
FOTOWEDSTRIJD

75 JAAR NA DE 
BEVRIJDING
PODIUM VOOR…
CHRIS BUITENDIJK

WWW.VSW.BIZ

NOVEMBER 2020 – Nr. 86

VERENIGING STEDEBOUWKUNDIG WIJKBEHOUD

TUSSEN WILGENPLAS EN ROTTE



GEEN BIJEENKOMSTEN
Zes maanden geleden hebben we als bestuur lang getwijfeld 
of we de meivergadering konden laten doorgaan. Het was 
de Algemene Ledenvergadering (ALV), waarin ook formele 
stukken als het jaarverslag, de jaarrekening en begroting 
voor 2020 op het programma stonden. Het bestuur vraagt 
daarbij ook om decharge voor het gevoerde beleid, allemaal 
zaken die formeel afgehandeld moeten worden. 
Echter, nood breekt wet. Onze (en ik durf te beweren: niet alleen 
onze) statuten zijn niet bestand tegen een pandemie. Door-
schuiven van deze formaliteiten naar de najaarsvergadering 
leek in mei nog een heel plausibel idee, maar nu, met het besef 
dat we aan het begin van een tweede coronagolf zitten, vinden 
we het opnieuw onverantwoord en is het ook niet toegestaan 
om een bijeenkomst te organiseren. De bijeenkomst inclusief 
ALV van woensdag 18 november gaat dan ook NIET door.

Dit vormt wel de aanleiding om onze statuten een keer kritisch 
tegen het licht te houden, om te kijken of er andere manieren 
(digitaal of anderszins) mogelijk zijn om een formele Algemene 
Ledenvergadering te houden.
Het voornemen is nu om de vergadering te houden op donder-
dag 20 mei 2021 en dan zowel de stukken van 2020 als van 
2021 te behandelen.

ACTIVITEITEN 
Ondanks alles hebben we als bestuur niet stil gezeten. 
Onderwerpen die onze aandacht vroegen, waren onder 
andere de fietsbrug over de Rotte, de voormalige loonmalerij 
aan de Bergse Rechter Rottekade, de 5G zenders op de 
Statenkoning, de ramen van de Vredevorstkerk en het Cos-
seeterrein. Hierover leest u meer op pagina 35.
 
Op Open Monumentendag, zaterdag 19 september, hebben 
we gelukkig met inachtneming van alle voorgeschreven 
maatregelen het baarhuisje kunnen openstellen. Ruim 
zeventig mensen hebben dit aangegrepen om het gemeen-
telijke monument te bezoeken.

FOTOWEDSTRIJD 
Nog nooit eerder zijn we met z’n allen zo veel in en om ons 
huis verbleven. Het leek ons daarom een goed idee om een 
fotowedstrijd uit te schrijven, zodat u zich, al fotograferend, 
nog meer bewust zou zijn van onze mooie, bijzondere wijk. 
Er kwamen vele, mooie inzendingen binnen. Ik mocht als 
voorzitter samen met twee professionele fotografen de 

jurering doen. En ik kan u zeggen, dat viel helemaal niet mee! 
Op pagina 18/19 treft u de winnaars van deze wedstrijd aan. 

SCHILDJE 
Elk jaar hebt u de mogelijkheid om een pand voor te dragen 
voor een VSW-schildje. Natuurlijk hopen we dat we dat in 
2021 gewoon weer in de Algemene Ledenvergadering zullen 
kunnen uitreiken. U bent onze oren en ogen in de wijk, wij 
horen graag welk pand u zou willen nomineren! Meer infor-
matie is te vinden op pagina 35.

OPROEP E-MAILADRES
Hebt u onze laatste nieuwsbrief van 21 augustus 2020 niet 
ontvangen? Dan beschikken we niet over uw mailadres.  
Dat is jammer, want in die nieuwsbrieven (maximaal 6x per 
jaar) kunnen we u de laatste nieuwtjes vertellen en u  

over acute ontwikkelin-
gen informeren. Vandaar 
nogmaals een oproep  
om ons uw mailadres  
te sturen. Dat kan naar 
secretaris@vsw.biz. 

EXTRA DIKKE TW&R
Dit jaar zijn er dus helaas 
geen vergaderingen 
mogelijk, maar we heb-
ben wel een extra dik 

nummer van Tussen Wilgenplas en Rotte voor u. Met veel 
dank aan de Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek, 
waarmee we zo’n goede samenwerking hebben. 

Ik wens u een goede gezondheid en heel veel leesplezier met 
dit nummer dat voor u ligt!
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Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek

75 JAAR VRIJHEID
In dit jubileumjaar 2020 herdenkt Nederland dat er 75 jaar geleden een 
einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Is er iets te zeggen over hoe 
de oorlogsjaren voor inwoners van Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge 
verliepen? Hoe hebben ze de bevrijding ervaren en de jaren daarna?

Veel Rotterdammers hebben aan het begin van de oorlog veel 
meegemaakt en geleden: het bombardement op 14 mei 1940. 
En ook aan het eind van de oorlog: de koude hongerwinter in 
1945. In Hillegersberg en Schiebroek kwamen op en kort na 14 
mei 1940 veel Rotterdamse ‘vluchtelingen’. Velen vonden voor 
korte tijd onderdak bij vrienden en kennissen, maar ook velen 
bleven hier permanent. Zij konden zich vestigen in één van de 
nog niet verhuurde of verkochte woningen. Zo stroomden Hille
gersberg en Schiebroek vol. 

HET LEVEN TIJDENS DE BEZETTING
Het leven ging tijdens de eerste jaren van de bezetting zo veel 
mogelijk ‘gewoon’ door. School, werk, kerk, familie, zelfs ging 
men ook nog met vakantie, maar dan wel in eigen land. De 
gemeente besturen bleven functioneren, net als politie, brand
weer, ziekenhuizen, openbaar vervoer. In de loop van de be
zettingsjaren ging de relatieve vrijheid steeds meer aan 
banden. In de grotere huizen werden Duitse militairen inge
kwartierd. Scholen en andere gebouwen werden door de be
zetter in gebruik genomen. Zeker toen de onderdrukking toenam, 
moesten mensen levensbepalende keuzes maken. De mees
ten bleven doorwerken zo lang het ging. Voor de één was ‘zo 
lang het ging’ eerder bereikt dan voor anderen. Zo maar stop
pen met het normale werk was vaak geen optie: het gezin moest 
worden onderhouden.

Er is, ook over wat zich in de oorlogsjaren speci fiek in Hillegers
berg en Schiebroek afspeelde, nog veel te zeggen. De relatief 
grote aantallen NSB’ers, de annexatie van Hillegersberg en 
Schie broek in 1941, de Jodenvervolging, de razzia’s, het verzet, 

vergeldingsexecuties, inundaties 
(onder andere van het gebied tus
sen Schiebroek en Berkel), de kou, 
de angst, de honger. 

DE BEVRIJDING IN ZICHT
April 1945… de bevrijding is in 
aantocht. Voor veel bewoners 
van Hillegersberg, Schiebroek en  
Terbregge een haast onvoorstelbaar 
vooruitzicht. Eindelijk zouden ze zijn 
verlost van de honger, de armoede 
en de Duitsers… Maar ook waren er 
dubbele en pijnlijke gevoelens bij de 
mensen die gezinsleden verloren 
hadden, mensen van wie gezinsle
den naar kampen waren afgevoerd 
of in Duitsland gedwongen werkten. 
En voor mensen die, in de poging er 
het beste van te maken, verkeer

de keuzes hadden gemaakt… voor hen was de bevrijding op 
een heel andere manier een onvoorstelbaar vooruitzicht…. 

Na maanden van overleg tussen de geallieerden en de Duitsers 
werd in april 1945 door de Duitsers voedselhulp toegelaten. Eén 
van de terreinen waar het voedsel mocht worden afgeworpen 
was het land tussen Bergse Linker Rottekade, Terbregseweg 
en Stoopweg, het gebied waar nu de woonwijk Nieuw Ter
bregge is gebouwd. Op 28 april 1945 verschenen vroeg in de 
morgen de vliegtuigen van de Royal Air Force die lichtfakkels  
uitgooiden om de plaats te markeren waar het voedsel ge
dropt moest worden. Sommige fakkels kwamen verkeerd te
recht en vielen door het dak van enkele huizen, maar na enige 
tijd ging het goed en al snel regende het voedselpakketten. 

EINDELIJK: DE CAPITULATIE
Tot ieders teleurstelling bleef de bevrijding echter nog uit. De 
feeststemming verdween volledig toen patrouillerende Duit
se soldaten mensen beschoten. Er vielen eind april/begin mei 
1945, ook in ons gebied, slachtoffers. De capitulatie van Duits
land vond uiteindelijk plaats op de avond van 4 mei 1945. Men
sen dansten op straat en er werden vreugdevuren ontstoken. 
Op 8 mei trokken de Canadezen ook Hillegersberg in. De af
tocht van de Duitse troepen begon toen onmiddellijk. De door 
de Duitsers verlaten huizen werden verzegeld om nieuwe on
gewenste situaties te voorkomen. Er werd in Hillegersberg 
dagen lang feest gevierd met elkaar en met de Canadezen, 
onder andere in Lommerrijk. De armoede en de schaarste 
waren voor even uit de gedachte, maar waren niet weg. Voed
sel, kleding en ander materiaal waren schaars en alleen op de 
bon te koop. Tot eind 1946 bleven de gaarkeukens, zoals die bij de 
Elektroweg, in bedrijf. Er was woning nood: veel (eindelijk) net ge
trouwde stellen moesten noodgedwongen met de kinderen die 
kwamen, jaren bij ouders inwonen.

FEESTEN
Op 31 augustus 1945 kon voor het eerst weer Koningin nedag 
worden gevierd. Dat werd in heel het land groots aangepakt. 
Naast de verjaardag van Koningin Wilhelmina werd ook de 
bevrijding gevierd. Hillegersberg bleef daarbij niet achter! Het 
Algemeen Comité voor viering van Nationale Gedenkdagen in 
het stadsdeel Hillegersberg orga niseerde voor alle inwoners 
van Hillegersberg op 31 augustus en 1 september 1945 groot
se bevrijdingsfeesten.

1945-2020
Dit is nu allemaal 75 jaar geleden. Vijfenzeventig jaar vrijheid. 
Ongekend. De mensen die kort na de oorlog hier zijn geboren, 
vormen een generatie die hier zelf geen oorlog heeft meege
maakt. Wat een voorrecht.

Jan Cees van Duin | Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek

1945: operatie Manna 
COLLECTIE: Terbregge’s Belang 1945: programma 

bevrijdingsfeesten 
Hillegersberg  
COLLECTIE:  
Museum Rotterdam

Ca. 1943: soldaten van de  
Kriegsmarine oefenen in het 
geven van vlagsignalen. Een 
detachement was tot eind 1944 
gelegerd aan de Schoolstraat  
COLLECTIE: Harry Pruijsten

1944: inundatie Wildersekade  
COLLECTIE: ‘Leven in Schiebroek’
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Berchs 
Molelaentge

Maandag 7 september vierde Koos Stadhouders in stilte de 100e geboortedag van het 
Molenlaankwartier. Dat was voor hem aanleiding om enkele weetjes rond de Molenlaan, dat 
Berchs Molenlaentge, nog eens op een rij te zetten.

