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U I T N O D I G I N G

Woensdag 14 mei 2003.

In "Lommerrijk" aan de Straatweg 99

Zaal open vanaf 19.45 uur; de koffie staat klaar.

Aanvang programma vanaf 20.15 uur (zie pag 2)
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WATER IN DE WIJK

Water is van levensbelang. En het is ook niet voor niets dat het thema water dit jaar centraal staat. Geluk-
kig hebben we veel mooi en schoon water in de wijk. Water is de drager van onze stedenbouwkundige 
kwaliteit. De Rotte, de Bergse Plassen, de watergangen en de singels bepalen de bijzondere woonkwaliteit 
in onze deelgemeente. 
De beheerder van dat water, het Hoogheemraadschap van Schieland, bestaat op 14 mei 730 jaar! Dat het 
hoog bejaarde heemraadschap echter nog ‘springlevend’ is kan worden geconludeerd uit de grote schoon-
maak die de afgelopen periode in de Rotte en plassen heeft plaatsgevonden. Wij hopen hier deze avond 
gepast aandacht aan te kunnen geven. 
En als klap op de feestelijke vuurpijl heeft Tonny van der Horst, auteur van verschillende boeken over het 
oude Rotterdam, ons beloofd te komen vertellen over haar herinneringen aan de Bergse Plassen! Kortom, 
een unieke avond die u niet mag missen.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING VSW

1.  Opening. Omstreeks 21.30 uur

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 25 mei 2002 Zie pagina 10 en 11.

4.  Jaarverslag 2002. Zie pagina 4 en 5.

5.  Jaarrekening 2002 en Begroting 2003. Zie pagina 12 en 13. Na vele jaren een ondergrens van   
 de contributie van 10 gulden te hebben gehanteerd stelt het bestuur voor met ingang van 2003  
 de ondergrens van de contributie vast te stellen op 7 euro. 

6. Benoeming van de kascontrole commissie. 

7.  Waardevolle panden in de wijk. De heer Langelaan neemt u aan de hand van beeldmateriaal   
 mee door de wijk en geeft informatie over de stand van zaken van waardevolle oblecten in   
 onze deelgemeente.

8.  Benoeming bestuursleden, Statutair treden dit jaar af de penningmeester mevrouw A. van   
 Zoelen, de voorzitter de heer H. Mani en het bestuurslid de heer W. Meijer. Allen hebben te   
 kennen gegeven beschikbaar te zijn voor een volgende periode. Het bestuur stelt voor mw. A.   
 van Zoelen en de heren Mani en Meijer te herbenoemen in hun functie. 

9.  Rondvraag en sluiting. Naar verwachting omstreeks 22.30 uur
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Water is van levensbelang. De aarde kan niet 
zonder, de mensen evenmin. Steeds meer lezen 
we in de krant, zien en horen we via de TV 
dat het met de watervoorziening in de wereld 
niet goed gaat. En dan gaat het natuurlijk om 
de voorraden zoet water die afnemen en een 
wereldbevolking die toeneemt.

Het is voor Nederlanders nogal moeilijk zich dat 
probleem voor te stellen. We leven in een water-
land. Uit de grijze wolken vallen met gepaste 
regelmaat grote hoeveelheden regen. En als 
het ’s zomers al eens een paar weken warm en 
droog is, dan wordt dat in de daarop volgende 
tijd ruimschoots goedgemaakt!

En hier in het veilige gebied van Hillegersberg, 
Schiebroek en Terbregge….Als we in de tuin een 
gaatje graven van dertig cm. dan hebben we al 
water. En na zomerse buien als de gemalen soms 
tijdelijk het werk niet aan kunnen, dan heeft 
menige burger in zijn kelder wateroverlast.

Door de Verenigde Naties is 2003 uitgeroepen 
tot "Year of the water". Ook Rotterdam staat 
dit jaar in het teken van water. Onder de naam 
"waterlife" vindt er in de stad een groot aantal 
evenementen plaats waar zorg en plezier voor 
water centraal staan. Ook reeds bestaande eve-
nementen staan in dat teken.
En met een blik op de toekomst…de jeugd van 
Rotterdam wordt er met speciale programma’s 
bij betrokken.
Ook de VSW besteedt er in haar lezing op 14 
mei 2003 ruimschoots aandacht aan.

In ons gebied prijzen we ons gelukkig met de 
Bergse Plassen. Op het water, op de eilanden en 
langs de oevers maakten en maken jong en oud 
vele gelukkige uren door.
Maar helaas bleek het water ook behoorlijk ver-
vuild. Met een van de grootste bodemsanerings-
projecten van de Nederlandse binnenwateren, 
werd een hele grote schoonmaak gehouden.
Nu kan men er nog meer en vooral weer veilig 
recreëren.
Maar niet alleen van de Bergse Plassen kunnen 
we genieten. Ook de Rotte die nog steeds pitto-
resk door het dit gebied stroomt, verschaft fiet-
sers en wandelaars, roeiers en pleziervaarders 
en vissers niet te vergeten, een unieke gelegen-
heid zich te vermaken.

Daarbij komen dan nog de vele fraaie singels in 
Hillegersberg en Schiebroek. Ook in Nieuw Ter-
bregge! Daar heeft men voor het grote water-
aanbod daar, creatieve en fraaie oplossingen 
verzonnen.

Laten we ons realiseren dat het element water 
van al dit fraais een essentieel onderdeel uit-
maakt. Dat we bevoorrecht zijn in zo’n prachtig 
gebied te leven. In het nieuwe vouwblad van 
de VSW dat vanaf mei 2003 voor enkele euro’s 
te koop zal zijn, wordt u daarop nog eens geat-
tendeerd.

Iet Heetman

2003 Waterjaar
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JAARVERSLAG 2002

Met dit jaarverslag wil het bestuur van de 
Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud een 
algemeen overzicht geven van het werk en de 
activiteiten van bestuur en commissies.

Het Bestuur

In 2002 werd het bestuur gevormd door ir 
H.Mani (voorzitter), drs A. van Zoelen (pen-
ningmeester), I. Heetman-Van Riel (secretaris 
tot 25 mei 2002), J. Amesz (secretaris per 25 
mei 2002), N. Langelaan, ir J.Fens, W. Meyer 
en Ir M. Banning.

Adviseur resp. juridisch adviseur van het 
bestuur zijn Mw G. van der Heijden – van der 
Eerden en mr E. de Liagre Böhl.

Het bestuur kwam in 2002 elf keer in vergade-
ring bijeen.

De Algemene Leden Vergadering vond plaats 
op 25 mei 2002 in de raadszaal van de deelge-
meente.

Voorts was er regelmatig ambtelijk overleg met 
de afdeling ROB van de deelgemeente en daar 
waar noodzakelijk werden commissievergade-
ringen bijgewoond.

Er vond geen jaarlijkse ‘openbare avond’ plaats. 
In verband met het jubileum van de VSW was 
er een slotavond – gratis toegankelijk voor 
leden – in de Hillegondakerk op 16 november 
2002..

Algemene Ledenvergadering

De ALV werd 25 mei 2002 gehouden en door 
72 leden bijgewoond. Na afloop van de verga-
dering vond een feestelijke receptie plaats in 
de tuin van de deelgemeente in verband met 
het 25 jarig jubileum van de VSW.

