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Voorwoord

Algemene  
Ledenvergadering VSW

Op de voorpagina: Naoorlogse architectuur. Villa aan het Beatrixplantsoen. Gebouwd in 1957. Architect: B. Tol.

Programma

19:30 uur Zaal open en de koffie staat klaar
20:00 uur Welkomstwoord van de voorzitter van de VSW
20:10 uur  Waarom is naoorlogse architectuur de moeite van het bekijken 

waard?
Een inleiding van Rob Limburg (lid van de commissie Studie en 
Inventarisatie van de VSW) over naoorlogse architectuur in en om 
het Molenlaankwartier.

20:50 uur PAUZE
21:20 uur Opening Algemene Ledenvergadering VSW door de voorzitter

1  Notulen Algemene Ledenvergadering van 28 m ei 2008 
zie pagina 4 en 5

2  Jaarverslag 2008 van de secretaris 
zie pagina 8 en 9 

3  Jaarrekening 2008 en begroting 2009 van de penningmeester; 
Benoeming van de kascontrole commissie 2009 
zie pagina 6 en 7 

4  Vaststelling geactualiseerd Schildjesreglement 
zie pagina 20

5  Bespreking actuele ontwikkelingen in ons werkgebied 
stand van zaken Kern en Plassengebied, Cossee terrein, etc. 

6  Benoeming bestuursleden van de VSW  
Statutair treden af de penningmeester Agnes van Zoelen, het 
bestuurslid Wim Meijer en de voorzitter Hans Mani. Zij allen 
hebben zich bereid verklaard hun werkzaamheden voor de VSW 
te continueren. Het bestuur stelt voor hen in hun functie te 
herbenoemen.

7 Rondvraag

22:15 uur Sluiting

‘Vrijwilligersprijs is een bekroning voor al het werk 
dat door de VSW is verzet.’

Woensdag 27 mei 2009 in Lommerrijk aan de Straatweg 99

En de winnaar is …

De door het College van Burgemeester en Wethouders ingestelde Rotterdamse Vrijwilligersprijs 
2008 is op 11 december 2008 aan onze vereniging toegekend. Dat is niet alleen een bekroning 
van al het werk dat door ons als leden van de VSW is verzet, maar zeker ook een erkenning 
van het belang van het stedenbouwkundig wijkbehoud. Of, zoals de jury het in haar rapport 
formuleerde: 
“De samenleving verandert in rap tempo. Veel mensen herkennen hun omgeving niet terug, let-
terlijk en figuurlijk. Het behoud van waardevolle karakteristieken in de omgeving kan bijdragen 
aan de zekerheid van mensen. De jury waardeert dat de VSW dit niet alleen voor gebouwen doet, 
maar ook voor de omgeving”.
Het aan de Vrijwilligersprijs verbonden bedrag van 7.500 euro willen we besteden aan de 
restauratie van het oude uit 1903 daterende smeedijzeren hekwerk van het begraafplaatsje 
aan de Ringdijk. En ook daarmee dragen we weer een beetje bij aan het kwaliteitsbehoud in 
onze leefomgeving.
De VSW is verheugd dat de kwaliteit van het Kern- en Plassengebied door de deelgemeen-
teraad breed wordt onderschreven. De dankzij ons burgerinitiatief brede erkenning van de 
bijzondere gebiedswaarde en de conclusie uit het geactualiseerde beeldkwaliteitplan dat 
de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan op enkele onderdelen niet overeenstemt met 
die kwaliteit heeft er toe geleid dat alle fracties in de deelgemeenteraad van mening zijn dat 
behoud en versterking van de aanwezige gebiedswaarden leidend moeten zijn voor de verdere 
ontwikkelingen.  
De deelgemeenteraad heeft in moties vastgelegd dat de nu opgenomen wijzigingsbevoegdheid 
op de locatie Van der Valk veel te ruim is, dat daar de horecabestemming moet blijven en 
woningbouw er niet wenselijk is. Er mag niet gebouwd worden in het water van de Bergse 
Plassen en een extra horecalocatie aan de Weissenbruchlaan gaat niet door. De architectuur 
en de bouwhoogte van achttien meter op het Cossee terrein is nog een punt van discussie. Tot 
onze vreugde is de in onze ogen ook veel te ruime wijzigingsbevoegdheid op de Lommerrijk 
locatie ondertussen door B&W geschrapt.
Wat betekent dit voor het in procedure zijnde ontwerpbestemmingsplan Kern- en Plassen? 
Naar de mening van de VSW moeten de hierboven omschreven ontwikkelingen nu verwerkt 
worden in het nog vast te stellen bestemmingsplan. Er zal dus nog een aantal forse verbeterin-
gen in het bestemmingsplan moeten worden aangebracht. De VSW houdt de vinger aan de 
pols. Tijdens de Algemene Ledenvergadering praten we u bij over de laatste stand van zaken.
Maar er is meer om met u over van gedachten te wisselen. Ons werkgebied wordt niet alleen 
gekenmerkt door oude cultuurhistorische waarden, maar heeft ook recente bebouwing die 
de moeite waard is. En ook daar wil de VSW aandacht aan geven. Voor kwaliteitsbehoud van 
onze deelgemeente moeten er ook ‘nieuwe monumenten’ worden toegevoegd. Gebouwen 
van deze tijd, die door volgende generaties kunnen worden gekoesterd omdat ze met zorg zijn 
vormgegeven en bijdragen aan de kwaliteit van de omgeving. De VSW zal die kwaliteitsdiscus-
sie blijven voeren, met het oog op de toekomst en met respect voor het verleden. 

Hans Mani,

voorzitter VSW
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Verslag van de algemene ledenvergade-
ring die woensdag 28 mei 2008 in Lom-
merrijk gehouden werd. Hierbij waren 63 
leden aanwezig.

Voorzitter Hans Mani opent de vergadering 
en heet iedereen van harte welkom. Hij 
memoreert het overlijden van Gerard 
Tuynenburg Muys, één van de pioniers 
van de VSW, die jarenlang voorzitter was 
en een grote bijdrage heeft geleverd aan de 
inventarisaties van wat in onze deelgemeente 
waardevol is om behouden te worden. 

Vechtstreek
Als eerste krijgt het woord Steven de Clerq, 
die vertelt over de activiteiten van een zus-
tervereniging van de VSW in de Vechtstreek. 
Hij trekt parallellen tussen de ontstaansge-
schiedenis van de Vechtstreek, “het buiten 
van de randstad”, en het Plassengebied van 
Hillegersberg: beide ontleenden oorspron-
kelijk hun economische basis aan de turfwin-
ning, nodig als energievoorziening voor de 
nabijgelegen opkomende steden. Aanleiding 
voor de oprichting was de in 1936 dreigende 
demping van de Loosdrechtse Plassen. Op 
dit moment zijn de voornaamste aandachts-
punten het terug geven van de rivieroever aan 
het publieke domein en het voorkomen van 
eenvormigheid in het landschap. Hij adviseert 
de VSW nadrukkelijk niet als politieke partij 
op te treden, maar wel te zorgen, dat we door 
de overheden als een serieuze gesprekspartner 
worden gezien. Verder is het zaak de toekom-
stige generatie voor het werk te interesseren 
door een verbreding van de activiteiten. 

Daarnaast is een goede samenwerking met 
bijvoorbeeld historische verenigingen van 
belang. Ook een goed opgebouwde en actuele 
website kan bijdragen.

Kern en Plassen.
De voorzitter brengt in herinnering, dat 
begin 2007 het bestemmingsplan Kern en 
Plassen openbaar is geworden. Daarna is er 
een hevige discussie in de deelgemeente ont-
staan: de VSW organiseerde een bijeenkomst, 
waar ruim 200 personen aanwezig waren, de 
deelgemeente organiseerde zelf een inspraak-
bijeenkomst en velen hebben hun zienswijze 
schriftelijk kenbaar gemaakt. Daarna is het 
DB met aanzienlijke wijzigingsvoorstellen 
gekomen. Maar helaas naar het oordeel van 
de VSW en vele anderen onvoldoende. Het 
kernbezwaar blijft, dat het bestemmingsplan 
een technocratisch stuk is, dat niet in gaat op 
de kwaliteiten van het beschreven gebied. 
Om deze kwaliteiten op een andere manier 
onder de aandacht te brengen heeft de VSW 
samen met de Vereniging tot Behoud van 
Kern en Plassen en de Vereniging De Bergse 
Plassen bij de gemeenteraad van Rotterdam 
een burgerinitiatief ingediend om het betref-
fende gebied tot beschermd stadsgezicht te 
verklaren. Dit burgerinitiatief is in februari 
aan de gemeenteraad aangeboden,.voorzien 
van ruim 800 handtekeningen en een boekje, 
waarin de kwaliteiten van het gebied worden 
weergegeven. Enkele raadsleden hebben een 
werkbezoek aan het gebied gebracht en de 
raad heeft het burgerinitiatief in procedure 
genomen. 
Juist vandaag is het burgerinitiatief in de 

betreffende raadscommissies besproken. 
Mevrouw Tineke van Oosten heeft hier 
namens de drie organisaties het woord 
gevoerd. Het DB van de deelgemeente en 
het College van B&W vonden het aanvragen 
van een beschermd stadsgezicht aanvankelijk 
niet nodig, omdat men van mening was, dat 
met een conserverend bestemmingsplan 
en door een aangepast beeldkwaliteitplan 
in de Koepelnota Welstand op te nemen 
hetzelfde effect zou kunnen worden bereikt. 
Bovendien vreesde men dat de aanwijzing 
van een beschermd stadsgezicht wel eens 
lang op zich zou kunnen laten wachten en 
de huidige bestemmingsplanprocedure zou 
kunnen frustreren. De initiatiefnemers heb-
ben hier echter geen vertrouwen in, omdat 
juist het ingediende voorontwerp van het 
bestemmingsplan aanleiding was tot het 
burgerinitiatief. Daarom hebben zij voorge-
steld voor de korte termijn akkoord te gaan 
met de werkwijze via bestemmingsplan en 
Koepelnota en voor de langere termijn toch 
een beschermd stadsgezicht aan te vragen. De 
raadscommissie heeft deze lijn in meerderheid 
ondersteund; volgende week hebben de ini-
tiatiefnemers een gesprek met de betrokken 
wethouders: hier is hoogstwaarschijnlijk wel 
uit te komen. Op 12 juni wordt het voorstel 
aan de gemeenteraad gepresenteerd. 