In de vergadering van 7 september 1920 besloot de gemeente
raad van Hillegersberg “in het belang eener stelselmatige  
bebouwing” een bouwplan met plan van stratenaanleg vast te stel
len voor het gebied dat begrensd wordt door “den Grindweg, 
de Molenlaan, de Rechter Rottekade en het water genaamd 
de Strekkade”.

DE EERSTE WONINGEN
De eerste bebouwing volgens dit plan vond plaats aan de  
Molen laan tussen de Van Kempensingel en de Jeroen Bosch
laan. Het ging om “acht en veertig” woningen, waarvoor op 
12 juli 1922 aan W. Verschoor in Den Haag een bouwvergun
ning werd verleend. 
Voor de overzijde waren nog geen bebouwingsvoorschriften. 
Dit leidde tot de gestapelde woningen op de hoek van de Van 
Beethovensingel en de Terbregselaan. Toen dit werd gecon
stateerd, kwamen er snel voorschriften om toename van dit 
soort bebouwing tegen te gaan.  

DE VIER WINDEN
De Molenlaan loopt al eeuwenlang van de Grindweg naar de 
molen De Vier Winden (meer info via www.molendatabase.
nl/nederland > De Vier Winden of scan de QRcode).  Al weer 
een flink aantal jaren geleden werd de laan enigszins van 
de molen afgebogen in verband met de helaas veranderde 
woonverkeersfunctie van een lokale ontsluitingsweg rich
ting stad naar een doorgangsweg voor bovenlokaal verkeer. 
De Molenlaan heeft haar naam wel aan een voorganger van 
de Vier Winden te danken. Dat was, ergens in de 16e eeuw, 
een standerdmolen, later herbouwd als een achtkante met 
riet gedekte baliemolen. Zoals we verder in het Groot Rotter
dams Molenboek deel 2 kunnen lezen, is de molen tijdens de 
brand van Terbregge op 22 augustus 1775 verloren gegaan. 
Hij werd door de eigenaren Arij Klumpes en Aaltje in ’t Hout 
direct in zijn huidige vorm herbouwd. 
In bovenlokale kranten dook de Molenlaan waarschijnlijk voor 
’t eerst op in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 28 juni 
1848, waarin een advertentie stond over een openbare ver
koping van onder meer een aantal zwartbonte melkkoeien 
en pinken “te velde staande in den Butterdorpschenpolder, 
achter den Korenmolen van den heer A. Klumpes en langs 
de Molenlaan”.

A. Klumpes: dat moet een zoon of kleinzoon zijn geweest van 
Arij Klumpes uit 1775.

DE KIP OF HET EI 
De Molenlaan komt als Berchs Molenlaentge al voor op een 
kaart van het Hoogheemraadschap van Schieland van 1611. 
In de eeuw daarvoor stond er aan het eind van de laan bij de 
Rotte een standerdmolen. Dat wil niet zeggen dat de Molenlaan 
van latere datum is dan deze korenmolen. Waarschijnlijker is 
dat ons Berchs Molenlaentge meer dan honderd jaar eerder 
al naamloos functioneerde bij de ontvening van de “moerige 
Veenen, derrige Landen en rottige zudsen”, zoals Kornelis van 
Alkemade in 1641 het stroomgebied van de Rotte ten tijde van 
de Jonker Fransenoorlog in 1488 beschreef. Kort en goed! De 
Molenlaan is wel naar de “Coremole” vernoemd, maar er niet 
voor aangelegd.

Het college van burgemeester en wethouders van Hillegersberg 
heeft op 25 februari 1916 de straatnaam Molenlaan nogmaals 
vastgesteld. Deze herbevestiging lijkt niet nodig geweest, omdat 
in het kader van de uitvoering van de gemeentewet van 1851 de 
al bestaande naam als een gegeven moest worden aanvaard. 
Alleen een wijziging van die naam zou via een bestuurlijk besluit 
hebben moeten plaatsvinden. 
Op de prentbriefkaart zien we de jonge aanplant van bomen aan 
een Molenlaan die bedoeld was om forenzen te huisvesten in een 
weldadige omgeving, niet aan een verkeersriool. 
Ik heb altijd gedacht dat die platanen er nu nog steeds staan, dus 
ook bijna 100 jaar. Dat was een misvatting: ze zijn aan het eind van 
de oorlog gesneuveld. Er zijn na de oorlog nieuwe aangeplant. 

HET LAND VAN CHABOT
De uitbreiding van het Molenlaankwartier in de jaren vijftig 
met de componistenbuurt – gestapelde woningbouw was  
inmiddels geregeld – werd door Charles Jean Kemper op een 
tekening vastgelegd. Daarbij herinnerde hij op de tekening 
eraan dat die uitbreiding plaatsgreep op “WAT EENS HET 
LAND VAN CHABOT WAS”, de ‘achtertuin’ van Henk Chabot, 
de schilder/beeldhouwer die van 1934 tot aan zijn overlijden 
in 1949 woonde en werkte aan de Rotte in Bergschenhoek, en  
voor wie het polderlandschap met mens en dier een grote  
inspiratiebron was.

ACHTERGROND: 100 Jaar Molenlaan

Koos Stadhouders

Molen De Vier Winden 
Wim Chabot, 1972

Prentbriefkaart 1923 
FOTO: H.W. Blok 

COLLECTIE: SHHS

Charles Jean Kemper, 1955 
COLLECTIE: Stadsarchief Rotterdam

Meer info  
over molen  
De Vier Winden
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Willem Nagellaan
428 Straten telt Hillegersberg-Schiebroek. Vanaf nu verzorgt de commissie Communicatie een 
rubriek, waarin een straatnaam wordt besproken. Deze eerste keer is dat de Willem Nagellaan, 
in het Berglustkwartier te Hillegersberg, aan de voet van de Hillegondakerk. 

Straatnaam

Vlakbij de oude dorpskern van Hillegersberg vinden we de Wil
lem Nagellaan, vernoemd naar een berucht figuur uit de Hoek
se en Kabeljauwse Twisten. Maar wie was hij precies? Daarvoor 
moeten we een paar honderd jaar terug in de tijd. Reist u mee?

Al sinds halverwege de 14e eeuw is er verdeeldheid tussen de 
Hoeken en de Kabeljauwen, nadat er onenigheid ontstond over 
de opvolging van de kinderloos overleden graaf Willem IV van  
Holland. Zowel zijn zus Margaretha van Beieren als haar zoon  
Willem V maakte aanspraak op het bestuur. De naam Kabeljauwen 
is ontleend aan de roofvissen die graag in de aanval gaan. Deze 
aanhang van Willem V bestond met name uit de stedelijke adel.
Er werd een tegenverbond gesloten om Margaretha te steunen; 
zij noemden zich de Hoeken, naar de haak waarmee je vis kunt 
vangen. Deze aanhang van Margaretha van Beieren bestond 
voornamelijk uit de plattelandsadel.

JACOBA VAN BEIEREN
In 1417 escaleert de situatie opnieuw als de 16jarige (Hoekse)  
Jacoba van Beieren haar vader Willem VI opvolgt na zijn overlij
den. De (Kabeljauwse) oom van Jacoba, de Luikse bisschop Jan 
van Beieren, is van mening dat niet Jacoba maar híj de wettige 
opvolger van Willem VI is. Om haar machtspositie te versterken, 
trouwt Jacoba in 1418 met haar neef Jan IV van Brabant. Dit blijkt 
een ongelukkige keuze: als Jan van Brabant in financiële nood 
komt, verpandt hij Jacoba’s erflanden Holland en Zeeland aan 
haar vijand Jan van Beieren. 

Hertog Filips van Bourgondië, de neef van Jacoba, heeft onder
tussen ook zijn oog laten vallen op de gewesten van zijn nicht; hij 
vindt met name het economisch welvarende Holland erg interes
sant. Filips weet dat de Hollandse steden een grote concurrent 
zullen gaan vormen voor de Vlaamse steden, dus kan hij er maar 

Miranda van der Burg | Commissie Communicatie

Willem Nagellaan, 1930 COLLECTIE: Harry Pruijsten Willem Nagellaan, 2020

beter zelf de macht grijpen. Hij sluit zich aan bij Jan van Brabant en 
keert zich daarmee tegen zijn nicht Jacoba. Als Jan van Beieren 
in 1425 overlijdt, komen de eerder verpande gewesten Holland 
en Zeeland weer terug bij Jan van Brabant. Hij draagt het bewind 
echter meteen over aan Filips, die een gevaarlijkere en sluwere 
tegenstander blijkt dan Jacoba’s oom.

WILLEM NAGEL
In 1425 wordt Jacoba in Henegouwen in het nauw gedreven door 
Filips, waarna hij haar gevangenzet in het Gravensteen in Gent. 
Met behulp van haar Hoekse achterban weet Jacoba op specta
culaire wijze te ontsnappen uit het Gravensteen. Ze pakt de strijd 
tegen haar neef Filips op en roept daarbij de hulp in van haar 
trouwste strijder Willem Nagel, die ze al haar hele leven kent. Hij is 
behalve baljuw van Kennemerland ook krijgsheer van de Hoeken. 
De magere, geharde man is Jacoba altijd trouw geweest. Hij is een 
vechtersbaas, bereid om voor Jacoba te sterven. Hij is dapper en 
meedogenloos; Willem is de man die Jacoba nu nodig heeft. 

In 1426 trekt Willem samen met andere aanhangers van Jacoba al 
plunderend door de zuidelijke gebieden van Holland. In opdracht 
van Jacoba wordt alles wat ‘Kabeljauws’ is vernield. Rotterdam, 

strategisch gelegen in Holland, had zich lang afzijdig gehouden 
in het conflict, maar is in 1418 veroverd door Jan van Beieren. Het 
Kabeljauwse bolwerk moet het nu flink ontgelden: Slot Bulger
steijn, het Hof van Weena, kasteel Hillegersberg, de Hillegonda
kerk en kasteel Honingen worden met de grond gelijk gemaakt. 
Later dat jaar komt Willem in Hoorn om het leven tijdens een treffen 
met hertog Filips.

Vandaag de dag liggen de restanten van de versterkte burcht 
van kasteel Hillegersberg nog steeds in een hoek van het kerkhof 
naast de Hillegondakerk. Bij de herbouw van de kerk is gebruik
gemaakt van onderdelen van de verwoeste burcht. 

TE LAAT …
Nu duidelijk is wat het verband is tussen Willem Nagel en Hillegers
berg, mogen we misschien voorzichtig concluderen dat het op 
zijn minst opmerkelijk is dat op 27 april 1928 de gemeenteraad van 
Hillegersberg op slechts enkele meters van de plek des onheils 
een straat heeft vernoemd naar degene die kasteel Hillegersberg 
en de Hillegondakerk met de grond gelijkmaakte. De VSW is in 
1977 opgericht: 49 jaar te laat om daar in 1928 bezwaar tegen te 
kunnen maken…….
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Hillegersberg Zuid, oftewel Het Kleiwegkwartier, is in ons gebied de 
wijk met de meeste woningen van voor de Tweede Wereldoorlog. Het 
gebied werd in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw in rap 
tempo volgebouwd. Op diverse plekken in de wijk zijn funderings-
problemen ontstaan. Veel funderingen kunnen worden hersteld en 
waardoor de woning wordt gered. Soms lukt dat niet en moet het 
pand worden herbouwd. Dat gebeurde in de Margrietstraat. Daar 
werden zeven nieuwe woningen gebouwd volgens het principe BENG 
(Bijna Energie Neutrale Gebouwen).
 
