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vereniging stedebouwkundig wijkbehoud hillegersberg schiebroek en terbregge

Kerkstraat oud-nieuw-oud?
In oude dorpen is het vaak zo dat de kerk in het midden staat, op het belangrijkste ("heiligste"?) plekje van de plaats. Vele wegen voeren dan
naar de kerk. In Hillegersberg is deze plek, de donk, al in de lle eeuw
(volgens sommigen al in de romeinse tijd) door een versterking, het latere kasteel, in beslag genomen. Tot 1426 was het kasteel hoofdzaak; de
kerk stond binnen de kasteelmuren. Dit heeft ongetwijfeld zijn invloed op
het stratenpatroon gehad; een kerk vraagt, als centraal punt van de gemeenschap, om zoveel mogelijk toegangswegen, terwijl een kasteel, als verdedigingswerk, liefst zo weinig mogelijk toegangen heeft.
Het huidige terrein van de Hillegondakerk heeft slechts twee toegangen:
vanaf de Straatweg door de Kerkdreef (de oude kasteelingang?) en door de
Kerkstraat. Andere oude wegen richten zich meer op de Bergse Dorpsstraat.
Overigens kan ook de natuurlijke omgeving het ontstaan van de Kerkstraat
hebben beïnvloed. Deze straat ligt namelijk op de rug van de langwerpige
donk - een zandheuvel temidden van veengronden. Een bewoning die rondom
kasteel/kerk ontstaat zal zich graag op de vaste grondslag van het zand
vestigen. De eerste ontwikkeling zal dan de vorm van de donk volgen. Wellicht is dit de verklaring voor de licht gebogen vorm die de Kerkstraat
heeft.

*
t*

In elk geval kan worden aangenomen dat de
Kerkstraat van oude komaf is en belang- '
rijk genoeg om er een rechthuis te vestigen. In 1752 is het oude rechthuis door
een nieuw vervangen: het huidige oude
raadhuis. Daarmee zijn al twee kwaliteiten van de Kerkstraat aangeduid: zij is
een zeer oude straat en zij is een visue-Ie en historische verbindingslijn tussen
twee monumenten: Kerk en Raadhuis. De gegroeide structuur van het "oude dorpsstraatje" is nog goed zichtbaar. Deze
vormt door het enigszins grillige verloop
van de licht gebogen straatwanden, alsmede door het verschil in hoogteligging,
een derde kwaliteit. De oostelijke rooilijn is al honderden jaren oud, zoals een
tekening uit 1755 van I. Kortebrand laat
zien .
Op kerk en raadhuis na is alle door hem
getekende bebouwing verdwenen, maar de
geringe hoogte van de bebouwing is gebleven. De oostelijke straatwand bestaat
thans voor het grootste gedeelte uit lage
bebouwing van net voor de eeuwwisseling
(voor een deel van het zgn. rug-aan-rug
type). Het oude woonhuis tegenover het
raadhuis stamt vermoedelijk uit ca. 1830
en is daarmee het oudste huis in deze
buurt. De andere straatwand bestaat, behoudens het raadhuis, uit jongere bebouwing welke echter door zijn detaillering
en materiaalgebruik een goede harmonie

heeft met het geheel. Men kan er over
twisten of de bebouwing die hier voor
1900 stond de straat intiemer dan wel
benauwder maakt. Maar het is geen wonder
dat de Kerkstraat één van de dierbare
plekjes is voor de vereniging en voor
vele anderen.

Bestratingsplannen

Al weer een aantal jaren geleden werden
de eerste geluiden gehoord over een herbestrating van de Kerkstraat en de achterliggende straten (het zgn. "herbestratingplan van den Hoonaardpad e.o."). Na het
houden van een hoorzitting door de wijkraad werd door een aantal bewoners hierop ingespeeld en getracht in onderling
overleg bepaalde wensen en verlangens gehonoreerd te krijgen. Eén van die wensen
was een passende behandeling van de Kerkstraat,
wordt vervolgd op blz2

uitnodiging
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Toen werd het een hele tijd stil en werden de uitvoeringsplannen steeds weer uitgesteld. Inmiddels kwam in dit deel van
Hillegersberg een buurtorganisatie op gang
en dit buurtwerk bracht begin 1978 de zaak
weer aan het rollen, door over het plan,
dat na de lange wachttijd in de vergetelheid was geraakt, voorlichting te geven
in de buurt.
Dit bracht een aantal nieuwe wensen naar
voren, en zie, het bleek nog net mogelijk
enige veranderingen aan te brengen, mits
de hoofdlijnen van het plan niet werden
aangetast. Ook de vereniging, die toen
nog maar enkele maanden bestond, haakte
hierop in, waarbij de enkele jaren daarvoor gereedgekomen restauratie van het oude raadhuis mede reden voor herbezinning
op de gewenste vorm van de Kerkstraat was.

Verenigingswensen
De vereniging heeft als uitgangspunt dat
het historisch karakter van de Kerkstraat
zoveel mogelijk moet worden gehandhaafd
en gerestaureerd, maar dat anderzijds de
wensen van de bewoners nodig zijn om de
straat een levende straat te laten zijn.
Een monument (ook als dat niet op de een
of andere officiële lijst staat) functioneert immers het best als het heden ten dage goed bruikbaar is. De vraag is daarmee
wat er van moet worden gemaakt: een keurige straat met trottoirs en een nette rijbaan (zoiets als er nu ligt), een heden daags profiel met bloembakken, bielzen ,
verspringende lijnen en andere verlevendigingen of een herstel van de oude toestand van bijvoorbeeld 1755? De vereniging
heeft zich op het standpunt gesteld dat
de oude sfeer van de straat moet worden
hersteld, maar dat aan hedendaagse ontwikkelingen niet voorbij hoeft te worden ge-

Tekening van I. Kortebrand. Kerkstraat
in 1755 met Rechthuys en Hillegondakerk.

gaan. De oude sfeer is die van een ongebroken verbinding tussen raadhuis en kerk, van
een straat voor alle verkeersdeelnemers in
gelijke mate(maar zeker voor voetgangers),
van eenvoud. Aan de andere kant kan er niet
omheen gegaan worden dat het verkeer zich
heden ten dage voor een groot deel per auto afwikkelt; het is tegennatuurlijk die
auto geheel te weren. Wel moet die auto
zich(gezien zijn grootte) ondergeschikt
gedragen. Daarom moet de inrichting van de
Kerkstraat zó zijn dat de autobestuurder
merkt dat hij wordt toegelaten, maar ook
niet meer dan dat. Parkeermeterplaatsen,
maar ook verkeersdrempels zijn daarom
niet aanvaardbaar.

