersberg. Aan 
de hand van allerlei beeldmateriaal schetst hij talloze wetenswaardigheden en 
leuke – en soms schrijnende – gebeurtenissen. 

Bestemmingsplan Kern en Plassen
Tineke van Oosten is, naast lid van de VSW, voorzitter van de stichting Kern en 
Plassen. Zij zet zich al vele jaren in voor behoud van dit gebied. Het bestemmings-
plan Kern en Plassen is aan herziening toe. In haar lezing gaat zij op de geschiede-
nis en toekomst van het bestemmingsplan in.

DE NAJAARSBIJEENKOMST VINDT PLAATS OP 
WOENSDAGAVOND 18 NOVEMBER 2020 IN LOMMERRIJK, 

STRAATWEG 99 TE ROTTERDAM.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
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Oude, nieuwe, hergebruikte en soms zelfs verdwenen schoolgebouwen van

Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge

De schooltijd beslaat een groot deel van onze jeugd. En het school-

gebouw speelt in al die jaren een belangrijke rol. Zoiets als je tweede 

thuis. Maar denk eens na: hoe zag die school, dat gebouw waarin u 

zelf, uw kinderen of kleinkinderen zoveel voetstapjes hebben liggen, 

er ook weer uit?

De leden van de commissie Studie & Inventarisatie van de Vereniging 

Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW) vroegen zich dat ook af. Ze besloten 

een boekje samen te stellen, waarin oude, nieuwe, hergebruikte en soms 

zelfs verdwenen schoolgebouwen van de voormalige deelgemeente 

Hillegersberg, Schiebroek, Terbregge een plaatsje zouden krijgen. 

En het blij�  in dit boekje niet alleen bij een tekst met foto van elke 

school: en passant wordt voor geïnteresseerden de geschiedenis van 

twee eeuwen bouwen voor een veranderend onderwijs beschreven. Vele 

typen schoolgebouwen passeren de revue. Van eenvoudig woonhuis, 

zoals de oudste school in Terbregge, tot de schitterende nieuwbouw 

van de St. Michaëlschool die als een witte villa ingebed ligt in de wijk. 

Staat uw school er ook bij?

Een initiatief van de commissie Studie & Inventarisatie van 
de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW)
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Uitgave van de VERENIGING STEDEBOUWKUNDIG WIJKBEHOUD  
Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge – NR. 1 – 2020

VOOR DE INHOUD ZIJN VERANTWOORDELIJK:
- de auteurs voor hun specifieke artikelen
- de VSW voor de verenigingszaken

VERENIGING STEDEBOUWKUNDIG WIJKBEHOUD
Postbus 35054 - 3005 DB ROTTERDAM
E-mail : info@vsw.biz
Internet : www.vsw.biz

AAN DIT NUMMER WERKTEN VERDER MEE:
- Loes Wijnbergen - redactie
- Marc van Gijn, PIDRotterdam.nl - vormgeving
- Chris Buitendijk - productie
- Grafia - drukwerk

UITGAVEN VAN DE VSW

Lid worden
De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW) maakt 
zich sterk om historisch, architectonisch, stedenbouwkun-
dig en landschappelijk waardevolle elementen in het ge-
bied Hillegersberg-Schiebroek te behouden en zo mogelijk 
te herstellen. Wordt nu lid en help zo mee de kwaliteit en 
de aantrekkelijkheid van onze woon- en leefomgeving te bevorderen. 
U ontvangt een welkomstgeschenk, 2x per jaar het tijdschrift Tussen 
Wilgenplas en Rotte, uitnodigingen voor bijeenkomsten in mei en in 
november, maximaal 6x per jaar een digitale nieuwsbrief en de mo-
gelijkheid om aan excursies deel te nemen. Meld u aan via www.vsw.
biz>steun ons>word nu vriend van de VSW of scan de QR-code. 

Cadeaulidmaatschap
Op zoek naar een leuk cadeau voor nieuwe buren? Doe 
een VSW-lidmaatschap van een jaar cadeau! Kijk voor 
de mogelijkheden op onze website www.vsw.biz >steun 
ons >cadeaulidmaatschap of scan de QR-code.

Geen ALV op 14 mei 2020
De Algemene Ledenvergadering op donderdag 14 mei 2020 gaat als 
gevolg van de coronamaatregelen NIET door.

Najaarsbijeenkomst
De eerstvolgende bijeenkomst vindt 
plaats op woensdag 18 november 
2020 te Lommerrijk. Dan wordt ook 
de Algemene Ledenvergadering ge-
houden, die gepland stond op don-
derdag 14 mei 2020. 

< Gebouwen van Gezag  
Wie heeft er geen voetstappen liggen  
in de raadhuizen van Hillegersberg

€ 11,50

DEZE UITGAVEN ZIJN TE KOOP BIJ:
BRUNA, Argonautenweg 5e  • MAXIMUS, Bergse Dorpsstraat 122

Dit is mijn school >
Oude, nieuwe, hergebruikte en soms 

zelfs verdwenen school gebouwen van 
Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge 

(€ 12,50)

< Kijk op de wijk
Een bundeling verhaaltjes over bijzondere 
plekken in onze deelgemeente

(€ 6,50)

Tempelen & begraven >
Bekende en onbekende kerken  

en begraafplaatsen in de wijk

 (€ 6,50)

< Het Geluk van de Rotte
Een bloemlezing op de Rotte -  
met veel kleurenfoto’s 

(€ 10,00)

Van Hildegaersberch >
gheboren

Kanttekeningen van een columnist  
uit de Middeleeuwen 

(€ 12,50)

< Van Boven Bekeken
 Luchtfoto’s Hillegersberg/Schiebroek 

(€ 15,90)

Opeens vielen wij >
onder de Coolsingel

Hillegersberg, van boerendorp tot  
stadswijk van Anton Stapelkamp 

(€ 14,90)

VERENIGINGS
NIEUWS

Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg • Schiebroek • Terbregge  

Postbus 35054 - 3005 DB Rotterdam
info@vsw.biz
 www.vsw.biz                                             
KvK Rotterdam 40341311
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