Voor verdere bijzonderheden – zie het gepubli-
ceerde verslag ALV.

Bijzondere bijeenkomsten en evenementen

In juni/juli voer de boot van Lommerrijk 
(5 maal) gratis voor leden onder deskundige 
leiding over de plassen. Na afloop was er de 
mogelijkheid te dineren in het restaurant tegen 
gereduceerd tarief.

Op 28 september was er een excursie onder de 
titel ‘Rondje om de Kerk’ met aansluitend in 
het Dorpshuis een broodje en een tentoonstel-
ling van schilderijen van dit gebied en bagger-
vondsten uit de Bergse Plassen.

Het project van het Sint Laurens college ‘Scho-
len Adopteren Monumenten’ werd uitgebreid 
naar de basisscholen in de deelgemeente.

Tenslotte werden op 16 november 2002 de 
jubileum-activiteiten afgesloten met een feeste-
lijk concert in de Hillegonda kerk in samenwer-
king met de eveneens jubilerende Concertstich-
ting Hillegonda.

Bebouwingscommissie

In 2002 heeft de commissie slechts beperkt 
overleg met de ambtenaren van ROB kunnen 
voeren, aangezien deze commissie is ‘onder-
bemand’. Het bestuur is naarstig op zoek naar 
een nieuw lid en nodigt de leden van de VSW 
uit te solliciteren. Toch zijn lopende plannen 
en nieuwe initiatieven aan de orde gesteld. 
Voorbeeld: de Boterdorpse Verlaat 20.

Commissie Studie en Inventarisatie

Deze commissie bestond in 2002 uit de leden 
A. van der Cammen (vz) dr W.E. Skoda (secr), 
de dames L. Berger-Schut en ir G. Verschuure. 
Voorts de heren drs G. Slob, ir G. Tuynenburg 
Muys en ir L. de Boer. Namens het bestuur 
bezocht de heer N. Langelaan de vergaderingen.

De heer Van der Cammen is in de loop van 
2002 afgetreden als voorzitter en tijdelijk 
opgevolgd door de heer N. Langelaan.

Financiele Commissie

Deze commissie werd gevormd door
mw. Troost, en de heren Smits en Arnold.
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Schildjes Commissie

Bestaande uit de leden ir W. Putter, ir L.de Boer 
en ir H. Adriaanse.

De heer Putter is eind 2002 afgetreden als voor-
zitter. Op korte termijn zal een nieuwe voorzitter 
worden gekozen.

Schildje

Commissie Promotie en Voorlichting

Leden: Mw I. Heetman-Van Riel (vz), de dames 
L. de Jong-Winkel en M. Zoetemeyer alsmede 
de heren A. de Boer, W. Meyer, drs L. Vollemans 
en H. Troost.

Lustrum groep

Vanwege het 5e lustrum van de VSW was een 
speciale lustrumcommissie geformeerd: de heer 
H. van Berkel (vz) en de dames W. Muller en 
M. Punt, als onderdeel van de commissie P&V.

Redactiecommissie

‘Tussen Wilgenplas en Rotte’ werd in 2002 
tweemaal samengesteld door de dames M. Hak-
kaart, L. Berger-Schut en B. van Schie alsmede 
de heer W.E. Skoda

Ledenadministratie

De heer en mevrouw Van de Loo-Wessely heb-
ben gedurende 2002 de administratie bijgehou-
den.
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FEESTELIJKE HOOGTEPUNTEN IN WOORD EN BEELD

Om meer dan een reden was 
2002 voor de VSW een fan-
tastisch jaar. Een jaar om 
maar moeilijk afscheid van 
te nemen. 
Daarom kijken we in "Tussen 
Wilgenplas en Rotte" samen 
met u nog even terug. 

In het vroege voorjaar werd 
de eerste paal geslagen voor 
de reconstructie van de 
hoeve Vruchtenburg aan de 
Straatweg. Voor deze heug-
lijke gebeurten was ook het 
bestuur van de VSW
uitgenodigd. 
Nu ruim een jaar later, is het 
voor ieder duidelijk dat het 
resultaat zo fraai zal wor-
den, als we in onze stoutste 
dromen niet hadden durven 
denken. We zijn de fami-
lie de Ruiter dan ook zeer 
dankbaar dat zij het plan 
voor de reconstructie dat 
moeilijkheden van allerlei 
aard ontmoette, toch heeft 
doorgezet. 

Daarna de geraniummarkt in Schiebroek begin mei. 
Hoewel de sfeer was getekend door de toen zeer 
recente moord op de politicus Pim Fortuyn, was het 
wederom een groot plezier in het hart van Schie-
broek en temidden van zoveel kleurige schoonheid 
te verkeren. 
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Twee weken later op 25 mei volgde de feestelijke Algemene LedenVergadering in de secretarie van de 
deelgemeente. In de stampvolle trouwzaal, waar menig VSW-lid op de grond moest zitten, werd het 25-
jarig bestaan van de VSW officieel herdacht. Met een grote receptie in de tuin werd de rij van feestelijk-
heden geopend. 
Helaas waren de weergoden ons niet goed gezind en viel de regen met bakken naar beneden. Maar aan 
alles was gedacht: in en onder ruime tenten kon iedereen droog genieten van wat werd aangedragen. 
Op een zomerse avond werd aan de eigenaar van de Villa Elizabeth aan de Straatweg het VSW-schildje 

overhandigd. Tijdens een hartelijke ontvangst 
werd aan de gevel van de prachtig gereconstru-
eerde villa het in november 2001 toegekende 
schildje, bevestigd. 
In samenwerking met hr Laan van Lommerrijk 
was het op vijf zomeravonden in juni en juli 

mogelijk gratis een boottocht met de "Vrouw 
Romeyn" over de beide Bergse Plassen te 
maken. Aansluitend werd voor liefhebbers tegen 
een speciale prijs een diner geserveerd. Tiental-
len leden met hun gasten hebben van deze jubi-
leum-attractie gebruik gemaakt.
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Op 15 juni verscheen de VSW voor het eerst met 
een grote stand op het Kleiwegfestival. Eerlijk 
gezegd... we hadden wel een beetje planken-
koorts! Maar op een prachtige plek aan het 
Bergpolderplein, onder een stralende zon en 
met gezellige achtergrondmuziek hadden we 
een succesvolle gezellige dag. 
Met veel geïnteresseerde mensen die de fotopa-
nelen bewonderden, gesproken en onverwacht 
veel nieuwe ledenkunnen inschrijven. We komen 
daar zeker weer terug!

Hoewel aanvankelijk de berichten anders luid-
den, was er op 21 september toch een Jazzfesti-
val in Hillegersberg. 
Onze extra feestelijke stand werd druk bezocht 
en zoals we al hoopten....het 800ste lid kon wor-
den ingeschreven. U kunt begrijpen hoe trots het 
bestuur was en is dat die mijlpaal werd bereikt. 