Concrete zaken
De vereniging heeft aangedrongen op een
bestrating van gevel-tot-gevel, zonder
verhogingen door trottoirbanden en dergelijke. Enige ordening in het wegoppervlak kan worden gevonden door variaties
in steenverbanden en door het maken van
molgoten. Van moderne bestratingsmaterialen zou slechts een uiterst beheerst gebruik mogen worden gemaakt (trottoirtegels hier of daar, betonklinkers zijn
geheel verwerpelijk).Een zekere afscheiding tussen "voetgangerszone" en "verkeersgebied" zou kunnen ontstaan door
kleine paaltjes, die tegelijk de voordei
ren markeren. Helaas moeten dat allemaa.
dezelfde paaltjes zijn, waardoor er niet
een zekere individualisering van de onderscheidene huizen kan optreden.
De huidige hoge lantarenpalen zouden
moeten worden vervangen door lagere en
eenvoudige; deze kunnen meewerken aan de
"natuurlijke" ordening die de juistgenoemde paaltjes kunnen geven. Helaas zijn
de "dorpse" lantarenpalen die de vereniging voor ogen stonden, niet meer leverbaar; er zal een zo redelijk mogelijk alternatief worden geplaatst.
Voorts is er op aangedrongen dat de leilinden voor het oude raadhuis, die omstreeks 1900 al waren verdwenen, weer
worden gepoot. Het is verheugend dat dit
inderdaad zal gebeuren.
Het is prettig dat vele bewoners belang
hechten aan het historisch karakter van
de Kerkstraat. Daarnaast worden van die
zijde een aantal eisen gesteld (vaak in
harmonie met het standpunt van de vereniging) welke uit het dagelijks gebruik
voortkomen. Die eisen liggen op het vlak
van verhoging van de kwaliteit van het
woon-en verblijfmilieu , ondersteuning'
van het winkelaspect (als uitloper van
het winkelgebeuren in de Dorpsstraat) en
wering van doorgaand verkeer.
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wandeling langs de Hoge Limiet
Op de Hoge Limiet wordt veel gewandeld en gefietst. Geen wonder, want er is veel te zien
en er is weinig autoverkeer. Dat snelt voorbij over de Ringdijk en de Jasonweg. Wie er
rijdt moet er ook echt zijn. Dat zijn in de eerste plaats de bewoners. Velen van hen wonen er al heel lang, vaak van kindsbeen af. Zij zijn zeer aan hun omgeving gehecht en
houden die in ere.
'Neem bij een volgende wandeling dit artikel eens mee. Misschien kijkt u, al lezende, met
andere ogen.
De Hoge Limiet begint eigenlijk bij café
De Gouden Leeuw, van oorsprong het enige
café in de polder, daterend uit de periode dat aan de Adrianalaan werd gebouwd.
(De eigenaar was toen de heer Gouweleeuw).
Ringdijk en Hoge Limiet liepen vroeger
bij het café recht in elkaar over.
In het leuke pandje rechts (no. 25O)woont
de oude melkboer, in het huisje links beneden (no. 249) de oude fietsenmaker van
Schiebroek, die zijn woning zo'n 5O jaar
geleden zelf gebouwd heeft.
Vóór de kruising met de Abeelweg ligt
links het terrein waarvoor het bouwplan
is gemaakt (zie elders in deze krant).
Zoals u ziet ligt dit er tegenwoordig anders bij dan enige tijd geleden.
Het witte huis na de kruising (no.2O3,
links) is ontstaan na verbouwing van twee
voormalige landarbeidershuisjes. Deze behoorden bij een boerderij die stond waar
nu de Abeelweg loopt. Ondanks de veranderingen een pittoresk geheel, nietwaar?
Even verder no. 187. Een mooi huis, voormalige boerenwoning met een aardig hek.
Rechts no. 178. Dit is een voormalige
tuinderij, waarvan de woning en de schuur
zijn blijven staan. Let op de leuke dakkapel. Het huis ertegenover, weer links
(no. 175) was vroeger een boerderij. De
stallen en de bijbehorende schuren zijn
in 1963 afgebroken.
De leuke huisjes rechts, twee woninkjes
onder één kap (no. 172) zijn wederom gewezen landarbeidershuisjes.
Dan komt links de toegang tot de gemeentelijke bestratingspost en de rioolwaterzuivering. Aan dezelfde kant volgt no.125,
een complex tuinen met wandelpaden, voor
het publiek toegankelijk.
Links van de ingang ervan staat een oude
beukeboom. In de stam plachten al of niet
verliefde jongelieden die aan de Hoge Limiet opgroeiden hun initialen en berichten te kerven. Er moeten echte klimmers
bij geweest zijn (goed naar boven kijken!)

Boerderijen
De boerderij met stallen en schuren op no.
87 is nog volledig in gebruik als veehouderij. Er worden onder meer biggen gefokt.
Mooie jaloezieluiken aan de voorkant.

'

'

Daarnaast no. 75. Een typische boerderij
met voorhuis, bouwjaar 1879 (zie de gevelsteen) . Er wordt nog op bescheiden wijze geboerd, maar het kaasinaken behoort tot
het verleden. Wel zijn daarvan verschillende herinneringen te zien. Niet alleen
de kaasschuur (achter de woning), maar ook
het gebouwtje waarin de tredmolen aanwezig
was, is door de bewoners behouden en geheel hersteld. In dit gebouwtje (ter zijde
links) liep het paard rond dat met riemen
de karn in de schuur aandreef. Vindt u de
tuin overigens niet prachtig?
We zijn er nog niet: het voorhuis heeft onder andere een mooie originele deur met
bossingpanelen. Jaloezieluiken zijn hier
aan de linker zijgevel te vinden. Voor het
huis twee leikastanjes.
No. 61 heeft een naam op de gevel: Weienhof. De tweede gevelsteen (onderaan) vermeldt dat het pand in 191O is herbouwd.
Voordien heeft er een oudere boerderij gestaan. De huidige is niet meer als zodanig
in gebruik, maar alle bijgebouwen en stallen zijn nog aanwezig, ook de hooiberg. De
geteerde houten schuur aan de weg is pas
rechtgezet, ziet u wel (aan de stenen aan
de onderkant).
Langs de weg staat ook vaak de bekende bok
Jopie.
wordt vervolgd op blz.4
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wandeling langs de Hoge Limiet vervolg
Vlak vóór no. 29/31 zien we een oud pad,•
een oude toegang tot de polder. Over dat
pad hebben rails gelopen. Met karren werd
vroeger grond uit de polder gehaald die
aan de Hoge Limiet werd overgeladen op sleperswagens.
Dan het pandje 29/31. In 1974 heeft de eigenaar de twee voormalige landarbeiderswoningen (die behoorden bij no. 15) samengevoegd. Niet vergeten op de fraaie dakkapellen te letten! In de top van de zijgevels
ziet u zogenaamde donderbezems (deze zijn
overigens recent geplaatst).
Ook aan no. 15, achter de kastanjes, is
heel wat te zien. Dat is een in 19O3 gebouwde boerderij, met stallen en schuren, volledig in gebruik als boerenbedrijf. Interessante bijzonderheden aan de voorkant:fraaie
dakkapellen (alweer!), mooie consoles aan de
daklijst (ondersteuning van de goot), de
voordeur. Verder: gevelsteen, prachtige muurankers. Pas teruglopen wanneer u de rechter

Kerkstraatoud-iiioim-oud? vervolg
De bewoners willen geen verkeersdrempels
of andere niveauverschillen omdat hun huizen op staal (dus niet op palen) zijn gefundeerd en verkeerstrillingen in dit overgangsgebied van zand en veen ongunstig
op die huizen inwerken.
Paaltjes voor de deuren worden zeer gewenst, omdat nu al op de trottoirs geparkeerd wordt, waardoor men zijn huis niet
kan verlaten. Dit zou bij de ook door de
bewoners gewenste bestrating van geveltot-gevel alleen maar erger worden. Bovendien kan hiermee een bij de woning behorend "gebied" worden gesuggereerd voor
spelende kleine kinderen en voor eventuele geveltuintjes.
Voor de bestratingen stelt men heel nadrukkelijk prijs op hergebruik van de oude straatklinkers. De vorm van de bestra.tingswijze zou het verkeer dat getolereerd wordt moeten geleiden. De straat
moet wel geschikt zijn om het bestemmingsverkeer langs de kortste route met de minste hinder voor de omwonenden, zijn doel
te laten bereiken. Het parkeren door bewoners (beter : stallen) moet in de eigen
straat mogelijk blijven.
Ook moet er ruimte zijn vo«r parkeren bij
winkelbezoek, bevoorrading!en ander zake-

zijgevel hebt gezien. Jammer toch van dat
schitterende oude hek.... Ziet u overigens
hier het hoogteverschil, waaraan met enige
fantasie is af te lezen dat het land na de
drooglegging lager ligt dan vóór de ontvening?