Algemene Ledenvergadering
Nadat de leden in de pauze diepgaand met 
elkaar van gedachten konden wisselen over 
hetgeen tot dusverre aan de orde is gekomen, 
heropent de voorzitter de vergadering voor 
het huishoudelijk gedeelte. 

Verslag algemene ledenvergadering van mei 2008

‘VSW moet niet als politieke 
partij optreden’

De notulen van de algemene ledenvergade-
ring van 16 mei 2007 worden vastgesteld, 
nadat de zinsnede, dat de contributie “gemid-
deld € 7,-- per jaar bedraagt” is gewijzigd in: 
“tenminste € 7,-- per jaar bedraagt”.
Naar aanleiding van het Jaarverslag gaat de 
voorzitter nog op enkele punten nader in. 
In het beroep, dat de VSW samen met de 
Vereniging tot Behoud van Kern en Plassen 
heeft ingediend, heeft de rechter de beide 
verenigingen in het gelijk gesteld en de 
verleende monumentenvergunning vernie-
tigd. Inmiddels is bekend geworden, dat de 
gemeente hiertegen niet in beroep gaat en 
dat de deelgemeente op zoek gaat naar een 
andere locatie. 
Het Baarhuisje is aan de buitenkant klaar. 
Aan de binnenkant moet alleen de elektri-
citeit nog in orde worden gemaakt. Op 21 
juni (Rotterdamse Dorpendag) zal het door 
wethouder Karakus worden geopend. Tevens 
wordt er op die dag vanuit het Baarhuisje 
een interessante excursie naar het Berg en 
Broekpark georganiseerd. 
Verder stelt hij de leden op de hoogte van 
het initiatief om de geschiedenis van de 
“dorpen in Rotterdam”, waaronder die van 
Hillegersberg en Schiebroek, te beschrijven. 
Het jaarverslag wordt hierna (met dank aan 
de secretaris) vastgesteld.

Jaarrekening
De penningmeester, mevrouw Agnes van 
Zoelen geeft een toelichting op de gepre-
senteerde jaarstukken. In de kop van de 
toelichting staat abusievelijk vermeld, dat het 
gaat om de jaarrekening 2006 en de begroting 

2007. Dit moet uiteraard zijn de jaarrekening 
2007 en de begroting 2008. Verder staan de 
getallen in de verlies- en winstrekening, de 
begroting en in de balans merkwaardigerwijs 
op een Amerikaanse manier weergegeven: de 
komma’s en de punten moeten dus worden 
omgewisseld. 
Daarna geeft zij een toelichting op de 
verschillende genoemde posten. De begrote 
subsidie van € 35.000 heeft betrekking op het 
Baarhuisje: € 25.000 komt van de Stichting 
Berg en Broek; € 10.000 van de Stichting 
Volkskracht. VSW-bestuurslid Norman 
Langelaan licht toe, dat de in 2007 ontvangen 
subsidie eveneens voor het Baarhuisje was 
en afkomstig van het gemeentelijke Bureau 
Monumenten. 
De kascontrolecommissie, bestaande uit 
mevrouw Mulder en de heren Van Elk en 
Van Klaveren, deelt mee, de jaarstukken 
gecontroleerd en in orde bevonden te heb-
ben. Hierna worden de jaarrekening 2007 en 
de begroting 2008 vastgesteld en wordt de 
penningmeester decharge verleend van het 
door haar gevoerde beleid. 

Benoeming Kascontrolecommissie 
2008
De voorzitter zegt de aftredende mevrouw 
Mulder hartelijk dank voor de door haar 
aan de vereniging bewezen diensten. In haar 
plaats wordt bij acclamatie benoemd de heer 
E. Goossens. 

Benoeming bestuursleden van de 
VSW
De aftredende bestuursleden Iet Heetman, 

Jack Fens en Marius Heijenk worden onder 
applaus voor een nieuwe ambtsperiode 
herkozen, waarbij Iet Heetman verzucht, dat 
dit voor haar echt de laatste keer is. Verder 
heeft Arnold van Ravesteyn te kennen 
gegeven zich in het komende bestuursjaar 
uit het bestuur terug te willen trekken. De 
voorzitter doet een beroep op de leden zich 
als bestuurslid beschikbaar te stellen, dan wel 
geschikte kandidaten onder de aandacht van 
het bestuur te brengen. 

Rondvraag
De heer Piet Mulder roept de leden op, wan-
neer een gezin meerdere leden telt, deze alle 
individueel lid van de VSW te laten worden; 
immers, het getal telt.
Mevrouw Tineke van Oosten adviseert de 
leden hun e-mailadres aan de ledenadminis-
tratie kenbaar te maken. Het bestuur kan hen 
dan sneller informeren en eventueel tot actie 
oproepen.
Zij vraagt tevens mensen die ideeën hebben 
over een andere (publieke) bestemming voor 
het oude Raadhuis, deze door te geven. De 
heer Jacques Fens wijst er op, dat deze ideeën 
financieel wel haalbaar moeten zijn. 
De voorzitter constateert, dat er verder 
geen vragen meer zijn. Hij vond het fijn, dat 
iedereen weer aanwezig was, wenst iedereen 
wel thuis en sluit de vergadering.

Marius Heijenk, 

secretaris.
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VERLIES- EN WINSTREKENING (€)

BATEN Realisatie 2007 Begroting 2008 Realisatie 2008 Begroting 2009 
Contributie leden 13.291,28 13.200,00 13.901,39 13.500,00 
Donaties 565,50 500,00 535,50 500,00 
Bijdrage buitengewone leden 220,38 200,00 220,38 200,00 
Eenmalige bijdragen 34,28 0,00 7.572,28 0,00 
Rente 1.408,25 1.100,00 1.098,72 1.700,00 
Verkoop boeken e.d. 9.081,05 7.000,00 5.329,10 4.000,00 
Promotie activiteiten 325,00 400,00 20,00 100,00 
Promotie artikelen 116,45 100,00 56,35 100,00 
Subsidies 10.450,00 35.000,00 35.050,00 0,00 
Overige baten 265,50 200,00 287,00 200,00 
Totaal 35.757,69 57.700,00 64.070,72 20.300,00 

LASTEN
Bestuurskosten 2.974,69 2.600,00 987,90 1.500,00 
Baarhuisje 696,85 40.000,00 28.946,81 15.000,00 
Drukwerk ledencontact 5.859,78 6.500,00 3.508,43 3.500,00 
Vergader- en excursiekosten 1.190,25 2.000,00 1.405,20 1.500,00 
Kosten commissies 1.046,30 1.000,00 886,90 1.000,00 
Lidmaatschappen 123,02 125,00 128,40 125,00 
Promotie activiteiten 3.434,91 1.500,00 1.366,14 1.500,00 
Productiekosten 18.642,52 10.000,00 0,00 5.000,00 
Juridische kosten 837,94 0,00 
Diversen 0,00 450,00 718,00 450,00 
Onvoorzien 640,77 450,00 100,00 450,00 
Totaal 34.609,09 64.625,00 38.885,72 30.025,00 

Saldo 1.148,60 (6.925,00) 25.185,00            9.725,00-

BALANS (€)

ACTIVA 31-12-2005 31-12-2006 31-12-2007 31-12-2008
Giro, Banken,Kas 61.303,39 55.952,25 56.132,35 81.269,35 
Totaal 61.303,39 55.952,25 56.132,35 81.269,35 

PASSIVA
Reservefonds 17.150,63 8.437,08 18.697,15 38.553,05 
Vooruitontvangen contributies 0,00 48,50 80,00 32,00 
Reservering lustrum 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 
Nog te betalen rekeningen 440,00 0,00 0,00 0,00 
Publicatiefonds 42.712,76 46.466,67 37.355,20 42.684,30 
Totaal 61.303,39 55.952,25 56.132,35 81.269,35 

Jaarrekening 2008  
en begroting 2009

Realisatie 2008
Het ontvangen bedrag voor de contributie 
komt iets hoger uit dan het bedrag vermeld 
op de begroting van 2008. De verkoop van 
boeken is dit jaar wat lager uitgevallen dan 
verwacht, voornamelijk, omdat dit jaar 
geen nieuw boekwerk is uitgebracht. De 
post Eenmalige bijdragen is onverwacht 
hoog uitgevallen, omdat onze vereniging de 
Vrijwilligersprijs van het jaar 2008 gewonnen 
heeft. De verkoop van promotieartikelen  is 
fors lager uitgevallen dan in de begroting 
was voorzien. Door de ontvangen subsidies, 
zoals reeds opgenomen in de begroting, van 
zowel onze zustervereniging stichting Berg 
en Broek als stichting Volkskracht kon dit 
jaar de verder afwerking van het Baarhuisje 
voortvarend ter hand worden genomen. 
De overige posten aan de batenkant komen 
nagenoeg met de begrote posten overeen. 
Aan de lastenkant zien we dat de Bestuurs-
kosten behoorlijk zijn gedaald. Dit komt 
enerzijds omdat we door het in gebruik 
nemen van de opslagruimte in het Baarhuisje 
de huur van een opslagbox konden opzeggen, 
anderzijds door het opzeggen van de vaste 
telefoonlijn van onze vereniging.
Het gereserveerde bedrag voor het Baarhuisje 
is dit jaar voor een groot deel  verbruikt. Een 
deel van deze kosten, zoals het aanleggen van 
verwarming, zullen worden doorgeschoven 
naar het volgend jaar. De kosten voor druk-
werk zijn behoorlijk gedaald ten opzichte 
van wat in de begroting was opgenomen. Dit 
komt ten dele door een besparing op de por-
tokosten door het gebruik van lichter papier. 
Omdat er, zoals reeds hierboven vermeld, dit 

Toelichting op jaarrekening 
2008 en begroting 2009

jaar geen nieuwe uitgave het licht heeft gezien 
is de post Productiekosten lager uitgevallen 
dan begroot. In de post Juridische kosten 
zijn de kosten voor het advies Beschermd 
Stadsgezicht opgenomen, dat we samen 
met de Vereniging tot Behoud van Kern en 
Plassen hebben laten opstellen. De rest van 
de posten aan de lastenkant komen nagenoeg 
overeen met de begroting.
Als resultaat kunnen we 2008 met een 
positief saldo van € 25.185,00 afsluiten. 
Aan het Publicatiefonds is netto € 5.329,10 
toegevoegd  en aan het Reservefonds is € 
19.855,90 toegevoegd.