Het was een heel drukke tijd want voor 28 september was er een 
excursie gepland. Zeker tachtig leden verzamelden zich in de serre 
van Huize Liduina waarna we op weg gingen voor "Het Rondje 
om de Kerk". Het was een stralende zaterdag en na anderhalf uur 
wandelen was er in het Buurthuis aan de Dorpsstraat voor koffie 
gezorgd. 
Daar was een dag eerder reeds een tentoonstelling ingericht met 
bodemvondsten uit de Bergse Plassen die door baggeraars tijdens 
hun werk uit het slib te voorschijn waren gehaald. Een van de bagge-
raars in vol tenue was aanwezig om het e.e.a. nader toe te lichten en 
vragen te beantwoorden. 
In een ander deel van het Buurthuis was een tentoonstelling inge-
richt met schilderijen en ander werk over dit gebied, dat door leden 
bij uitzondering voor een dag was afgestaan. 
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En tenslotte de manifestatie in de Hillegondakerk in november. Samen met de Concertstichting Hille-
gonda was een bijzondere avond georganiseerd die voor de VSW als sluitstuk van de jubileumactivitei-
ten gold. Met toespraken van de voorzitter Hans Mani en Anton Stapelkamp van de deelgemeente, de 
uitreiking van het eerste exemplaar van het nieuwe vouwblad over Schiebroek (vanaf mei 2003 volop 
verkrijgbaar!) aan de opsteller ervan de heer Gerard Tuynenburg Muys, en omsloten door een prachtig 
concert door het "IJsselkwartet" bood de VSW de tot aan de laatste plek toe met leden gevulde kerk, een 
feestelijk slot van het jubileumjaar aan. 

U zult begrijpen dat de leden van de commissie P & V en de Lustrumgroep de maand december hebben 
gebruikt om een beetje bij te komen. Moe maar voldaan, heet dat! 
Maar je zou het graag ieder jaar en dan nog beter willen doen. We doen ons best!!

Iet Heetman-van Riel
commissie Promotie & Voorlichting
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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 25 MEI 2002 

LOCATIE RAADSZAAL DEELGEMEENTE HILLEGERSBERG SCHIEBROEK

Aanwezig van het Bestuur de dames I. Heetman-Van Riel, Drs A. van Zoelen, G. van der Heyden-Van der Eerden (adv.), de 
heren Ir H. Mani (voorzitter), Ir J. Fens, N. Langelaan, Ir. M. Banning.

1. Opening en Mededelingen

De voorzitter opent om 15.30 uur de vergadering. De Raadszaal biedt plaats aan 60 aanwezigen, duidelijk is dat er meer dan 
10 aanwezigen moeten staan. Achteraf blijkt dat 72 aanwezige leden de presentielijst hebben getekend. Voorzitter memoreert 
kort het 25 jarig bestaan van de VSW en constateert dat de in het blad ‘Tussen Wilgenplas en Rotte’ geplaatste oprichtingsver-
klaring nog steeds actueel is. Verder wordt kort verwezen naar de komende festiviteiten.

De deelgemeente viert in 2002 het 20 jarig bestaan.

Van enkele leden is schriftelijk bericht van verhindering ontvangen. (Schipper, Van Arkel, Bomans, Kooijman, Klei, De Jong, Van 
der Cammen).

De voorzitter deeelt mede dat er thans 761 leden staan ingeschreven.

2. Ingekomen stukken

Er is een brief van de heer Wensink met enkele correcties op de geplaatste stukken in de laatste ‘Tussen Wilgenplas en Rotte’.

3. Notulen ALV 16 mei 2001

De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd en daarna vastgesteld.

4. Verslag van de activiteiten van de VSW in het afgelopen jaar

Schildjes Commissie – het pand Straatweg 230 – ‘Villa Elizabeth’. De foto in het blad is al gedateerd, inmiddels is het pand 
voorzien van luiken. Verder staat de voorzitter stil bij de overige commissies en benadrukt het belang hiervan en bedankt de 
commissieleden voor het verrichte werk.

5. Jubileum – 25 jaar VSW

De voorzitter verwijst naar ‘Tussen Wilgenplas en Rotte’. Wijst vooral op de oprichtings verklaring. De voorzitter houdt een 
feestrede.

Voorts is er een interessant artikel over het Kleiwegkwartier in ‘Tussen Wilgenplas en Rotte’.

Activiteiten:
De aanwezigen worden gaarne uitgenodigd voor de aansluitende receptie.

Vanaf 12 juni 2002 vaart de boot van Lommerrijk 5 keer op woensdagavond met eventueel een aansluitend diner tegen speci-
ale prijs. De boottocht onder deskundige leiding is gratis.

Op 28 september 2002 zal er een derde excursie worden gehouden: het ‘Rondje om de Kerk’ met aansluitend een schilderijen 
expositie in het Dorpshuis, alsmede de ‘baggervondsten’ tentoonstelling uit de Bergse Plassen en een bijdrage in het kader van 
het project van het Sint Laurens college "Scholen Adopteren Monumenten"

Dit project zal dit jaar worden uitgebreid naar de basisscholen van dit gebied.
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Zaterdag 16 november 2002 is er een feestelijk concert in de Hillegondakerk, in samenwerking met de eveneens jubilerende 
Concertstichting Hillegonda.

Vervolgens wordt door de heren Langelaan en Banning een dia-voorstelling verzorgd over de VSW schildjes panden in Hille-
gersberg, Terbregge en Schiebroek.

6. Jaarrekening 2001 en de begroting 2002 

Mw. Van Zoelen – penningmeester - geeft een mondelinge toelichting:

Baten: het totale bedrag van de contributie is gestegen, gezien het groeiend ledental. 

Lasten: de bestuurskosten zijn gestegen, omdat het Bestuur in het Dorpshuis is gaan vergaderen, professioneler is gaan werken 
(fax, telefoon, postbus en vergaderruimte).

Resteert een batig saldo van ca. 5.000 Euro, hetwelk zal worden aangewend voor het publicatiefonds en het lustrum.

De kas/controle commissie gaat akkoord.

Er is een vraag uit de zaal inzake de subsidie. Antwoord: het betreft de jaarlijkse subsidie aan de Stichting Berg en Broek.

Jaarrekening en begroting worden goedgekeurd en daarvan wordt decharge verleend aan de penningmeester.

7. Benoeming lid kas controle commissie

De heer A. Kolpa is vorig jaar overleden, de voorzitter herdenkt hem en wijst op zijn verdiensten voor de VSW. De heer Wiegers 
treedt af. De heer Smits en mevrouw Troost blijven aan.
Voorgesteld wordt de heer P. Arnold (register accountant) te benoemen als nieuw lid.
De vergadering gaat met applaus akkoord.

8. Aftreden en verkiezing van bestuursleden

Mw. Heetman en de heer Fens treden statutair af. Edoch zijn ze bereid zich voor een nieuwe termijn beschikbaar te stellen. De 
leden gaan bij acclamatie akkoord met de herbenoeming. Mw Heetman blijft voorzitter van de cie P&V en behartigt het project 
‘Scholen Adopteren Monumenten’.

Echter de taken van Mw Heetman als secretaris worden overgenomen. Het bestuur stelt voor als nieuwe secretaris de heer K. 
Amesz. De leden gaan bij acclamatie akkoord.

De voorzitter stelt vast dat er statutair 9 bestuursleden dienen te zijn en dat er thans derhalve 1 vacature is.

