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Baarhuisje, plek
om te baren?
Van godshuis tot
nieuwe bestemming
De weduwe regeert
over het graf heen
Herbestrating geeft
aha-erlebnis

Woensdag 12 november 2008 in Lommerrijk aan de Straatweg 99

Happy end?

Openbare
bijeenkomst

Onze missie
is nog niet geslaagd

Programma

Graag had ik “Victorie!”, “Missie geslaagd!” of iets dergelijks bovenaan dit artikel willen zetten.
Want we hebben het afgelopen jaar veel successen geboekt. Ik noem u:

19:30 uur
20:00 uur
20:10 uur

20:20 uur

20:30 uur

20:50 uur

21:20 uur

22:15 uur

Zaal open
U bent van harte welkom en de koffie staat klaar
Opening
door Hans Mani, voorzitter van de VSW
Bestemmingsplan Kern & Plassen
De procedure rond het bestemmingsplan Kern en Plassen bevindt zich
in het laatste stadium. Er is de afgelopen maanden veel gebeurd, dus
hoogste tijd om u weer bij te praten over de laatste ontwikkelingen.
VSW schildje 2008
Wordt dit jaar het fel begeerde VSW schildje uitgereikt? Vanavond
de ontknoping door Ivonne Koedam.
Heilige huizen in de wijk
Dit jaar staat in het teken van het Religieus Erfgoed. Ook in onze
deelgemeente komen steeds meer kerkgebouwen leeg te staan en
dreigen bij gebrek aan alternatieven te verdwijnen. Enkele kerken zijn
behouden gebleven en hebben een nieuwe functie gekregen; voor
andere dreigt de sloophamer. Norman Langelaan maakt de balans
op.
Pauze
Een mooie gelegenheid om alsnog de VSW uitgave “Tempelen en
Begraven” aan te schaffen. Of natuurlijk één van de andere VSW
uitgaven.
DE DOMO DEI AD NOVUM USUM
Van godshuis tot nieuwe bestemming. De bisdommen Haarlem en
Rotterdam hebben in samenwerking met Projectbureau Belvedère een
landelijk onderzoek verricht naar sloop en herbestemmen van kerkgebouwen. Dit project werd gecoördineerd door restauratie-architecte
Nicole Roeterdink, die gespecialiseerd is in het herbestemmen van gebouwen. Vanavond komt zij ons meer vertellen over dit project en
worden er voorbeelden getoond van geslaagde en minder geslaagde
projecten.
Afsluiting

1. Met steun van alle fracties heeft de gemeenteraad van Rotterdam het burgerinitiatief tot
een betere bescherming van ‘Oud Hillegersberg’ onderschreven. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ondertussen bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gevraagd de aanwijzingsprocedure voor beschermd stadsgezicht te starten.
2. Parallel aan de erkenning van de bijzondere kwaliteiten van het gebied heeft de Gemeenteraad gevraagd het Beeldkwaliteitplan van Hillegersberg op korte termijn te herijken,
zodat de bevindingen ervan meegenomen kunnen worden bij de vaststelling van het in
procedure zijnde ontwerp-bestemmingsplan “Kern en Plassen”.
3. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de door het Dagelijks Bestuur van de
Deelgemeente voorgestelde verbeteringen van het bestemmingsplan vrijwel volledig overgenomen en in het ontwerpplan laten verwerken.
4. Het Dagelijks Bestuur van de Deelgemeente heeft besloten af te zien van het uitbreidingsplan in de tuin van het Raadhuis aan de CNA Looslaan.
5. De restauratie van het Baarhuisje aan de Ringdijk is gereed en heeft samen met het begraafplaatsje de status van “Gemeentelijk Monument” gekregen.

Leden van gemeenteraadscommissies overtuigden
zich ervan dat ‘Oud Hillegersberg’ tot beschermd
stadsgezicht moet worden aangewezen.

En toch is onze missie nog niet geslaagd en is het dus te vroeg om victorie te roepen.
Het ontwerp bestemmingsplan Kern en Plassen is weliswaar op veel punten verbeterd, maar
in essentie blijven onze bezwaren tegen het plan ongewijzigd. De Deelgemeente erkent nu dat
het gebied bijzondere kwaliteiten heeft, maar heeft nog geen heldere visie wat die kwaliteiten
zijn en hoe deze beschermd en zo mogelijk verbeterd kunnen worden. Aan het bureau HKB
is ondertussen de opdracht vertstrekt het op 2 maart 1999 vastgestelde Beeldkwaliteitplan
van de Deelgemeente te actualiseren. Maar kennelijk kan niet worden gewacht op de daaruit
komende adviezen en wordt er nu naar gestreefd het bestemmingsplan zo snel mogelijk vast
te stellen. De waan van vandaag gaat daarmee boven de kwaliteit van morgen.
We moeten het groene karakter van de Bergse Plassen beschermen, de zichtbaarheid van de
plassen verbeteren en de oevers beter openbaar toegankelijk maken. Het bestemmingsplan
staat echter toe dat de Straatweg verder dichtgebouwd kan worden en ook worden er
appartementengebouwen pal aan de oevers van de Bergse Achterplas mogelijk gemaakt.
We moeten ook het kleinschalige karakter van de dorpskern behouden en de verkeer- en
parkeerdruk verminderen. De schaalvergroting van nieuwe winkelontwikkelingen (Albert
Heijn XL en Cossee-terrein) dreigen echter de ‘dorpse’ kwaliteiten te verdrukken.
Dat kan en mag niet de bedoeling zijn. De VSW zal er alles aan blijven doen de kwaliteit van
het gebied te behouden en te versterken. We gaan voor het “happy end”.
Hans Mani,

voorzitter VSW.
Op de omslag: Het gerenoveerde baarhuisje
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Eindelijk was het dan zover...

Baarhuisje officieel in
gebruik genomen

In het baarhuisje bevallen
Inmiddels hebben we op 13 september de
Open Monumentendag meegemaakt.
Natuurlijk waren de hekken van het kerkhofje
en het baarhuisje aan de Ringdijk vroeg open.
Dat was maar goed ook want om 10.15 uur
kwam de eerste bezoeker al binnen. Een

Na jarenlang overleggen, letterlijk en figuurlijk breken en bouwen, zoeken naar oplossingen voor niet geringe
financiële problemen, kon dan eindelijk op 21 juni 2008 het baarhuisje op het voormalig kerkhofje aan
de Ringdijk feestelijk worden geopend en in gebruik genomen. Was burgemeester Ivo Opstelten helaas verhinderd,
wethouder Hamid Karakus was een waardige en enthousiaste vervanger.

buurtbewoner, die zoals velen, nieuwsgierig
was naar wat hier nu toch eigenlijk te zien en
te doen was. En zo ging het de hele dag door.
Zo veel belangstelling, zo veel
geïnteresseerden naar de geschiedenis van

In ons halfjaarlijks blad “Tussen Wilgenplas
en Rotte” hadden we onze leden uitgenodigd
voor deze happening. En al degenen die ons
de afgelopen jaren financieel of op andere
wijze hadden bijgestaan om de restauratie te
realiseren, hadden een persoonlijke invitatie
ontvangen. Gelukkig toeval of was het ons
gegund ... in deze herfstige zomer troffen wij
het met een zomerse dag. Velen van u hadden
gehoor gegeven aan onze uitnodiging. Het
gebiedje voor het baarhuisje bleek bijna te
klein voor alle aanwezigen. En, hoewel ik over
een panoramalens op mijn fototoestel
beschik, twee opnamen waren niet genoeg
om alle aanwezigen op de foto te krijgen.
Op de achtergrond van het feestgewoel leek
alles volmaakt geregeld maar op zo iets doms
als een falend koffiezetapparaat hadden we
niet gerekend! Edoch, met kunst en vliegwerk
werd ook dat probleem snel opgelost en kreeg
iedereen zijn kopje koffie.
Onze voorzitter Hans Mani was tot zijn grote
spijt wegens bezigheden buiten Europa
afwezig. Maar Agnes van Zoelen wist op even
hartelijke wijze wethouder Karakus te
verwelkomen en met een openingsspeech de