Begroting 2009
Aan de batenkant komen de bedragen voor 
een groot deel met de in 2008 gerealiseerde  
bedragen overeen met uitzondering van de 
subsidie. Voor de verdere werkzaamheden 
aan het Baarhuisje kunnen wij geen subsidie 
meer verwachten, maar zullen we het niet 
benutte deel van 2008 hiervoor gebruiken.
Ook aan de lastenkant volgen de bedragen in 
grote lijn de in 2008 gerealiseerde bedragen. 
Voor de in 2009 geplande werkzaamheden 
aan het Baarhuisje  is  € 15.000,00 in de 
begroting van dit jaar opgenomen. Dit jaar 
verwachten wij dat er een nieuwe publicatie 
uit zal komen, waarvoor een bedrag van 
€ 5.000,00 wordt begroot voor de post 
Productiekosten. Deze kosten zullen ten laste 
komen van het Publicatiefonds, waar het ook 
voor bedoeld is.
Volgens deze begroting zullen baten en lasten 
naar verwachting in 2009 een negatief saldo 
opleveren van € 9.725,00.  

Balans
Het Reservefonds is toegenomen tot € 
38.553,05. Dit jaar zijn er voor € 32,00 
contributies vooruit ontvangen. Het 
Publicatiefonds is enerzijds toegenomen 
door de ontvangsten van verkochte boe-
ken. Netto is dit fonds toegenomen tot € 
42.684,30.  Ook de komende jaren zal dit 
fonds voor publicaties gebruikt worden. Op 
de balans zijn niet opgenomen bezittingen 
van de vereniging zoals kantoorbehoeften, 
drukwerk, acceptgirokaarten, boeken, etc. 
Deze bezittingen worden steeds in het jaar 
van aanschaf  afgeschreven. 

De penningmeester, 
agnes van Zoelen
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Raadhuis CNA Looslaan
Het eerste succes van 2008 werd al in het 
vorige jaarverslag vermeld: op 6 februari  ver-
nietigde de rechter de monumentenvergun-
ning die de gemeente Rotterdam had ver-
leend om de geplande aanbouw aan het 
Raadhuis aan de C.N.A. Looslaan mogelijk 
te maken. De VSW en de Vereniging tot 
Behoud van Kern en Plassen hadden deze 
rechtszaak aangespannen om te voorkomen, 
dat het rijksmonument volledig door de 
nieuwbouw overvleugeld zou worden en er 
van de tuin niets zou overblijven. Volgens de 
rechter had de gemeente ten onrechte geen 
rekening gehouden met de tuin en had zij de 
door de beide verenigingen aangedragen 
second opinion niet mogen negeren. De 
gemeente Rotterdam besloot tegen deze uit-
spraak niet in beroep te gaan. Op 1 juli 
besliste de deelraad van Hillegersberg-
Schiebroek ervan af te zien terug te keren 
naar het oude Raadhuis en te kiezen voor 
nieuwbouw aan de Argonautenweg in 
110-Morgen.  Hoewel sommigen het zullen 
betreuren, dat hiermee ook de functie van 
raadhuis  verdwijnt, is hiermee in ieder geval 
veilig gesteld, dat dit markante rijksmonu-
ment en de omliggende tuin niet op een 
onaanvaardbare wijze worden aangetast. Er 
wordt nog gezocht naar een passende 
(publieke) bestemming.

Baarhuisje
In het begin van 2008  kreeg de VSW bericht, 
dat het college van B & W op 5 februari 2008 
heeft besloten de begraafplaats met Baarhuisje 
aan de Ringdijk in Schiebroek aan te wijzen 

Terugblik op het VSW-jaar 2008
Wie dit jaarverslag 2008 vergelijkt met het jaarverslag 2007 zal tot de conclusie komen,  dat dit verslag vrijwel 
dezelfde indeling heeft als het vorige en dat ook de titels van de verschillende hoofdstukken identiek zijn. Toch 
betekent dat niet, dat de vereniging in het afgelopen jaar stilstand heeft gekend; integendeel. Het betekent wel, 
dat de zaken, waar de VSW zich mee bezighoudt, soms taaie en langslepende aangelegenheden zijn, die zich 
over meerdere jaren uitstrekken. Maar dat alle inspanningen in de afgelopen jaren niet voor niets waren, moge uit 
dit jaarverslag blijken.  

als beschermd gemeentelijk monument. .Op 
21 juni (de Rotterdamse Dorpendag) werd 
het door wethouder Karakus onder grote 
belangstelling in gebruik genomen. Hiermee 
werd de kroon gezet op de jarenlange inspan-
ning van de VSW dit gebouwtje met het 
omliggende kerkhof te restaureren en voor de 
ondergang te behoeden. Het werd een feeste-
lijke dag, waarbij velen genoten van de muziek 
van een SKVR-orkest en van de gelegenheid 
gebruik maakten een excursie te maken naar 
het nabijgelegen Berg en Broekpark. Dank 
werd geuit aan het adres van de deelgemeente 
Hillegersberg-Schiebroek, Bureau Monumenten, 
de Stichting Volkskracht en de Stichting Berg 
en Broek, zonder wie de restauratie niet 
mogelijk was geweest. Sindsdien maakt de 
VSW dankbaar gebruik van dit gebouwtje  
als vergader-, archief- en opslagruimte. En 
uiteraard was het dit jaar ook op Open 
Monumentendag weer voor publiek geopend. 

Bestemmingsplan Kern en Plassen
Over het ingediende voorontwerp bestem-
mingsplan Kern en Plassen is in 2007 al uit-
gebreid binnen de vereniging gediscussieerd. 
De uitkomst van deze discussie heeft het 
bestuur in een zienswijze  schriftelijk aan het 
deelgemeentebestuur voorgelegd. Hierin 
wordt aangegeven dat de VSW vindt dat de 
unieke historische en natuurlijke waarden van 
het Kern- en Plassengebied in het bestem-
mingsplan moeten worden gewaarborgd. 
Niet door het bevriezen van de huidige situ-
atie, maar door specifieke oplossingen, op 
basis van de specifieke kenmerken van het 
gebied. Eigentijds, maar met respect voor de 

kwaliteiten van de omgeving. Het verheugt 
het bestuur, dat deze zienswijze door het DB 
van de deelgemeente en vervolgens door het 
College van Burgemeester en Wethouders 
grotendeels werd overgenomen. Zo werd bij-
voorbeeld de mogelijkheid de diepe achter-
tuinen aan de Straatweg te bebouwen uit het 
voorontwerp-bestemmingsplan geschrapt. 
Maar naar het oordeel van de VSW en vele 
anderen is dit onvoldoende om de kwaliteiten 
van dit gebied veilig te stellen. Zo werden 
bijvoorbeeld de wijzigingsbevoegdheden ten 
aanzien van de locaties Lommerrijk, Van der 
Valk en het Cosseeterrein in het aan de 
gemeenteraad voorgelegde ontwerp-bestem-
mingsplan gehandhaafd. Ook de  ruimhartige 
regeling op basis waarvan aan de Straatweg 
binnen de huidige percelen meerdere wonin-
gen kunnen worden gebouwd in een aanzien-
lijk groter bouwvolume dan thans aanwezig 
is, doet naar de mening van de VSW onvol-
doende recht aan de kwaliteiten van de 
Straatweg. Vanzelfsprekend heeft de VSW 
deze punten in een zienswijze aan de gemeen-
teraad voorgelegd. De VSW adviseert daarin 
op basis van de nieuwe Wet Ruimtelijke 
Ordening het beleid voor ontwikkelingen 
vast te leggen in een structuurvisie voor het 
Kern en Plassengebied, met inachtneming 
van het beeldkwaliteitplan en voorzien van 
een uitvoeringspakket. Gezien de vele ziens-
wijzen, die op het ontwerp-bestemmingsplan 
zijn ingediend, heeft het College hier nog 
niet op gereageerd.

Burgerinitiatief
Om meer kracht bij te zetten aan het streven 

het unieke karakter van de dorpskern en het 
plassengebied te behouden, heeft de VSW in 
2007 samen met de Vereniging tot Behoud 
van Kern en Plassen en de Vereniging De 
Bergse Plassen een burgerinitiatief ingediend 
om het betreffende gebied tot beschermd 
stadsgezicht te verklaren. Dit initiatief werd 
ondersteund door 800 handtekeningen op 14 
februari 2008 aan de Gemeenteraad van 
Rotterdam aangeboden. Het werd het eerste 
burgerinitiatief in de Rotterdamse geschiede-
nis, dat unaniem door de gehele gemeente-
raad werd gesteund. Burgemeester en wet-
houders hebben inmiddels bij de Minister 
van OCW het verzoek ingediend het Kern 
en Plassen gebied als beschermd stadsgezicht 
aan te wijzen. En verder werd besloten, dat 
tegelijk met een conserverend bestemmings-
plan een aangepaste Koepelnota Welstand 
aan de Raad zou worden aangeboden, met 
daarin een geactualiseerd beeldkwaliteitplan, 
waarin de intenties en richtlijnen zijn opge-
nomen om de kwaliteiten van dit gebied vei-
lig te stellen. Uit het bestemmingsplan, dat in 
de loop van 2009 aan de gemeenteraad zal 
worden aangeboden, zal moeten blijken, in 
hoeverre hierin met de uitgangspunten van 
het burgerinitiatief daadwerkelijk rekening is 
gehouden.   

Vrijwilligersprijs
Op 11 december werd de VSW uitgeroepen 
als winnaar van de Rotterdamse Vrijwilligers-
prijs 2008. Volgens het juryrapport paste de 
VSW goed in het thema van dat jaar: buurt-
gericht vrijwilligerswerk.. De VSW “is echt 
een organisatie van bewoners die zich inzet-

ten voor de eigen wijk”.”De organisatie heeft 
een goed oog voor de woonomgeving - en een 
goed oog voor de mensen in de wijk - en zet 
zich daar op een voortvarende en gedegen 
wijze voor in”. Zij “weet bovendien goed 
gebruik te maken van de deskundigheid die 
in de wijk aanwezig is  (...) heeft inzicht en 
overtuigingskracht en is goed in het opbou-
wen, onderhouden en benutten van netwer-
ken”. De VSW scoort “vooral door de posi-
tieve manier waarop zij haar omgeving bena-
dert ( ...)  Zo zorgt zij voor houvast, binding en 
hechting. Daarmee is de organisatie een goed 
voorbeeld van duurzaam vrijwilligerswerk.”
De prijs, een trofee, een oorkonde en een 
geldbedrag van € 7500, werd uitgereikt door 
wethouder Jantine Kriens. De VSW neemt 
zich voor het geldbedrag besteden aan de res-
tauratie van het hek voor het kerkhof aan de 
Ringdijk, als sluitstuk van de restauratie.