SCHILDJE 2020
De schildjescommissie bekeek het pand en beoordeelde het als schild-
jeswaardig: “Het blok is gebouwd met veel oog voor detail en met mooi 
metselwerk. De architectuur geeft een knipoog naar de jaren twintig en 
is respectvol ingevlochten in de bestaande omgeving”. Het bestuur nam 
het advies over en heeft besloten het schildje in 2020 toe te kennen aan 
de ontwikkelaars en de huidige eigenaren van het gebouw.

Schildje

Henk Koetsveld

Veel vragen
Het VSW-bestuur heeft het schildje 2020 toegekend 
aan de nieuwbouw in de Margrietstraat. Henk Koetsveld, 
bestuurslid van de VSW, belicht de achtergrond van 
deze wijkvernieuwing.

foto: Remco Bruinsma
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VERZAKKINGEN 
Een eeuw geleden werd de Bloemenbuurt gebouwd. Helaas 
op zeer instabiele grond waarvan het veen deels was afge
graven. Al binnen een paar jaar ontstond er een ravage op 
de hoek van de Margrietstraat en de Elektroweg. De oorzaak 
was een ontploffing door een verzakte gasleiding in combi
natie met vuur in de waterstokerij op de hoek. De aangren
zende Lisbloemstraat ligt op een gedempte veenplas. In de 
jaren negentig was een blok woningen zo slecht geworden 
dat dit moest worden afgebroken. In 2014 schoof door hei
werkzaamheden het blok woningen in de Margrietstraat van 
de fundering en verzakte zodanig dat de achtergevel van de 
woningen op het schoolplein van de Bergse Zonnebloem
school dreigde te vallen. De dag voor Koningsdag werden 
de woningen ontruimd. Vier gezinnen kwamen op straat te 
staan. Na diverse onderzoeken bleek dat herstel en herbouw 
van dit bouwblok niet mogelijk was. 

AANKOOP EN ONTWIKKELING 
Het bleek lastig om plannen te maken. Elf woningen en de fiet
senstalling waren eigendom van één persoon, die de wonin
gen verhuurde. De andere woningen hadden elk een eigenaar/
bewoner. Het gestutte blok woningen bleef dan ook jaren leeg 
staan en verpauperde zienderogen. Remco Bruinsma woont 
in het Kleiwegkwartier en werkt sinds 2016 als zelfstandige 

bouwkundig adviseur. Het verpauperde bouwblok in de Mar
grietstraat was hem een doorn in het oog. 
Hij zag mogelijkheden en wilde graag goede, energiezuinige 
ééngezinswoningen met tuin bouwen. “Daar is een groot te
kort aan in Rotterdam” vertelt hij. 
Bruinsma zocht een architect en vond die bij de Rotterdamse 
architect/ontwikkelaars Sander van Schaik en Maarten Pol
kamp. Met een derde partner, John Pfennings, richtten ze de 
ontwikkelingsmaatschappij Romeva op en kochten alle pan
den van de verhuurder. De aankoop van de overige drie wonin
gen had meer voeten in de aarde, maar lukte uiteindelijk toch. 
Deze maatschappij ontwikkelde in 2017 zeven nieuwe wonin
gen volgens het principe Bijna Energie Neutrale Gebouwen 
(BENG; zie www.rvo.nl > BENG of scan de QRcode). 

NIEUWBOUW 
Het nieuwe blok heeft dezelfde vorm gekregen als het oude blok 
van architect L.N. Krijgsman jr. Hij ontwierp niet alleen de wonin
gen in de straat (1923), maar ook het schoolgebouw op de hoek 
met de Lisbloemstraat (1924). Aan de oostkant sluit het blok wo
ningen aan op het schoolgebouw aan de Elektroweg dat in 1928 
werd ontworpen door de Hillegersbergse gemeentearchitect 
C.N. van Goor.
Het nieuwe blok van zeven hoogwaardige woningen is gebouwd 
met accoyahout, handvorm bakstenen en natuursteen details 
door aannemer MarQant bouwmeesters. De woning op de hoek 
van de Lisbloemstraat is met zijn 152 m2 de grootste. De overi
ge woningen zijn iets kleiner. Alle woningen hebben een flexi
bel in te richten plattegrond met als basis twee badkamers. 
De woningen kunnen op deze manier als het ware meegroei
en met de behoefte van de eigenaar/bewoner. Tevens heeft 
elke woning een tuin op het zuidwesten en enkele huizen heb
ben daarnaast ook nog een dakterras. Ook heeft elke woning 
een portiek net zoals de oude woningen. Het metselwerk in 
halfsteensverband is zowel horizontaal als verticaal gebruikt. 
In de blinde muur op de hoek met de Lisbloemstraat zijn blin
de ramen gemetseld. De dakrand heeft een uitstekende rol
laag gekregen. Het blok woningen past op deze manier heel 
goed bij de omgeving en in de straat. Het blok kan ongetwijfeld 
een voorbeeld zijn bij de aanpak van verdere wijkvernieuwing.

DE VERKOOP
“Gezinnen willen ook graag een koopwoning dus dat hebben 
we ook meegenomen in het plan. Voor de verkoop hebben we 
gebruik gemaakt van een lokale partij” vertelt Remco Bruins
ma. Dat werd Vogelenzang de Jong uit het Kleiwegkwartier. 
Deze wijk is erg populair en mensen willen graag ‘Op de Hill’ 
wonen. Nu is de eigenlijke Hill maar klein en ligt een stukje ver
der naar het noorden. De uitstraling is groot. Dus wat doe je 
dan? Gewoon de Hill naar de veel lager gelegen Bloemenbuurt 
gehaald. De woningen waren dan ook snel verkocht.
Meer informatie is te vinden op www.opdehill.nl of scan de 
QRcode.

©Architectenbureau Personal-architecture

FOTO: Remco Bruinsma

©Architectenbureau Personal-architecture

Opdehill
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DE SCHOENMAKERIJ VAN GRIEP SENIOR
Kerkstraat 4
Vader Nico Griep (1906) begon in 1925 als schoenmaker in een 
pandje van de familie Tol aan de Kerkstraat 4: “Schoen Reparatie 
Inrichting “de Vlijt”. Een naam die hij alle eer aan deed: hij  
werkte letterlijk aan één stuk door van 8 uur in de morgen tot 
12 uur ’s nachts. In 1954 werd dit rijtje winkels/woningen  
vervangen door het ‘blok’ waar nu nog steeds slagerij Tol is  
gevestigd. Nico Griep wilde meer dan alleen schoenmaker zijn.  
Zo maakte hij ook nieuwe schoenen voor mensen met voet-
problemen en leren portemonnees. Hij verkocht een klein  
assortiment aan lederwaren.

Bergse Dorpsstraat 95
In 1938 verhuisde de Schoen Reparatie Inrichting naar de 
Dorpsstraat 92a. Het was een nieuwbouwpand dat op de plaats 
is gekomen waar eerder het bekende Restauration (hotel) Free-
ricks stond. Dat was in 1936 afgebrand. Het was een uitgelezen 
kans daar nu een mooie nieuwe zaak te beginnen! Nu ging hij 
ook een bescheiden assortiment kleinlederwaren verkopen.
De familie woonde achter de zaak, een bescheiden ruimte  
voor een gezin met twee kinderen. Daar werd nog in dat  
zelfde jaar Jan Griep geboren: dat betekende nog minder  
ruimte… En later nog drie zusjes… De straat kreeg na de annexatie  
van Hillegersberg bij Rotterdam de naam Bergse Dorpsstraat, 

1932: Nico Griep en  
zijn vrouw Alie Griep- 

van Duyvenbode  
voor hun zaak  

in de Kerkstraat 4

Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek

De jonge Jan Griep in 
zijn Hillegersberg (1)

De Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek is geïnteresseerd in de mensen 
die in ons gebied woonden en werkten. Wie kan er veel vertellen hoe we met elkaar 
omgingen in het Hillegersberg in de eerste helft van de vorige eeuw? Eén van die 
mensen is Jan Griep, geboren in 1938 in de schoenreparatiezaak van zijn vader aan 
de Bergse Dorpsstraat 95. Jan haalt herinneringen op over zijn vader, de zaak en 
de oorlogstijd.
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en ook werden de panden hernummerd: het werd Bergse 
Dorpsstraat 95. Jan en zijn broer hebben 17 jaar beneden 
geslapen, in een kelderruimte zonder daglicht, afgezien van 
een paar lichtstralen die door de roosters onder de etalage-
ruit kwamen. Er was ook nauwelijks frisse lucht en door de 
roosters kwam zo veel straatstof naar binnen, dat na een 
nacht slapen het zwart was om de hoofdafdruk in het kussen.

In 1939 kondigde de Tweede Wereldoorlog zich aan. Het Ne-
derlandse leger werd gemobiliseerd. Ook Nico Griep, toen 
33 jaar en kostwinner van een gezin met drie kinderen, waar-
van Jan (1938) de jongste was, werd opgeroepen. Nico werd 
gelegerd in Noordwijk. Zijn wedde was 15 gulden (€ 6,80). 
Ter vergelijking: de huur van het pand van de schoenmake-
rij in Hillegersberg was 14 gulden (€ 6,35). Moeder had het 
heel zwaar: geen man, drie kleine kinderen, een schoenma-
kerij zonder schoenmaker, geen inkomen dus. Gelukkig kon 
een schoenmaker worden gevonden, de zaak kon blijven 
draaien, maar de inkomsten waren niet evenredig met de 
uitgaven.

IN DE TWEEDE WERELDOORLOG
De vier grootouders van Jan zijn op 14 mei weggebombar-
deerd. Zi jn grootouders Griep ’vluchtten’ naar  
Kralingen en woonden een groot deel van de rest van hun 
leven in de Brouwerstraat. Zijn grootouders Van Duyvenbo-
de ‘vluchtten’ naar Hillegersberg en kregen eerst een paar 
dagen onderdak in de winkel. Als snel konden ze een leeg-
staand pand betrekken: Adriaen van der Doeslaan 33 (de 
laan heette toen nog Adriaan van Matenesselaan). Ook zij 
bleven ‘levenslang’ op hun tijdelijke adres. Nadat op 15 mei 
1940 Nederland had gecapituleerd, werd Nico Griep naar 
huis gestuurd en kon hij zijn schoenmakerij weer hervatten. 