Vele belangstellenden waren naar de opening van het
baarhuisje aan de Ringdijk gekomen.
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plechtigheid in te leiden. Ivon Koedam, die
indertijd bij haar afscheid als voorzitter van
de deelgemeente financieel de eerste steen
legde voor de restauratie van het baarhuisje,
sprak na haar.
En toen was het de beurt aan de wethouder
voor een serieuze speech waarin hij duidelijk
zijn waardering uitsprak voor het initiatief
van de VSW. Aan het einde daarvan onthulde
hij samen met Agnes van Zoelen een
documentatie-bord bij de ingang van het
kerkhofje. Dat maakt tevens een einde aan
alle Indianenverhalen die over het kerkhofje
al jaren en jaren de ronde doen.
Daarna knalden de champagnekurken. Helaas, hadden we door een communicatiestoornis de verkeerde glazen, maar de vreugde was
er niet minder groot om en iedereen was gelukkig en blij. Vooral Norman Langelaan die
jarenlang onvermoeibaar de restauratie heeft
begeleid. En heus, die verliep niet altijd op
rolletjes. Jammer dat hij na een pijnlijke uitglijer in de modder van het baarhuisje, een
paar dagen voor de opening, nu genoegen
moest nemen met een stoel en krukken. Desondanks genoot hij zichtbaar van alle bewon-

dering voor de fraaie restauratie. En - ere wie
ere toekomt - zonder het werk van Norman
Langelaan was het niet, of zeker niet zo fraai,
gelukt.
Inmiddels had ook een bijzonder orkestje van
de Stichting Kunstzinnige Vorming zijn
plaats onder het baldakijn ingenomen en
klonk laat-middeleeuwse muziek zo passend
op deze bijzondere locatie. Jammer was dat
het vele verkeer over de Ringdijk het effect
nadelig beïnvloedde. Maar ja, we wonen nu
eenmaal in de grote stad! Duidelijk werd wel
dat de plek zich buitengewoon goed leent
voor zo’n bijzondere manisfestatie. En aan
het geluid valt nog wel iets te doen!
Voor de geïnteresseerden in het Berg- en
Broekpark onder ons was er tweemaal gelegenheid onder de deskundige begeleiding van
Frans Advokaat, voormalig medewerker van
het natuur- en milieucentrum Wilgenhof bij
de kinderboerderij, en van Jack Hemelraad,
deskundige van het Hoogheemraadschap van
Schieland, hun nieuwsgierigheid te bevredigen. En wie waren er het meest geïnspireerd?
De beide begeleiders of de weetgierige wandelaars?

Onthulling van de plaquette bij de opening van het baarhuisje.
Links Agnes van Zoelen, rechts wethouder Hamid Karakus.

De gehele middag bleef het kerkhofje voor
het publiek geopend en menig burger en
passant kwam toch eens nieuwsgierig kijken
wat hier nu wel aan de hand was.Vaak ontspon
zich een goed gesprek en onze boekenstand
deed ook goede zaken. Om 17.00 uur
tenslotte ging het hek weer op slot. Wij waren
moe maar voldaan, zoals dat heet. Bij alle
passende gelegenheden zal het weer open
gaan voor het publiek zoals bijvoorbeeld op
Open Monumentendag in september.
Intussen is het baarhuisje in gebruik genomen
voor bestuurs- en commissievergaderingen.
Dus als u ‘s avonds het licht ziet branden, alle
kans dat we druk aan het werk zijn!
Maar we rusten niet op onze lauweren! Het
volgende plan: de restauratie van het
bijzonder hek met de tekst “Gedenk te
sterven”. Dan is de klus pas echt geklaard.

Tijdens twee rondleidingen kon men ervaren wat een
prachtig natuurgebiedje het Berg- en Broekpark aan
het worden is.

het complex. Het zag er dan ook prachtig uit
...ondanks het aanvankelijk miezerige weer...
die statige groene kathedraal van oude
bomen, nog dik in het blad, met daaronder
niet langer een vervallen gebouwtje maar een
prachtig gerestaureerd baarhuis dat tot grote
vreugde en trots van de VSW het predicaat
“Rotterdams monument” verkreeg.
Het was voor ons een grote verrassing dat
zelfs een achter-, achternicht van de Weduwe
Nicolaas (degene die indertijd de grond
verkocht aan de toenmalige gemeente
Schiebroek) op bezoek kwam. De nazaat van
‘de Weduwe’was uiterst geïnteresseerd in de
documentatie die voorhanden was en heeft
urenlang zitten bladeren en lezen.
Tenslotte, we wisten dat er een aantal
vreemde verhalen over het kerkhofje de ronde
deed, was er ook een bezoeker die mij vroeg
hoe en waar die vrouwen uit Schiebroek die

Iet Heetman-van Riel,

in het baarhuisje kwamen bevallen, dat dan

commissie Promotie & Voorlichting.

in hemelsnaam deden... nou ja, u begrijpt dat
was voor mij de mop van de week!
Norman Langelaan heeft de restauratie intensief
begeleid.

De plaquette is vanaf de straatzijde
goed te lezen.

Iet Heetman.

Een bestuursvergadering in het baarhuisje. V.l.n.r. Wim Meijer, Marius Heijenk, Jack Fens,
Hans Mani, Agnes van Zoelen en Norman Langelaan.

5

De domo dei ad novum usum

In Nederland is er een groot scala aan woonkerken te vinden. Maar liefst 126 van de 928
kerken uit het Inventarisatieproject zijn herbestemd tot woningen. De goede en minder
goede voorbeelden vormen een goede les voor

de herbestemmingsopgave. Zo is de Martinuskerk in Utrecht één van de eerste voorbeelden uit 1988. De kerk is volledig volgebouwd
en het exterieur is met uitzondering van de
oranje kozijnen vrij behouden gebleven. Een
opvallender exemplaar uit Utrecht is de Heilige Hartkerk, herbestemd in 2000. In het interieur is veel ruimte open gelaten, in het exterieur vallen modern vormgegeven dakkapellen en gevelpartijen op. De Jozefkerk in Zwolle is van een geheel andere orde. In 1997 is de
architect vrij rigoureus te werk gegaan. Daken
en gevelwanden zijn gesloopt om een vernieuwend samenspel te creëren tussen binnen en
buiten, oud versus nieuw. De kunst is om gevelopeningen te ontwerpen in stijl met het bestaande gebouw en de kerk zó in te richten dat
in gedachten de overgebleven kerkdelen tot
één ruimte te reconstrueren zijn.
Belangrijker dan de bouwkundige aspecten
zijn echter de belangrijke plaatsen in een kerk,
zoals het priesterkoor, maar ook kerkelijke elementen, zoals wijdingskruisen, wijwatervaten,
beelden en glas in loodramen. Hoewel het
handhaven van deze vaste inrichtingsvoorwerpen sterk afhangt van de toelaatbaarheid van
het kerkgenootschap is een waardige omgang
essentieel. Een biechtstoel als meterkast is misschien wel komisch of praktisch, maar voor de
kerkgangers zal het een doorn in het oog zijn.

De sloop van de Koninginnekerk in 1972.

Koninginneflat in 1974.

Van godshuis tot
nieuwe bestemming
Nicole Roeterdink belicht op de ledenbijeenkomst van 12 november de voors en tegens van het herbestemmen
van kerkgebouwen. Hierbij alvast een voorproefje van haar lezing waarin ze tot de conclusie komt dat veel mogelijk is, zolang er maar respectvol met de kerkgebouwen wordt omgegaan.
Het herbestemmen van kerken is een emotioneel gebeuren. Iedereen denkt er wat over te
mogen zeggen en daarbij worden veel (voor)
oordelen uit de kast getrokken. Het kerkgenootschap zou een voorkeur hebben voor slopen, de gemeente zou nieuwe plannen tegenwerken en actiegroepen maken het kerkgebouw het liefst tot monument. De omwonenden ondersteunen dit initiatief van harte,
want zij zien hun rustieke uitzicht liever niet
veranderen in een blik op weer zo’n foeilelijk
appartementencomplex. En de kerkgangers,
die hebben het nakijken in deze als maar
waarden-lozere tijd. Maar wat gebeurt er nu
werkelijk?
In dit jaar van het religieus erfgoed is de behoefte aan exacte getallen groot. Is het waar
dat de Katholieke Kerk meer kerken heeft gesloopt dan de Protestantse Kerk in Nederland? Hoeveel kerken zijn er nu daadwerkelijk tapijthal of supermarkt geworden? Moet
een kerkgebouw een monumentenstatus hebben om voor behoud kans van slagen te hebben? De bisdommen Haarlem en Rotterdam
hebben in samenwerking met Projectbureau
Belvedère een landelijk inventarisatieproject
opgestart om de feiten over herbestemmen en
sloop vanaf 1970 op een rijtje te zetten. Op
basis van deze harde cijfers wordt het herbestemmingsvraagstuk gedeëmotionaliseerd en
kan er rationeler over de toekomst van kerkgebouwen worden gediscussieerd. Half oktober zal het onderzoek worden afgerond.
Een voorzet op de cijfers uit het Inventarisatieproject Herbestemde Kerken geeft aan dat
er meer dan 900 kerken hergebruikt zijn met