Karakter
De Hoge Limiet is één van de weinige elementen die van voor de stedelijke ontwikkeling
is overgebleven, en stamt zelfs nog van voor
de tijd waarin de polder Schiebroek is drooggelegd (1773). Niet alleen de landelijke bebouwing is vrijwel ongeschonden, maar ook
het profiel van het wegje met bijbehorende
sloten (en bovengrondse electriciteitsdraden!). Het beeld heeft in zijn totaliteit
goed het agrarisch karakter bewaard, ondanks
enkele latere veranderingen en een aantal vaak door groen afgeschermde - gebouwen op
afstand.

DE HOGE LIMIET is het volledig waard om de
Hoge Limiet te blijven!
lijk verkeer; de beperkte ruimte tussen
de gevels maakt daarom al een niet te
strikte scheiding tussen "rijbaan" en
"voetpad" nodig.

En verder?
Niet op alle punten zijn bewoners en vereniging het met elkaar eens. Het belangrijkste verschil is dat de vereniging de
ongebroken verbinding tussen raadhuis en
kerk onderstreept, terwijl de bewoners
veel prijs stellen op een zodanige in richting van de straat dat het verkeer
er langs de kortste route weer wordt uitgeleid (hetgeen een zekere"breuk" in het
bestratingspatroon halverwege de Kerkstraat betekent). Ook bij het type lantarenpalen verschilden vereniging en bewoners in voorkeur (hoewel beiden kleine
paaltjes willen). De dienst Stadsontwikkeling is van de standpunten op de hoogte en zal een beslissing nemen; gezien de
korte tijd is verder overleg niet moge lijk.
Als het goed is, is er wanneer u dit
leest al met het herbestratingsplan van
den Hoonaardpad e.o. begonnen. Wanneer
er met de Kerkstraat zelf
een begin
wordt gemaakt, is op het moment van
schrijven nog niet te zeggen. In elk geval is het prettig dat de bewoners bij
Stadsontwikkeling(en de andere betrokken
diensten) een willig oor vonden. De
herbestrating van de Kerkstraat mag dan
ook met vertrouwen tegemoet worden gezien.
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Reigers op Bijdorp
In park "Bijdorp" aan de Straatweg huist
een unieke kolonie blauwe reigers, die speciaal in het voorjaar wanneer de bomen nog
kaal zijn een interessante aanblik biedt.
Schoolklasjes op excursie of zomaar wandelaars nemen er de tijd voor om te observeren hoe de reigers af en aan vliegen, druk
in de weer met het klaarmaken van hun nesten.
Wist u dat er in 1977 een studierapport o-ver deze reigerkolonie werd gemaakt? Twee
inventarisatiemedewerkers van Avifauna Westnederland, die zich bezorgd maakten over de
bouwplannen in park "Bijdorp", besloten om
alle bijzonderheden over de reigers eens
precies op een rijtje te zetten. Zo ontstond
het "reigerrapport", dat nadien aan allerlei
instanties in en buiten Hillegersberg werd
toegestuurd om duidelijk te maken dat de belangen van deze bijzondere reigerkolonie
beschermd dienden te worden.
Behalve wetenswaardigheden over blauwe reigers geeft het rapport ook uiting aan de bezorgdheid van vogelvrienden over de gevolgen
die bebouwing van het park voor de reigerkolonie kan hebben. Worden de vogels verdreven wanneer hun woongebied ingrijpend verandert? Of blijkt misschien een deel van de
kolonie hiertegen bestand? Het blijven niet
te beantwoorden vragenI

Waar komt de kolonie vandaan?
Volgens het reigerrapport is de kolonie vermoedelijk afkomstig uit de voormalige Rotterdamse diergaarde. Toen deze in 194O na
het bombardement in brand stond, vluchtten
de reigers daar weg en men neemt aan dat ze
een nieuwe woonplaats in park"Bijdorp" von-den. De nestbomen in het park zijn ideaal
voor reigers, omdat ze een voorkeur hebben
voor hoge bomen zoals kastanjes, beuken en
platanen. Dit soort bomen heeft een breed
uitgespreid takkenstelsel, waarin de nesten
stevig vastzitten. Sommige bomen in het park
bevatten meerdere nesten tegelijk, er staat
zelfs een kastanje waarin maar liefst zes
nesten geteld zijn. Een bewijs van ruimtenood? Je zou het wel zeggen, want ook aan de
overkant van de Straatweg zitten momenteel
een paar reigernesten in de bomen, die behoren bij een daarstaande villa. Het is duidelijk dat de reigers het goed naar hun zin
hebben in het park, want de kolonie groeit
steeds aan. In 1972 werden 35 paren broedende reigers geteld en dit aantal loopt op tot
52 paren in 1976.

Levenswijze van de reiger
De reigers komen al vroeg, soms al in februari. Dan duurt het nog tot begin april vóór

de eerste eieren in het nest liggen*^
Begin mei zijn er in bijna alle nesten*
jongen te zien, die in de loop van mei
en juni worden grootgebracht.
De Bergse plassen en het Rottegebied zorgen
voor volop voedsel: vis, veldmuizen en ongewervelden (kikkers). De reiger heeft een
erg nuttige functie voor het evenwicht in
de natuur. Terecht is het een beschermde
vogel.
Reigers hebben een zeker aanpassingsvermogen, wat blijkt uit het feit dat het.
drukke verkeer op de Straatweg hen niet
lijkt te deren. Soms zie je een reiger zomaar langs een singel of in een stadstuin
(pas op uw goudvissenvijverl)
Hoe ver dit aanpassingsvermogen gaat? Hierover kan niets met zekerheid worden gezegd.
Eén van de verdiensten van het reigerrapport is, dat er toch verstandige suggesties worden gedaan om - als er dan in het
park gebouwd moet worden - dit zo voorzichtig mogelijk te doen om de kolonie zo min
mogelijk te verstoren.