9. Rondvraag en sluiting

Er zijn opmerkingen met betrekking tot: 

1) Witverven van de panden Straatweg – briefwisseling gaande met de deelgemeente H/S. Procedure loopt nog.
2) Te weinig panden in Terbregge met een schildje in de dia-presentatie. Voorzitter verzoekt de leden te helpen speuren naar 
panden die een schildje verdienen.
3) Oud voorzitter P. Mulder adviseert ook eens naar nieuwere panden om te zien (1940 – 2000). Ook die worden bedreigd ! 
Ook aandacht daarvoor in S&I
4) De cie S&I behoeft aanvulling. Voorzitter nodigt stedenbouwkundigen en architecten in de wijk van harte uit.

De voorzitter sluit om ca 16.40 de vergadering en dankt iedereen voor zijn komst en inbreng. De aanwezigen worden van harte 
uitgenodigd voor de aansluitende receptie en de foto tentoonstelling van de diverse panden.
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VERLIES- EN WINSTREKENING     
 Realisatie Begroting Realistie Begroting
 2001  2002  2002  2003 

BATEN    
Contributie leden 8.340,28  8.400,00  9.752,53  10.000,00  
Donaties 259,79  230,00  313,45  250,00 
Bijdrage buitengewone leden 263,19  250,00  289,79  250,00 
Eenmalige bijdragen 156,55  0,00  200,00  0,00 
Rente 1.529,51  1.600,00  1.609,99  1.600,00 
Verkoop boeken e.d. 3.957,37  2.500,00  5.366,69  2.500,00 
Inkomsten promotie activiteiten 213,50  150,00  367,56  250,00 
Overige baten 115,71  100,00  326,30  100,00 
Totaal 14.835,90  13.230,00  18.226,31  14.950,00 
    
    
LASTEN    
Bestuurskosten 2.041,55  1.700,00  1.605,41  2.600,00 
Drukwerk ledencontact 3.579,89  3.600,00  3.482,70  3.600,00 
Vergader- en excursiekosten 1.138,76  1.100,00  880,08  1.100,00 
Onkosten commissies 591,59  680,00  731,65  1.000,00   
Lidmaatschappen 77,41  140,00  101,93  120,00 
Subsidies 453,78  455,00  0,00  0,00 
Promotie activiteiten 1.783,26  2.700,00  6.625,31  2.500,00 
Productiekosten 190,81  1.500,00  185,94  3.000,00 
Diversen 0,00  450,00  0,00  450,00 
Onvoorzien 0,00  450,00  0,00  450,00 
Totaal 9.857,05  12.775,00  13.613,02  14.820,00 
     
Saldo 4.978,85  455,00  4.613,29  130,00 
    
    
    
BALANS  31-12-1999 31-12-2000 31-12-2001 31-12-2002

    
ACTIVA    
Giro, Banken 38.145,21  41.961,34  46.472,93  55.666,96 
Voorraad (boeken) 15.675,38  14.086,25  11.077,68  7.833,36 
Totaal 53.820,59  56.047,59  57.550,61  63.500,32 
    
    
PASSIVA    
Reservefonds 17.674,77  16.253,98  14.460,81  14.797,09 
Voorziening waardering boeken 15.674,93  14.085,79  11.077,23  7.833,36 
Vooruitontvangen contributies 22,69  54,45  40,96  25,34 
Reservering lustrum 1.134,45  1.815,12  3.200,00  500,00 
Nog te betalen rekeningen    4.596,24 
Te betalen subsidie  453,78   
Publicatiefonds 19.313,75  23.384,47  28.771,61  35.748,29 
Totaal 53.820,59  56.047,59  57.550,61  63.500,32

 JAARREKENING 2002 EN BEGROTING 2003

€
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Realisatie 2002
Ook dit jaar is het ledental weer gestegen. Mede dankzij de inspanningen van de commissie Promotie 
en Voorlichting is het ledenaantal op rond de 850 uitgekomen. Daardoor is ook het ontvangen bedrag 
voor de contributie hoger dan op de begroting van 2002. De verkoop van boeken is ook dit jaar weer 
gunstig verlopen. Dit is voor een deel het gevolg van de verkoop van een groot aantal boeken aan 
een woningstichting, wat niet was voorzien. In de post "Overige baten" is een eenmalige subsidie van 
de Deelgemeente opgenomen.
De overige posten aan de batenkant komen nagenoeg met de begrote posten overeen.
We kunnen terugkijken op een geslaagd jubileumjaar, waarin tal van activiteiten hebben plaatsgevon-
den. Zowel de "Reservering lustrum" als de post "Promotie activiteiten" zijn gebruikt voor de financie-
ring van deze feestelijke gebeurtenissen. Een reservering van 500,- euro is doorgeschoven naar 2003, 
omdat één jubileumactiviteit nog doorloopt tot in dit jaar.
In gezamenlijk overleg met de stichting Berg en Broek is overeengekomen om in 2002 de subsidie te 
beëindigen. Deze post is dus ongebruikt gebleven. De post "Productiekosten" is dit jaar voor een groot 
deel ongebruikt gebleven, omdat een geplande publicatie in 2002 nog niet is verschenen.
Onder "Nog te betalen kosten" zijn opgenomen een rekening van drukwerk van 3.451,57 euro en de 
kosten van het jubileumconcert van 1.144,67 euro. Hiervoor is een reservering in de balans opgeno-
men van totaal 4.596,24 euro.
We kunnen 2002 met een positief saldo van 4.613,29 euro afsluiten. Rekening houdend met een ont-
trekking van 2.700,- euro aan de post "Reservering lustrum", blijft ter verdeling 7.312,96 euro over. 
Hiervan is 6.976,68 euro (opbrengst verkoop boeken plus rente) toegevoegd aan het Publicatiefonds 
en 336,28 euro aan het Reservefonds.

Begroting 2003
Aan de baten-kant komen de bedragen voor een groot deel met de in 2002 gerealiseerde bedragen 
overeen. Alleen voor de "Verkoop boeken" houden we nog steeds een voorzichtige inschatting aan. 
Aan de lasten-kant is een hoger bedrag voor bestuurskosten ingeruimd, omdat het noodzakelijk 
wordt opslagruimte voor alle bezittingen van de vereniging te huren.
Omdat de verwachting is, dat dit jaar meerdere publicaties zullen verschijnen is hiervoor een relatief 
groot bedrag voor de post "Productiekosten" op de begroting gezet.
Volgens deze begroting zullen baten en lasten naar verwachting in 2003 een positief saldo opleveren 
van 130,00 euro. 

Balans
In 2002 werden 473 exemplaren van "Gebouwde Accenten" verkocht. De waarde van de voorraad 
boeken is hierdoor afgenomen tot ongeveer 7.800,- euro. Aangezien dit bedrag pas gerealiseerd 
wordt als de boeken verkocht worden, is er in de balans een gelijke post "Voorziening waardering 
boeken" opgenomen. 
Op de balans zijn niet opgenomen bezittingen van de vereniging zoals kantoorbehoeften, drukwerk, 
acceptgirokaarten, overige uitgaven, etc. Deze bezittingen worden steeds in het jaar van aanschaf 
afgeschreven. 