Ledenvergaderingen
De leden van de vereniging kwamen in 2008 
tweemaal in een Algemene Ledenvergadering 
bijeen. Uiteraard werd hierin ruim aandacht 
besteed aan de bovenvermelde ontwikkelin-
gen ten aanzien van het bestemmingsplan en 
het burgerinitiatief. Op 28 mei stelde Steven 
de Clerq de leden op inspirerende wijze op de 
hoogte van de activiteiten van een zusterver-
eniging in de Vechtstreek. Iet Heetman, Jack 
Fens en Marius Heijenk werden bij acclama-
tie herkozen als lid van het bestuur. 
De ledenvergadering van 12 november stond 
vooral in het teken van het jaar van het religi-
eus erfgoed. Nicole Roeterdink gaf een goed 
gedocumenteerd overzicht van geslaagde (en 

ook minder geslaagde) voorbeelden van het 
hergebruik van in onbruik geraakte kerkge-
bouwen. Bestuurslid Norman Langelaan 
maakte de balans op van de stand van zaken in 
Hillegersberg-Schiebroek. In de discussie werd 
ruim aandacht besteed aan het voornemen 
van de Bisschop van Rotterdam om de 4 RK 
kerkgebouwen in de deelgemeente te sluiten 
en daarvoor één nieuw in de plaats te stellen.
Tijdens deze vergadering werd tevens bekend 
gemaakt, dat er dit jaar weer een schildje 
wordt uitgereikt; ditmaal aan de families Van 
‘t Hof en Berk, bewoners van Straatweg 103 
en 105, voor de wijze waarop zij dit beeldbe-
palende dubbelpand hebben onderhouden. 
De oorkonde werd uitgereikt door Ank 
Tuynenburg Muys-Breugem; het schildje zal 
in 2009 worden bevestigd. 

Verdere activiteiten
Enkele bestuursleden hadden in het verslag-
jaar een gesprek met de heren Van Gent en 
Pieterson, aan wie door de deelgemeente was 
gevraagd advies uit te brengen over de wijze, 
waarop organisaties van bewoners meer 
betrokken zouden kunnen worden ten aan-
zien van voorgenomen bouw- en ontwikke-
lingsprojecten. Hierin werd meegedeeld, dat 
de VSW graag zijn expertise ter beschikking 
wil stellen, maar dat wij dan wel graag in een 
zodanig stadium bij de ontwikkeling worden 
betrokken, dat nog niet alles vast ligt. Het was 
dan ook met grote aarzeling, dat het bestuur 

Wethouder Karakus onthulde samen  
met penningmeester Agnes van Zoelen  

een plaquette tijdens de officiële ingebruikname  
van het gerestaureerde Baarhuisje.
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‘Een ongewenste  
oplichter en indringer’
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 achtste 
boompje – de zilveresdoorn – op.

Bomen over bomen in de wijk

Zilveresdoorn langs het water van de Breedveldsingel.  
Zitten er al rode knoppen aan?

De zilveresdoorn wordt ook wel genoemd 
witte esdoorn (acer saccharinum). Op de 
Breedveldsingel en de Lef. de Montignylaan 
(onder meer bij de Van Kempensingel) staan 
fraaie, schilderachtige, ruim vijftig jaar oude 
exemplaren met sierlijk overhangende tak-
ken. Ze zijn ongeveer 15 tot 20 meter hoog 
en de fraaie bladeren hebben vijf spitse, dub-
belgezaagde lobben met een breedte van 8 tot 
14 centimeter. De bovenkant is heldergroen, 
terwijl de onderkant spierwit is.
Als men goed kijkt in maart dan zijn de 
rode ontluikende bloeiwijzen te zien. Deze 
bomen komen van nature voor in het oosten 
van Noord-Amerika, van Florida tot Quebec. 
Het is een fraaie parkboom met als nadeel 
nogal zwak hout, zodat er bij flinke wind 
vrij snel takbreuk ontstaat. Als straatboom 
staat-ie bekend om het oplichten van het 
plaveisel en het indringen in rioleringen, waar 
de gemeente (openbare werken) natuurlijk 
niet blij mee is. Kortom: een ongewenste 
oplichter en indringer.
Enkele jaren geleden heeft de gemeente de 
Breedveldsingel opgehoogd met zand en 
zouthoudend zeezand (voor straf ?) en de 
rioleringen werden uiteraard vernieuwd. 
Dat vonden de bomen niet prettig. Ze heb-
ben het enkele jaren moeilijk gehad. Aan de 
straatzijde van het talud zijn nagenoeg geen 
wortels meer, waardoor de bomen scheef zijn 
gaan staan; bij zuidwester storm worden ze 
gelukkig beschut door de huizen.
In de herfst laat het blad een mooie, gele 
verkleuring zien, dat vooral in Amerika samen 

met andere rood verkleurende esdoorns schit-
terende effecten geeft (‘Indian summer’). De 
vruchten zijn dubbele, gevleugelde nootjes, een 
typisch kenmerk van esdoorns evenals de blade-
ren en twijgen die tegenover elkaar staan. 
Het sap van de bast is enigszins suikerhou-
dend. Om echte suiker en stroop te winnen 
moet men zijn bij een nauw verwante soort: 
de suikeresdoorn (acer saccharum) ook wel 
maple leaf genoemd. Het blad van deze 
boom is het symbool in de Canadese vlag 
zoals u vrij zeker reeds zult weten. Deze in 
Noord-Amerika veel voorkomende boom 
is zeldzaam in Europa, mogelijk ten gevolge 
van de zo verschillende klimatologische 
omstandigheden. Welnu, het sap wordt in 
maart afgetapt en bevat slechts 3% suiker 
(ahornsuiker). Door indikken produceert 
men hieruit de beroemde stroop: maple 
syrup, dat gebruikt wordt als smaakverbete-
raar in pannenkoekenstroop.
Verder is vermeldenswaard dat er op het noor-
delijk halfrond ongeveer 150 esdoornsoorten 
voorkomen met een enorme diversiteit van 
habitus, vaak samenhangend met de geografische 
gesteldheid. De in Nederland van nature voorko-
mende esdoorns, namelijk de veldesdoorn (acer 
campestre) en de gewone esdoorn (acer pseudo-
platanus) komen voor ons ‘bomen-boompje’ een 
andere keer voor het voetlicht.

Frans Prins.

op de vraag van de deelgemeente besloot een 
lid aan te wijzen voor de commissie die advi-
seert over de ontwikkeling van het Cossee-
terrein. Wel werd daarbij de voorwaarde 
gesteld, dat de vereniging het recht zou 
behouden naar eigen bevindingen op het 
advies van de commissie te reageren en daar 
niet aan gehouden zou zijn. Bovendien werd 
gesteld, dat de commissie  zou dienen uit te 
gaan van het bestemmingsplan en het beeld-
kwaliteitsplan, zoals die uiteindelijk zullen 
worden vastgesteld en niet van de thans voor-
liggende concepten. In de loop van 2009 zal 
blijken of het mogelijk is binnen deze rand-
voorwaarden tot een advies te komen. 
Verder hield de vereniging de vinger aan de 
pols bij aanvragen voor bouw-, sloop- en rooi-
vergunningen. Zo  reageerde de VSW op de 
verleende sloop- en bouwvergunning voor 
enkele winkels aan de Bergse Dorpsstraat, 
maar uiteindelijk besloot de vereniging het 
ingediende bezwaarschrift in te trekken, aan-
gezien de plannen niet in strijd waren met het 
thans vigerende bestemmingsplan en elk 
bezwaar daartegen kansloos werd geacht. De 
VSW bleef aandacht vragen voor de beloofde 
herbouw van Huize Bergsteyn (dat moest 
verdwijnen door de bouw van Albert Heijn 
aan de Grindweg). De VSW ondersteunde 
het verzoek van de Vereniging tot Behoud 
van Kern en Plassen de tuin rond het oude 
Raadhuis in oorspronkelijke luister te herstel-
len. Verschillende bestuursleden namen deel 
aan de Inspiratiedag, die de deelgemeente ter 
gelegenheid van haar 25-jarig bestaan organi-
seerde. Voorzitter Hans Mani zette hier onze 
visie op de ontwikkeling van het Kern en 
Plassengebied en het behoud van de kernkwa-
liteiten daarvan uiteen. 
Ons blad Tussen Wilgenplas en Rotte zag 
zoals gebruikelijk dit jaar weer tweemaal het 
licht: vol met interessante artikelen over de 
historische, architectonische, stedenbouw-

kundige en landschappelijke waarden in onze 
deelgemeente en over de activiteiten van de 
vereniging. Met ingang van het tweede num-
mer van dit jaar werden de lezers verrast door 
een geheel nieuwe opmaak, die blijkens de 
reacties (na enkele nog te realiseren wijzigin-
gen) bij velen in de smaak viel. 
Uiteraard was de VSW ook dit jaar weer pre-
sent bij manifestaties als het Jazzfestival in 
Hillegersberg, de kerstmarkt in de Bergkapel, 
de landelijke archievendag in het Gemeente-
archief en dit jaar ook bij “Schiebroek doet 
mee” op en rond het Rododendronplein in 
Schiebroek. Wij mochten ons daar verheugen 
in een goede belangstelling voor onze publica-
ties en activiteiten en wij mochten verscheidene 
nieuwe leden welkom heten. Daarnaast hield 
Marius Heijenk enkele keren voor verschil-
lende gezelschappen een inleiding over onze 

eens zo beroemde dorpsgenoot Willem van 
Hildegaersberch en de tijd, waarin hij leefde. 
Kortom, 2008 was een jaar, waarin enkele 
zaken, die in het verleden werden opgezet, 
konden worden afgerond, waarin enkele stap-
pen werden gezet in langdurige discussies en 
waarin nieuwe uitdagingen zich voordeden. 
Maar ook een jaar, waarin duidelijk werd, dat 
er nog veel werk verzet moet worden om onze 
doelstellingen te (blijven) realiseren. Het 
bestuur is blij met de inzet van de vele vrijwil-
ligers in onze vereniging, die al dan niet in 
commissieverband hun bijdrage leveren. De 
toekenning van de Vrijwilligersprijs 2008 zien 
wij als een bekroning en tevens als een aan-
moediging op deze wijze door te gaan. 