uiteenlopende functies. De Christus Verrijzenis in Wageningen is in 1990 herbestemd
tot rouwcentrum. De Heilige Maagd in Bergen op Zoom (1990) is een bekend voorbeeld
van een schouwburg. In de Bernadettekerk in
Helmond is een supermarkt ingebouwd. Of
deze functie als passend of niet-passend worden beoordeeld is zeer persoonsgebonden.
Als deze grens wordt getrokken tussen zondermeer commercieel als ene uiterste, cultureel commercieel als neutrale middenmoter
en niet commercieel als andere uiterste, dan
kan gezegd worden dat bijna 43% niet passend wordt herbestemd, 26% neutraal en nog
eens 26% wel passend.
Uit de inventarisatielijst blijkt dat het grootste
aandeel afgestoten kerken na 1970 is gesloopt.

De Koninginnekerk in 1908 nog in volle glorie.
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De sloop van een kerk is een triest aangezicht.
Neem de Koninginnekerk in Rotterdam. Dit
prachtige voorbeeld van neorenaissance is in
1972 gesloopt. In 2007 is de Koninginnetoren
op het terrein bijgebouwd. Het complex met
woningen voor ouderen doet nog enigszins denken aan een kerk met zijn symmetrische toren en
een schip als hoofdmassa. Maar was het beeld
niet van grotere schoonheid geweest als er woningen ín de Koninginnekerk waren gebouwd?

Woonkerk

Gelukkig is er binnen het herbestemmen van
kerken ook veel goeds te melden. Het Inventarisatieproject heeft hier inmiddels een goed
overzicht van. Zolang er respectvol met de
kerkgebouwen om wordt gegaan is er voor
alle partijen, inclusief de kerkgenootschappen, veel mogelijk. Gezien er in de nabije toekomst veel kerken hun deuren zullen moeten
sluiten ligt hier voor architecten, gemeenteambtenaren en monumentenzorgers een berg
aan uitdagende en bijzondere opgaven.

VSW bijeenkomst
Op de VSW-bijeenkomst van 12 november
2008 zal er een lezing gegeven worden over
het herbestemmen van kerken. Er zal uitleg
gegeven worden over het Inventarisatieproject
Herbestemde Kerken, waarbij de onderzochte
statistieken worden toegelicht. Er zullen
voorbeelden gegeven worden van geslaagde
en minder geslaagde projecten. Vervolgens
zal het ontwerp voor de Sacramentskerk in
Den Haag als basis gebruikt worden om aan
te geven welke knelpunten er zijn en welke
ontwerpbeslissingen er genomen moeten
worden voor verschillende bouwkundige
aspecten maar ook kerkgebonden elementen.
Zie ook www.nicoleroeterdink.nl.
Nicole Roeterdink.

De Koninginnetoren in 2007.
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Jack Fens (links bij de boom) vreest dat de bebouwing op het achterliggende binnenterrein met 18 meter te hoog
wordt voor de aansluitende lage bebouwing aan de Bergse Dorpsstraat.
“Getracht moet worden de bebouwing aan de Dorpse kant lager te houden, bijvoorbeeld maximaal 14 meter.”.

Ruimtelijke ontwikkelingen in Hillegersberg-centrum

‘Er staat
ons dorp
een grote
ingreep
te wachten’

Bestuurslid Jack Fens is van plan regelmatig over de ruimtelijke ontwikkelingen in het Hillegersbergse
centrum te berichten. In deze eerste bijdrage komt de procedure van het bestemmingsplan Kern en
Plassen aan bod en de uitbreiding van het winkelgebied Bergse Dorpsstraat.
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Er gaat heel wat gebeuren in het centrum van
Hillegersberg op het gebied van bouwen en
wonen.
Allereerst de verheugende initiatieven tot
aanvraag van een rijksbeschermd stads-en
dorpsgezicht voor de plassen en de oude
dorpskern. Dit zogenaamde burgerinitiatief
van de VSW, de vereniging Bergse Plassen en
de vereniging tot Behoud van Kern en Plassen, is zeer positief ontvangen door zowel de
Deelgemeente als op de Coolsingel. Wij
hopen dat hiermede een belangrijke stap is
gezet tot behoud van de kwaliteit van ons
dorp dat velen zo dierbaar is. Deze procedure duurt lang zodat het nieuwe, thans in procedure zijnde, bestemmingsplan “Kern en
Plassen” met een overwegend conserverend
karakter, eveneens van groot belang is. Alle
nieuwe ontwikkelingen voor het gebied van
de oude dorpskern en beide Bergse Plassen
moeten hierin worden ingepast.
De fase van voorontwerp en daarop volgende inspraak is thans voltooid. Zeer vele bewoners en betrokkenen hebben, na de diverse
voorlichtings-bijeenkomsten van de VSW en
de Deelgemeente, hun zienswijze gegeven en
het Dagelijks Bestuur heeft dit alles verwerkt
in een advies aan het College van B&W. Dit
overigens na bespreking in de commissie RO
en de deelgemeenteraad, waar diverse moties
hierover zijn aangenomen. De positieve conclusie kan zijn dat heel veel van de inbreng is
verwerkt in dit advies, en dat dit vrijwel geheel is overgenomen door het College van
B&W en de gemeenteraad.

Horeca
Zo is de uitgebreide bebouwingsmogelijkheid van bouwen in de tuinen achter de
Straatweg sterk ingeperkt en is er is een maximum gesteld van 25m straatlengte bij nieuwe
bouwprojecten, bij een bouwdiepte van max
30m vanaf de Straatweg. Verder is het plan
voor pontons langs de Weissenbruchlaan en
horeca op de landtong aldaar van de baan.
Over de locaties Lommerrijk en Plaswijck
zijn de gemoederen hoog opgelopen. Er is
grote strijdigheid tussen de wensen van de
ontwikkelaars en bewoners, maar mijn/onze

conclusie is dat er een “redelijk”compromis is
ontstaan. De maximum hoogte bij Plaswijck
is gesteld op 14m met een uitwijk van 16m
voor 1/3 van het oppervlak. Een probleem is
wel dat de aangegeven horecabestemming
van minimaal 300m2 exclusief terras met
openbare toegankelijkheid van de plasoever
niet kan worden afgedwongen. Ook bij Lommerrijk is een beperking gesteld aan bouwoppervlak en hoogte, en de wens de landtong aldaar niet te bebouwen. Vanaf 5 september is
het ontwerp-bestemmingsplan gedurende zes
weken ter visie gelegd. Wederom kan er op
worden gereageerd, maar nu bij het College
van B&W.
De uitbreiding van de deelgemeente-secretarie aan de CNA-Looslaan is niet meer aan de
orde, na de vele bezwaren die hiertegen zijn
ingebracht. Na jarenlange discussie over deze
uitbreiding is nu het besluit genomen niet op
deze locatie verder te gaan en een nieuw plan
te maken langs de Argonautenweg. Al met al
een besluit waar velen tevreden mee zijn, ook
de deelraadsleden. Thans wordt onderzocht
in hoeverre de bestaande secretarie een (deels)
openbare functie kan blijven bekleden.

te hoog voor de aansluitende lage bebouwing
aan de Dorpsstraat en de Oude Raadhuislaan.
Een dergelijke grote ingreep vraagt een brede
bezinning en advisering.
Via een aantal moties in de deelgemeenteraad
is getracht de hoeveelheid kantoorruimte te
beperken en de bebouwing aan de “dorpse”
kant lager (maximaal 14m) te houden. Ook
is het Dagelijks Bestuur gevraagd om een betere onafhankelijke advisering van de ruimtelijk-kwalitatieve aspecten door het Welstandstoezicht en via een actualisering van het
beeldkwaliteitenplan door een extern bureau.
Dit plan zal dan worden ingepast in de Koepelnota Welstand als een zogeheten “gebiedsparagraaf ”. Een adviesgroep van bewoners
en hun organisaties zal hierbij ook een adviserende rol spelen; ook de VSW is voornemen hierin een belangrijke rol te vervullen.
Wordt vervolgd.
Jack Fens.