TOELICHTING OP JAARREKENING 2002 EN BEGROTING 2003
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Huize Margaretha, Straatweg

Het pand is gedurende 2 jaar gerestaureerd, van 
buiten maar ook het interieur. De nieuwe eige-
naar heeft kosten noch moeite gespaard: hek-
ken, balustrades, voegwerk, trappen, balklagen, 
ramen, etc etc. werden grondig onder handen 
genomen. Aan de achterzijde is een nieuw terras 
gemaakt met klassieke elementen. Aan de voor- 
en achterzijde zijn klassieke tuinen aangelegd. 
Het pand is onlangs op de rijksmonumentenlijst 
gekomen. De stijl van de villa is heel bijzonder; 
de zg. eclectische stijl, een neo stijl waar naast 
elkaar verschillende stijlelementen zijn gebruikt, 
gebouwd in 1894. Het interieur bestaat uit weel-
derig houtsnijwerk, openhaarden met uitbundige 
schouwen, 2 enorme zuilen en veel terazzowerk.
Hopelijk kunnen we later nog eens uitgebreider 
op in gaan, na een bezichtiging aan het pand.
Het pand kreeg in 1988 al een schildje, vanwege 
een deelrestauratie.

PANDEN ONDER DE AANDACHT

Boerderij, Terbregseweg 1

Tegenover de Irenebrug in Terbregge ligt een aardige witte, 19e eeuwse boerderij met deel. Ca. 10 
jaar geleden werden de oude schuren vervangen door strakke nieuwe schuren. Deze aardige boer-
derij geeft nog een stukje landelijk tegenwicht aan de oprukkende nieuwbouw en overdonderende 
nieuwe lintbebouwing. Onlangs had men plannen om nabij de sloot die verhoogd in het landschap 
ligt, appartementen te gaan bouwen, de wens was om de deel van de boerderij dan te slopen, wij 
hebben de projectontwikkelaar beloofd hier in de toekomst tegen te zullen gaan protesteren. Vol-
gens ons zijn de deel en de boerderij een onlosmakelijk geheel, van historische waarde. Daarom 
hebben wij ook in overleg met Bureau Monumenten een gemeentelijke monumentstatus aan 
gevraagd. Onzes inziens is het pand in een redelijk tot matige staat en zou het gewoon gerestau-
reerd kunnen worden. Het staat op dit moment te koop. Het zou wel mooi zijn als er in het "jaar 
van de boerderij" een koper kwam, die een begin met de restauratie zou willen maken.

Grindweg 93 en 95
 Huis de Jongenjoris en het bijbehorende koetshuis, hoek Grindweg/Ankie Verbeek-Ohrlaan, zijn 
onlangs tot rijksmonument verklaard. Beiden hadden indertijd naar aanleiding van de restauraties 
al een schildje ontvangen.
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Hoeve Vruchtenburg, Straatweg

In de afgelopen 10/15 jaren, was de hoeve zwaar vervallen geraakt, en nauwelijks meer te restaureren. 
Wij hebben er als VSW vaak achterheen gezeten dat er iets moest gebeuren. Aan sloop en herbouw valt 
op `n moment haast niet meer te ontkomen. Voor de sloop zijn alle elementen nauwkeurig opgemeten, 
en precies zo als het was, nagemaakt. Het ziet er van buiten af goed uit, het is een gemeentelijk monu-
ment, dus is er veel overleg over de uitvoering geweest met Bureau Monumenten van de gemeente 

Rotterdam, een soort dependance van de 
Rijksmonumentendienst. De VSW is meer een 
voorstander van restauratie dan van herbouw.
Maar we zijn toch erg blij dat juist in het 
monumentenjaar 2003 in het kader van de 
boerderij, deze hoeve weer prijkt aan de 
Straatweg. Er wordt vaak een bouwdatum 
van 1897 genoemd, maar dat zal wel een 
verbouwdatum zijn, de oorspronkelijke detail-
leringen zijn van ca. 100 jaar eerder. Na een 
bezoek hopen we hier tzt. uitgebreider op 
terug te komen. 

Sluiswachtershuisje, 
Bergse Rechter Rottekade

Naast de Berg en Broekse Verlaat (sluis), nabij de Prins 
Bernardkade, staat een oud sluiswachtershuisje ca eind 
1800. De vorige eigenaar kocht het van het OBR. v/h 
gemeentelijk grondbedrijf. Hij zou er een pandje achter-
aan bouwen om zo tot een redelijke woning te komen. 
Na het slopen van het dak stopte hij en verkocht het 
weer. De huidige eigenaar heeft er ook weer een nieuw 
huisje achteraan ontworpen, in nauwe samenwerking 
met Bureau Monumenten. Het is erg moeilijk om zo’n 
achteraanbouw te ontwerpen, zodat het oorspronkelijke 
huisje zijn waarde blijft behouden. Niet te groot, andere 
detaillering en uitstraling. De VSW. wilde het pandje 
behouden omdat het volgens haar een onlosmakelijk 
deel van het sluisje was, dat rijksmonument is. Daarom 
hebben wij een rijksmonument-aanvraag gedaan voor 
het sluiswachtershuisje. Deze is nog steeds in behande-
ling. Na de aanvraag moet je het pand verbouwen als 
ware het een monument, dus in overleg met Bureau 
Monumenten. Het is nog niet helemaal klaar, dat duurt 
nog even. Het nieuwe achterhuisje wordt met gepot-
dekselde planken afgetimmerd. Wij hadden de Deelge-
meente al eens gevraagd om tzt de betonnen trottoir-
tegels te vervangen door oude straatsteentjes. Helaas is 
de boodschap niet doorgekomen. Er zijn weer nieuwe 
tegels ingekomen. Dat harmonieert niet met de monu-
menten sfeer. We gaan er weer achter aan.
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Kerkkantoor, Kerkdreef 1
Tussen de Amro bank en het postkantoor aan de Bergse Dorpsstraat, ligt de toegang tot de Hillegonda-
kerk en het kerkhof. Pal naast het hek staat een huisje (1917) dat als kerkkantoor dienst doet.
Onlangs is er een stukje achteraan gebouwd, een klein zaaltje. Omdat het huisje al wat scheef gezakt 
was, dacht de bouwer het via de nieuwe fundering van het zaaltje op te krikken. Dit kan alleen als je een 
nieuwe betonvloer onder het pand stort die alles goed bij elkaar houdt en er zorg voor draagt dat alles 
gelijkmatig beweegt. De betonvloer is niet gestort, waardoor het pandje ging scheuren toen het opgekrikt 
werd. Nu was het pandje echt slooprijp. Men vroeg een 
sloopvergunning aan. Voordat de bezwaarperiode voorbij 
was, was het pandje al weg. Er werd snel begonnen met de 
`herbouw`, weliswaar nog zonder vergunning.
Alleen de 2 dakspanten werden hergebruikt, misschien nog 
de dakpannen. Het is gemetseld in steensverband, zoals het 
ook was. Helaas gaat het voegwerk gewoon `vol en zat` 
worden. Voorheen waren het gesneden voegen. De raam- 
en de voordeurkozijnen lijken van de zelfde uitvoering als 
voorheen. Jammer genoeg is er een vast kalf in de ramen 
gekomen, zodat het oud Hollandse schuifraam er niet meer 
authentiek uitziet. Aan de gootklossen en de goten is veel 
aandacht besteed. In het metselwerk zaten versieringen, een 
band met gekleurde steentjes, die is helaas niet meer terug 
gekomen, wel boven de ramen, onder de gemetselde toog. 
De hardstenen onderdorpels zijn vervangen door beton. 
Echt gelukkig word ik niet van zo’n kopie. De opname is 
van 18 maart j.l. en het pandje is nog niet helemaal klaar.
 