Marius Heijenk,

secretaris

Uiteraard was de VSW: ook op het Hillegersbergse 
Jazzfestival op de vertrouwde stek aanwezig.

Een nog kale esdoorn  
aan de Lef. de Montignylaan/Liduinaplein in april.

Voor in de agenda:
-  De “Rotterdamse Dorpendag” is dit jaar op 20 juni 2009. Op deze dag zijn het kerk-

hofje en het baarhuisje aan de Ringdijk te Schiebroek te bezoeken en bezichtigen. De 
VSW is daar dan aanwezig met informatie en boeken.

-  Van de organisatie “Jazzfestival” is vernomen dat het jaarlijkse muziekfestijn zal plaats 
vinden op 28/29 en 30 augustus 2009 (onder voorbehoud). De VSW zal er zijn op haar 
vaste plek Weissenbruchlaan hoek Freericksplaats

-  De “Open Monumentendag” is dit jaar op 12 september 2009. Ook dan zijn kerkhofje 
en baarhuisje te bezoeken en bezichtigen. De VSW zal er zijn om antwoord te geven 
op uw vragen. Als u er nog niet eerder was, kom toch eens kijken! Het is werkelijk een 
schoonheid geworden en dan ook nog op zo’n prachtige plek! 

-  Als alles goedgaat... op 19 september 2009 excursie en lezing over het voormalig 
Raadhuis + tuin aan de CNA Looslaan.
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Vervolg Ruimtelijke ontwikkelingen in Hillegersberg-centrum
Hoofdpijnlocatie
Resteert vooral Plaswijck als ‘hoofdpijn-
locatie’. Zoals bekend is bij de ontwikkelaar 
de wens hier drie woontorens van zeventien 
meter hoog te bouwen op de volledige locatie. 
De deelgemeente is van mening dat hier een 
horecavestiging van minimum 300m2 moet 
blijven ofwel komen met terras aan het water. 
In de deelraad is nipt een motie aangenomen 
om hier geen woningbouw toe te laten en het 
is nu afwachten hoe de gemeenteraad hierop 
anticipeert. Het dagelijks bestuur van de deel-
gemeente persisteert echter bij haar advies om 
de maximumhoogte van de drie woontorens 
te beperken tot 14 meter met eenderde deel 
tot 16 meter. Echter de deelgemeenteraad is 
inmiddels tot een voortschrijdend inzicht 
gekomen dat ook deze wens te ambitieus is 
en niet passend is op deze locatie. Ook de 
opstellers van het BKP, als adviseur van de 
deelgemeente, zijn die mening toegedaan en 
stellen dat de voornemens ‘op gespannen voet 
staan’ met het gewenste streefbeeld. 
De deelraad heeft, om haar mening expliciet 
kenbaar te maken, een eigen brief opgesteld 
voor de gemeenteraad met deze strekking, 
welke in de raadsvergadering van 24 maart 
2009 is vastgesteld.    
Tijdens de behandeling in de deelraad van 
het (concept) advies van het dagelijks bestuur 

aan B&W over het bestemmingsplan Kern 
en Plassen is dit advies aangenomen met 
10 voor (coalitie) en 9 tegen (VVD en LR) 
en een voorbehoud van het CDA voor de 
locatie Plaswijck. Nu is het moment slechts 
van afwachten op de behandeling in de 
gemeenteraad en te lobbyen om het gewenste 
doel te bereiken: een bebouwing passend in 
het gewenste streefbeeld. 
Naar mijn ( JF) mening is het goed mogelijk 
de gewenste horeca te realiseren met terras 
aan het water om zodoende een deel van de 
plasoever toegankelijk te houden, en daarbij 
enige aanvullende woningbouw met een 
passend bouwvolume en een verantwoorde 
inpassing, vormgeving en materiaalgebruik.  
Het BKP is na enkele besprekingen aangepast 
aan de wensen en vastgesteld door de deelge-
meenteraad en heel recent (20 maart 2009) 
als ‘definitief stuk’ ontvangen.

Winkels-bibliotheek-fitnesscentrum
De andere belangrijke locatie met wijzi-
gingsbevoegdheid is de zogenaamde Cossee-
locatie op het binnenterrein achter de Bergse 
Dorpsstraat en langs de Argonautenweg 
waar 4000 m2 winkels, een fitness-centrum, 
de bibliotheek en woningen moeten ver-
rijzen met een hoogte van 18 meter. Door de 
deelgemeente is een adviesgroep ingesteld 

‘Horeca met  
een terras aan het 
water is goed mogelijk’  
In het laatste nummer van ‘Tussen Wilgenplas en Rotte’ was van de hand van Jack Fens de eerste aflevering te lezen over 
de ruimtelijke ontwikkelingen in de kern van Hillegersberg.  die handelde met name over het burgerinitiatief, het bestem-
mingsplan ‘Kern en Plassen’, het nu ook bijna ‘oude’ raadhuis ofwel de deelgemeentesecretarie aan de C.N.A.Looslaan 
alsmede de Cossee-locatie. Hij constateerde dat er heel veel staat te gebeuren in het centrum van Hillegersberg op het 
gebied van bouwen en wonen, en dat is tot heden niet anders geworden. Benadrukt moet worden dat het artikel de ge-
schiedenis weergeeft en de mening van de auteur. Hij schrijft niet namens de VSW, maar op persoonlijke titel.

Allereerst het burgerinitiatief: dit initiatief 
tot aanvraag van een Rijksbeschermd stads- 
of dorpsgezicht voor de plassen en de oude 
dorpskern is ‘breed omarmd’ door zowel de 
deelgemeente als het College van B&W en 
de gemeenteraad. De aanvraag bij minister 
Plasterk is op 12 augustus 2008 door B&W 
verzonden en nu is het afwachten hoe de 
behandeling zal plaatsvinden en aflopen. 
Helaas zijn er tekenen dat het begrip ‘Rijks 
beschermd stads- of dorpsgezicht’ zal verdwij-
nen.  De VSW zal dan, met gelijkgestemde 
organisaties, moeten streven een dergelijk 
initiatief op gemeentelijk niveau te bereiken 
en het verzoek, om beleid daartoe te ontwik-
kelen, moeten indienen bij de gemeenteraad. 
Voor het gebied van Hillegersberg-kern en de 
beide plassen is hiervoor een gedetailleerd en 
conserverend bestemmingsplan nodig en een 
dergelijk plan is thans, zoals u ongetwijfeld 
bekend is, in procedure. 
Voor enkele locaties is hierbij een zoge-
naamde ‘wijzigingsbevoegdheid’ door de 
deelgemeente van toepassing om voorgestane 
nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken.

Bestemmingsplan Kern en Plassen 
Inmiddels is de procedure binnen de deelge-
meente aan dit (ontwerp) bestemmingsplan 
afgerond en is het woord nu aan de gemeen-
teraad, die het juridisch moet vaststellen. 

Daarvoor is echter nog geen tijdstip bekend. 
Ook het beeldkwaliteitplan voor dit gebied 
(BKP) is afgerond en zal door de deelgemeente 
naar het stadhuis worden gezonden om te 
bereiken dat dit BKP wordt opgenomen als 
gebiedsparagraaf in de ‘Koepelnota Welstand’, 
dat wil zeggen een beoordelingsdocument voor 
het Welstandstoezicht bij nieuwe bouwplannen 
in dit gebied die dan moeten voldoen aan een 
aantal criteria uit dit BKP. De drie organisaties 
van het burgerinitiatief hebben veel werk ver-
richt en hun stem helder laten horen.

Ook binnen de organisatie van de deelge-
meente is veel gebeurd, waarbij de discussie 
zich met name toespitste op de locaties 
Plaswijck, Lommerrijk en Cossee. Omdat 
de ontwikkelaar van Lommerrijk zich heeft 
teruggetrokken en er dus geen bouwinitia-
tief meer bestond, was binnen de deelraad 
de mening ontstaan om deze locatie niet 
meer als uitwerkingsbevoegdheid te laten 
voortbestaan en het dagelijks bestuur van de 
deelgemeente had dit in overleg met wethou-
der Karakus eveneens geconstateerd.

Bij het eerste sprankje lentezon zat het hier al vol. Een 
triest gezicht die verlaten terrassen van Plaswijck. 

Hopelijk komt er opnieuw een terras aan het water.

van betrokkenen die mag adviseren aan het 
dagelijks bestuur, echter binnen de randvoor-
waarden van de uitwerkingsbevoegdheid. 
Deze randvoorwaarden zijn door de deelraad 
vastgesteld (CDA met een voorbehoud voor 
de haars inziens te grote hoogte) zodat van 
een echte inspraak, met een vrije meningsui-
ting, nauwelijks kan worden gesproken. 
Wijzigingsbevoegdheid: de bevoegdheid 
van het dagelijks bestuur om binnen in 
het bestemmingsplan vastgelegde regels of 
stedenbouwkundige randvoorwaarden een 
bestemming of gebruik te wijzigen in een 
nieuwe bestemming cq gebruik 

jack Fens,

 mei 2009. 