September 2008
Hier zou de doorgang van
de zogeheten ‘Cossee’-locatie moeten komen.

Bouwmassa
Een andere grote ingreep is de uitbreiding van
het winkelcentrum van Hillegersberg op de
zogenaamde “Cossee”-locatie, het binnengebied tussen Bergse Dorpsstraat en de Olympusflat. Hier moet 4000m2 winkel-oppervlak komen en verder kantoren, maatschappelijke doeleinden en woningen. Dit zal, na
de bouw langs de Weissenbruchlaan en Freericksplaats in de zestiger jaren van de vorige
eeuw, de grootste ruimtelijke ingreep worden
in Hillegersberg.
Men is overwegend van mening dat een
dergelijke uitbreiding een aanwinst kan
vormen voor ons winkelgebied maar er
kunnen grote vraagtekens gezet worden bij de
grote bouwmassa en hoogte en bij de vele m2
kantoren en overige voorzieningen die ons
inziens niet bijdragen aan de kwaliteit van het
winkelcentrum. Hierdoor wordt een te grote
druk gelegd op de opnamecapaciteit van deze
beperkte ruimte en is de bebouwing met 18m
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Bomen over bomen in de wijk

Nog eens ‘Tempelen en Begraven’

Een straatboom die
een stootje kan hebben
Boomdeskundige Frans Prins heeft zich laten strikken: hij heeft toegezegd regelmatig een bijdrage aan Tussen
Wilgenplas & Rotte te leveren over bijzondere bomen in de deelgemeente. Hieronder zet hij alweer z’n zevende
boompje – de honingboom – op.
Enige jaren geleden heeft de Gemeente Rotterdam gezorgd voor een nieuwe beplanting van
de Weissenbruchlaan. Men heeft honingbomen neergezet met als bijzonderheid: vóór de
winkels de treurvorm, naast de gewone vorm.
In vakkringen heet de boom Sophora Japonica en de treurvorm Sophora Japonica ‘Pendula’. Hij wordt tegenwoordig veel aangeplant
en het is een goede straatboom, die een stootje kan hebben (Wat onder meer te zien is aan
het exemplaar dat naast het bruggetje voor
werf Donkers staat, die veel te lijden had van
de bouw aldaar afgelopen jaren).
Momenteel (ik schrijf dit eind september)
staan ze in bloei. De witte bloemen staan in
tot 30 centimeter lange pluimen. Het zijn
‘vlinderbloemen’. Ze behoren dan ook tot de
vlinderbloemfamilie (Fabaceae) waar acacia
en gouden regen ook toe behoren.

Langs de winkels op de Weissenbruchlaan staan
treur-honingbomen.

Het leuke van deze bomen is dat ze nu al – op
jeugdige leeftijd – bloeien. Meestal duurt het
vele jaren voordat ze in bloei komen. De
pendula, de treurvorm, bloeit bijna nooit. De
bladeren van de honingboom zijn gespreid en
geveerd, behaard aan de onderkant. Typisch
zijn de groene rolronde twijgen.

Gelukkig hebben
we het boekje nog
Met – wat nu blijkt - vooruitziende blik werd eind 2005 het boekje ‘Tempelen en
Begraven’ door de VSW samengesteld en uitgegeven. Want wat we toen al
vreesden, zien we nu met rasse schreden naderbij komen. Namelijk het moment
waarop een aantal kerken definitief aan de eredienst zal zijn onttrokken. Wellicht
zelfs gesloopt.
De Pauluskerk in Schiebroek is al gesloten, de Christus Koning kerk onderging
eind september hetzelfde lot. Ook in de Messiaskerk en de Vredevorstkerk
worden geen diensten meer gehouden. De Alexanderkerk in Terbregge is al jaren

De boom hoort thuis in China en Korea en
is ongeveer in 1750 ingevoerd in Frankrijk.
De pendulavorm is in 1827 in Engeland
ontwikkeld.

dicht maar gelukkig kon, doordat er een ander gebruik aan werd gegeven, het
karakteristieke gebouw aan de Rotte worden behouden.
De VSW speelt in op die ontwikkelingen en zal in de november-bijeenkomst aan
het onderwerp ‘nieuw leven voor kerkgebouwen’ ruim aandacht besteden. Zie
daarvoor elders in dit blad.

Enkele volwassen exemplaren zijn te zien in
het bos langs de Rotte bij de molen aan de
Rechter Rottekade; kijk naar de tweede
boom op het pad evenwijdig aan de Rotte,
vanaf de Molenhoek. Deze zijn daar vrijwel
zeker geplant door het vroegere hoofd van de
Rotterdamse groenvoorziening, de heer
Vink. Een zeer enthousiast bomenliefhebber
die veel betekend heeft voor het ‘groen’ van
Rotterdam.

Maar waar ik op wil wijzen: in dat fraai uitziende boek ‘Tempelen en Begraven’
staan alle godshuizen van de deelgemeente afgebeeld en beschreven. Bedenk,
zoals altijd bij de VSW, de oplage is beperkt. Dus voor nu en de toekomst: voor
6.50 euro hebt u een prachtig document en een waardevolle herinnering.
Iet Heetman-van Riel

commissie Promotie & Voorlichting.

Frans Prins.

Dit exemplaar heeft het zwaar te verduren gehad.

Het VSW-boek
‘Tempelen en Begraven’
omvat de
(voormalige) gebedshuizen
en kerkhoven
in de deelgemeente.

De vrij recente beplanting aan de plaszijde van de
Weissenbruchlaan bestaat uit honingbomen.
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Achterkleindochter van ‘de weduwe Nicolaas’:

‘Ze regeert
over het graf
heen’

“Het was er één met haar op d’r tanden. Tenminste dat zei mijn vader altijd,” zegt Nel Mulder-Nicolaas, achterkleinkind van de bekende Weduwe Nicolaas. Jawel, dezelfde weduwe die ooit eiste dat haar graf op het begraafplaatsje aan de Ringdijk in Schiebroek nooit geruimd zou mogen worden. Nel is er trots op dat ze zo’n ‘stoere’
overgrootmoeder heeft.

Gerritje Nicolaas-Bak als bruid.

“Mijn vader was één van haar kleinkinderen.
Hij was het jongste kind van Jacob, en die was
weer een zoon van Gerritje Nicolaas-Bak,
want zo was haar naam. Mijn vader vertelde
graag over vroeger, over z’n opoe, en ik vond
het altijd leuk om die verhalen te horen.”
De familiegeschiedenis is – tot vreugde
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van Nel - opgetekend door achterneef Dirk
Kranendonk. “Dirk is een kleinzoon van Neel
Kranendonk, de oudste zuster van mijn vader.
Ik ben wel blij dat hij de moeite heeft gedaan
om de stamboom uit te pluizen. Ik lees er
namelijk regelmatig in, het is een mooie aanvulling op de verhalen van mijn vader”.
In het boek staat te lezen dat de Gerritje Nicolaas zestien kinderen heeft gehad. Nel:
“Acht ervan zijn overleden. Bijna allemaal zo
rond een jaar oud. Er is zelfs een kind gestorven op de dag dat een nieuw kind geboren
werd. Erg is dat, hè. Ja, dat mens heeft wel geleden. Dat moet wel. In die tijd gingen veel
kinderen dood. Op het kerkhofje liggen ook
heel veel kinderen begraven.”
Gerritje Bak wordt in 1841 geboren in
Ouderkerk aan den IJssel. Ze trouwt op 19 april
1861 met Hendrik Nicolaas. Het jonge paar
gaat wonen aan de Ringdijk in de gemeente
Schiebroek. Nel Mulder laat de foto’s zien die
op de trouwdag van Gerritje en Hendrik
gemaakt zijn. “Kijk eens, toen was ze twintig.
Ze lijkt veel ouder”. De foto’s tonen twee
goedgeklede, jonge mensen die met strakke
gezichten naar de fotograaf kijken. Hendrik
overlijdt in 1892 en Gerritje gaat daarna als ‘de
weduwe Nicolaas’ door het leven.