(Op) baarhuisje begraafplaats, Ringdijk

Op deze particuliere begraafplaats, staat een aardig huisje (1903), aan de zuidkant een hele hoge karak-
teristieke gevel tegen de ‘terp’ van de begraafplaats. Het staat al jaren een beetje te verkommeren. Bij het 
afscheid van mevrouw Koedam als voorzitter van de deelraad is er geld verzameld om het op te knap-
pen. Een leuk initiatief maar helaas is er nu al jaren niets gebeurd. Het geld schijnt bij de deelgemeente 
te liggen. Iedereen wijst naar elkaar maar er gebeurt niets. Aan de ene kant is het een soort gemeente-
initiatief, aan de andere kant zegt de gemeente: "Het is niet van ons". Misschien moeten de eigenaren 
of erven maar eens contact met de VSW opnemen. Wellicht kunnen wij een duwtje in de goede richting 
geven. In 1979 heeft de VSW het hek laten opknappen. In 1955 was er de laatste begrafenis.

          Norman Langelaan.
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         Uit het fotoboek: "Veranderend land"

Paradise lost

Telkens wanneer de wip aan mijn kant omhoog ging, kreeg ik over de taxusheg en groot water te zien, 
met in de verte het groen van weilanden tot aan de horizon.
Dit vluchtige uitzicht over de Bergse Plassen herhaalde zich iedere zomer als wij de speeltuin van Lom-
merrijk bezochten, een uitspanning die nog uit de tijd van mijn grootmoeder dateerde, met een ophaal-
brug, een in onbruik geraakt koetshuis en een oprijlaan met oude kastanjebomen, die regelrecht naar 
het paradijs voerde. Onder het toeziend oog van mijn moeder maakte ik intensief gebruik van de diverse 
attracties die de tuin mij te bieden had. Hoogtepunt was de schitterende draaimolen met de spiegeltjes 
en kralenstrook, waarin ik, begeleid door de feestelijke speeldoosmuziek, voor twee cent op een sneeuw-
wit houten paard rondzweefde.
 Kort nadat ik de speeltuin was ontgroeid, leerde ik de Bergse Plassen kennen als een vrijwel 
ongerept natuurgebied, dat een gewild recreatieoord voor de  inwoners van Rotterdam bleek te zijn. Zo 
ook voor mijn vader, die er op het mooiste punt een gedeelte van een van de kwistig verspreide eilanden 
had gepacht, waar lissen tussen de rietkraag bloeiden en vlier en wilde bessenstruiken onstuitbaar uit 
de drassige aarde opschoten. Er was een huisje bij en een roeiboot, die beiden mijn naam kregen, en 
hoewel mijn vader het een eldorado noemde, kwam mijn moeder, die weigerde gebruik te maken van de 
w.c. (een verdekt opgesteld kotje, met een emmer die achter het huisje in de plas werd geleegd), er bijna 
nooit. Mijn vader echter, die lid was geworden van de watersportvereniging "Ons Buiten", bracht er al 
zijn vrije tijd door en we sliepen er in de weekends en mijn schoolvakanties op harmonicabedden, die je 
in en uit kon klappen. We zwommen op de zandplaat in de zogenaamde Stormplas en soms stonden we 
voor dag en dauw op om de zon boven de wilgen te zien opkomen. Daar wij er evenmin als de andere 
eilandbewoners over water en gas beschikten, kookten we op een driepits-oliestel, wat ons noodzaakte 
naar de boerderij van boer Poot te roeien, van wie we melk en eieren betrokken en op wiens erf we onze 
mandfles met water vulden.
 Dertig jaar na de dood van mijn vader- ik woonde toen al lang in Amsterdam- zag ik de Bergse 
Plassen terug. Aanleiding was de uitnodiging van Ons Buiten om als "eregast" aanwezig te zijn in Lom-
merrijk bij de feestelijke viering van hun vijfenzeventigjarig bestaan. Ter nadere kennismaking bracht ik 
een dag op het eiland van een bestuurslid door, waar ik een gladgeschoren gazon met borders aantrof 
en een kleine bungalow, die was voorzien van een zitkamer en een slaapkamer met douche, en zelfs 
van een logeerkamer, een echte w.c. en een keuken met gas en stromend water. Gedurende de tocht 
per motorboot over de plassen ontdekte ik met weemoed dat alle eilanden, ook dat van mijn vader een 
dergelijke metamorfose hadden ondergaan, zoals ook de omringende weilanden, door de oprukkende 
nieuwbouwwijken van de randstad, niet meer tot de horizon reikten. 
Op de avond van het feest in Lommerrijk verliet ik een moment de achteruitgang van het gebouw, waar 
de speeltuin en de oprijlaan in één groot parkeerterrein waren veranderd. Het was een warme juli-avond 
en terwijl ik door een doolhof van auto’s liep, ging de wip heel even omhoog en klonk uit het binnenste 
van de draaimolen de klingelende speeldoosmuziek, die werd overstemd door het dansorkest toen ik 
terugkeerde en de wip met een bons op de grond kwam.

Tonny van der Horst

Tevens verscheen van haar hand:
Uitgeverij Atlas:

 Vroeger is niet voorbij
 Vroeger leeft nog
 Verliefd op vroeger

Uitgeverij Donner:
 Het huis aan de Schiekade
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Rotterdam is vele Dorpen!

Naar aanleiding van het verschijnen van de stadsgeschiedenis van Rotterdam in 2 kloeke delen 
("Stad in aanwas" – Geschiedenis van Rotterdam tot 1813 door Arie van der Schoor en "Stad van 

formaat" Geschiedenis van Rotterdam in de 19e en 20e eeuw door Paul van Laar) pleitte Anton Sta-
pelkamp in het Rotterdams Dagblad voor de totstandkoming van een wetenschappelijk verantwoorde 
gechiedschrijving van de vele dorpen die nu deel uitmaken van Rotterdam. Dit initiatief leidde uit-
eindelijk tot een studiebijeenkomst op 8 december 2001 in de Hillegondakerk, waarbij de meeste 
historische organisaties in Rotterdam aanwezig waren. Het enthousiasme om de "dorpsgeschiedenis" 
van Rotterdam te gaan beschrijven bleek groot en dankzij het aanbod van dhr. Horsting, voorzitter 
van het historisch genootschap Roterodamum, is op hun kosten op 2 decmber 2002 de stichting Rot-
terdam is vele Dorpen opgericht. 