Niet in het broedseizoen.
Het is belangrijk, aldus het rapport, dat
de bebouwing beneden de boomgrens blijft,
d.w.z. niet hoger wordt dan 11 a 12 meter.
Hierdoor blijven de aanvliegroutes van de
reigers naar hun nesten onbelemmerd.
De gunstigste tijd voor bouwwerkzaamheden,
vooral de "zware" zoals heien van palen,
ligt tussen eind juli en begin februari.
Daarna begint het broedseizoen, waarin een
zekere rust binnen het park moet heersen.
Wat het eerste punt betreft (hoogte van de
bebouwing), hieraan wordt bij het nieuwe
lage bouwplan voldaan. Maar of het bouwschema zal worden opgesteld volgens de in
het reigerrapport genoemde richtlijnen?
Daarop kan niet genoeg de aandacht worden
gevestigd. Voor de reigerkolonie is dit
van levensbelang, volgens de opstellers
van het rapport (Tim den Outer en Ronald
Bijkerk). Aan hen zal het niet liggen!
Dankzij hun rapport hebben de reigers bij
allerlei instanties en tijdens de talrijke vergaderingen ook een "stem" gehad,
waarmee in de toekomst terdege rekening
gehouden zal moeten worden.
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Reigerkolonie bedreigde kolonie

Bouwplannen op Bijdorp

Toen in 1976 de eerste berichten over bouwplannen in het Bijdorp-park in de pers verscheneiij was de eerste reactie er een van ongelovige verbazing. Hoe was het mogelijk,
dat iemand er over kon denken juist daar een flat te bouwen!
En dan te bedenken dat iedereen niet beter wist, of het oude landhuis "Bijdorp" zou
worden herbouwd in dezelfde staat als waarin het in 1966 werd gesloopt.
De eigenaar van het Bijdorp'v<ark had dit in 1966 aan de gemeente toegezegd, toen bleek
dat er tegen sloop van het oude huis nogal bezwaar werd gemaakt. En veel wijkbewoners
waren er blij mee geweest, toen het bericht over de herbouw van dit mooie landhuis in
het voorjaar van 1966 in de kranten werd aangekondigd.
Maar niet alle mooie beloftes worden waargemaakt, zoals bleek in 1976.
Toen kwam er ineens een plan voor in de
plaats om een fors flatgebouw van 16 meter
hoog in het park te bouwen. Ondanks de verontwaardiging van velen konden de wijkraad
en de gemeente Rotterdam de bebouwing niet
tegenhouden, omdat er volgens het geldende
bestemmingsplan uit 1947 wel degelijk .een
flat van deze hoogte kon komen.
Omdat een lager bouwplan minder storend
voor de omgeving zou zijn en het Piassengebied minder visueel zou aantasten, werd
in 1977 overlegd tussen de wijkraad voor
Hillegersberg-Schiebroek en de Nationale
Nederlanden of een lager gebouw kon worden
ontworpen. En zo ontstond een tweede bouwplan, mooier en lager. Omdat dit gebouw
hetzelfde aantal appartementen moest bevatten, commercieel bezien, werd een groter grondoppervlak van het park voor bebouwing bestemd.
Terwijl de officiële besprekingen over deze zaak plaatsvonden, bleven de protesten
tegen bebouwing van het >park doorgaan.
Vogelbeschermingsinstellingen en particulieren kwamen op voor de reigerkolonie,
die de prachtige hoge bomen van. .het park
al vele jaren geleden als broedplaats
koos. Over deze reigerkolonie leest u elders in deze krant.

Alternatief.
Toen het tweede bouwplan in het voorjaar
van 1978 in de openbaarheid kwam, waren
de meningen daarover wat milder. Als bouwen dan niet te vermijden was, dan liever dit lage plan dan het eerste vierkante en hoge obstakel. De wijkraad gaf een
positief advies. Men toonde zich ingenomen met de toezegging van de Nationale
Nederlanden dat het park openbaar toegankelijk zou worden.
Bovendien werd toegezegd dat het broedseizoen van de reigers zou worden ontzien waar het bouwwerkzaamheden betrof.
De zaak leek in kannen en kruiken.

Maar • er kwamen bezwaren van andere zijde.
De bewoners van de zuidzijde van de Bergse Plaslaan kwamen voor de tweede keer in
actie, want wanneer het tweede bouwplan
zou worden uitgevoerd, zou een nog groter aantal huizen op de .nieuwe flat gaan
uitkijken. "Als er gebouwd moet worden,
dan hebben wij liever het eerste, hoge
gebouw", zo werd geredeneerd.
De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud
heeft.zich wat de kwestie "Bijdorp" betreft niet onbetuigd gelaten. Vanuit de
gedachte, dat er in het park niet gebouwd
zou moeten worden, werd enige malen officieel aan de gemeente Rotterdam verzocht
mogelijkheden voor "grondruil" te onderzoeken. De Nationale Nederlanden zou ook
elders, op een minder milieugevoelige
plaats, een appartementsgebouw kunnen situeren.
Hierop is nooit serieus ingegaan.
De Vereniging had nog andere bedenkingen.
De toezeggingen, dat de reigerkolonie ontzien zou worden - gezien wat in 1966 was
gebeurd - boden naar het oordeel van het
verenigingsbestuur niet voldoende zekerheid wat betreft de reigerkolonie en het
bomenbestand in het park.
Toen in juli 1978 het ontwerp-bestemmingsplan voor het lage gebouw op het stadhuis
ter visie lag, diende de Vereniging een bezwaarschrift in tegen het ontbreken van
voldoende garanties. Er werden in dit bezwaarschrift een aantal suggesties gedaan
om de bescherming van park en reigers middels rechtsgeldige bepalingen bij het bestemmingsplan concreet vorm te geven.
Op dinsdag 12 september 1978 werd ten stadhuize een hoorzitting gehouden, waarop de
bezwaarschriften vanuit de wijk konden worden toegelicht. De bewoners van de Bergse
Piaslaan bleven bij hun standpunt: liever
het hoge, dan het lage gebouw. De Vereniging tot bescherming van vogels drong aan
op de .uiterste zorgvuldigheid bij bouw, om
wordt vervolgd op blz.11
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deBuurtagent vertelt
"Terbregge , dit is Ter Brugge, buurtschap
onder Hillegersberg bij de brug over de Rotte" , aldus Van Goors Aardrijkskundig woordenboek van Nederland. De brug, waarvan
hier sprake is, moet de voorganger geweest
zijn van de uit 1888 daterende ophaalbrug.
Deze brug werd weer vervangen, zij het op
een andere plaats net vóór de bocht in de
Rotte door de huidige Irenebrug.
Er bestaat nog een afbeelding van een oud
schilderij van de brand te Terbregge op 22
augustus 1775, waar op de voorgrond de brug
te zien is met brugwachtershuisje, vlak
naast de oude uitspanning "De Prins".
De toegang tot Terbregge vanuit Hillegersberg ging via het Lage End (Grindweg) over
de Molenlaan; een landweg destijds van
grijs keislag. De weg kwam uit bij de korenmolen "De vier winden", daterend uit
1776 en thans nog een monument van formaat.
"De molen van Koops" (de oude molenaar) zoals oudere Terbreggenaren nu nog zeggen.
Terbregge was een deel van Hillegersberg
totaan de annexatie met Rotterdam in 1941.
Toendertijd nog een eiland van rust. Niet
te geloven als je het nu ziet. Maar ondanks
alle verloedering valt er heden nog veel te
genieten.
Hierover praten we met de oud-politieman
Steef van Gelder, die in Terbregge 27 jaar
lang (vanaf 18 december 1945) zijn functie
uitoefende. Driemaal per dag fietste hij
(later bromde hij) zijn "rondje" van 26 km.
Tijdens deze bezigheid bewaakte mevrouw van
Gelder soms de arrestanten.
Het gesprek vindt plaats in de tot woning
omgebouwde politiepost (19O4), Bergse Linker Rottekade 33O. Boven de deur prijkt een
grijze gevelsteen, voorstellende Hillegonda
met haar schort vol zand - naar de oude legende. Zorgvuldig maakt Van Gelder éénmaal
per jaar 'zijn' Hillegonda schoon.
Binnen, aan het eind van de gang, zien we
nog een ruimte waar eens twee cellen waren.
Nu bergplaats voor huishoudelijke zaken.
Alleen het getraliede raam verraadt de vroegere bestemming. Ach ja, de 'grote' misdaad
heeft Terbregge niet gekend, echter wel
tweemaal een moord, diefstallen, een paar
verdrinkingsgevallen...
"Eigenlijk", zegt Van Gelder, "was ik veel
meer een sociaal-werker. Het is wel gebeurd
dat ik vijf spaarbankboekjes beheerde van
jongens, die niet op hun geld konden passen.
Jeugdcriminaliteit? Zeg liever baldadigheid.
Je gaf ze een pak op hun donder (soms op
verzoek van hun ouders) en de rust keerde
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weer. Huwelijkskwesties, voor alles werd
Steef (later ouwe Steef) erbij geroepen."
Maar vooral de eerste jaren heeft Van Gelder naast de veearts gecontroleerd op het
t.b.c.-vrijhouden van het vee. De bestrijding van de coloradokever, die aardappelmoeheid veroorzaakt, bracht veel extra werk
aan de winkel. Zo ook stroperij en vissen
zonder vergunning in de Rotte. En ga zo
maar door. Eenmaal zelfs bij een moeilijke
bevalling fungeerde hij als verbindingsman
tussen dokter en vroedvrouw.
Zo doorpratend zou Van Gelder de klok nog
wel eens 25 jaar willen terugzetten. "Maar
ja, de vooruitgang kun je niet tegenhouden",
verzucht hij peinzend. Een paar dingen zitten hem wel dwars, o.a. dat grote dreigende
Ommoord op de achtergrond.
Het ergste vindt hij die nooit aflatende
verkeersstroom. Vooral in de spitsuren en
in de zomerse weekends 'met die verrekte
puffende autofiles'.
Een oplossing? Die laat Steef liever over
aan de verkeers- en stedebouwkundigen.
"Maar er moet wat gebeuren en gauw ook".
Overigens woont hij daar nog best naar zijn
zin. Samen met zijn vrouw in die oude politiepost op het mooiste en minst bedorven
plekje van zijn dierbaar Terbregge.