Appelsienen met kerst
Nels vader groeide zelf ook in Schiebroek op.
Dichtbij z’n opoe. Nel: “Waar nu de brug
over de weg naar Plaswijck is, daar stond haar
huis. Er was ook een tuinderij, daar moest
mijn tante Neel vaak in werken. Bonen
plukken. Mijn vader vertelde dat ze met
kerstmis altijd naar ‘opoe’ toegingen. Dan
kreeg-ie van die grote appelsienen! Hij was
tien jaar toen ze in 1920 overleed.”
Nel Mulder vraagt zich af waar de schouw is
gebleven die in de woning van ‘opoe’ zat.
“Het was een schouw met de afbeelding erop
van de reuzin Hillegonda met schortje. Toen
het huis werd afgebroken is die schouw naar
een museum gegaan. Misschien de Dubbelde
Palmboom of het Historisch Museum. Ik zou
graag willen weten waar die schouw terecht
gekomen is. Hopelijk weet iemand dat.”
Rond 1900 kwam de gemeente Schiebroek
bij Gerritje Nicolaas aankloppen voor een
perceel grond waarop een begraafplaatsje ingericht zou kunnen worden. Nel Mulder:
“Volgens mijn vader heeft ze gezegd: ‘jullie
mogen m’n land onteigenen, maar dan wil ik
hier op het kerkhofje begraven worden.’ Het
was er één met haar op d’r tanden. Wat zij
wilde moest gebeuren. Ze wilde een eeuwig-

Hendrik Nicolaas
op zijn trouwdag.

De weduwe
keek vanachter
het raam naar
haar zoon Jacob
(opa van Nel Mulder)
met paard.

durend grafrecht. M’n vader zei nog: ‘ze regeert na haar dood nog. Over het graf heen’.
Volgens hem moet ze een heel groot stuk land
bezeten hebben, want er is ook land van haar
gekocht voor woningbouw. Ze kon er maar
niet bij dat daar allemaal woningen gebouwd
zouden worden. Er stonden toen in Schiebroek maar enkele boerderijtjes.”
Er zijn regelmatig plannen geweest om de dodenakker aan de Ringdijk te ruimen. Het is
immers een prachtige locatie voor woningbouw. Maar omdat het graf van de weduwe
niet geruimd mag worden, zijn de bouwplannen nooit doorgegaan. Inmiddels zijn de begraafplaats en het – door de VSW gerestaureerde – baarhuisje tot gemeente-monument
verklaard. De achterkleindochter van ‘de weduwe’ is blij dat de VSW de hekken van het
begraafplaatsje regelmatig open zet. “Nu hoef
ik niet meer door het hek te gluren. Dat heeft
m’n vader ook jaren gedaan. Vroeger groeiden
achter het hek altijd van die mooie bloemetjes,
Lelietjes van Dalen. Nu hebben ze daar aan de
straatkant grind gelegd. Dat is wel jammer.”
Wil Baghuis.

Nel Mulder met de uitgave Tempelen en Begraven.
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Slechts een klein laagje zand was voldoende
om de oneffenheden te egaliseren.

Herbestrating Kerkstraat en omgeving

Anno 2008 een
werkelijke aha-erlebnis
De onlangs uitgevoerde herbestrating van de Kerkstraat riep bij bestuurslid Jack Fens herinneringen op waar hij
met plezier aan terugdenkt omdat het destijds – nadat de geschrokken buurt zich verenigde - tenslotte toch nog
goed kwam.
De Kerkstraat en directe omgeving wordt
thans herbestraat; velen van u hebben dit
gezien en/of aan den lijve ondervonden
wanneer er bijna radeloos een parkeerplekje
werd gezocht en niet gevonden.
Een werkelijke “Aha-erlebnis” overviel mij recent toen aan de straat werd begonnen. Toegegeven, het was bekend dat deze herbestrating er aan zat te komen, maar toch. Vaak
komt een vertraging, dan reken je er op en
dan duurt het toch nog een tijdje voordat de
uitvoering plaatsvindt. Maar nu is het toch
gaande.
Vanwaar deze herkenning? Toen wij er kwamen wonen in 1974 - toen nog met zijn drieën - waren er eveneens plannen tot herbestrating. Dit gaf aanleiding tot veel rumoer in de
buurt, want alles “ging op de schop” dat wil
zeggen het straatwerk, maar ook de leidingen
en het riool, en dat betekende dat je zelf maar
moest zorgen dat de nieuwe huisaansluiting
er kwam, want dat behoorde niet tot de taak
van de gemeente vreemd genoeg.
Toen de eerste tekening kwam was dat even
schrikken, een uitvoering als “standaardstraatje” maar dat was het toch niet? De oudste
straat van Hillegersberg tussen kerk en raadhuis. Dat vraagt toch veel meer aandacht en
respect? De buurt verenigde zich, er kwamen
hoorzittingen en zowaar: er werd een
buurtorganisatie opgericht die zich met deze
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herbestrating bezig ging houden. Hieruit ontstond later de Stichting Buurtwerk Oud-Hillegersberg en weer later bewonersorganisatie
Boberg, die de laatste jaren een kwijnend bestaan leidde, maar nu als nieuwe bewonersorganisatie weer nieuw leven wordt ingeblazen.
De wens was om het historisch karakter tot
uitdrukking te laten komen in het straatwerk
en het straatmeubilair. In nauw overleg met
de toenmalige ontwerper/ster van de dS+V
(toen nog gewoon Stadsontwikkeling) Loeki
Laurtentiu werd een nieuw plan gemaakt.
Een heel mooi plan waarin historisch straatmateriaal en vormgeving tot uiting werd gebracht. De aansluitende straten zouden eveneens in gebakken materiaal worden uitgevoerd met een aangepaste vormgeving waar
zijstraten uitkwamen op de “hoofdstraat” de
Adriaen van der Doeslaan.
In een wekelijks feuilleton in de Koerier, het
huis-aan-huisblad in de wijk, werden de plannen uitgebreid uit de doeken gedaan evenals
het relaas hoe één en ander tot stand was gekomen.
Het eerste nummer van ons eigen feuilleton
“Tussen Wilgenplas en Rotte” ging over deze
herbestrating onder titel “Kerkstraat-oudnieuw-oud”, alweer zo’n 30 jaar geleden.
Het straatwerk in de Kerkstraat, als meest
historische deel, zou zonder expliciet ver-

hoogde trottoirs met banden vlak worden
uitgevoerd van gevel tot gevel met een
rijstraat “dwarsgestraat met zogeheten 7-duimertjes, een molgoot aan beide zijden met
5-duimertjes en het gedeelte voetgangersgebied deels met trottoirtegels waar daar aanleiding toe was, en deels met gebakken klinkers 10-duimers in blokverband. En zo is het
destijds ook uitgevoerd.

Rug van de donk
Omdat deze straat op de “rug” van de donk
ligt, is er van verzakking - een bezoeking in
ons gebied - geen sprake, zodat een herbestrating heel eenvoudig kon worden uitgevoerd
met slechts een klein laagje zand om ongelijkheden te egaliseren. De afspraak, en opdracht
van het DB van de deelgemeente, was om de
herstrating geheel volgens het oude patroon
uit te voeren. Slechts waar een tekort aan onvervangbaar materiaal ontstond mocht hiervan worden afgeweken. De Kerkstraat is nu
vrijwel gereed, op enkele kleine afrondingen
na; we zijn blij dat de deelgemeente het belang
heeft ingezien van een adequate historische
bestrating in de oude kern van Hillegersberg.
Ons dorp verdient het dat veel zorg wordt besteed aan de kwaliteit van de buitenruimte.
Jack Fens

September 2008,.
De ‘historische’ herbestrating van de Kerkstraat
kon heel eenvoudig worden uitgevoerd.
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Het baarhuisje,
een kwestie
van lange adem
Als er iemand opgelucht kan ademhalen dan is het Norman Langelaan wel. Zijn ‘kindje’ het baarhuisje staat er
prachtig gerestaureerd bij. Hij beschrijft hoe het karwei geklaard werd en de moeizame weg die daarvoor gegaan
moest worden.
In 1999 werd er na een motie van Peter van
Dalen , toenmalig raadslid van de Onafhankelijke Partij Leefbare Wijk, door de deelgemeente een flink bedrag ter beschikking gesteld voor
het herstel en redding van het Baarhuisje uit
1904. Bovendien stelde Ivonne Koedam het
geld van haar afscheid als deelraadsvoorzitter
ook ter beschikking voor het baarhuisje.
Omdat er 2002 nog niets was gebeurd, heeft
Kees van Holst, interieurarchitect en deelraadslid van OPLW, de architect Michiel Banning gevraagd een herstelplan te maken, wat
deze om niet deed. Omdat bleek dat met de
beschikbare gelden slechts de buitenkant en
nog wat kleinere voorzieningen konden worden getroffen, ging Kees van Holst op zoek
naar een geïnteresseerde partij, die iets met het
baarhuisje zou willen doen. De VSW wilde het
wel gaan gebruiken, en deze ging daarop op
Norman Langelaan (zittend met kopje koffie) bij de
opening van het baarhuisje. Achter hem staat René
van Zon (met geruit overhemd) te glunderen. Hij
verrichtte het zeer gespecialiseerde voegwerk.