De stichting heeft als doelstelling wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar de geschiedenis en 
cultuur van de voormalig zelfstandige dorpen die nu onderdeel uitmaken van de gemeente Rotter-
dam. De stichting wil dit doen door te fungeren als een platform van de aangesloten instellingen ten-
einde kennis en ervaring met betrekking tot de geschiedenis en cultuur van de Rotterdamse dorpen 
uit te wisselen. Met het uitgeven van brochures, studies en publikaties en het organiseren van lezin-
gen, debatten en andere culturele activiteiten wordt een breed publiek bereikt. De heren 
P. van Laar en R. Spork zullen als wetenschappelijke coördinatoren de stichting met raad en daad ter-
zijde staan.
De VSW steunt deze ontwikkeling van harte en is dan ook deelnemer in de stichting. Vanzelfspre-
kend stellen wij onze informatie graag ter beschikking van dit inititaief. We hebben wel veel materi-
aal, maar dat is vooral op stedenbouw en architectuur gericht. In Terbregge bestaatal een enthousi-
aste historische commissie, maar in Hillegersberg en Schiebroek nog niet. 

Ongetwijfeld zijn er velen onder u die nog boeiende herinneringen bewaren aan het oude Hillegersberg, 
Schiebroek en Terbregge. Stuur ze ons per brief of per mail, al dan niet vergezeld van beeldmateriaal. 
Of meldt u aan voor de Historische Commissie, waarover u elders in dit blad wordt geïnformeerd.

Hans Mani

Illustratie: Gezicht op de Rotte omstreeks 1750
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EEN HISTORISCHE COMMISSIE?

Op 15 februari 2003 werd voor de derde keer door de 
Historische Commissie van Terbregges Belang een bij-
eenkomst en tentoonstelling gehouden over de resulta-
ten van het werk van haar leden.
Omdat de VSW graag op zoveel mogelijk interessante 
manifestaties in alle gebieden van de deelgemeente 
aanwezig is, had de commissie Promotie & Voorlich-
ting in het gebouw van de speeltuinvereniging ook een 
stand ingericht.
Wij hadden er al van gehoord….maar de opkomst en 
de interesse van de bezoekers was geweldig. Zij ver-
drongen zich rond de tentoongestelde, verzamelde en 
ter beschikking gestelde foto’s en documenten over dit 
keer het verenigingsleven vooral van vroeger in Terb-
regge. Iedereen herkende iedereen en van alles en nog 
wat en heel wat verhalen kwamen er los.
Maar ook de prachtige fotopanelen van de VSW ston-
den volop in de belangstelling en ontlokten heel wat 
oh’s en ah’s.

Aangestoken door het enthousiasme van deze Histori-
sche Commissie en verbaasd over het resultaat dat zijn 
boekte, kwam bij de commissie Promotie & Voorlich-
ting het idee op de leden van de VSW te polsen over 
het vormen van zo’n commissie.
Het dorp Terbregge mag dan families hebben die gene-
raties lang daar woonden, maar ongetwijfeld kent het 
oude dorp Hillegersberg die ook. Er bestaat niet voor 
niets een Vereniging van Oude Hillegersbergenaren. 
Wellicht heeft de oude kern van Schiebroek ook zulke 
herinneringen.
Het lijkt de VSW ook een prachtige aanvulling op het 
boek in wording "Rotterdam is vele dorpen" waaraan 
ook wij meewerken.

Bent u enthousiast, geïnteresseerd of bent u bereid tot 
deelnemen of meewerken aan zo’n commissie laat het 
ons weten.
Schrijf naar VSW Postbus 35054, 3005 DB Rotterdam 
of e-mail naar vswhst@hotmail.com
Wij zijn benieuwd…

Iet Heetman-van Riel

commissie Promotie & Voorlichting
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COMPLEX-I 
WORDT 
NIET 
GESLOOPT!
Nadat jarenlang dit complexje woningen, gelegen tussen Adrianalaan, Vil-
leneuvestraat en Prunuslaan in Schiebroek op de nominatie stond te wor-
den gesloopt in het kader van de grootschalige herstructureringsplannen 
van deze wijk is onlangs het besluit genomen deze woningen te behouden. 
Vele partijen zijn daar erg blij mee om verschillende redenen.
Vaak is in de afgelopen jaren gepleit voor behouden van deze woningen, 
zowel door de bewoners, de politiek alswel de monumenten-organisaties 
in de wijk. Het is echter een complexe zaak omdat voor het gehele gebied 
van dit deel Schiebroek een herstructureringsplan bestond waarbij oude 

en goedkope woningen zou-
den worden vervangen door 
nieuwe en duurdere, zodat een 
ieder in de gelegenheid was 
door te stromen naar betere en 
grotere woningen. Een woon-
carriere doorlopen noemt men 
dat in ambtelijk jargon.
Vanuit de CDA werd al jaren 
gesteld dat het niet alleen ging 
het slopen van een aantal oude 
woningen, maar dat met name 
dit buurtje ook van historische 
en sociaal-culturele beteke-
nis was. Het was een van de 
eerste voorbeelden van soci-

ale woningbouw, (16 woningen in vier blokjes van vier naar ontwerp van 
architect de Haas) door de Schiebroekse woningbouwvereniging "Onder-
ling Belang", later met de "Cooperatieve wbv Rotterdam"gefuseerd tot "De 
Combinatie".
Behoud was lange tijd voor de Combinatie niet bespreekbaar, tot later 
bleek dat het, aanvankelijk bij de plannen betrokken, aangrenzende Schip-
persinternaat niet beschikbaar was. Daardoor verviel een economische 
component en werden de historische aspecten en het belang van de bewo-
ners nog belangrijker. Een ieder was dan ook zeer tevreden toen de Com-
binatie kenbaar maakte dat de sloopplannen van de baan zijn en dat zelfs 
wordt bezien hoe verbeteringen kunnen worden aangebracht zodat ook 
het comfort van deze toch relatief kleine woningen kan worden verhoogd. 

Jack Fens
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Op vermoedelijk de laatste zaterdag van september 
dit jaar (de 27ste) zal er weer een, inmiddels traditie 
geworden, excursie worden gehouden.
Nu eens niet naar een gebied of weg waar altijd al veel 
over wordt gesproken en geschreven maar naar een pit-
toresk stukje van deze deelgemeente dat o zo bijzonder, 
maar gek genoeg, nauwelijks bekend en dus even wei-
nig bezocht is.

Het werd eigenlijk opnieuw ontdekt door een van onze 
bestuursleden die uit wandelen was gestuurd door de 
opsteller van de zes wandelingen: een proefwandeling 
dus of alles wel duidelijk was en klopte. En zij was aan-
genaam verrast.

Indien u denkt geïnteresseerd te zijn, noteer dan de 
datum in uw agenda want in september is er altijd veel 
te doen. U krijgt tijdig een uitnodiging toegezonden met 
nadere informatie enz.
De commissie Promotie & Voorlichting zorgt voor mooi 
weer, deskundige begeleiding, een prettige verzamel-
plaats met verse koffie en een gezellig besluit!

Iet Heetman - van Riel
Commissie Promotie & Voorlichting

EEN VIERDE VSW-EXCURSIE: NAAR TERRA INCOGNITA
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Nieuwe VSW-producties

1.  VSW website
2.  Wandelingen en fietstochten door Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge
3.  Nieuw vouwblad getiteld: Schiebroek, Historie en Topografie – 
     Het ontstaan en de ontwikkeling van een tuinstad

1. VSW website: www.vsw.biz
In het derde kwartaal 2002 is een eerste opzet van een VSW website op Internet gezet. Sindsdien zij vele verbeterin-
gen aangebracht. Op de site wordt onder andere informatie verstrekt over:
Wetenswaardigheden – Vereniging VSW – Programma VSW 2003 – de commissies Studie&Inventarisatie, Bouw, Schild-
jes en Promotie&Voorlichting – Publicaties VSW – Overige organisaties in werkgebied VSW – Links – Lid worden en 
Uw Mening.
Begin maart 2003 was de site door bijna 600 bezoekers bekeken.
Advies: bezoek uw verenigingssite en geef Uw mening.