vereniging stedebouwkundig wijkbehoud hillegersberg schiebroekenterbregge

Nieuws uit de vereniging.
Een jaar verenigingsactiviteiten voor het behoud van de karakteristieke plekken van Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge. Wat houden deze activiteiten in, wat is er gebeurd?
Elders in deze publicatie wordt al uitvoerig ingegaan op acties betreffende Bijdorp, Hoge Limiet/Abeelweg, de herbestrating van de Kerkstraat en het kerkhofje aan de Ringdijk.
Op deze plaats zullen we kort stilstaan bij andere, bekende en minder bekende activiteiten.
Plannen voor de sloop van drie woningen
aan de Kleiweg (over de spoorlijn) ten behoeve van nieuwbouw werden met succes bestreden. Bij het gemeentebestuur is aangedrongen om een nieuw bestemmingsplan
voor dit gehele "Kleihofgebied", tussen
het Sint-Franciscusziekenhuis en de
Melanchtonweg, op te stellen.
Bezwaren zijn ook aangetekend tegen de
bouw voor een onderkomen voor de windsurfers nabij het monument Het Berg- en
Broekse Verlaat. Niet dat we bezwaar
hebben tegen het windsurfen op de Bergse
Plassen^integendeel, maar deze bouwplaats
is wel erg ongelukkig gekozen. Gesuggereerd is een andere bouwplaats te zoeken
aan onder meer de Zevenhuizer Plas bij
Oud-Verlaat.
Het wordt overigens de hoogste tijd dat de
wijkraad en het gemeentebestuur zich gaan
beraden over de gevolgen van de toeneming
van het aantal ligplaatsen in de plassen
en de Rotte.
Actie is ook ondernomen voor het behoud
van de witte huisjes aan de Strekkade, die
zo kenmerkend voor Hillegersberg zijn,
terwijl het behoud van karakteristieke
woningen aan de Hoge Limiet en de Grindweg
onze volle aandacht heeft.
Het oude Lommerrijk is er helaas niet
meer, maar gelukkig is het oude koetshuis
gedeeltelijk bewaard gebleven. De huidige
eigenaar zal herinnerd worden aan zijn belofte het koetshuis in oude luister te
herstellen.
En verder was er nog een pleidooi voor het
behoud van het plantsoentje op de hoek
Peppelweg-Meidoornsingel (niet geheel tevergeefs gezien het bouwplan), is-verzocht
om een stedebouwkundig en architectonisch
verantwoorde inpassing van een eventuele
brandweerkazerne in de omgeving, en werd
met succes aangedrongen op het behoud van
het houten bruggetje over de Ringvaart en
zo veel mogelijk herstel van het dijkkarakter bij de plannen voor een fietsroute langs de Ringdijk.

Structuur- en
bestemmingsplannen
De meeste van deze acties zijn het antwoord op bedreigingen van het karakter van
ons woongebied, bedreigingen welke voortvloeien uit een onvoldoende, hopeloos
verouderde regeling van de bestemming en
het gebruik van de grond. De meeste uitbreidings- en bestemmingsplannen dateren
van net na of zelfs vóór de oorlog, en
hebben betrekking op kleine gebieden.
Deze situatie baart het bestuur grote zorgen, reden om de wijkraad te verzoeken bij
het gemeentebestuur aan te dringen op het
spoedig opstellen van een structuurplan
voor Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge. Een dergelijk structuurplan zal
het uitgangspunt moeten zijn voor de
nieuwe, hoognodige bestemmingsplannen in
ons gebied. De vereniging zal desgewenst
een bijdrage leveren aan de voorbereiding
van dit structuurplan. Dit zal dan een
taak zijn voor de studiecommissie.

Commissies
De studiecommissie is thans bezig, in
nauwe samenwerking met de inventarisatiecommissie, een beschrijving te geven van
de stedebouwkundige en architectonische
beeldkwaliteit, de technische toestand
en het bouwjaar van bouwwerken welke zijn
opgenomen op de zogenaamde inventarisatiekaart. Op deze kaart zijn de monumenten en
de monumentwaardige, beeldbepalende en
beeldondersteunende panden aangegeven. In
aansluiting hierop wordt getracht een antwoord te vinden op vragen als "wat is
karakteristiek?", "wat is waardevol?".
Voorlopig zullen we nog met de verouderde
uitbreidings- en bestemmingsplannen moeten
leven. Ze worden bestudeerd door de juridische commissie om zo goed mogelijk voorbereid te kunnen zijn op eventuele onaangename ontwikkelingen als de kwesties
Bijdorp en de steigers bij Lommerrijk.
Daarnaast wordt door deze commissie een
lijst opgesteld met begrippen welke steeds
weer terugkomen in de discussie over wijkbehoud en -vernieuwing.
wordt vervolgd op blz.12
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De Hoge Limiet:

over de grens van het toelaatbare
Er zijn plannen voor woningbouw aan de Hoge Limiet. Plannen voor 63 kleine woningen
(voor zogenaamde één- en tweepersoons huishoudens). Niet dat het er veel toe doet, wat
voor woningen er zouden komen; de vereniging gunt iedereen natuurlijk graag een goede
woning en begrijpt best, dat daarom niet alles bij het oude kan blijven.
Maar net de Hoge Limiet moet voorzichtig worden omgesprongen en deze plannen gaven weinig blijk van een goedeinpassing in de omgeving. Tot dusverre werd een zo groot moge lijk aantal woningen steeds belangrijker gevonden dan het landelijk karakter van de Hoge Limiet. De plannen werden doorgezet en de vereniging moest zijn toevlucht nemen tot
bezwaarschriften om de plannen omgebogen te krijgen.