zoek naar de resterende gelden om het pandje
bruikbaar te maken en verder te restaureren.
Het bestuur van de VSW had plannen om
het baarhuisje te gaan gebruiken als vergaderen werkruimte. De kelder zou geschikt
gemaakt moeten worden om als archiefruimte
dienst te gaan doen. Er zou een eenvoudig
pantry in moeten komen om bijvoorbeeld
koffie te maken, te kunnen afwassen. en er
zou een toiletruimte in moeten komen. De
begane grond bestond uit een opbaarruimte
van ca 3.50 x 3.50 meter (de toekomstige
vergaderruimte) en een voorhalletje van 3.5x
1.80 meter (te bestemmen als toiletruimte,
entree met pantry/keukentje en meterkast).
Het baarhuisje was in een slechte staat, alle
gietijzeren ramen waren zwaar verroest en
dichtgetimmerd, zachtboard plafonds aangebracht, het dak was lek, dus het was vochtig.
De kelder (5.30x 3.30 meter) die altijd dienst
had gedaan als tuingereedschaps- en kolenberging was ook zeer vochtig, omat deze

ruimte gedeeltelijk onder de “terp” (opgehoogde begraafplaats) ligt. Veel houtwerk
van de goten, het dakbeschot en (sier)spanten met windveren was behoorlijk aangetast.
Het voeg- en metselwerk was ook slecht.

Fase I in 2004
In deze periode is de buitenkant van het baarhuisje onderhanden genomen. De stalen kozijnen zijn eruit gehaald, ontroest en geëpoxeerd (duurzame verfbehandeling), voorzien van slagvast kunststof “glas”. Doordat de
te lang geworden takken van de naast gelegen
bomen de dakpannen eraf hadden geveegd,
was het dakbeschot plaatselijk verrot, dit
werd waar nodig vervangen.
De dakranden, windveren en de goten bevonden zich in een slechte staat, evenals de buitendakse sierspanten, deze onderdelen werden
gedeeltelijk vernieuwd. De zinken goten en de
hemelwaterafvoeren werden ook vernieuwd.
Er werd isolatie op het dak aangebracht even-

als nieuwe zwart geglazuurde kruispannen De
oude waren, voor zover nog aanwezig, in
slechte staat. De huidige kruispannen zijn nog
steeds gelijkvormig aan die uit 1904!
Omdat wij het huisje als onderkomen voor de
VSW wilden gaan gebruiken, moest er ook
water, elektra en riolering worden aangelegd.
Stoken zouden we elektrisch gaan doen.
Fase I stond onder begeleiding van Michiel
Banning.

Fase II in 2006
Nadat we een subsidie-toezegging hadden
gekregen van het Rotterdamse Bureau
Monumenten, konden we met het voegwerk
beginnen. Ook de vele scheuren in het
metselwerk moesten worden aangepakt.
Gelukkig vonden we een klein maar goed
voegbedrijfje met veel monumentenervaring.
De baas zelf hing acht weken dag in dag uit
tegen de gevel. Eerst alle voegen voorzichtig
uitslijpen, daarna is de gevel met zeer lage druk
stoom schoongespoten, zodat de baksteenhuid niet zou worden aangetast. Dan hete
stoom om alle plantenkiemen te doden en vervolgens metertje voor metertje de gesneden
voegen aanbrengen, in een van tevoren bepaalde kleur voegmortel zonder cement!

Fase III in 2008
We moesten eerst de financiën regelen voor
de laatste fase. Dank zij de stichting Berg en
Broek en de stichting Volkskracht en een
eigen potje van de VSW, waren de kosten van
de eindfase gedekt.
Het ging om het bruikbaar maken van het
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baarhuisje.De strijd tegen het vocht en de
kou. Aan de binnenzijde werd isolatie
aangebracht, die met een gipsplaat werd
afgewerkt. De zeer vochtige kelder moest
van een vloer worden voorzien . Nieuwe en
bestaande ventilatieroostertjes in de muren
moeten de ventilatie van de spouwen en de
ruimte onder de vloer gaan bewerkstelligen,
zodat we een droge kelder krijgen waar we
ons archief met goed fatsoen in kunnen
bewaren. Hier is een kleine voorruimte in
gemaakt zodat je niet meteen van buitenaf
het archief instapt, deze ruimte doet ook
dienst als opslag van het tuingereedschap.
In de entree heeft Kees van Holst een
prachtig mini-keukentje ontworpen en
gebouwd.
De verlichting van de vergaderruimte en
entree is door middel van spotjes aan
staalkabels gerealiseerd. De elektrische
verwarming zal met speciale infraroodpanelen
worden uitgevoerd, welke zeer energiezuinig
zijn en op afstand uit en aan gezet kunnen
worden. Of we hier ook kunnen vergaderen
tijdens bittere kou, zal de praktijk nog moeten
uitwijzen. Het archief wordt verwarmd met
de restwarmte van de luchtontvochtiger die
het vochtniveau op 50% relatieve vochtigheid
houdt, dat blijkt in de praktijk goed te gaan.
Op een paar kleine details na, is alles klaar. Er
wordt al regelmatig vergaderd door het VSW
bestuur en de verschillende subcommissies.
Tot voor kort werd er altijd bij de leden thuis
vergaderd.
We zijn nu bezig al ons archiefmateriaal, dat
tot nu toe decentraal bij de leden thuis lag,

Het nieuwe interieur van links naar rechts:
De vergaderruimte
Droge archiefruimte beneden.
Er werd een prachtig mini-keukentje aangelegd.

te verzamelen. We hebben stellingen op
gebouwd en er komt een aantal grote
ladekasten voor groot-formaat tekeningen.
Er heeft zich al iemand aangemeld die ons
archiefmateriaal wil gaan uitzoeken.
Fase 2 en 3 werden door ondergetekende
begeleid.

Fase IV
Het volgende plan is om het smeedijzeren
hek van de begraafplaats te gaan restaureren.
De vele bout- en schroefverbindingen zullen
losgemaakt moeten, ontroest en met
zinkstofverf worden behandeld en opnieuw
geschilderd. Het hek zal op een nieuw te
storten betonbalk geplaatst moeten worden,
zodat de verschillende delen van het hek niet
meer ten opzichte van elkaar kunnen
verzakken. Wij zullen binnenkort voor dit
project fondsen gaan werven. We zijn al bezig
met verschillende partijen om tot offertes te
komen. Mogelijk is de restauratie in 2009
realiseerbaar. Op het hek staat de tekst
Gedenk te Sterven 1903.
Norman Langelaan
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Waterschapsverkiezingen nieuwe stijl

Wie gaat voor droge voeten
en schoon water zorgen?
Agnes Zoelen, penningmeester van de VSW, roept een ieder op aan de waterschapsverkiezingen in november
mee te doen.
In ons gebied Hillegersberg, Schiebroek, Terbregge zorgt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard voor “droge
voeten en schoon water”. Wij betalen hier met zijn allen waterschapslasten voor en een oud gezegde zegt: wie betaalt, die bepaalt. Eens in
de vier jaar wordt er door ons allen een algemeen bestuur gekozen,
om erop te letten dat het geld goed en doelmatig wordt besteed.
In november van dit jaar is de tijd weer aangebroken om verkiezingen
voor het waterschap te houden. Nieuw dit jaar is dat alle
waterschappen in heel Nederland tegelijkertijd verkiezingen houden
en dat er gekozen gaat worden op een manier, zoals men gewend is bij
gemeenteraads- en kamerverkiezingen: in plaats van het stemmen op
een persoon, moet er op een partij gestemd worden.
Elke belangengroep die iets met water heeft, kon zich als partij laten registreren voor de waterschapsverkiezingen. In eerste instantie was men
van mening dat alleen belangengroepen en niet de bestaande politieke
partijen mochten meedoen, maar later zijn deze toch toegestaan.
In ons waterschap, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, zijn inmiddels twaalf lijsten geregistreerd. Ten eerste een
aantal politieke partijen: CDA, PvdA, VVD, CU en SGP, maar daarnaast ook de Algemene Waterschapspartij , de Islamitische Partij Nederland, Boulevard Rotterdam, DWLK: Helder als water, Stichting Krimpenerwaard op de Kaart, Hollands Tij en tenslotte Water Natuurlijk.