2. Wandelingen en fietstochten door Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge.
Al enige tijd bestaat behoefte aan wandelingen en fietstochten door het mooie gebied van de VSW. De diversiteit in 
het gebied is groot: de mooie tuinstad Schiebroek, het prachtige gebied rond-om Bergse Voor- en Achterplas, het ste-
denbouwkundig interessante Molenlaankwartier en het in historisch opzicht van groot belang zijnde gebied rondom 
de Rotte-oevers, waarin maar liefst vijf Rijksmonumenten liggen.
In Schiebroek zijn twee wandelingen beschreven: Rondje Schiebroek Zuid en Rondje Schiebroek Noord en omgeving. 
Ook in het plassengebied zijn twee wandelingen beschreven: Rondje Bergse Voorplas en Rondje Bergse Achterplas 
(inclusief oude dorpskern). Voorts zijn een Rondje Molenlaankwartier en een Rondje Oud en Nieuw Terbregge (met 
veel Rotte-oever) beschreven.
In totaal zijn nu zes wandelingen beschikbaar die het gehele werkgebied van de VSW beslaan.
In grote lijnen vormen de eerst genoemde vijf wandelingen de basis voor een fietstocht door Schiebroek, het plas-
sengebied en het Molenlaankwartier. In de andere fietstocht wordt naast Oud en Nieuw Terbregge door stukjes Berg-
schenhoek, Zevenhuizen-Moerkapelle en Oud Verlaat gefietst. Een prachtige omgeving.

3. Vouwblad Schiebroek, Historie en Topografie.
Met als ondertitel: ‘Het ontstaan en de ontwikkeling van een tuinstad’.
Het landschap in Schiebroek onderging in de loop van de eeuwen vijf grote veranderingen.
Circa 1250 werd door de aanleg van Schielands Hoge Zeedijk het regelmatige overstromen van het gebied door zee-
water tegen gegaan. Later was het ontstane veenland onvruchtbaar. Na 1650 ontstonden grote veenplassen. Deze wer-
den in de periode 1771-1779 drooggelegd, waarna zich enkele boeren langs Ringdijk en Hoge Limiet vestigden. Begin 
1900 woonden slechts enkele honderden mensen in Schiebroek. Het basispatroon van de voor de drooglegging aange-
legde sloten werd benut voor het opstellen van een uitlegplan. De vele fraaie singels in Schiebroek getuigen van deze 
geslaagde werkwijze. In het huidige gebied is de historische structuur nog goed te herkennen. De bevolking groeide 
vanaf 1920 snel. In 1940 waren er al ca 4.000 inwo-ners. Na de Tweede Wereldoorlog groeide het aantal inwoners 
explosief tot circa 25.000 in 1962.
Zeker het lezen waard: bestel een exemplaar via het secretariaat van de VSW.
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Hillegersberg-stropdas in de maak

De zanddonk waar Hillegersberg op ontstond is te danken aan het gat in het schort 
van Hildegaarde, zoals velen van u weten, althans zo staat het in een 
sage beschreven. De afbeelding van het vrouwtje met zand in haar schort 
komen wij in Hillegersberg regelmatig tegen.
U treft haar aan als windwijzer op het Oude Raadhuis, als beeldje op de 
Bergse Dorpsstraat, op briefpapier en in logo's van scholen en sportver-
enigingen.
U ziet dat het wapen van Hillegersberg sinds 1816 een door de Hooge 
Raad van Adel verleende officiële status heeft: "Beladen met een vrou-
wenbeeld, staande op een terras, alles van Goud."

Omdat u van de VSW meestal producten in de vorm van boeken, vouw-
bladen en studies gewend bent, heeft het bestuur gemeend nu eens met 
iets totaal anders te moeten komen. Namelijk een uit zuiver zijden gewe-
ven stropdas!
De dassen, die op dit moment geproduceerd worden, worden geweven in 
donkerblauwe en goudgele diagonale banen, met centraal onder de strop 
een meegeweven "Hillegonda".
Wij kunnen het geheel aanbieden in een box met stoffen deksel.

Aangezien de oplage beperkt zal zijn willen wij u als lid de mogelijkheid bieden 
een das te bestellen door Euro 17,50 over te maken op Postbankrekening 3880381, 
t.n.v. VSW, Rotterdam, onder vermelding van "Hillegondastropdas". 
U ontvangt de stropdas dan in juni
Een uniek item om zelf te dragen of om cadeau te doen.

Wim Meijer
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Inventarisaties
"DE KERKSTRAAT EN OMGEVING"; een bijzonder 
gebied in Hillegersberg; een proefinventarisatie van de 
historische stedebouwkundige kwaliteiten; september 1993. 
(€ 6.80)

"INVENTARISATIE, MONUMENTEN EN ANDERE 
HISTORISCHE GEBOUWEN IN HILLEGERSBERG, 
SCHIEBROEK EN TERBREGGE ; maart 1994. 

"DE GRINDWEG": een bijzonder gebied in Hillegersberg; 
een inventarisatie van historische en stedebouwkundige 
kwaliteiten; maart 1994. (€ 6.80)

"BIJZONDERE GEBIEDEN": een inventarisatie van "bij-
zondere gebieden" in Hillegersberg, Schiebroek en Terb-
regge;  mei 1995. (€ 6.80)

"DE STRAATWEG": een bijzonder gebied in Hillegers-
berg; een inventarisatie van historische, architectonische en 
stedebouwkundige kwaliteiten; mei 1996.  
(€ 11.35)

"DE ROTTEOEVERS": een bijzonder gebied in Hille-
gersberg en Terbregge; een inventarisatie van historische, 
architectonische en stedebouwkundige kwaliteiten;  april 
1998. (€ 10.20) 
 

Serie vouwbladen, uitgaven van de VSW
1987:  Het Dorp op de Donk      1991: Terbregge (€ 2.05)
1987:  Het Boterdorpse Verlaat  (€ 1.15)    1999: Het Molenlaankwartier (€ 2.30)
1988:  De Straatweg (€ 1.60)      2000: Hoge Limiet (€ 2.30)   
1989:  De Grindweg (€ 1.60)     2003: Ontstaan van Schiebroek (in productie)   
1990:  Oude kaarten van Hillegersberg (€2.05)   2003: Ontstaan van Plassen en Singels (in productie)

"Gebouwde Accenten", monumenten in Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge
Het fotoboek "Gebouwde Accenten" kost € 13,50 en is te koop bij:
 - Carlier, Bergse Dorpsstraat 114   - Boekhandel Coelers, Peppelweg 128a
 - Molenaar’s Boekhandel, Bergse Dorpsstraat 35  - Bruna, Kleiweg 147
 - Donner, Lijnbaan 150
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