In het oude bestemmingsplan van 196O heeft
het terreintje op de hoek van de Hoge Limiet en de Abeelweg bestemming "recreatie".
Nog in de jaren 1970-71 zijn plannen ontwikkeld om die bestemming te verwezenlijken, maar zij leden schipbreuk.
Het terreintje bleef liggen zoals het lag.
Voor de vele wandelaars die van de Hoge Limiet naar de Ringdijk lopen wel leuk; een
beetje rommelig, maar niet storend. Renteloos, volgens anderen.
In 1974 kondigen burgemeester en wethouders
aan, dat zal worden nagegaan waar de bebouwing kan worden"Verdicht".
Het oog valt ook op dit terreintje. Dat kan
beter worden benut, wanneer er woningen worden gebouwd. Er worden geen halve maatregelen getroffen. Hoewel het in een mooie omgeving ligt, en niet dicht bij een van de
wijkcentra, moeten er volgens de gemeente
veel woningen komen (zelfs 63) om de zaak
rendabel te maken. (Al lijkt dit een beetje merkwaardig voor een overgeschoten stukje recreatiegrond.)
De plannen bestaan uit flatwoningen in vijf
blokjes, trapsgewijs oplopend tot vier la-gen, modern, wellicht heel geschikt ergens
anders in de wijk, maar niet hier. En bovendien vlak tegen de Hoge Limiet aan, waar de
bermsloot hoort te liggen.
De Wijkraad Hillegersberg-Schiebroek moet
over de plannen adviseren, en is er bepaald
niet gelukkig mee. Veel wordt er echter niet
niet veranderd. Aan het terugbrengen van de
hoogte tot 8 meter (aan de kant van de Hoge
Limiet), zoals de Wijkraad wil, kan niet tegemoet worden gekomen.
Maar, voordat kan worden gebouwd, moet het
bestemmingsplan door de Rotterdamse gemeenteraad worden herzien. In februari 1978
staat daarbij de mogelijkheid open om bezwaren in te dienen. Dertien wijkraadsleden én
de Vereniging maken van dit recht gebruik.

De Vereniging wijst in het bezwaarschrift
aan de gemeenteraad op het behouden gebleven, oorspronkelijke karakter en de historische waarde van de Hoge Limiet en op het
belang als aantrekkelijke wandelroute. De
Vereniging verwerpt niet bij voorbaat élke
bebouwing, maar vindt dit plan er niet passen: het steekt veel verder naar voren dan
de overige bebouwing en het zal detoneren
met de landelijke huisjes, die gekenmerkt
worden door eenvoudige bouwvormen die een
veel lagere indruk maken.
Ook schrijft de vereniging dat het beter
zou zijn geweest een bestemmingsplan voor
de Hoge Limiet in zijn geheel te maken en
niet voor een klein stukje. Als zou worden
vastgelegd dat de Hoge Limiet wordt "beschermd" en dat de bestaande huisjes er
mogen blijven staan - volgens het oude plan
zou een aantal daarvan in de toekomst verdwijnen - blijkt meteen, dat de onderhavige nieuwbouw niet met dit beleid in overeenstemming is.
Naar aanleiding van het bezwaarschrift werd
de Vereniging uitgenodigd om op 4 april
1978 een mondelinge toelichting te geven
voor de raadscommissie. Veel resultaat had
dit niet, al werd door wethouder Mentink
duidelijk gesteld, dat het niet (althans
niet meer) in de bedoeling ligt de bestaande bebouwing langs de Hoge Limiet weg te
krijgen. De gemeente ziet de waarde van de
Hoge Limiet wel in, maar maakt onderscheid
tussen het - waardevol .geachte - stuk ten
noorden van de Abeelweg en het andere, kleine gedeelte tussen Abeelweg en Ringdijk.
Aan het landelijk karakter van dit laatste
stukje tilt men niet zo zwaar, omdat er nogal wat forse gebouwen in de buurt staan.
Deze mening bleek ook uit het raadsbesluit.
De gemeenteraad verklaarde op 27 april 1978
onze bezwaren ongegrond. Aan de woningbouw
wordt prioriteit gegeven; verschuivingen in
het plan zijn niet meer mogelijk.
wordt vervolgd op blz.10
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De Hoge Limiet vervolg
Daarvoor, op 21 april, ontving de Vereniging een brief van Burgemeester en Wethouders, waarin zij mededeling deden van hun
voornemen de uitvoering van het bouwplan mogelijk te maken door middel van een korte
procedure (artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening). Dit betekent, dat het gebouw er al kan staan vóórdat het nieuwe bestemmingsplan geldig is. Wel moeten Gedeputeerde Staten vooraf met deze gang van zaken
instemmen.
De Vereniging schreef in mei een brief aan
Gedeputeerde Staten waarin werd gevraagd
geen toestemming voor deze korte procedure
te geven, en in ieder geval ons weerwoord
op het raadsbesluit af te wachten.
Dat weerwoord werd in juni 1978 geschreven,
want toen bestond - in het kader van de
lange bestemmingsplanprocedure - de mogelijk-

heid om tegen de beslissing van de gemeenteraad in beroep te gaan bij Gedeputeerde Staten.
Intussen was de Vereniging opgeschrikt door
de mare, dat de bulldozers reeds aan de gang
waren, ondanks het feit dat er door Gedeputeerde Staten nog niets besloten was. Het betrof alleen grondwerkzaamheden, maar toch...
De Vereniging vroeg aan de Voorzitter van de
Afdeling Rechtspraak van de Raad van State
het werk stil te leggen (zogenaamde AROBprocedure). Een andere brief, aan B.en W.,
had echter al vrijwel direct resultaat: het
werk werd door de gemeente zelf gestopt.
Eigenlijk spreekt het vanzelf, dat men niet
mag trachten de zaak te forceren door alvast
te beginnen, maar toch moet het snelle gebaar van de gemeente worden gewaardeerd.
"Den Haag" berichtte later, dat de grondwerkzaamheden niet het gevolg waren van een
(schriftelijk) besluit van B. en W. en dat
er dus geen besluit was waartegen de Vereniging zich kon verzetten. Uitspraak: niet ontvankelijk.
De commissie Ruimtelijke Ordening van de
Wijkraad vergadert op 28 augustus 1978. Behalve veel belangstellenden (die voor andere
agendapunten zijn gekomen) is er een,vertegenwoordiger van de woningbouwvereniging,
die het bouwplan aan de Hoge Limiet heeft
voorbereid, en een van diens adviseurs. Zij
doen een beroep op de wijkraadsleden om hun
bezwaren tegen de plannen in te trekken. Zij
kunnen eventueel wel iets aan de plannen veranderen en zijn bereid te proberen tot een
compromis te komen.
De tekeningenkoker die zij bij zich hebben
blijft echter dicht. Zou daar al een voorstel
inzitten? Waarom nu ineens overleg? Zouden de
ideeën en bezwaren, van de wijkraadsleden en
van de Vereniging, misschien toch resultaten
beginnen af te werpen?
Half september. Gedeputeerde Staten hebben
nog niets beslist, niet inzake het bestemmingsplan, en evenmin inzake het verzoek van
de gemeente of al vóór de goedkeuring van het
bestemmingsplan met de bouw mag worden begonnen.
Wij moeten U hier voorlopig in het onzekere
laten. Maar: wordt vervolgd.