Water Natuurlijk
Van de nieuwe partijen is nog niet veel bekend, maar ik kan u wel iets
vertellen over de lijst “Water Natuurlijk”, omdat ik daar lijsttrekker
van ben. Waterbeheer is van oudsher een niet-politieke zaak is en volgens mij moet dit ook zo blijven. Een waterschap is een functioneel
bestuur, waarin afwegingen gemaakt worden in het belang van water
en alles wat daarmee samenhangt. De bestuurders moeten onafhan-
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kelijk, niet gebonden aan andere partijpolitieke belangen, een beslissing kunnen nemen.
“Water Natuurlijk” is zo’n niet-politieke partij, die is opgericht vanuit verschillende organisaties, zoals de Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Reinwater, de Waddenvereniging, een cultuurhistorische organisatie als Bond Heemschut, de Nederlandse Onderwatersportbond en Sportvisserij Nederland. Organisaties die alle belang
hebben bij een goede waterkwaliteit en mooie natuur. Het is een landelijke partij, die meedoet in alle waterschappen in Nederland.
Natuurlijk staat in deze partij de veiligheid van het waterbeheer voorop, maar daarnaast is “Water Natuurlijk” de meest ‘groene’ partij met
aandacht voor natuur en landschappelijke waarden. Het landschap
moet nadrukkelijk in de besluitvorming meegenomen worden, met
behoud van cultuurhistorische waarden en elementen.
Daarnaast vind deze partij het belangrijk dat bewoners veel meer
bewust worden van water en alles was daarmee samenhangt. Door
bewustwording kan iedereen zijn steentje bijdragen in het oplossen
van problemen met wateroverlast en waterkwaliteit. Voorlichting en
educatie op het gebied van bijvoorbeeld tuininrichting, bestrating,
materiaalgebruik zouden meer aandacht moeten krijgen, om mensen
aan te zetten tot een watervriendelijker gedrag.
Water gaat ons allemaal aan, dus ik roep u op om in ieder geval uw
stembiljet, dat rond 12 november in uw bus valt, te gebruiken. De
stemperiode loopt van 13 tot en met 25 november 2008.
Ik heb mij, na ruim negen jaar zitting op persoonlijke titel in het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard, opnieuw verkiesbaar gesteld voor de partij “Water
Natuurlijk”.

Het Jazzfestival en de VSW
“Hebben jullie ook boekjes over Blijdorp en
Kralingen? Nee? Wat jammer!” Een zomers
geklede mevrouw bladert nog wat in één van
de boekjes die in het kraampje van de VSW
liggen, maar omdat ze allemaal op de deelgemeente Hillegersberg/Schiebroek betrekking
hebben, gaat ze – een beetje teleurgesteld –
verder. En komt dan onvermijdelijk langs de
panelen met foto’s van de diverse panden
waarvan sommige door toedoen van de VSW
van sloop gered zijn. Daar wordt ze opgevangen door VSW’ers die haar met plezier uitleg
geven en al pratend proberen haar voor het
lidmaatschap van de vereniging te interesseren. Dat ze in Kralingen woont wordt pas na
een lang en levendig gesprek duidelijk.

De VSW is weer present op het Hillegersbergse Jazzfestival. Dat is niet zo bijzonder.
Wat wel het vermelden waard is: het regent
niet. Integendeel, het is prachtig weer. Een
straf windje doet het doek over het kraampje
bollen en slaat de pagina’s om van de vele
boekjes die ter inzage liggen. Door de ‘kwartiermakers’zijn de boekjes al op diverse manieren uitgestald. Eerst in stapeltjes en keurig
geprijsd, daarna wat losser, nonchalant opengeslagen, tenslotte verdwijnen de prijskaartjes een beetje uit het zicht en gaat iemand aan
de voorkant van de kraam staan om het langstrekkende publiek rechtsstreeks te informeren. Het blijken steeds goede verbeteringen.
Het levert ook leuke gesprekken op, bijvoor-

beeld over de verdwijnende kerkgebouwen
(Tempelen & Begraven), of gezamenlijk een
luchtfoto zoekend waar je oude straat op staat
(Hillegersberg vanuit de lucht bekeken), over
de verschillende fiets- en wandelgidsjes. Voor
deelgemeentebewoners is er genoeg leuks te
vinden en te zien, daar op de hoek van de
Weissenbruchlaan en de Frericksplaats.
Rond twaalf uur op die zonnige zaterdag komt
aarzelend de muziek op gang. Er komt meer
publiek. Bij de foto-panelen en het kraampje
wordt het drukker. De ‘kwartiermakers’ worden afgelost. Tevredenheid heerst als aan het
eind van de dag de balans wordt opgemaakt.
Er is een behoorlijk aantal boekjes verkocht
en er zijn acht nieuwe leden ingeschreven.

Agnes van Zoelen ,

(penningmeester VSW)
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Stand van zaken in de gemeente...
Bestuurslid Norman Langelaan
bericht over het wel en wee
en de stand van zaken
van een aantal panden
in de deelgemeente. Waarbij
het ‘wel’ gelukkig overheerst.
Tweeling Pieternella en Arendina
gered.
Straatweg 18 en 20 uit 1903 zijn nu gered
(gereed) twee hard roodstenen dubbelpanden met trapgevels, beëindigd met een halfrond ornament. Voorzien van veel pleisterwerk details (een beetje neo-renaissance).
Vlakbij station noord. Enige jaren geleden
zouden de panden gesloopt worden, maar de
voorgevels zouden blijven bestaan. Het toenmalige Blijf van mijn lijfhuis zou nieuwbouw
gaan plegen achter de bestaande karakteristieke bijna gelijkvormige gevels. Op het laatste moment ging dit niet door en werden de
huizen verkocht. Zeer lange tijd werd er aan
de huizen verbouwd om er weer twee woonhuizen van te maken. Door het eerdere ge-

Witte boerderij bij de Irenebrug in Terbregge.
Enige jaren geleden is door inspanning van de VSW de boerderij op
de gemeentelijke monumentenlijst gekomen. Omdat het een
beeldbepalend pand is dat de agrarische oorsprong van Terbregge
vertegenwoordigt. Indertijd zijn er kopers voor het pand gevonden,
die zonder bouwvergunning zijn begonnen aan het opknappen van
de boerderij. Dat mag niet en helemaal niet bij een monumentenpand,
dus werd de bouw stilgelegd. Ondertussen was er een risicovolle
situatie ontstaan, het pand stond ongeveer een jaar lang open zonder
ramen, de kans op brand is dan zeer groot. Met vreugde vernamen we
van de deelgemeente dat er een bouwvergunning is afgegeven, zodat
het pand weer bewoonbaar gemaakt kan worden.
bruik waren er erg veel doorbrekingen gemaakt. Tot 1962 zat er een rusthuis in en later
het jongensinternaat Don Bosco. Een gedeelte van de paalfundering moest vervangen
worden. Nu staan de panden afzonderlijk te

koop. Ze zijn in zijn gered. Aan de achterzijde hebben zij mooie diepe tuinen.
Straatweg 18 en 20 zijn gered. Ze staan
afzonderlijk te koop.

Dreigend verlies aan de Straatweg.
Sinds vele jaren staat pand Straatweg 8 –
daterend van 1898 - leeg, een vrijstaand pand
gebouwd in wat je zou kunnen noemen:
chaletstijl. Het is gelardeerd met horizontale
banden van geschilderd pleisterwerk. Boven
de vensters zitten mannenhoofden en op hun
punt staande tegels. Onder de dakoverstekken
bevinden zich in het zicht sierspanten en een
groot aantal in het oog springende houten
gootsteunen. In de dakvlakken een paar
kleine dakkapelletjes met puntdakjes. De
zijgevels zijn vrijwel gesloten. Al met al een
bijzonder en excentriek uitziend huis. Helaas
raakt het huis door leegstand en gebrek aan
onderhoud langzaam verkrot. Er liggen al
veel dakpannen scheef en sommige zijn er al
afgevallen; de goten raken lek en verstopt.
Dit leidt allemaal tot lekkages, houtrot en
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uiteindelijk zwam. Nog een paar jaar en het
pand kan, als er niet wordt ingegrepen,
gesloopt worden.
Wij hebben deze zorgelijke situatie onlangs
bij de bouwinspecteur gemeld. Helaas is het
moeilijk om een onbewoond pand ‘aan te

schrijven’ en de eigenaren te dwingen tot
onderhoud. Omdat de volkhuisvesting niet
in gevaar komt en er in dit geval geen gevaar
bestaat voor vallende bouwmaterialen op de
openbare weg.
De toestand van Straatweg 8 baart zorgen.