Vader Griep en Piet Tol (van de groentenboer) waren vrien-
den. De Duitsers hadden contracten afgesloten met boeren 
op de eilanden om aardappelen te leveren. Tol was aange-
wezen om die op te halen. Nico Griep en Piet Tol konden goed 
met paarden omgaan. Dus gingen zij samen, allebei een met 
paard en wagen, naar de eilanden. Natuurlijk schnabbel-
den ze wat bij. Op één van de tochten deed Nico heel goede 
zaken: voor een door hem gemaakte portemonnee (kost-
prijs 13 cent, € 0,06) kreeg hij bij een boer maar liefst twee 
mud aardappelen. 
Het was een heel koude winter 1944/1945. Brandstof was er 
niet. Ook elektriciteit was er niet omdat de Duitse bezetter 

bij alle woningen de elektriciteit had afgesloten en verzegeld. 
Maar Wolf (van de elektro) had daar wat op gevonden… Op 
het dak van zijn huis had hij een lange stok aan de schoor-
steen vastgemaakt met een propeller daarop. Het was zo 
een soort windmolentje dat hem buiten het elektriciteits-
net van stroom voorzag. Nico Griep had ook stroom nodig, 
krachtstroom voor de in de kelder staande schoenrepara-
tiemachine. Het lukte Nico’s broer Johan om de elektriciteit 
zo om te leiden dat hij ongemerkt aan de machine zijn werk 
kon blijven doen.
Iedereen was creatief. Jan zeefde kooltjes uit het koolaspad 
dat naar het land liep waar nu de woonwijk 110-Morgen is. 
Aan het begin van de Freericksstraat was een opslagplaats 
van gemeentewerken van de voormalige gemeente Hillegers-
berg. Mooie grote houten balken lagen achter het prikkel-
draad. Ook deze werden meegenomen, in mootjes gezaagd 
en opgestookt. Het duurde wel enkele weken voor Nico’s 
door deze actie beschadigde handen weer genezen waren… 
 
Aan de razzia’s in 1944 heeft Jan een zeer duidelijke en dra-
matische herinnering, ondanks dat hij toen nog maar 6 jaar 
was. Zijn vader, 38 jaar oud, werd afgevoerd met honder-
den andere mannen… Jan liep tot in Terbregge mee, verder 
meelopen mocht niet… Vader moest wel door lopen, tot in 
Amersfoort. Het liep overigens goed af met vader: hij kon 
ontsnappen vanuit de ziekenboeg waar hij zich had gemeld. 
Van Amersfoort weer naar huis, zonder papieren, lukte ook. 
Hij ging -niet zonder risico- liftend tot Utrecht met een Duit-
se vrachtwagen mee. Vervolgens, toeval bestaat niet, kwam 
hij daar een goede kennis tegen die op haar fiets met hou-
ten banden op etenstocht was. Met Jans Huurman achterop 
trapte Nico terug naar Hillegersberg. 
Maar dan… als de Duitsers je zagen, werd je direct weer op-
gepakt voor de Arbeitseinsatz, tenzij je een ‘onmisbaarver-
klaring’ had. Die had Nico niet, hij zou moeten onderduiken. 
Het werd anders opgelost: met een vervalst persoonsbewijs 
waarop als geboortejaar niet 1906, maar 1903 stond aange-
geven, was hij ‘te oud’, kon hij blijven en gewoon zijn werk 
als schoenmaker blijven doen.

Na de oorlog hadden de mensen weer perspectief, ze gin-
gen bouwen aan een nieuwe toekomst. De kinderen gingen 
naar school en haalden weer kattenkwaad uit. Daarover leest 
u meer in de volgende Tussen Wilgenplas en Rotte.

Foto’s: collectie Jan en Corry Griep Nico Griep aan het werk in de Kerkstraat 4

1944: Razzia, Burg. Le Fèvre de Montignylaan 
Nico Griep staat ook ‘ergens’ op de foto 
FOTO: H.F. Grimeyer

1938: Dorpsstraat 92  
wordt verhuurd aan Griep

1948: Bergse Dorpsstraat 95
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WAT IS EEN BESCHERMD STADS- OF DORPSGEZICHT?
Zowel het rijk als de gemeenten kunnen monumenten en 
stads en dorpsgezichten aanwijzen. Zeker rijksmonumen
ten, maar ook tot op zekere hoogte gemeentelijke monumen
ten, hebben een bijzondere status. Deze monumenten mag 
je niet zo maar ‘aantasten’. Dat geldt ook voor beschermde 
stads of dorpsgezichten. Tot op heden zijn ruim 400 gebie
den in Nederland met een bijzonder cultuurhistorisch karakter 
gekenmerkt als “beschermd stads of dorpsgezicht”. Overi
gens hebben panden binnen zo’n beschermd stads of dorps
gezicht daarmee niet de status van beschermd monument. 
Gebieden met een beschermd stads of dorpsgezicht val
len onder het zogenoemde overgangsrecht in de Erfgoed
wet (zie https://wetten.overheid.nl/zoeken > Erfgoedwet of 
scan de qrcode). Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking 
getreden. Het gaat in de Erfgoedwet primair om het aanwij
zen van het te beschermen erfgoed. Enkele onderdelen die in 
de nieuwe Omgevingswet geregeld gaan worden, zijn tijde
lijk in een overgangsregeling (onderdeel van de Erfgoedwet) 
ondergebracht. Het gaat daarbij om het vergunningenstelsel 
rijksmonumenten, archeologie, bescherming rijksbeschermde 
stads en dorpsgezichten, handhaving en toezicht.

In Rotterdam is een nieuwe Erfgoedverordening op komst. 
Deze zou op 10 september 2020 in de gemeenteraad worden 
behandeld, maar dat is uitgesteld. De nieuwe Erfgoedverorde
ning Rotterdam 2020 beschermt de boven en ondergrond
se cultuurhistorische waarden van de gemeente. Het college 
is bevoegd om gedetailleerder beleid vast te stellen als uit
werking van de Erfgoedverordening. In navolging van de Erf
goedwet wordt in de Erfgoedverordening Rotterdam 2020 de 
instandhoudingsplicht opgenomen. Concreet wordt voorge
steld om, naast het verbod op beschadigen en vernielen, ook 

het onthouden van onderhoud strafbaar te maken. Een uit
werking is in de Handleiding criteria te benoemen voor aan
wijzing monumenten en gemeentelijke beschermde stads en 
dorpsgezichten.

HET BELANG VOOR HILLEGERSBERG-SCHIEBROEK
In 2013 heeft de deelgemeenteraad van HillegersbergSchie
broek unaniem de nota “Bouwen aan een groen Hillegers
bergSchiebroek” vastgesteld. Deze nota is door de gemeente 
overgenomen. In de nota staat dat in het groene raamwerk 
niet mag worden gebouwd. Het zicht op het Kern en Plas
sengebied mag niet wezenlijk worden aangetast. 

Het college van B&W van Rotterdam had echter al in 2008 
besloten geen nieuwe beschermde stads of dorpsgezich
ten aan te wijzen buiten de negen al eerder door het Rijk be
schermde Rotterdamse gebieden. Bij de procedure rond het 
bestemmingsplan Kern en Plassen in 2009/10 heeft het col
lege (in een brief van wethouder Karakus) aan VSW toege
zegd dat bij de herziening van het bestemmingsplan het Kern 
en Plassengebied de status van beschermd stadsgezicht zal 
krijgen. En dat is nu aan de orde… 

Vanuit de bewonersorganisatie Terbregge’s Belang is onlangs 
de wens naar voren gebracht om ook een deel van de Rotte 
aan de Terbregse Rechter Rottekade als een “beschermd 
stads of dorpsgezicht” aan te wijzen. Daarbij is de hulp van 
VSW gevraagd. Nu er in Rotterdam mogelijk weer gemeente
lijke stads of dorpsgezichten zouden kunnen worden aange
wezen, is deze vraag van Terbregge’s Belang actueel.

Hoe het verder gaat, is bij het schrijven van dit stuk nog niet 
bekend. We houden u op de hoogte, wordt vervolgd…

Studie&Inventarisatie

Beschermd  
stads- of 
dorpsgezicht

Prinsemolen, Prinsemolenpad

Zicht op de Rotte vanaf de Terbregse Rechter Rottekade

De gemeente heeft twaalf jaar geleden besloten geen gebied meer aan te wijzen als 
“gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht”. Nu zijn er weer stemmen in de gemeenteraad 
opgegaan om weer wel gebieden te kunnen gaan aanwijzen als “gemeentelijk beschermd 
stads- of dorpsgezicht”. Ook de commissie Studie & Inventarisatie is daar erg voor.

Jan Cees van Duin | voorzitter Commissie Studie & Inventarisatie

Erfgoedwet
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De VSW ontving 24 foto’s, gemaakt door 15 personen. De jury, 
bestaande uit Agnes van Zoelen (voorzitter VSW), Petja Bui
tendijk (fotograaf) en Jos Kottmann (fotograaf), kwam na het 
bekijken van alle inzendingen tot de volgende beoordeling.

JURYRAPPORT
Prachtige inzendingen met een hoop variatie. Van ondergaan-
de zonnen tot historische gebouwen, van beeldbepalende hui-
zen tot schitterende hekwerken. Maar vooral veel groen en 
water! Ook de tijd waarin de foto’s gemaakt zijn, verschilde 
enorm. Van afgelopen zomer tot in de winter van 2014. Of je 
nu in de prijzen bent gevallen of niet, blijf vooral doorgaan 
met het vastleggen van dit bijzondere stukje Rotterdam!

De drie winnende foto’s geven wat de jury betreft een goed 
beeld van de wijk. De drie foto’s hebben allemaal een ver
haal te vertellen.

DE PRIJSWINNAARS
DE 1STE PRIJS IS GEWONNEN DOOR SHARMAINE ELICAN. 
Zij ontvangt een print van de foto op canvas, formaat 100x70.

DE 2DE PRIJS IS VOOR SVETLANA RASHKOV.  
Zij krijgt het boek “Rotterdam door de tijd, deel 10 Hillegersberg”. 

DE 3DE PRIJS, een poster van Hillegersberg, IS VOOR BART 
BUURMEESTER.

De VSW feliciteert de drie prijswinnaars van harte en dankt alle 
inzenders voor hun enthousiaste deelname. Alle deelnemers 
ontvangen een cadeaulidmaatschap van de VSW van een jaar.

PRIJSUITREIKING
Het idee om de foto’s tentoon te stellen en de prijzen tijdens de 
opening uit te reiken, kan vanwege de coronamaatregelen niet 
doorgaan. De prijswinnaars hebben hun prijzen thuis ontvangen. 

Deze zomer organiseerde de VSW een fotowedstrijd. 
Inwoners van Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge 
werden via zusterorganisaties, posters, Facebook en 
de VSW-ledennieuwsbrief uitgenodigd om in beeld te 
brengen wat voor hen van waarde is: een gebouw, een 
kunstwerk, een straat of een uitzicht. Zolang het maar 
ging om een vast element in Hillegersberg, Schiebroek 
of Terbregge dat ook als zodanig behouden kan worden. 

 2e prijs  
De jury vond dit een lekker plaatje om 
naar te kijken. Krachtige kleuren met een 
mooi contrast. De wolk die erboven hangt 
maakt de foto af. Het lijkt op een heilige 
krans die boven de kerk zweeft. De foto
graaf heeft op het juiste moment geklikt. 
Het verhaal dat de fotograaf erbij inzond, 
versterkt het beeld: ‘de Hillegondakerk 
is de oudste kerk van Rotterdam en een 
symbool van het ontstaan van Hillegers
berg. Het is een prachtige plek met heilige 
energie, mooi om te wandelen en geïn
spireerd te raken.’

	3e prijs   
Een prachtige foto, gemaakt met een knappe techniek. Die wil je aan de muur hebben. De fotograaf heeft moeite 
genomen om er een bijzonder beeld van te maken. Door de gebruikte techniek wordt het een beetje een surrealistisch 
beeld. Het is daarbij een hele herkenbare plek van de wijk.

1e prijs   
De jury vond dit unaniem 
een prachtig beeld. Het 
trok meteen de aandacht 
door de aparte uitsnede 
en bijzondere kleurstel
ling. De foto roept vragen 
op, de molen lijkt te zweven 
op de huizen. Het is een 
spannend beeld, waar je 
naar blijft kijken. De foto
graaf heeft goed nage
dacht over de compositie. 