Zó ongeveer zou het aanzicht langs de Hoge Limiet worden,
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De boerderij Terbregse Rechter Rottekade
no. 24O, die indertijd op de Monumentenlijst werd geplaatst, is weer in volle
luister hersteld.' Jarenlang stond dit
huis er vervallen bij en dacht iedereen
dat er niets meer van zou overblijven.
Twee jaar geleden'-was de afbraak zó'ver
gevorderd dat alleen nog een stuk van de
voorgevel overeind stond. Niet te geloven
als je ziet wat er nu van geworden is.
Een prachtig huis, dat een aanwinst voor
Terbregge genoemd kan worden.

Bouwplannen op Bijdorp, vervolg
de reigers te sparen. De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud lichtte bij monde van
de voorzitter, de heer Van der Veen, haar
bezwaren toe. De suggesties, die schriftelijk waren gedaan, kregen een positief onthaal. Bebouwing - het is al eerder gezegd blijkt niet tegengehouden te kunnen worden,
maar het nieuwe bestemmingsplan wordt ten
aanzien van een aantal punten aangevuld dan
wel gewijzigd. Deze punten zijn:
.- de huizen van de Bergse Plaslaan krijgen
een groenstrook achter hun huizen, zodat
parkeren daar niet mogelijk is.
- het grote parkeerterrein in het park aan
de zuidoostzijde is verkleind, waardoor een
groter stuk van het park "groen" blijft.
- de mogelijkheden om vlonders dan wel steigers langs de waterkant aan te leggen worden beperkt.
- een liftkoker van drie meter boven de toegestane bouwhoogte van 11.8O meter is niet
toegestaan.
- het rooien van bomen wordt aan strenge regels gebonden en dat geldt voor alle werkzaamheden die mogelijkerwijs in het park
verricht zouden worden. De belangen van de
reigers (in het bestemmingsplan aangeduid

als "ornithologische waarden") worden zo
goed mogelijk beschermd, ook wat betreft het
broedseizoen.
Nu al deze punten in "voorschriften bij het
bestemmingsplan" worden vastgelegd, ontstaat
een betere "grip" op ongewenste» ontwikkelingen. Daarom is de Vereniging er uitermate
mee ingenomen, dat dit werd bereikt.

Wat gaat er nu gebeuren?
Nu moeten Gedeputeerde Staten nog instemmen
met het nieuwe bestemmingsplan. Maar ook
daar kunnen nog bezwaren worden ingediend
die eerst behandeld moeten worden.
De Nationale Nederlanden heeft al een bouwvergunning voor het eerste hoge plan. Deze
werd in augustus 1977 verleend. Men heeft
laten weten, dat dit eerste bouwplan zal
worden uitgevoerd wanneer door bezwaarprocedures te grote vertraging zou gaan ontstaan. Niemand weet op dit moment, welk
bouwplan zal worden uitgevoerd. Dit hancrt
- naar. het zich laat aanzien - helemaal af
van de verdere procedure bij Gedeputeerde
Staten. Een versleten cliché is hier volkomen op z'n plaats: de tijd zal het leren.
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Nieuws uit de vereniging, vervolg
In dit verband kan nog worden gemeld dat
het bestuur bezwaar heeft gemaakt tegen
het voorstel tot wijziging van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening inzake het afschaffen van het beroep op de Kroon ten
aanzien van bezwaren tegen de inhoud van
een bestemmingsplan. Gelukkig kan worden
geconstateerd dat door zoveel instanties
en instellingen verzet is aangetekend tegen dit voorstel, dat aangenomen mag worden dat deze wetswijziging in deze vorm
niet zal worden doorgevoerd.
De vereniging komt regelmatig in het
nieuws. Dit is allereerst te danken aan
het enthousiasme van de leden van de
publiciteitscommissie, met deze publicatie als één der resultaten daarvan.
Maar daarnaast is er veel aandacht voor de
activiteiten van onze vereniging in bladen
als De Koerier, het Rotterdams Nieuwsblad
en het Vrije Volk. Het bestuur is hiervoor
de betrokken redacties en journalisten
zeer erkentelijk.

Ledenvergadering
In mei jongstleden vond in het oude raadhuis van Hillegersberg de ledenvergadering
plaats, na afloop van een bezoek aan de
Hillegondakerk. De heer Fens verzorgde een
zeer gewaardeerde inleiding over de geschiedenis van de kerk, het kerkhof en het
reuzenhuis. Tijdens deze ledenvergadering
is een overzicht gegeven van de officiële
monumenten in ons gebied en van de toe-

stand waarin deze monumenten verkeren. De
meeste monumenten verkeren gelukkig in een
goede staat. Uitzondering zijn de muur en
hekken van het kerkhof bij de Hillegondakerk, en de molen "De Vier Winden" in
Terbregge. Aangedrongen is op een spoedige
restauratie, waarmee sinds kort is aangevangen .
Contacten zijn gelegd met Terbregges
Belang, de Schiebroekse Gemeenschap,
Roterodamum, Heemschut en Oud-Vlaardingen.
De wijkraad wordt regelmatig op de hoogte
gebracht van de bij ons bestuur levende
ideeën over en wensen ten aanzien van de
zaken die voor de vereniging belangrijk
zijn.
Op 15 september 1977 is de vereniging van
start gegaan. Sedertdien hebben zich on-'
geveer 170 mensen gemeld als lid. Dit
aantal stemt ons tot tevredenheid, maar
we zijn zo vrij te veronderstellen dat
nog veel meer wijkgenoten instemmen met
onze doelstellingen. Een groot aantal
leden geeft de vereniging naar buiten,
bij de wijkraad en het gemeentebestuur,
meer gezag. Maar met gezag alleen kom je
er niet in deze wereld. Belangrijk is ook
dat een groot aantal leden van betekenis
is voor de omvang van het reservefonds
waaruit gelden beschikbaar kunnen worden
gesteld voor bijvoorbeeld juridische bijstand, voor gedeeltelijke subsidiëring
van dringende herstelwerkzaamheden of
voor de tijdelijke aankoop van bedreigde
waardevolle panden.

BOEK
ZO WAS HTLLEGERSEEEG

82 foto's van 1885 - 1947 met inleiding en verklarende teksten. Redactie: H.van der Sloot
Uitgave Boekhuis Heyink, Bergse Dorpsstraat 35, Hillegersberg.
Prijs f. 19,50, na 31 december 1978 f. 24,50.. Verschijnt l november 1978.
Als u geïnteresseerd bent in hoe Hillegersberg (en Terbregge) er vroeger hebben uitgezien, zult u vast wel eens sommige van de
foto's die er in dit boekje staan, hebben
gezien. Maar u moet wel flink in de geschiedenis zijn gedoken om de meeste van deze oude tijdsbeelden te kennen. De bijbehorende
teksten helpen om de gefotografeerde plekjes terug te vinden: in veel gevallen thans
bijna onherkenbaar.
Verrassend zijn soms de jaartallen. Hoe landelijk oogde in 1941 nog de Grindweg, hoe
weinig veranderde de Kerkstraat sinds 1912!
Veel karakteristieks van het "Schielandse
dorpje" is verloren gegaan, maar een foto
van de Molenlaan (uit +_ 1930?) laat zien
hoe afschuwelijk die mooie laan toen was.