Boterdorpse verlaat.
Al enige tijd worden de wallenkanten van de Boterdorpse Verlaat
gestut. Instortingsgevaar dreigt. Ook zijn de sluisdeuren in een
behoorlijk slechte staat.Van Bureau Monumenten hebben we
vernomen dat er een restauratieplan op handen is voor dit
rijksmonument. Als de sluisdeuren bezwijken kan er een gevaarlijke
situatie ontstaan. Normaal staan er, als de sluis buiten gebruik is, twee
stel sluisdeuren dicht. Op dit moment staat er maar één stel dicht en
het andere stel ongeveer 20 cm open. Mogelijk geen ongevaarlijke
situatie. Door deze bijzondere schutsluis oorspronkelijk uit ca 1770,
voer men de bootjes met landbouwproducten, kaas en melk naar de
grote stad Rotterdam om daar aan de kades vanuit de bootjes de
handelswaar te verkopen. Maar ook het afgestoken veen ging onder
andere via de Strekvaart de Rotte op richting Rotterdam, om de stad
en de opkomende industrie van energie te voorzien. Het veen werd
zelfs naar Antwerpen geëxporteerd. Toch fantastisch dat je van die
gedroogde grond (veen) een vuurtje kon stoken. De Strekvaart liep
via Bergschenhoek naar Bleiswijk. Door al dat gegraaf ontstonden de
ons omringende polders.
Er was ooit een groot aantal van die verlaten, bij Bleiswijk bij de
Rottemeren is ook nog een fraai exemplaar. (Lees over het ontstaan
van de polders en de Bergse plassen ons boekje Gebouwd in baksteen.
Net weer herdrukt en te koop voor 5 euro).
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Zo zag het er lang geleden uit

Gevraagd:

leden voor de Commissie Bouwzaken

Op de laatste pagina van Tussen Wilgenplas & Rotte weer een paar oude ansichten.
We vonden ze - met de begeleidende teksten - in het fotoboekje Zo was Hillegersberg.
Uitgegeven in 1978 onder auspiciën van toenmalig Boekhuis Heijink.
De redactie was in handen van H. van der Sloot.

Secretaris Marius Heijenk
is op zoek naar mensen die de – onderbezette - Commissie
Bouwzaken willen komen versterken.
Doelstelling van onze vereniging is het behouden en waar mogelijk herstellen van
geschiedkundig, architectonisch, stedenbouwkundig en landschappelijk waardevolle
elementen in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek.

De Kerkstraat in de winter van 1912.

Hiervoor heeft de vereniging onder meer de Commissie Bouwzaken in het leven geroepen.
Deze commissie kan aan de deelgemeente of aan particulieren adviseren hoe een verbouwing
of restauratie op een verantwoorde manier kan worden aangepakt. De Commissie kan
verwijzen naar de Stichting Berg en Broek, die bemiddelt om bedreigde, waardevolle panden
in de wijk in oorspronkelijke staat te herstellen.
Maar de Commissie heeft ook tot taak de ruimtelijke en bouwkundige ontwikkelingen in de
deelgemeente te toetsen aan de doelstelling van onze vereniging. De Commissie adviseert
over bestemmingsplannen en welstandsnota’s, is alert op bouwinitiatieven in de deelgemeente,
volgt de aanvragen voor rooi-, sloop- en bouwvergunningen in De Postiljon nauwlettend en
vraagt zo nodig bouwplannen op om deze te bestuderen en eventueel het bestuur te adviseren
bezwaar aan te tekenen.

Het Oude Pad in 1915.
Later zou hier de uitbreiding van
de begraafplaats komen.
Op de achtergrond de Hillegondakerk.

Helaas is de Commissie Bouwzaken op dit moment onderbezet, waardoor er te vaak
ontwikkelingen aan onze aandacht ontsnappen en er niet of te laat gereageerd wordt op
initiatieven, die de doelstelling van onze vereniging doorkruisen. Daarom is de commissie op
zoek naar leden, die zich willen inzetten om delen van de bovengenoemde werkzaamheden
op zich te nemen.
In de eerste plaats denken wij hierbij natuurlijk aan (eventueel gepensioneerde)
stedenbouwkundigen of architecten, die een deel van hun tijd en deskundigheid voor de
Commissie willen inzetten..
Maar ook als u niet beschikt over een grondige architectonische of stedenbouwkundige
kennis is uw bijdrage meer dan welkom, wanneer u enige tijd beschikbaar wilt stellen om in
de gaten te houden wat er in uw omgeving ge- of verbouwd wordt, de aankondigingen in De
Postiljon of op de website van de deelgemeente te bestuderen en zo nodig op nader
onderzoek uit te gaan.
Eventuele bezwaren worden alleen door het bestuur naar buiten gebracht, in overleg met de
commissie.
Wanneer u op deze manier een steentje wilt bijdragen aan
de werkzaamheden van uw vereniging, kunt u contact opnemen met uw secretaris,
Marius Heijenk, tel 010 - 465 47 75 of vswhst@hotmail.com.
Ook als u nog nadere vragen heeft, is hij graag bereid deze te beantwoorden.
Marius Heijenk.
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Woning (huis met rieten dak)
van de tuinder Willem Kley
aan de Grindweg,
naast de vroegere boerderij van
de familie Visser,
destijds woning en akker
van Marius Richter.
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Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge
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

2003 : Schiebroek Historie &Topografie (€ 5,00)
2004 : Landschap in baksteen (€ 5,00)
Inventarisaties, Vouwbladen en Studies zijn schriftelijk te bestellen
via onze postbus of door het zenden van een e-mail (zie onder).

Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge; maart 1994.

Andere uitgaven van de VSW

De Grindweg - Een bijzonder gebied in Hillegersberg; een inven-

 onumenten in Hillegersberg,
M
Schiebroek en Terbregge: een
prachtig fotoboek (€ 13,50)
Kijk op de wijk
Een bundeling verhaaltjes over
bijzondere plekken in onze
deelgemeente (€ 6,50)
Wandel- en fietstochten
Een mapje met 8 wandel- en fietstochten in de deelgemeente (€ 5,00)
Tempelen & begraven
Bekende en onbekende kerken en
begraafplaatsen in de wijk (€ 6,50)
Het Geluk van de Rotte
Een bloemlezing op de Rotte - met
veel kleurenfoto’s (€ 13,50)
Van Hildegaersberch gheboren Kanttekeningen van een columnist
uit de Middeleeuwen (€ 12,50)
Van Boven Bekeken
Luchtfoto’s Hillegersberg/Schiebroek (€ 15,90)
Deze uitgaven zijn koop bij:
- Plantage Books & More Molenaar, Bergse Dorpsstraat 35a
- Boekhandel Coelers, Peppelweg 128a
- Donner, Lijnbaan 150
- Bruna, Kleiweg 147

tarisatie van historische en stedebouwkundige kwaliteiten; maart
1994. (€ 6,80)
Bijzondere Gebieden - Een inventarisatie van “bijzondere gebieden”
in Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge; mei 1995.(€ 6,80)
De Straatweg - Een bijzonder gebied in Hillegersberg; een inventarisatie van historische, architectonische en stedebouwkundige
kwaliteiten; mei 1996.(€ 11,35)
De Rotteoevers - Een bijzonder gebied in Hillegersberg en Terbregge; een inventarisatie van historische, architectonische en
stedebouwkundige kwaliteiten; april 1998.(€ 10,20)

Vouwbladen en Studies
1987
1987
1988
1989
1990
1991
1999
2000

: Het Dorp op de Donk
: Het Boterdorpse Verlaat (€ 1,15)
: De Straatweg (€ 1,60)
: De Grindweg (€ 1,60)
: Oude kaarten van Hillegersberg (€ 2,05)
: Terbregge (€ 2,05)
: Het Molenlaankwartier (€ 2,30)
: Hoge Limiet (€ 2,30)

Gebouwde accenten
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