Chris Buitendijk

FOTO
WEDSTRIJD
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Schiebroek  
2000-2020
Als we het hebben over de historie van Hillegersberg en Schiebroek denken 
we snel aan de oude geschiedenis: hoe zijn de dorpen ontstaan, hoe zijn 
ze gegroeid, wie hebben er geleefd en wat is er allemaal gebeurd. Lang 
geleden. Over gebeurtenissen waar nooit iets over is opgeschreven, zul 
je nooit iets te weten komen. Dat is anders met moderne geschiedenis, 
bijvoorbeeld over de laatste twintig jaar, van 2000-2020. In deze bijdrage 
staat Schiebroek in de schijnwerpers.

WAT IS ER IN SCHIEBROEK VERANDERD?
Er zijn nog heel veel mensen die aan de afgelopen 
twintig jaar zeer actieve herinneringen hebben. 
En ook oordelen. Wat de ene persoon een goede 
ontwikkeling vindt, vindt een ander een slechte. 
Natuurlijk zijn er veel bepalende onderwerpen die 
in deze jaren spelen, die ook al daarvoor speel
den, zoals de overlast van het vliegveld. Ook zijn 
er zaken die nog vers in het geheugen liggen, 
maar toch al veel langer geleden speelden. Zo 
vond de sloop van het verenigingsgebouw De 
Brandaris (vroeger ‘Arcadia’) al in 1988 plaats en 
bestaat het jaarlijkse Kunstfestival Schiebroek 
al vanaf 1993. 
Het gaat nu om zaken die voor Schiebroek en zijn 
inwoners teloor zijn gegaan of juist zijn ontstaan 
in de periode 20002020.

EEN VOORZET
In willekeurige volgorde noem ik tien onderwer
pen die in mijn ogen wezenlijk zijn geweest voor 
het leven, wonen en werken in Schiebroek in de 
afgelopen twintig jaar. Verbeteringen, maar ook 
verslechteringen.

1. Verkleinen van het winkelgebied Peppelweg 
tot een levendig gevuld dorpscentrum

2. Nieuwbouw in Schiebroek (onder andere: de 
‘Lupines’, Tamarindehof, Asserweg)

3. Komst van de Randstadraillijn E in plaats van 
de NSHofpleinlijn (2011)

4. Aantasting Schiebroekse Park door de aan
leg van de A13A16 (2020)

5. Restauratie van het Baarhuisje aan de Ring
dijk (2008)

6. Aanleggen van het ‘Gedenkbos’ in het Schie
broekse Park (2009)

7. Afschaffen van het eigen bestuur (opheffen 
deelgemeente, 2014)

8. Toename van grootstedelijke problematiek 
in SchiebroekZuid

9. Verbeteren uitstraling en voorzieningen van 
het bedrijventerrein Schiebroek (2013)

10. Nieuwbouw van de Melanchthon MAVO aan 
de Molenvijver (2013)

VRAGEN AAN DE LEZER
Graag vraag ik u dus: Vindt u ook dat deze on
derwerpen in de laatste 20 jaar de belangrijk
ste onderwerpen waren voor Schiebroek? Welk 
onderwerp was volgens u het meest bepalend? 
Welke andere onderwerpen zijn volgens u in de 
afgelopen 20 jaar bepalend geweest voor het 
leven, wonen en werken in Schiebroek? 

Randstadrail-lijn E: nieuw station Meijersplein

Bedrijventerrein Schiebroek opgeknapt

Aanleg A13-A16

Peppelweg: woningen in plaats van flats met winkelsJan Cees van Duin | E: jc.vduin@hccnet.nl | M: 06- 40 41 51 08

Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek
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Elzen nabij de Meidoornweide Katjes en proppen van de hartbladige els 

De els
Tineke van Oosten gaat 
zich in deze rubriek 
richten op inheemse 
bomen. Deze bijdrage 
is gewijd aan de els.

INHEEMSE BOMEN
Mijn debuut in deze rubriek ging vorige keer over de honing
boom, die in 2018 zo opmerkelijk uitbundig bloeide en voor 
het eerst massaal vruchten droeg (lange ingesnoerde bonen). 
Ook Frans Prins had al eens over de honingboom geschreven, 
dit was aanleiding voor de redactie om mij te vragen zoveel 
mogelijk andere bomen dan die Frans besproken had te be
schrijven. Nu blijkt dat Frans behoorlijk compleet alle uit het 
buitenland geïmporteerde laan en parkbomen heeft behan
deld. Ik stel me nu voor om de meer inheemse bomen te gaan 
bespreken. Af en toe als er iets bijzonders te zien is aan be
paalde parkbomen zal ik het niet kunnen laten daar toch weer 
iets over te vertellen.

VEEN
Als eerste dan nu een van de meest inheemse bomen die ik 
ken: de els. Waarom is de els zo inheems? In ons gebied wonen 
we op een ongeveer 20 m dikke laag veen: laagveen. Laag
veen bestaat uit op elkaar geplakte, onverteerde plantenresten 
in een waterige bodem: bladeren, stengels, takken en soms 
stammen. Het zijn resten van onder andere riet, elzen en wilgen. 
Het elzenhout is daarin nog steeds goed te herkennen door 
de opvallend oranjerode kleur. Deze moerasplanten groeiden 
en stierven af in de moerassen achter de strandwallen langs 
de kust. De dikte van de laag is ontstaan omdat het grond
water meesteeg met de stijgende zeespiegel na de laatste 
ijstijd. Vanaf de middeleeuwen hebben de bewoners het veen 
ontgraven om turf (voor brandstof) te winnen. Zo zijn onder 
andere de Bergse Plassen ontstaan.

ELZENPROPPEN
De els behoort tot de berkenfamilie met ongeveer 30 andere 
soorten zoals berken, hazelaars en haagbeuken, alle komen 
voor op het noordelijk halfrond. Het zijn vochtminnende loof
bomen, elzen tref je dan ook vaak aan de waterkant en op moe
rassige plekken, ze zijn overal in ons gebied te vinden. De bomen 
bloeien voordat er in het voorjaar blad verschijnt. De bomen 
zijn eenhuizig, dus met zowel mannelijke langwerpige katjes 
als eivormige kleine vrouwelijke katjes aan dezelfde boom. Na 
de bevruchting, door de wind, groeien de vrouwelijke katjes uit 
tot groene ribbelige kegeltjes, ze rijpen in de herfst tot zwarte 
‘elzenproppen’. In de winter heeft de boom daardoor een aardig 
winterbeeld.

VINDPLAATS 
Een bijzonderheid van deze boom is de symbiose met bacteriën 
die zorgen voor binding van stikstof uit de lucht. Die levens
gemeenschap bevindt zich in knolletjes aan de wortels. De 
els functioneert op deze manier als een bodemverbeteraar.
Elzen worden vaak gebruikt als hakhout, als menging in bos
aanplant, als windschermen langs boomgaarden, en minder 
vaak als laanbomen. Tot mijn verrassing trof ik een groepje 
dikke oude elzen aan bij de Meidoornweide in Schiebroek met 
een tapijt van sneeuwklokjes er onder. De elzensoort die het 
meeste voorkomt is de zwarte els (Alnus glutinosa), daar
naast wordt ook wel de hartbladige els (Alnus cordifolia) aan
getroffen. Deze is afkomstig uit Corsica, Zuid Italië en de 
Kaukasus. De katjes zijn langer en de elzenproppen groter.

Tineke van Oosten

Bomen over bomen
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INTERVIEW: Podium voor …

Bestuurslid Chris Buitendijk is geboren ‘op’ Rotterdam-Zuid en opgegroeid in het 
naastgelegen Barendrecht. Na enige omzwervingen in Rotterdam woont hij met zijn 
echtgenote Petja sinds 2018 in het Kleiwegkwartier. 

WAT MAAKTE DAT JIJ EN JE ECHTGENOTE IN 
HILLEGERSBERG KWAMEN WONEN?
Nou, dat heeft wel wat voeten in de aarde gehad. Als student 
woonde ik in West. Toen we vervolgens gingen samenwonen, 
belandden we aan de 1e Pijnackerstraat, in het Oude Noorden. 
Vijf jaar later konden we ons eerste eigen huis kopen, een mooi 
pand uit 1912 aan de Soetendaalseweg. Daar hebben we zes 
jaar met erg veel plezier gewoond, maar toen vond ik het tijd 
voor wat anders. We vonden een charmante jaren ‘30 woning 
in OudIJsselmonde, aan de andere kant van de Maas. Heel wat 
anders dan we gewend waren, maar voor mij op zich geen pro
bleem; mijn hele familie komt van Zuid. We besloten het erop 
te wagen. Het was echter een avontuur van korte duur. Al na 
een jaar kwamen we tot de conclusie dat IJsselmonde toch een 
stapje te ver was. We misten onze oude buurt en alle vrienden 
die we daar hadden. Zo begon de zoektocht naar een nieuwe 
woning, het liefst in de nabijheid van ons oude buurtje. Intus
sen was de woningmarkt ontploft en visten we meermaals ach
ter het net. Totdat er een mooie bovenwoning aan de Prinses 
Margrietlaan op ons pad kwam. Zonder de woning bezichtigd 
te hebben deden we een bod en binnen een week waren we 
de nieuwe eigenaren. Een kleine gok, maar omdat we al jaren 
met onze honden langs de Margrietlaan fietsten als we naar 
het Prinsemolenpark gingen, wisten we dat de locatie ideaal 
was. En dat is gelukkig ook zo gebleken!

WAT VIND JE HET FIJNSTE VAN HET WONEN IN HET 
KLEIWEGKWARTIER?
De mix van stad en natuur. We wonen dicht bij de levendig
heid van het Oude Noorden, waar we nog altijd graag komen, 
maar worden tegelijkertijd omringd door water en groen. Elke 
dag opnieuw genieten we tijdens de wandelingen met onze 
honden van de prachtige omgeving. De Bergse Plassen zijn 
een sieraad voor de wijk. Bovendien is er in het Kleiwegkwar
tier ook voldoende gezelligheid. Voor leuke restaurantjes of 
winkeltjes hoef je echt de wijk niet uit. Ten slotte, en zeker niet 
onbelangrijk, wonen er ontzettend veel leuke mensen in de 
buurt. We hebben al heel veel nieuwe contacten gemaakt en 
voelen ons hier helemaal thuis.

HOE KWAM JE IN CONTACT MET DE VSW? 
Hoewel we jarenlang vrij dicht bij het Kleiwegkwartier woon
den, kenden we die buurt niet erg goed. Geheel onverwacht, 
tijdens een zoektocht naar het verleden van de schilder Marius 
Richters, kwam ik op de website van de VSW terecht. Toen ik 

las wat de vereniging zich ten doel stelde, voelde ik direct de 
behoefte om me daarbij aan te sluiten, zo mogelijk als actief 
lid. Het leek me de ideale manier om de buurt en de mensen 
die er wonen beter te leren kennen en tegelijkertijd een steen
tje bij te kunnen dragen aan het behoud ervan.

JE BENT SINDS MEI 2019 BESTUURSLID. WAT HEEFT JE 
DOEN BESLUITEN OM BESTUURSLID TE WORDEN?
Toen ik me aanmeldde als lid gaf ik daarbij aan dat ik graag 
iets voor de vereniging wilde betekenen. Vrij snel nadat ik lid 
was geworden werd ik gevraagd om de werkzaamheden van 
de commissie activiteiten te gaan coördineren. Van het een 
kwam het ander. Een paar maanden later woonde ik een be
stuursvergadering bij, en toen duidelijk werd dat Wim Meijer 
zou aftreden als bestuurslid werd ik gevraagd om die vacatu
re te vullen. Daar heb ik volmondig “ja” tegen gezegd.