Een foto uit 1925 toont de plaats waar het
juist gesloopte spuithuisje uit 1731 heeft
gestaan. Mee-gereproduceerd is de tekst
"De vrijgekomen ruimte zal 't verkeer ten
goede komen". Het commentaar: "Hetgeen uiteraard geheel overeenkomstig de feiten was'.'
Gelukkig zijn er méér dingen van vroeger
over dan een paar kleine huizen, het oude
Raadhuis, een paar villa's , de Kerk en de
oude straatnamen, méér althans dan de (beknopte) inleiding doet vermoeden. We missen
de geschiedenis en de mensen die er leefden.
Maar de schrijver heeft gelijk: het landelijke dorpje is niet meer; Hillegersberg is
een stadswijk (maar dan wel met een uitgesproken eigen karakter en met verrassende
dorpse trekjes!).
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"GEDENK TE STERVEN"

Kerkhofhek

Het ligt er als een klein groen eiland,
tegen de Ringdijk aan, omzoomd door mooie
treurwilgen. Maar weinigen weten iets van
de geschiedenis; hoe is dat kerkhofje er
eigenlijk gekomen?
Op 15 mei 1903 vergaderde de toenmalige
gemeenteraad van Schiebroek en werd besloten tot de aanleg van een begraafplaats op
het terrein van de weduwe A.C. de Kwant Nicolaas. Zij wilde haar stuk grond aan de
gemeente Schiebroek verkopen voor f. 2,per m2, onder voorwaarde dat zij daar een
"vrij graf" zou krijgen.
Dit besluit van de gemeenteraad werd ook
door Gedeputeerde Staten goedgekeurd.
Sedert 1903 werden er een zestigtal mensen
begraven, de laatsten in 1955-1956.

Klein monument
Het bestuur van de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud heeft contacten gehad
met de gemeentelijke dienst die de Rotterdamse begraafplaatsen beheert. Daar werd
vernomen dat het kerkhof, gezien de bepaling van de weduwe De Kwant, niet geruimd
kan worden. Het ziet er dus naar uit, dat

het kerkhof met het karakteristieke dodenhuisje en het mooie toegangshek er zal
blijven.
De waarde van dit stukje oud-Schiebroek
werd ook erkend door het historisch genootschap "Roterodamum", dat heeft voorgesteld
om het kerkhofje inclusief het toegangshek
op de Rotterdamse monumentenlijst te plaatsen.

Laten we er met elkaar
iets aan doen.
Het bestuur van de Vereniging heeft het
plan opgevat om het toegangshek, dat enigszins in verval .is geraakt, op eigen kosten
een goede opknapbeurt te geven.
Voor de uitvoering van dit concrete stukje
wijkbehoud is een bedrag van f. 1OOO,- nodig, volgens een prijsopgave van Smederij
van der Willigen aan de Straatweg. Omdat de
smid als "echte Bergenaar" onze vereniging
een goed hart toedraagt, heeft hij toegezegd een flink bedrag te willen bijpassen.
Omdat het resterende bedrag de financiële
mogelijkheden van de vereniging (nog) te
boven gaat, werd bij de Wijkraad subsidie
aangevraagd voor een deel van het benodigde bedrag.
ook u leunt daarbij een aandeel leveren,
door lid te worden van de vereniging. U
kunt zich opgeven bij het secretariaat van
de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud,
Bergse Plaslaan 11, tel. 224314.
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•'
uitnodiging
: de wijk is 1000 x Uw huis
Dit is het thema voor de bijeenkomst die wij op 20 november 1978 in de Kastanjezaal (bij *
de Goede Herderkerk) zullen houden.
Hoewel de verenigingsactiviteiten niet worden vergeten, zal ditmaal centraal staan wat u *
en wij allemaal zelf kunnen doen om bij te dragen tot het behoud van het karakter van de •
wijken, waarin wij wonen. Bijvoorbeeld bij het verantwoord opknappen of verbouwen van
»
huizen en andere panden.
Door verschillende deskundige sprekers, waaronder de architect de heer Klamer, zullen aan *
de hand van voorbeelden van binnen en buiten onze wijken verschillende zaken aan de orde •
komen. Ook de directe omgeving van de woning zal daarbij worden behandeld.
9
Een en ander wordt aantrekkelijk gepresenteerd, onder andere met behulp van dia's.
Het programma begint cm 20.00 uur met koffie, en bestaat verder uit de inleiding en (kor- *
te) lezingen, uit een pauze en discussie.
•
Wij rekenen op de komst van veel leden en niet- leden. De niet- leden kunnen op deze avond •
tevens eens goed kennismaken met de vereniging l U bent van harte welkom. Dus noteert u: «
om 20.00 uur in de Kastanjezaal bij de
Goede Herderkerk, Kastanjeplein, Schiebroek (bereikbaar met tramlijn 5 en buslijn 35).

hillegersberg schiebroekterbregge
DRIE DELEN VAN ROTTERDAM, DIE SAMEN ONS WOONGEBIED VORMEN, maar die daarboven nog een
andere functie hebben, als recreatiegebied voor veel Rotterdammers uit andere stadsdelen. Zij komen genieten van wat onze wijken te bieden hebben aan ruimte, natuurschoon en sfeer.
Toen een aantal jaren geleden voor het eerst plannen voor grootschalige bebouwing binnen ons woongebied werden voorbereid, ontstond de eerste actie die erop gericht was om
flatbouw in het nog "dorpse" Hillegersberg tegen te houden. Desondanks werd de Olympusflat gebouwd, maar de plannen voor een hoge flat bij Lommerrijk (in de Bergse Achterpias)
kregen enkele jaren daarna (1973) geen kans meer en werden tegengehouden.
Mensen uit de wijk, die toch met bezorgdheid zagen hoe "de stad" het steeds meer ging
winnen van "het dorp", dikwijls ten koste van aanzicht en sfeer, vonden elkaar in de
Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud. Sommigen vanuit gehechtheid aan het oude, anderen vanuit een zekere onvrede met het feit, dat de gemeente "zomaar deed" zonder dat er
van beleidsuitgangspunten sprake was.
Onze nu één jaar oude Vereniging heeft leden van verschillend pluimage. Dit zult u kunnen constateren wanneer u de verscheidenheid aan artikelen leest die in deze eerste verenigingspublicatie te vinden zijn.
Deze publicatie laat ook zien, hoeveel werk er in dit eerste jaar door bestuur en leden
werd verzet, enthousiast en met kennis van zaken.
Wilt u meer over onze Vereniging weten? Voor meer zakelijke gegevens (samenstelling bestuur en commissies, doelstellingen enz.) is een folder beschikbaar.
Deze folder wordt u op aanvraag graag toegezonden door mevrouw S. Kuperus-Gret, Bergse
Plaslaan 11, telefoon 224314.
Aan deze publicatie hebben meegewerkt: Dick Carlier, J. Fens, Nor ah ten Ka te, D. Klamer,
Leen Kok, Petra de Landmeter, P. J. Overbeek, G. Slob, Ank Tuijnenburg Muijs, G. Tuijnenburg Muijs, Margot Leeninga, D. van der Veen, J. J. Zanstra.
De lay-out werd verzorgd door Barbara van der Waal.
UITGAVE van de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg, Schiebroek, Terbregge.
Secretariaat: Bergse Plaslaan 11, Rotterdam 13.
Giro: 3880381.