NB: Jack Fens is bestuurslid van de VSW, maar 
tevens commissievoorzitter ruimtelijke ontwik-
kelingen en fractievoorzitter van het CDA in de 
deelgemeenteraad. Het artikel is dus op persoon-
lijke titel geschreven. Wordt vervolgd. 
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Wat is de vrijwilligersprijs van de gemeente 
Rotterdam? In 1989 heeft het toenmalige 
College van Burgemeester en Wethouders 
besloten die prijs in te stellen. Daarmee 
wilden zij erkenning geven aan het belang 
van het vrijwilligerswerk door instellingen, 
organisaties en dergelijke en het stimuleren. 
Er werd een onafhankelijke jury van zes 
personen aangesteld die aan het eind van een 
lange procedure een voorstel met een naam 
moet voorleggen aan het college van B & 
W. Nu werken er in Rotterdam wel 145.000 
vrijwilligers (!) dat is 31% van de Rotterdamse 
bevolking. (Had u enig idee dat dat er zoveel 
zijn?) Er is een harde kern die 80% van het 
aantal uren maakt. Dat klopt volgens mij wel 
want heus het vreet (vrije) tijd!
Het was een hele uitdaging toen de VSW 
het verzoek ontving in te schrijven voor de 
Rotterdamse Vrijwilligersprijs 2008. De 
doelstelling van de VSW is, u weet het, het 
behoud en herstel van cultuur historische 
elementen in het gebied van deze deelge-
meente. Ons deskundig bestuur maakt 
plannen of levert commentaar op plannen 
van anderen, schrijft zo nodig gefundeerde 
en gedocumenteerde bezwaarschriften. Wij 
geven deskundige studies uit bijvoorbeeld 
over de Straatweg en ook  fraaie boeken over 
het gebied Hillegersberg, Schiebroek en 
Terbregge. En dat tegen een zeer schappelijke 
prijs. Ook proberen wij het belang van de 
doelsteling van de VSW op anderen over te 
brengen en brengen het soms daadwerkelijk 
zelf in praktijk zoals bij de restauratie van het 
baarhuisje op het kerkhofje aan de Ringdijk. 
En dat alles al meer dan dertig jaar. 
Dat klinkt indrukwekkend maar breng 
dat allemaal maar eens over op de jury van 
zo’n belangrijke Rotterdamse prijs!  Welnu, 
dat is geslaagd. In september hoorden wij 
al dat de VSW in ieder geval winnaar was 

geworden in de categorie Kunst, Cultuur 
en Media. Dat vonden wij al een geweldige 
beloning voor onze noeste arbeid. Daarna 
werden we uitgenodigd op het stadhuis om 
met een presentatie de jury te overtuigen van 
de kwaliteit en de diversiteit van ons werk. 
Voorzitter Hans Mani hield een vurig betoog. 
Dat kun je wel aan hem overlaten. Norman 
Langelaan had een prachtige beeldpresentatie 
gemaakt die het geheel verduidelijkte. Daarna 
werden wij vieren (want ook onze secretaris 
Marius Heijenk was er bij) door de jury nog 
eens flink aan de tand gevoeld. Op de gang 
troffen wij na afloop de vertegenwoordigers 
van de overige vier categorieën.  En daarna 
was het afwachten...
Omdat wij dus al categorie-winnaar waren 
geworden, werden we met een heel grote 
delegatie uitgenodigd voor de Grote Avond 
in de Burgerzaal van het stadhuis op 11 
december, waar de uiteindelijke winnaar 
van de Rotterdamse Vrijwilligersprijs zou 
worden bekend gemaakt. De spanning werd 
vakkundig opgevoerd. Eerst moesten we 
een hele tijd wachten voor we uiteindelijk 
de Burgerzaal in mochten. Die was bomvol, 
tenslotte. Zoveel kandidaten dus. De moed 
zonk mij in de schoenen. We werden ont-
vangen door Quintis Ristie die heel vrolijk 
maar met verve de spanning opvoerde. De 
voorziter van de jury, Chantal Gill’ard, deed er 
nog eens twee schepjes bovenop. Eerst werden 
de zogenaamde Opvallers voor het voetlicht  
gebracht. Dat zijn organisaties die op een of 
andere wijze in positieve zin zijn opgevallen. 
Ze werden met naam en toenaam bejubeld en 
kregen een prijs. Daarna kwamen de categorie-
winnaars aan de beurt. Ze werden om beurten 
eveneens de hemel in geprezen. Wij hoorden 
daar ook bij maar we waren daar niet echt voor 
gekomen. We wilden graag de hoofdprijs!
Er leek wel geen einde aan te komen. 

De spanning in de toch werkelijk grote 
Burgerzaal was om te snijden. Toen kwam 
eindelijk wethouder mevrouw Jantine Kriens 
in beeld. Ze deed alles nog eens dunnetjes 
over en iedereen zat te schuiven op zijn stoel. 
Wanneer eindelijk? En wie? Tenslotte na een 
lange verklarende tekst kwam het verlossende 
woord er uit: de VSW was de winnaar van 
de Rotterdamse Vrijwilligersprijs 2008! De 
verklaring luidde: De samenleving verandert 
in rap tempo.Veel mensen herkennen hun 
omgeving niet meer, letterlijk en figuurlijk. 
Het behoud van waardevolle karakteristieken 
in hun omgeving kan bijdragen aan de zeker-
heid van de mensen. De VSW  heeft een goed 
oog voor de woonomgeving - en een goed oog 
voor de mensen in de wijk - en zet zich daar 
op een voortvarende en gedegen wijze voor in. 
Zij “weet bovendien goed gebruik te maken 
van de deskundigheid die in de wijk aanwezig 
is (...) heeft inzicht en overtuigingskracht en 
is goed in het opbouwen, onderhouden en 
benutten van netwerken”. De VSW scoort 
“vooral door de positieve manier waarop zij 
haar omgeving benadert (....). Zo zorgt zij 
voor houvast, binding en hechting. Daarmee 
is de vereniging een goed voorbeeld van 
duurzaam vrijwilligerswerk”. 
Hans Mani kreeg de bij de prijs behorende 
trofee overhandigd door wethouder Kriens 
plus een cheque ter waarde van 7500 euro. En 
wij? Wij gingen uit ons dak! Helemaal!
Wij voelden het echt als een beloning van 
30 jaar keihard werken!  De trofee staat nu 
te pronken in het baarhuisje en het geld ziet 
het bestuur als een eerste bedrag voor de 
voorgenomen restauratie van het bijzondere 
hek “Gedenk te Sterven” van het kerkhofje 
aan de Ringdijk. 
U, lid van de 950 leden tellende VSW, ook u 
gefeliciteerd. Zonder uw steun, uw aandacht, 
zonder uw aanwezigheid op onze bijeenkom-
sten en uw jaarlijkse financiële bijdrage was het 
allemaal niet zo goed gelukt. Zo is het maar 
weer eens bewezen: Samen zijn we sterk! 

iet HeetMan-van riel

VSW winnaar Vrijwilligersprijs Rotterdam 2008

‘Een  
geweldige 
beloning  
en een  
grote eer’

Iet Heetman deed – heet van de naald – verslag van de uitreiking van de 
Vrijwilligersprijs op 11 december 2008. Een deel van haar enthousiaste 
verslag werd dezelfde week nog als interview in De Postiljon geplaatst. 
Voor Tussen Wilgenplas & Rotte laten we Iet nogmaals uit haar dak gaan.

Hans Mani ontvangt uit handen van wethouder Jantine Kriens  
de trofee plus bijbehorende cheque ter waarde van 7500 euro.14 15



Cosseeterrein
Op dit moment heeft de projectontwik-
kelaar; Active Real Estate, een plan gemaakt 
voor dit gebied met als uitgangspunt de 
“Stedenbouwkundige Randvoorwaarden”, 
een soort programma van eisen/minibestem-
mingsplan/de wijzigingsbevoegdheid. De 
VSW zou liever geen “wijzigingsbevoegd-
heden” zien, maar is er voorstander van 
om dit gebied in het reguliere toekomstige 
bestemmingsplan te laten opnemen.
Wij zijn als VSW uitgenodigd door de 
deelgemeente om het plan te bekijken en een 
advies aan de deelgemeente te schrijven over 
onze bevindingen, we mogen ook de pro-
jectontwikkelaar indien mogelijk tot andere 
inzichten brengen. Ook de Vereniging tot 
behoud van Kern en Plassen, de bewoners-
organisatie van het winkelgebied, de nieuwe 
Bewonersorganisatie Oud Hillegersberg en 
een vertegenwoordiger van de Olympusflat 
zijn uitgenodigd en doen mee. 
De VSW-vertegenwoordiger en Vereniging 
tot behoud van Kern en Plassen bekijken de 
bouwmassa en de andere vertegenwoordigers 

schrijven gebiedsinrichtingsadviezen en 
kijken naar veiligheid, de verkeersstromen 
en dergelijke.

Onze opmerkingen 
Het plan bestaat op de begane grond uit win-
kels, daarboven plaats voor een nieuwe biblio-
theek en mogelijk een fitness-accommodatie. 
Daarboven weer drie lagen wonen. Onder de 
gehele bouwmassa een grote parkeerkelder. 
Die moet voldoen aan de parkeereisen van 
de gemeente Rotterdam en als gesteld in de 
Stedenbouwkundige Randvoorwaarden.
De Commissie Welstand (schoonheidscom-
missie) heeft het plan beoordeeld en conclu-
deerde dat het niet voldoet aan de beschrijvin-
gen in de Koepelnota van Welstand, te weten: 
kernen en linten aan de straatzijden en een 
tuinstad voor het binnengebied. Daarnaast 
zouden zij ook het plan op beschermd stads/
dorpsgezicht moeten toetsen. Omdat deze 
procedure in gang is gezet op het moment 
van dit schrijven is het niet duidelijk of dat 
ook gebeurd is. Welstand vond het, ondanks 
dat het niet voldoet aan de voorwaarden, wel 

een interessant plan om mee door te gaan. 
Mogelijk gaan wij onderzoeken of het plan 
wel juist is beoordeeld.  
Ook wij vinden dat het nieuwe plan niet 
aan bovenstaande welstandsbeschrijvingen 
voldoet en niet in het dorpse karakter past. 
Het is te grootschalig, een te grootstedelijke 
architectuur. De achttien meter dakhoogte 
van alle woningen vinden wij te hoog in deze 
setting.
De woningen staan ons inziens te dicht op 
de bestaande bebouwing: op vijftien meter 
afstand van onder andere de Olympusflat en 
de maisonnettes aan de Oude Raadhuislaan 
(op de begane grond zelfs tien meter). Deze 
afstand is genoemd in de Stedenbouwkundige 
Randvoorwaarden en is volgens ons dus al 
een verkeerd uitgangspunt, geïnitieerd door 
de gemeentelijke overheid.  Het worden 
appartementen in drie lagen (op de derde, 
vierde en vijfde verdieping) met galerijen aan 
de achterzijde om de woningen te bereiken. 
Dit is een oplossing uit de jaren vijftig, die 
het woongenot en de privacy enorm verlaagt. 
Er zou het één en ander gewijzigd moeten 
worden zodat het beter aansluit bij het dorpse 

Adviesgroep Cosseeterrein zal negatief adviseren

‘Plan past niet in het 
dorpse karakter’
VSW-bestuurslid Norman Langelaan, tevens lid van de Adviesgroep Cosseeterrein die de deelgemeente over de 
plannen voor het Cosseeterrein moet adviseren, heeft verleden, heden en toekomstige ontwikkelingen van het 
gebied op een rij gezet. Bovendien laat hij al enkele commissie-opmerkingen horen.