WELKE PORTEFEUILLE HEB JE?
Ik ben het aanspreekpunt voor communicatiezaken. Dit bete
kent dat ik naast de werkgroep Activiteiten ook de commis
sie Communicatie aanstuur. Deze commissie zet zich in om 
het ledenaantal van de VSW te vergroten. Momenteel heb
ben we zo’n 650 leden, en we willen daar graag duizend van 
maken. Dat is in deze tijd nog best een opgave: het ledenbe
stand van de VSW vergrijst en veel jonge mensen worden 
niet zo snel meer lid van een vereniging. Aan ons de scho
ne taak om hen het belang van de VSW te doen inzien! Daar
naast vallen de verschillende VSWpublicaties binnen mijn 
portefeuille. Dus dit magazine, maar ook de boeken die in di
verse winkels te koop zijn. 

JE WERKT BIJ EEN GRAFISCH ONTWERPBUREAU. HOE ZET 
JE JE PROFESSIONELE ACHTERGROND IN VOOR JE WERK 
BINNEN DE VSW? 
Voor mijn werk verricht ik een vergelijkbare taak als bij de VSW. 
Het grafisch ontwerpbureau waar ik werk, is een familiebe
drijf; ook mijn vrouw werkt er. Ik ben verantwoordelijk voor 
de tekst, communicatie en projectbegeleiding. Ik ben daar 
vrij vanzelfsprekend ingerold na mijn studie Culturele Maat
schappelijke Vorming aan de Hogeschool Rotterdam, een op
leiding die je leert op te treden als intermediair tussen vraag 
en aanbod van, in mijn geval, de culturele sector. Ik doe dit 
werk nu al weer vijftien jaar en de omgang met ontwerpers, 
drukkers en opdrachtgevers is inmiddels gesneden koek. Die 
kennis kan ik goed inzetten voor de VSW.

Chris Buitendijk
Loes Wijnbergen
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WAT ZIJN VOOR JOU DE MEEST AANSPREKENDE/
MARKANTE GEBOUWEN IN HILLEGERSBERG/
SCHIEBROEK/TERBREGGE (EN WAAROM)?
Dat zijn er eigenlijk te veel om op te noemen, ik kijk wat 
dat betreft meer naar straten in zijn totaliteit, of zoge
naamde ensembles. Mijn eigen buurt bijvoorbeeld, de 
Prinses Margrietlaanbuurt, vind ik een mooi voorbeeld 
van stedenbouw aan het begin van de vorige eeuw. Er 
werd wat hoger gebouwd, veel beneden en boven
woningen en een grote mix aan functies, die de leven
digheid ten goede komen. Wonen, werken en vertier 
gingen en gaan er hand in hand. Natuurlijk wordt dat 
wel minder, maar nog altijd vind ik het leuk om te zien 
dat er op straatniveau nog werkplaatsen of winkels zit
ten, waar ook nu nog, soms nieuwe, ambachten wor
den uitgeoefend. Dit deel van Hillegersberg is dan ook 
wat minder dorps dan de oude kern – die zijn geheel 
eigen charme heeft – en juist die afwisseling, dat stad
se, spreekt mij bijzonder aan. 

WAT HAD ER IN HILLEGERSBERG/SCHIEBROEK/
TERBREGGE NOOIT MOGEN GEBEUREN? 
Dat vind ik wat lastiger om te beoordelen omdat ik hier 
nog niet zo heel lang woon. Maar natuurlijk ben ik in het 
verleden van Hillegersberg gedoken – ik ben gek op ge
schiedenis – en van Rotterdam in zijn geheel. Wat ik pijn
lijk vind, is dat er nog altijd kerken worden gesloopt. Zo 
vind ik het treurig om te zien wat er in plaats van de Nas
saukerk aan de Kleiweg is gekomen, eeuwig zonde. In 
de periode dat de wijk gebouwd werd, had zo’n kerk niet 
alleen een religieuze en sociale functie, maar ook een 
stedenbouwkundige; het zijn markeringspunten in een 
wijk, vaak ook architectonisch uitermate interessant.

WAAR BEN JE WAT BETREFT DE VSW HET MEEST 
TROTS OP?
Dat sluit mooi aan op voorgaande. Ook hier gaat het weer 

over een kerk: de Christus Koningskerk in het Staten
laankwartier. Ik ben heel blij dat dit gebouw behouden 
is gebleven voor de wijk en nu een woonfunctie heeft. 
De kerk en woningen vormen één ensemble en het zou 
ongelooflijk zonde zijn om dat beeld te verstoren door 
sloop van een deel ervan. Dat de VSW aan dat behoud 
heeft bijgedragen, is voor mij de reden om me in zetten 
voor de VSW en toont het belang van onze vereniging.

WELKE BOODSCHAP WIL JE DE LEZERS VAN TWR 
MEEGEVEN?
Ik wil de lezer er graag op wijzen dat de VSW alleen kan 
bestaan door het enthousiasme en de inzet van vrijwil
ligers. Niet iedereen heeft tijd of behoefte om actief te 
zijn binnen de vereniging, maar hoe meer leden we heb
ben, hoe beter we de lusten én de lasten kunnen ver
delen. Een groter ledenaantal helpt natuurlijk ook als 
we voor onze wijk op de bres moeten springen. Wat zou 
het daarom fijn zijn als iedereen zijn buren, of vrienden, 
wijst op het bestaan van de VSW en/of hen lid maakt!

HEB JE NOG TIJD VOOR ANDERE ACTIVITEITEN EN 
ZO JA, WELKE?
Mijn vrije tijd, die overigens wel steeds schaarser wordt, 
besteed ik aan uiteenlopende bezigheden. Bovenaan het 
lijstje staat schrijven. Zo heb ik onder meer een histori
sche roman  op mijn naam staan, die zich afspeelt in het 
vooroorlogse Rotterdam. Daarnaast verzamel ik boe
ken over Rotterdam, zowel het oude als het nieuwe. Ten 
slotte maak ik muziek, vroeger in groepsverband, tegen
woordig vooral voor mijzelf. Ik hoef me niet te vervelen!

HEB JE NOG EEN HARTENKREET? 
Geen woorden maar daden!

De geschiedenis van Rotterdam, en Hillegersberg-Schiebroek 
in het bijzonder, heeft mijn grote belangstelling. Zo af en toe 
kom ik bij speurwerk nog wel eens wat tegen. Soms een foto 
van een woning die lang geleden is afgebroken en zoals nu 
een detail van boerderij ‘Dorpsrust’ uit 1781. 

Gezien het formaat en kwaliteit van de foto schat ik de opna-
me uit de 50-er jaren. Het geeft een beeld van de bovenkamer 
aan de voorzijde van de boerderij. Vastgelegd voor het nage-
slacht is het schouwtje in Louis XVI stijl. Volgens het opschrift 
is de kamer ingericht met een zeer eenvoudige bedstee, wan-
den en schoorsteen. De mantel van de schoorsteen wordt om-
schreven als grijs gemarmerd grenenhout. 

Nieuwsgierig geworden ben ik gaan zoeken op internet. De 
enige informatie die ik vond, was te lezen in de nieuwsbrief 
zomer 2008 van de Historische Vereniging Capelle aan den 
IJssel. De heer Van der Kraan schrijft daarin dat zijn grootmoe-
der uit Schiebroek kwam: “…… en wel van boerderij ‘Dorpsrust’ 
aan de Ringdijk, een prachtige oude boerderij waarover veel 
te doen is geweest toen deze in de jaren 70 moest wijken voor 
een park. Het enige dat resteert op de grond van mijn groot-
ouders is een monumentaal kerkhofje’’. Mijn belangstelling is 
gewekt, want er is maar één monumentaal kerkhof(je) aan de 
Ringdijk. Is deze grootmoeder familie van de weduwe Nico-
laas-Bak, die in 1904 deze grond aan de gemeente Schiebroek 
verkocht? Waar lag boerderij Dorpsrust precies, welk park is 
in de jaren 70 aan de Ringdijk aangelegd? 

Allemaal vragen, waarop ik graag het antwoord zou  
willen weten. Kunt u helpen? Uw reactie kunt u sturen naar 
redactie@vsw.biz 

Schiebroek heeft veel mooie 
boerderijen gekend. Door 

de verstedelijking was het 
noodzakelijk dat ze plaats moesten 

maken voor straten, scholen, 
woningen etc. Rest ons de plaatjes. 

Harry Pruijsten deelt ze met ons.

ACHTERGROND: boerderij Dorpsrust

Boerderij  
Dorpsrust

Harry Pruijsten
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Verscholen in  
het Schiebroekse Park,  

binnen de veilige contouren  
van Rotterdam The Hague Airport, 
ligt naast manege De Hazelaar het 

complex van volkstuinvereniging Lusthof.  
Een oase van groen die zijn bestaan dankt  

aan de inzet van vele generaties volkstuinders  
en de voortvarendheid van Roelof Langerak,  

wethouder voor sport en recreatie aan het begin  
van de jaren zestig van de vorige eeuw.  

Hij was het, die over de groenplannen in Schiebroek zei:  
“Als we in Rotterdam op recreatiegebied ergens aan beginnen,  

moeten we het zo snel mogelijk afmaken,  
voordat er iets tussenkomt.” 

ACHTERGROND: Volkstuinvereniging Lusthof

Tuinplezier MEER GROEN.
Ondanks dat er in Rotterdam aan het begin van de weder
opbouw veel oog was voor groen, bleek er eind jaren 50 een 
groot tekort te zijn aan groene recreatieve mogelijkheden. 
Waarschuwende stemmen riepen jarenlang: “Rotterdam zal 
niet zijn om in te wonen, als de kinderen niet kunnen spelen, 
als de opgroeiende jeugd geen plaats heeft om aan sport te 
doen en als ouderen niet kunnen rusten van het werk.” 
In november van 1959 komt hierin een kentering wanneer 
verscheidene volkstuincomplexen moeten verdwijnen voor 
stadsuitbreiding. Tegelijkertijd zien B&W echter wel degelijk 
de behoefte aan vervanging en het streven naar nieuwe com
plexen. En die komen er dus ook, onder andere in Schiebroek. 

TUINVERENIGING LUSTHOF
Sinds 3 februari 1955 is er nabij de Wilgenplas, onder de naam 
Volkstuinvereniging Lusthof, een behoorlijke club van hob
bytuinders actief. Het ontstaan van deze vereniging was te 
danken aan een initiatief van enkele bewoners uit de Arons
kelkstraat in Schiebroek, die langs de Lindesingel een stukje 
grond van de gemeente huurden om er te kunnen tuinieren. 
Door de uitbreiding van Tuinstad Schiebroek moesten zij hun 
daar opgebouwde activiteiten na verloop van tijd beëindigen. 
Opnieuw werd getracht een stuk grond te verkrijgen. Toen dat 
niet lukte, kregen zij van de afdeling Rentegevende Eigen
dommen van de gemeente het advies een volkstuinvereni
ging (VTV) op te richten. Daarvoor was het noodzakelijk een 
lijst van 300 namen te overhandigen aan de toen al bestaande 
Rotterdamse Bond van Volkstuinverenigingen. Wat te doen? 
Besloten werd een advertentie te plaatsen, die tot verrassing 
het vereiste aantal aspirant leden bij elkaar bracht. 
Daarmee was de basis voor VTV Lusthof gelegd. De eerste jaren 
werd er met 84 deelnemers getuinierd op ca. 1,5 ha. toegewezen 
grond langs de Ringdijk ter hoogte van de huidige afslag naar de 
Melanchtonweg. Helaas moesten de pioniers van deze vereni
ging in 1958 opnieuw ’verkassen’ in verband met woningbouw. 
Er werd hen nieuwe grond toegewezen achter de Wilgenplas in 
de nabijheid van het vliegveld. Het groeit uit tot een complex 
met 162 tuinen. Echter niet voor lang, want uitbreidingsplan
nen van het vliegveld maakten dat ook hier het tuinieren moest 
worden gestaakt. Een beslissing die samenviel met het te ont
wikkelen recreatiegebied aan de Noordrand boven Schiebroek.

EEN MILJOENENPLAN VOOR GROEN.
In de zomer van 1960, om precies te zijn op donderdagmiddag 
16 juni, legt de gemeenteraad onder Roelofs voorganger, wet
houder Van der Vlerk (PvdA), een 8,5 miljoenguldenplan op 
tafel voor recreatie.  Voor Schiebroek betekent het plan de toe
voeging van een bijzondere groengordel om het woongebied 

Het Vrije Volk,  
30 mei 1960

Het Vrije Volk,  
25 november 1960

Impressie van  
de recreatieve  

groeninvulling.  
Bovenin het complex van 

VTV Lusthof.

Sijmen Aleman

Wethouder  
Roelof Langerak

FOTO: Stadsarchief  
Rotterdam
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met een wijkpark aan de Lindesingel. Behalve boomgroepen 
en heesters komen hier speelplaatsen en weiden voor kinde
ren, waterpartijen met laag over het water gebouwde bruggen 
en aansluitend ook sportvelden, schooltuinen en volkstuinen.

EINDELIJK VASTE GROND
Ook voor VTV Lusthof is hierin een groot terrein gereser
veerd; de huidige locatie. Een kaal stuk land in de polder met 
als uitdaging om er dit keer een echte ‘lusthof’ van te maken. 
Voor de leden breekt een spannende tijd aan. Een tijd waar
in met vele overheids en particuliere instanties wordt ver
gaderd en overlegd om het terrein uiteindelijk ’bouwklaar’ in 
gebruik te kunnen nemen. 
Het bestuur is best wel ingenomen met de nieuwe grond. Het 
is in elk geval een betere locatie dan bij het vliegveld. Daar 
waren hen destijds allerlei zaken verboden, zoals metalen 
afrasteringen, het gebruik van fietsen, brommers en andere 
metalen voorwerpen, omdat dit storingen zou kunnen ver
oorzaken voor het vliegverkeer. Ons klinkt dat nu in de oren 
als 5G ‘avant la lettre’. Op de nieuwe locatie was men van die 
beperkingen gelukkig verlost. 

DE VERHUIZING
Voordat echter de eerste spade in de grond kon worden gezet, 
moesten de Lusthofleden tal van hindernissen nemen. Terwijl 
zij bijvoorbeeld bezig waren allerlei beplanting over te bren
gen, was een aannemer eveneens actief op het terrein met de 
bouwvoorbereidingen van de huisjes, zoals het bekisten en 
storten van de fundaties. Het transport daarvoor ging dwars 
over de tuinen en zolang men nog niets exact wist over de in
deling, werd er dan ook gewaarschuwd om nog voorzichtig te 
zijn met de beplanting. Op 26 oktober 1962 heeft eindelijk de 
officiële overdracht plaats van 145 tuinen. In korte tijd was alles 
verhuurd, waarbij er zelfs al een wachtlijst werd aangelegd. 

VAN MAN NAAR MAN-VROUW
Het tuinieren op VTV Lusthof was die beginjaren hoofdzake
lijk een mannenaangelegenheid. Van vrouwen op het com
plex was geen sprake en ook bij ledenvergaderingen (ALV’s) 
waren uitsluitend mannen aanwezig. Op een zeker moment 
wordt gezegd dat “… enkele tuinleden zelfs hun echtgenoten 
hadden meegenomen.” Niet dat dit van enige invloed was op 
hetgeen besproken en besloten moest worden. Maar halver
wege de jaren 60 neemt mevrouw Van Dijk, echtgenote van 
een kersvers bestuurslid, het initiatief om er bij het bestuur 
over te klagen dat de vrouwen van leden op een ALV niets 
hebben te vertellen. Zij vindt die opvatting verkeerd, omdat 
vrouwen toch een zeer grote invloed hebben op het doen en 
laten van hun man. Graag zou zij zien dat vrouwen bij een 
ALV ook het woord mogen voeren. Zij acht het namelijk mo
gelijk, dat de zienswijze van een vrouw over bepaalde onder
werpen verhelderend kan werken. Vanaf dat moment krijgen 
vrouwen spreekrecht.

Of het heeft gelegen aan de medezeggenschap van vrouwen 
is niet geheel duidelijk, maar het is wel zo dat in datzelfde jaar 
lang verwachte toiletgebouwtjes gereedgekomen zijn. Prach
tige en praktische gebouwtjes verspreid over het terrein, die 
vanwege het openbare karakter van het tuincomplex ook be
doeld zijn voor bezoekers. 

65 JAAR VERDER…
We maken een sprong in de tijd. Dit jaar viert VTV Lusthof het 

feit dat zij 65 jaar bestaat en hoewel dit een bijzonder jubi
leum is, kan dit door corona niet echt worden gevierd. Zelfs 
voor het houden van haar ALV is de op het complex gebouwde 
kantine onvoldoende geschikt en wijkt men uit naar de Hille
gondakerk. Hierdoor lijkt het, alsof door COVID19 oude tij
den herleven en men buiten het complex moet vergaderen. 
Want bij gebrek aan een fatsoenlijk clubhuis vergaderde men 
in de eerste jaren buiten het complex en wel in het inmiddels 
verdwenen buurthuis De Brandaris aan de Adrianalaan op de 
hoek van de Meidoornsingel in Schiebroek.  

De VTV Lusthof van nu is een moderne eigentijdse tuinver
eniging. Een mix van jong en oud met allemaal éénzelfde in
teresse: ’het tuinieren’ in de breedste zin van het woord. Het 
van oorsprong rijk met groenten en fruit bezaaide complex 
kende up’s en down’s en onderging vooral de laatste decennia 
een ware metamorfose. Oudere tuinbezitters namen afscheid 
en nieuwe ouderen, maar vooral ook jonge generaties ont
dekten het plezier van een tuin buiten de stad. Bij deze nieu
we tuinleden ligt het accent niet alleen op de eigen geteelde, 
onbespoten groenten en fruitproducten, maar vaak ook op 
moderne, fraai aangelegde siertuinen. De volkstuin werd her
ontdekt als een natuurlijke vluchtheuvel van rust en ontspan
ning in een hectische stressvolle maatschappij.

Ook de huisjes en voorzieningen zijn met hun tijd meegegaan 
en uitgebreid. Alle huisjes beschikken over stromend water 
en zijn aangesloten op het rioolstelsel. En hoewel elektriciteit 
niet werd aangelegd, voorzien veel tuinleden tegenwoordig 
via zonnepanelen, ten behoeve van licht, smartphones, ta
blets, laptops, radio’s, TV’s en tuingereedschap, in hun eigen 
energiebehoefte. 

EDUCATIE KARAKTER
Het is goed om te zien dat veel jonge mensen en gezinnen 
met kinderen het tuinieren hebben ontdekt. Vooral omdat het 
educatieve aspect daarin een belangrijke rol speelt. VTV Lust
hof brengt zowel ouders als kinderen in aanraking met de na
tuur. Enerzijds via het tuinieren zelf, anderzijds bijvoorbeeld 
via het op het complex aanwezige kweekkasproject, waar 
van alles te leren valt over wat groeit en bloeit tot en met het 
zelf composteren toe. Bovendien werd dankzij een gift van 
de gebiedscommissie bij het 60jarig jubileum een zelfont
worpen natuurspeeltuin aangelegd, waarvan druk gebruik 
wordt gemaakt. In het midden daarvan werd een door die
zelfde gebiedscommissie geschonken Amberboom geplant. 

KIJKEN OF DEELNEMEN
Wie een kijkje wil nemen op dit door het contourenbeleid van 
Rotterdam The Hague Airport beschermde tuinencomplex 
is natuurlijk van harte welkom. VTV Lusthof is een openbaar 
park en tussen zonsopgang en zonsondergang vrij toegan
kelijk voor iedereen. Liefhebbers van bijzondere boomsoor
ten en mooi aangelegde tuinen vinden hier vele juweeltjes 
om te bekijken. Omdat het complex deel uitmaakt van het 
Schiebroekse Park, hoort en ziet u allerlei vogels, vlinders en 
andere diersoorten. Bovendien is de kans groot dat u plotse
ling oog in oog staat met Schotse Hooglanders of een kudde 
schapen die het omliggende park begrazen.

Kijk voor uitgebreide informatie op www.vtvlusthof.nl of scan 
de QRcode. 

VTV Lusthof

Buurthuis De Brandaris
FOTO: Ary Groeneveld, 1958
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‘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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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 ju�rouw Krijn. Van welk jaar is de Montessori-kleu-
terschool van ju�rouw 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 sto�eerder, 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
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Wat een 
speurwerk: dank! 1

2

De afgelopen maanden hebben we bij de Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek (SHHS) 
fors kunnen werken aan de website (www.shhs.nl). De geschiedenis van Hillegersberg en van 
Schiebroek is goed vastgelegd. Natuurlijk komt er telkens weer meer informatie, zeker over de 
meer recente tijd, en dat vullen we heel graag aan. Ook oude foto’s en foto’s van documenten 
en voorwerpen over en uit Hillegersberg en Schiebroek staan op de website. Dat kan zeker nog 
verder worden aangevuld. Als u nog iets hebt: heel graag!

MARIUS RICHTERS
In de vorige TWR noemde ik enkele Hillegersbergse schilders 
van vroeger: “Henk Chabot, Marius de Jongere en Herman 
Bieling”. Al snel kreeg ik een telefoontje dat de zeer bekende 
Hillegersbergse schilder Marius Richters echt in dat rijtje thuis 
hoort. Dat is ook zo. Marius Richters heeft naast werk over 
Hillegersberg ook veel werk uit andere streken. In de raads
zaal van Rotterdam hangen grote werken van hem. Richters 
was een breed kunstenaar, hij maakte bijvoorbeeld ook glas
inlood. Er zijn ramen van hem in de Hillegondakerk en in de 
Oranjekerk. Er valt nog veel meer over Marius Richters te zeggen. 
Zie daarvoor: www.shhs.nl/verwijzingen/marius-johannes-richters 
of scan de QRcode. 

WAAR ZAT IZAK DE JONG?
In de vorige TW&R legde ik twee vragen voor over werk van 
de kunstschilder Izak de Jong (18781969). Het schilderij met 
de steiger en aan de overkant van het water een molen: “Zie 
je de Prinsenmolen of is het de Eendragtsmolen?”. Het is de 
Prinsemolen. Ja, zonder n geschreven. Prinsemolen is de echte 
historische naam, zoals het ook het Prinsemolenpad en het 
Prinsemolenpark is. Hans Rietman heeft de plaats geanaly
seerd waar Izak moet hebben zitten schetsen. 