Waar ligt het Cosseeterrein? Dit is een stuk 
terrein, dat achter de Aldi ligt, tot aan de drive-
in woningen aan de Raadhuislaan en tussen 
de panden van de Bergse Dorpsstraat en de 
flats aan de Adriaen van der Doeslaan, tegen-
over het Zwarte Plasje. Het terrein dankt zijn 
naam aan het Staalconstructiebedrijf Cossee, 
vroeger was dit smederij Cossee. De toegang 
tot de smederij zat/zit aan de Dorpsstraat 
ongeveer tegenover de dierenwinkel, naast 
de antiquair. Het is een doorgang met een 
paar grote deuren. Tegenwoordig wordt het 
constructiestaal aan- en afgevoerd via de 
poort onder de maisonnettes aan de Oude 
Raadhuislaan. 
De Aldi, de flatjes aan de Adriaen van der 
Doeslaan, de garages en bedrijfsgebouwen op 
het binnenterrein zullen gesloopt gaan wor-
den. De Olympusflat blijft en de bebouwing 
aan de Dorpsstraat blijft grotendeels in tact. 
Er komt een zes meter brede doorgang naar 
het toekomstig achtergelegen winkelgebied 
op de plaats van de oude Cossee-poort en 
de antiekwinkel. Ga maar eens kijken hoe de 
situatie daar nu is.

Tekening gevel Argonautenweg  
gezien van ingang Albert Heyn.

karakter. Bijvoorbeeld schuine daken met 
pannen gedekt. De maximale bouwhoogte 
van achttien meter vinden we nogal hoog.

Smal winkelstraatje
Het toekomstige winkelstraatje vinden 
we erg smal. In de Stedenbouwkundige 
Randvoorwaarden staat dat er een pleintje 
in het plan opgenomen zou moeten worden, 
eventueel te gebruiken voor horeca. Buiten 
het huidige plan is wel een pleintje gepland, 
maar dan op de voormalige parkeerplaats 
naast café van Eijk. Een horecagelegenheid 
is opgenomen in het smalste deel van het 
winkelstraatje, zodat het uitzicht en de moge-
lijkheid om buiten te zitten niet aanwezig is. 
Wij stellen voor dit naar het breedste stuk te 
verplaatsen en dit middenstuk nog verder te 
verbreden zodat er een pleintje ontstaat waar 
men buiten kan zitten, de bezonning is dan 
nog wel een vraagteken.
Wij vinden het uitgangspunten uit de 
Stedenbouwkundige Randvoorwaarden 
wat betreft de verkeersstromen; slecht en 
gevaarlijk. Zo wordt de drukke fietsroute 
van de Adriaen van der Doeslaan, gehinderd 

door auto`s die naar de parkeerkelder gaan. 
Vrachtwagens moeten achteruitrijdend 
over de fietsroute naar het ontladingspunt 
manoeuvreren. Wij vinden dit een onac-
ceptabel plan. Hoe het dan wel zou moeten, 
is niet zo eenvoudig.
Ook staat in de Stedenbouwkundige 
Randvoorwaarden dat alle parkeerplaatsen 
nabij het Zwarte Plasje zullen moeten verdwij-
nen naar de parkeerkelder, wie schetst onze 
verbazing toen bleek dat op het huidige plan 
de parkeerplaatsen zijn gehandhaafd. Ons 
inziens zal je alle parkeerplaatsen grenzend 
aan het nieuwbouwplan aan de Adriaen van 
der Doeslaan moeten weghalen, evenals het 
parkeerpleintje tegenover de ingang van de 
Olympusflat. Die parkeerplaatsen genereren 
alleen maar manoeuvrerende automobilisten, 
die op zoek zijn naar een goedkoop plaatsje, 
met gevaarlijke situaties voor de fietsers. Wij 
zullen negatief over dit plan aan de deelge-
meente adviseren.

norMan langelaan, 

maart 2009.  

Tekening van ‘Le Passage’ 
 in vogelvlucht.
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heeft geen enkele ervan in zijn inventarisatie 
opgenomen, zelfs niet in de laagste waar-
dering met een of twee sterren, terwijl de 
gemeente vijf woningen tot monument heeft 
verheven. Het omgekeerde is te zien in de 
Straatweg, waar de VSW zeventien panden 
monumentwaardig heeft verklaard, terwijl de 
gemeente er slechts twee opgenomen heeft in 
haar lijst. Niet het hiervoor genoemde pand 
op no. 167 maar wel de boerderij op no. 171 
en het woonhuis op no. 230

Wettelijke bescherming van monumenten is 
vanzelfsprekend belangrijk, maar als effectue-
ring ervan moeizaam gaat en minimaal succes 
blijkt te hebben, kan de VSW ook van wet-
telijke bescherming afzien en onze 63 monu-
mentwaardige objecten niet-beschermde of 
gewoon VSW-monumenten noemen. 
Terzijde merk ik op dat velen trots zijn in een 
monument te wonen maar niet iedereen. Ik 
ken enkele bewoners die alles doen om van 
de gemeentelijke lijst af te komen. Immers 
wijzigingen, vooral van de gevels, kosten erg 
veel tijd door maanden overleg met bouwtoe-
zicht en welstand en maken kans op afwijzing. 
Daardoor kan ook de verkoopprijs van een 
monumentale woning dalen.
De VSW-inventarisatie uit 1994 moet na  

Monumenten zijn hoogtepunten in onze 
gebouwde omgeving en staan steeds meer in 
de publieke belangstelling. Dat komt door 
enerzijds de stormachtige uitbreiding van 
steden en dorpen, in 1950 was Nederland 
voor 2,5% bebouwd, in 2010 zal dat voor 13,6 
% zijn, meer dan vijf maal zo veel. Tegelijk 
wordt er ook veel gesloopt, komende tien 
jaar worden per week twee kerken gesloopt 

of krijgen ze een profane functie. De Open 
Monumentendagen zijn daarom een groot 
succes. Jaarlijks trekken zij op de 2e zaterdag 
van september (soms ook zondag), wanneer 
er circa 3.500 monumenten open zijn met 
gidsen, circa 850.000 bezoekers. Van de 
laatste keer op 13 september 2008 waren in 

Rotterdam 48 monumenten te bezichtigen 
waarvan circa de helft geen wettelijke bescher-
ming van rijk of gemeente genoot. De criteria 
voor de keuze van de open monumenten heb 
ik niet kunnen achterhalen, maar dat maakte 
voor de meerderheid van de bezoekers ook 
niets uit. Tot zover de Open Monumenten. 
Zelf bezocht ik op die dag per fiets twaalf 
geopende monumenten, meer was niet 
mogelijk tussen tien en vijf uur, want soms 
stond je een poosje in de rij. 

Rotterdam is we  
reldberoemd door 
zijn moderne archi-
tectuur, maar het is 
ook een monumen-
tenstad, ondanks het  
in de oorlog ver-
woeste stadshart. Er 
zijn 459 rijks- en 
176 gemeentelijke 
monumenten die 
thans worden uitge-
breid met 400 monu-
menten, totaal straks 
dus bijna 1000 wet-
telijk beschermde 
gebouwde monu-
menten. 

Wat is eigenlijk een monument? Heel globaal 
moet een monument van belang zijn door 
zijn schoonheid en/of door zijn weten-
schappelijke waarde en/of door zijn sociaal-
economische betekenis. Iedere organisatie die 
een monumentenlijst opstelt, kan daarnaast 
aanvullende criteria stellen. Zo moet een 

rijksmonument van nationaal belang zijn en 
minstens 50 jaar oud zijn. Een gemeentelijk 
monument moet van lokaal belang zijn en 
er is geen leeftijdsgrens, maar in Rotterdam 
maken bouwobjecten die ontworpen zijn 
door bekende architecten veel meer kans op 
een plaats op de lijst dan andere objecten.

Schamel aantal
De VSW heeft maar zeven van de twintig 
rijksmonumenten op zijn laatste inventarisa-
tie van 1994 staan; dat komt onder andere 
door de Hillegondakerk waarvan de kasteel-
ruïne, de toren en het hekwerk door het rijk 
als aparte monumenten zijn geteld. Wat de 
gemeentelijke monumentenlijst betreft stond 
er voor onze deelgemeente in 1994 geen enkel 
monument op de lijst. Thans staan er wel 18 
op de lijst, een schamel aantal, voor Kralingen 
staan er 61 monumenten op.
 De VSW heeft ook een inventarisatie van 
monumenten, monumentwaardige, beeldbe-
palende en beeldondersteunende gebouwen. 
Tegen het woord monumentwaardig heb ik 
bezwaar, het komt in van Dale niet voor, 
maar het is ook verwarrend, een gebouw 
is een monument of is het niet. Er zijn vele 
soorten monumenten, afhankelijk van de 
gestelde criteria. Monumentwaardig stelt 
niets voor. In de VSW uitleg gaat het om 
objecten die niet wettelijk beschermd zijn, 
maar eigenlijk die bescherming wel zouden 
moeten krijgen. 

Hier gaat het verder alleen over de 63 als 
monumentwaardig betitelde gebouwen in 
de VSW inventarisatie. Om door de VSW in 

Monumenten en de VSW 

‘VSW-inventarisatielijst  
moet nodig op de schop’
Piet Mulder, architect en oud-voorzitter van de VSW, is van mening dat de Monumenten-inventarisatielijst van de 
VSW die in 1994 – op zijn aanraden – werd opgezet, na vijftien jaar nodig vernieuwd moet worden.