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

Prinsemolen of Eendragtsmolen?
COLLECTIE: ‘Erven Izak de Jong’

IZAK ZAT OP EEN VLONDER AAN DE 
BERGSE VOORPLAS. Op de tekening 
punt 0, het punt waar de vier rode lijnen 
bij elkaar komen. De houten steigers 
zijn er niet meer, maar de landtong is 
er nog steeds. De lijnen 1 t/m 4 vestigen 
de aandacht op herkenningspunten in 
de aquarel en de huidige werkelijkheid. 
Lijn 4 loopt in de richting van het rode 
dak van een huisje dat rechts naast 
de molen is geschilderd. Dit huisje be-
staat nog steeds. Hans observeert goed: 

“Wat ook wel grappig is, is dat de kop 
van de molen precies naar het Zuid-
westen staat gericht. Dit is de meest 
voor komende windrichting in en nabij 
Rotterdam. Zo kon Izak hem ook ‘fron-
taal’ tekenen. En als je naar de golfjes 
kijkt en de witte kopjes daarop zie je dat 
die golfjes ook door een Zuidwesten 
wind worden opgestuwd.”. Bekijken we 
nu de horizon van de aquarel, dan zien 
we daar een paar rode daken. Rechts 
is dat het dak van een rijtje huizen aan 

de Van Ballegooijsingel dat in onze tijd 
ook nog steeds bestaat. Lijn 3 loopt 
dus vanaf het 0-punt naar dat dak. We 
zien alleen het dak, omdat de huizen 
lager in de polder staan. De Strekkade 
is hier de waterkering. Aan de linker-
kant is ook zo’n rood dak te zien. Hier is 
het wat lastiger om precies te bepalen 
om welk rijtje huizen aan de Breedveld-
singel het gaat.

EN DAN DE TWEEDE VRAAG BIJ HET 
TWEEDE WERK VAN IZAK: “IS HET 
IN HILLEGERSBERG OF TERBREGGE, 
OF IS HET VERDER WEG, RICHTING  
ZEVENHUIZEN-MOERKAPELLE?”. Ook 
hier heeft Hans Rietman een duidelijk 
antwoord: Izak schilderde dit van huis 
uit, vanaf de zolder van zijn huis aan de 
Schiebroeksesingel 39; hij keek door  
de opening tussen de panden aan de 
Emmalaan 99 en 97. Izak heeft een grijs 

dak geschilderd achter de twee markan-
te witte punten. Ook vandaag de dag 
is het achterliggende dak nog steeds 
(deels, alleen de linker kant) gedekt 
met leisteen. Vandaar de grijze kleur, 
de rechterkant is tegenwoordig bekleed 
met zink. Hans heeft ook nog de volgen-
de, terechte, overweging: “De aquarel 
kan nooit de Rotte laten zien omdat de 
Rotte veel hoger in het landschap ligt 
dan de omliggende polders.”. Ook Marcel 

van Velsen reageerde: “Mijn vrouw herken-
de het huis van onze buren op de Emma-
laan 99. Het schilderij is gemaakt vanuit 
de zolderkamer op de Schiebroeksesingel.  
Vanuit dit huis kijk je tussen Emma-
laan 99 en 97 op Watersportvereniging 
Alvo richting de Straatweg. Nu staan de 
bomen in blad, maar in de winter kan je 
de witte huizen van het schilderij zien 
aan de Straatweg, naast het Chinese 
restaurant.”.

TW&R85, PAGINA 18-19
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Fietsbrug
De plannen voor een fietsbrug over de Rotte, 800 meter 
vanaf de Prinses Irenebrug, hebben in de pers en op so-
cial media veel stof doen opwaaien. De gemeente heeft 
daarop besloten een haalbaarheidsonderzoek in te stel-
len en onder andere de VSW naar haar mening gevraagd. 
U kunt de vragen van de gemeente en de reactie van de 
VSW lezen op onze website: www.vsw.biz > nieuws of scan 
de QR-code.  

Antennes Christus 
Koningkerk
Dit voorjaar werden, in afwijking van de verleende  
omgevingsvergunning, de antennes op de Christus  
Koningkerk vervangen: de geplaatste antennes waren lan-
ger en hoger en in een afwijkende kleur. Dat veroorzaakte 
een onnodige aantasting van het beeld van dit monument, 
dat vorig jaar nog het VSW-schildje kreeg toegekend.  
De VSW heeft daarom een verzoek tot handhaving bij de  
gemeente ingediend. Dit heeft geleid tot aanpassing tot 
kleuraanpassing, waardoor de zenders minder opvallen.

Ramen Vredevorstkerk
De Vredevorstkerk in 
Schiebroek zal worden ge-
sloopt. De prachtige glas-
in-betonramen van Johan 
Verheij (1906-1975) mogen 
niet verloren gaan, vinden Erfgoed Heemschut en de VSW. 
Daarom hebben beide verenigingen de handen ineen ge-
slagen en zijn op zoek gegaan naar mogelijkheden om de 
ramen te behouden. Het lijkt erop dat de ramen voorlo-
pig zullen worden opgeslagen. Zie voor meer informatie 
www.heemschut.nl > Vredevorstkerk of scan de QR-code.  

Loonmalerij
In 1995 kende de VSW het 
schildje toe aan het pand 
Bergse Rechter Rottekade 
11 vanwege het architecto-
nisch en cultuurhistorisch 
belang van dit pand voor de voormalige buurtschap De 
Koot, nu onderdeel van het Kleiwegkwartier. Bouwplan-
nen zouden het aanzien van dit pand ernstig aantasten. 
Daarom heeft de VSW een zienswijze bij de gemeente in-
gediend. De Commissie Welstand en Monumenten heeft 
de projectontwikkelaar op de cultuurhistorische waarde 
van de voormalige loonmalerij gewezen. Meer info: www.
vsw.biz > nieuws of scan de QR-code.

Graag leg ik u als lezer van Tussen Wilgenplas en 
Rotte weer een vraag voor. De afgebeelde brief
kaart  vermeldt “Plaats Lommerrijk. Hillegersberg.”. 
Te zien is een open landschap met een sloot, koeien, 
een boerderij met hooiberg en drie molens. Wie 
kan hier iets over vertellen? Wat voor molens zijn 
dit? Welke locatie is dit? Van wanneer zou de kaart 
zijn? Ik hoop op veel reacties.

3
MOLENS BIJ 
LOMMERRIJK

NAAR AANLEIDING VAN HET ARTIKEL 
KWAM OOK EEN REACTIE VAN EEN 
VOORMALIGE BUUR, DE FAMILIE 
SCHREUDER, DIE WOONDE OP DE 
SCHIEBROEKSESINGEL 40. Zij zijn in 
het bezit van een schilderij dat moge-
lijk ook vanuit huis is geschilderd. Ik 
heb aan Hans Rietman gevraagd of dit 
naar zijn mening zo is. Ook hier kwam hij 

met een doorwrochte analyse. Hij heeft 
twee ijkpunten aan de horizon gevon-
den, maar is onzeker over de verhou-
dingen en kan aan de horizon verder 
geen aanknooppunten herleiden. “Aan 
de rechterkant, ongeveer in het mid-
den zien we twee witte streepjes met 
een rood streepje daar boven. Het lijkt 
op een of twee huisjes. Op de kaart 

[rechtsboven de k van Schiebroek] zien 
we die huisjes. Deze huisjes bestaan nog 
steeds en ze staan aan de Bovendijk.”. 
Op de vraag of het kan kloppen dat deze  
afbeelding door Izak de Jong vanuit huis 
is gemaakt, antwoordt Hans duidelijk: 
“Volgens mij zou het (heel goed) kun-
nen kloppen.”. 

VERENIGINGS
NIEUWS

Cosseeterrein
Voor de fundering onder de Hof van Cossee in Hillegers-
berg zouden traditionele heipalen worden gebruikt. Onder 
meer de VSW heeft daartegen bezwaar gemaakt vanwege 
te verwachten trillingsschade. Er zullen nu zogenaamde 
grondverdringende schroefpalen worden gebruikt, waar-
mee het gevaar voor schade bijna nihil is. 

De parkeergarage komt op straatniveau in plaats van 
ondergronds om ernstige verstoring van de waterhuis-
houding te voorkomen, dankzij de inspanningen van de 
commissie grondwater Oud Hillegersberg.

Schildje 

Wilt u iemand nomineren? 
De VSW heeft onder meer als doel “cultuurhistorisch 
waardevolle elementen in ons werkgebied te behouden 
en waar mogelijk te herstellen”. Om dit te belonen reikt de 
VSW een onderscheiding uit aan iemand die daar bij res-
tauratie of nieuwbouw bijzondere zorg aan heeft besteed. 
Iedereen, lid of geen lid van de VSW, kan iemand voor een 
schildje voordragen bij het bestuur van de VSW. Wilt u 
meer informatie of wilt u iemand nomineren? Kijk dan op 
www.vsw.biz/nominaties/schildje/vsw/ of scan de QR-code.
  
U kunt ook een mail naar info@vsw.biz of een brief naar 
het bestuur (Postbus 35054, 3005 DB Rotterdam) stu-
ren. Uw nominatie voor een schildje 2021 ontvangen we 
graag uiterlijk 31 december 2020. 
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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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VERENIGING STEDEBOUWKUNDIG WIJKBEHOUD

Postbus 35054  3005 DB ROTTERDAM
Email : info@vsw.biz
Internet : www.vsw.biz
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 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 gebied 
HillegersbergSchiebroek te behouden en zo mogelijk te her
stellen. Wordt nu lid en help zo mee de kwaliteit en de aan
trekkelijkheid van onze woon en leefomgeving te bevorderen. 
U ontvangt een welkomstgeschenk, 2x per jaar het tijdschrift 
Tussen Wilgenplas en Rotte, uitnodigingen voor bijeenkom
sten in mei en in november, maximaal 6x per jaar een digi
tale nieuwsbrief en de mogelijkheid om aan excursies deel 
te nemen. Meld u aan via www.vsw.biz>steun ons>word nu 
vriend van de VSW of scan de QRcode. 

Cadeaulidmaatschap
Op zoek naar een leuk cadeau voor nieuwe buren? Doe een 
VSWlidmaatschap van een jaar cadeau! Kijk voor de mo
gelijkheden op onze website www.vsw.biz >steun ons >ca-
deaulidmaatschap of scan de QRcode.

Geen ALV op 18 november 2020
De Algemene Ledenvergadering op woensdag 18 november 
2020 kan als gevolg van de coronamaatregelen NIET doorgaan.

Voorjaarsbijeenkomst
De eerstvolgende bijeenkomst  
wordt gehouden op  
donderdag 20 mei 2021.  
Plaats wordt nog  
bekendgemaakt. Dan  
wordt ook de Algemene  
Ledenvergadering gehouden.

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

(€ 5,-)

DEZE UITGAVEN ZIJN TE KOOP BIJ:
MAXIMUS, Bergse Dorpsstraat 122   •  VER VAN HIER, Kleiweg 69

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

(€ 5,-)

Tempelen & begraven >
Bekende en onbekende kerken  

en begraafplaatsen in de wijk

 (€ 5,-)

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

(€ 5,-)

Van Hildegaersberch >
gheboren

Kanttekeningen van een columnist  
uit de Middeleeuwen 

(€ 5,-)

< 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