Boterdorps Verlaat 26 (1772),  
landschappelijk van betekenis en bijzonder in verband  
met historie en markante detaillering.

die categorie te worden geplaatst dienen ze 
minstens aan één van de vijf met nummers 
aangeduide criteria te voldoen, welke num-
mers ook bij elk object in de inventarisatie 
zijn aangegeven. Het monumentwaardigste 
gebouw in onze deelgemeente is Straatweg 
167. Als enige monumentwaardige gebouw 
voldoet het aan vier criteria, te weten: het is 
een architectonisch kunstwerk, stedenbouw-
kundig en historisch van bijzondere beteke-
nis, het bezit markante detaillering en is zeer 
belangrijk in het werk van de ontwerper. Zie 
ook de onderschriften bij de foto’s.
Voor alle monumentwaardige objecten wordt 
in de inventarisatie (niet in de VSW statuten) 
als beleid genoemd: het nastreven van plaat-
sing op de monumentenlijsten van rijk en 
gemeente. Hoe vaak heeft de VSW voorstel-
len gedaan in die richting, te meer nu er 400 
gemeentelijke objecten bijkomen en hoeveel 
maal is het gelukt om het tot een beschermd 
monument te brengen? Ik vermoed dat die 
plaatsing uiterst moeizaam verloopt, meestal 
wordt er eindeloos gediscussieerd over de 
toe te passen criteria voor opneming in een 
monumentenlijst en vervolgens over de vraag 
of een mogelijk object aan die criteria voldoet. 
Natuurlijk zijn er ook monumenten die 
onbetwistbaar zijn zoals de Hillegondakerk 
en vroeger de Koninginnekerk. De sloop van 
deze laatste kerk in 1976 riep zo veel teleur-
stelling en woede op, dat als reactie daarop 
onze VSW werd opgericht.

Veel getwist 
Maar meestal wordt over de criteria veel 
getwist. Zo hebben bijvoorbeeld de VSW en 
de gemeente verschillende criteria voor monu-
menten. Het resultaat is te zien bij woningen 
aan het Prinses Beatrixplantsoen. De VSW 

15 jaar nodig worden vernieuwd, dat zou eigen-
lijk iedere vijf à tien jaar moeten gebeuren. Dat 
kost veel tijd, maar vereenvoudiging is mogelijk. 
De huidige elf categorieën van onderscheidin-
gen zouden beperkt kunnen worden tot vijf, 
namelijk één van rijksmonumenten, één van 
gemeentemonumenten en dan de categorieën 
met drie, twee en één ster. Dan vervallen de 
verwijzingen naar zes andere categorieën: 
Roterodamum met drie onderverdelingen, 
MIP, Architectuur en Stedebouwkaart en de 
Architectuurgids Rotterdam.

Tenslotte: ik voel me vrij in mijn kritiek 
op de inventarisatie, ook al heb ik aan de 
opstelling niet deelgenomen. Toch ben ik er 
debet aan als VSW-voorzitter, die de leden 
heeft aangeraden in 1994 de inventarisatie te 
aanvaarden.

Piet Mulder, 

maart 2009.

Literatuur:

RIJKSMONUMENTEN OP INTERNET:  
rijksmonumenten rotterdam, dan de Lijst van 
Rijksmonumenten/ wikipedia rotterdam
GEMEENTELIJKE MONUMENTEN OP INTERNET: 
nl.wikipedia.org/wiki/lijst van  
gemeentemonumenten in rotterdam.
OPEN MONUMENTENDAG OP INTERNET:  
www.openmonumentendag.nl
VSW-INVENTARISATIE UIT 1994: 
 is uitverkocht en niet op internet

Straatweg 167 (1901) architectonisch kunstwerk, 
stedenbouwkundig van betekenis, bijzonder in zijn 
soort in verband met de historie en door markante 
detaillering, zeer belangrijk in het werk van de 
ontwerper (J.Obmel), schildje 1991.

Grindweg 65 (ca. 1820) Hoeve Koot,  
historisch van bijzondere betekenis.
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Dubbelpand Straatweg krijgt VSW-schildje

Leden van de Schildjescommissie beoordelen 
jaarlijks of voorgedragen panden of objecten, 
die gelegen zijn binnen de deelgemeente, in 
aanmerking komen voor de bijzondere onder-
scheiding die het VSW-schildje is. Daarbij 
wordt gekeken naar verantwoord onderhoud 
of herstel van historisch waardevol geachte 
panden. Ook een geleverde prestatie die 
door een persoon of instelling is verricht en 
de wijk ten goede komt, kan met een schildje 
worden gehonoreerd. Aspecten als materiaal 
en kleurgebruik, stijleigenheid, algehele 

‘Een mooi beeldbepalend 
ensemble’
Als blijk van bijzondere waardering zijn door de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW) gevelschildjes 
toegekend aan de eigenaren van de panden Straatweg 103 en 105. Dat is tijdens de laatst gehouden openbare 
VSW-bijeenkomst in november bekend gemaakt. Inmiddels zijn de schildjes op de panden aangebracht.

uitstraling en bovenmatige inspanning staan 
bij de beoordeling centraal.
De Schildjescommissie over de betreffende 
panden Straatweg 103 en 105: “Het betreft 
een 105 jaar oud dubbelpand, een mooi 
ensemble, met tuitgevels. Gebouwd in 
1903. Het is een beeldbepalend object dat is 
opgenomen in het Landelijk Monumenten 
Inventarisatieproject (MIP). Beide panden 
zijn goed onderhouden, het linker iets beter 
dan het rechter. Wat onder andere te zien is 
aan de voordeuren – 103 met oude deuren, 

105 met opvallend nieuwe deuren – en de 
gevelkleur. Elk pand telde vroeger twee 
woningen: één met een bel-etage op een 
deels in de grond gelegen woonlaag. Dan een 
woning erop met twee woonlagen waarvan 
één onder de schuine kap. Daardoor is een 
opmerkelijk hoog pand ontstaan ten opzichte 
van de nabij gelegen buurpanden.”
De schildjes, in de verenigingskleuren geel en 
blauw, zijn 18 april jongstleden aan de gevels 
van de betreffende panden  bevestigd.

Vernieuwd Schildjesreglement

Goedkeuring 
van leden 
gevraagd 
De Schildjescommissie heeft een nieuw schildjesregle-
ment opgesteld. De commissie wil het concept ervan 
ter goedkeuring voorleggen aan de Algemene Leden-
vergadering van 27 mei 2009. 

Ivonne Koedam, voorzitter van de Schildjescommissie: “De vernieu-
wing wordt door de Schildjescommissie nodig geacht, omdat zij van 
mening is dat ook hedendaagse bouwwerken zouden kunnen worden 
voorgedragen voor een eervolle vermelding. Het zou heel stimulerend 
zijn als VSW-leden huizen of andere bouwwerken zouden aandragen 

Aan het 105 jaar oude dubbelpand 
 aan de Straatweg werden door de VSW 
 op 18 april de beide schildjes bevestigd.

1.  Doel van de onderscheiding is stimulering van een bijzondere 
zorg tot in stand houding en/of herstel van bovengenoemde 
bouwwerken en/of locaties. De onderscheiding bestaat uit een 
oorkonde en een (gevel)schildje.

1.1  Daarnaast kent de vereniging een onderscheiding in de vorm van 
een “certificaat van waardering” voor moderne c.q. in recente 
tijden gerealiseerde werken die zich onderscheiden door hun 
architectonische kwaliteiten en een verantwoorde inpassing met 
respect voor de omgeving. 

2.  De onderscheiding wordt uitgereikt aan diegene die als initiatief-
nemer de aanzet heeft gegeven voor de hiervoor genoemde zorg 
tot behoud, herstel of inpassing dan wel de realisatie van deze 
objecten.

3.  Een object kan als belangrijk aangemerkt en onderscheiden 
worden, indien het past in de omgeving, goed onderhouden is 
en over een of meer van de volgende kwaliteiten beschikt:

 - het is in cultuur/historisch opzicht en/of van sociaal belang. 
  - het is een markant architectonisch werk, waaronder mede begre-

pen het materiaalgebruik, de kleuren, een markante bouwkundige 
detaillering en een passende terreinafwerking,

4.  Een ieder, al dan niet VSW-lid, ook wonend buiten de deelge-
meente, kan het VSW-bestuur voorstellen de onderscheiding te 
verlenen voor een bepaald object.

5.  Het Bestuur legt alle voorstellen voor aan een daartoe te benoe-
men commissie, bestaande uit drie personen, waarvan tenminste 

twee leden deskundig zijn op het gebied van cultuur, architectuur, 
architectuurhistorie of stedenbouwkunde. 

5.1  De commissie rapporteert haar bevindingen over alle voorstellen 
aan het Bestuur, dat beslist over al dan niet toekennen van de 
onderscheiding. Over het bestuursbesluit kan niet worden gecor-
respondeerd. 

6.  De uitreiking van de onderscheiding geschiedt door of namens 
het Bestuur, op een in overleg met de ad 2 genoemde persoon of 
instantie te bepalen tijdstip en wijze van uitreiken. 

6.1  Het schildje blijft eigendom van de VSW en wordt op een zicht-
bare plaats op het object bevestigd, in overleg met degene aan wie 
de onderscheiding is verleend. 

6.2  De oorkonde c.q. het certificaat wordt eigendom van degene aan 
wie de onderscheiding is verleend en bevat naam, jaar, aanduiding 
van het object en de belangrijkste redenen die tot de toekenning 
hebben geleid.

7.  De Schildjescommissie beoordeelt periodiek de onderhoudstoe-
stand van de bekroonde objecten. Bij verwaarlozing of verminking 
van het object kan het schildje worden teruggevraagd c.q. inge-
nomen. De beslissing tot het terugnemen van het schildje wordt 
door het Bestuur genomen na advies van de Schildjescommissie en 
na het horen van degene aan wie de onderscheiding is verleend.

8.  Dit reglement wordt vastgesteld door de Algemene 
Ledenvergadering en zal na verloop van tijd worden geëvalueerd 
en indien nodig worden aangepast. 

Concept VSW-SCHILDJESREGLEMENT 2009

ter nominering voor een schildje of een eervolle vermelding. De 
commissie beoordeelt dan de nominatie. Uiteraard kunnen niet alle 
nominaties worden gehonoreerd, maar we hopen dat de betrokken-
heid van de leden erdoor zal toenemen.”

Bestuurslid Agnes van Zoelen laat zien hoe het schildje eruit ziet.

Algemeen: De “Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge” kent een on-
derscheiding voor bouwwerken en/of locaties van cultuur-historisch en/of architectonisch belang in de deelge-
meente Hillegersberg-Schiebroek. 

Hans Mani, voorzitter VSW, legt de laatste hand aan 
de bevestiging van het schildje.

De achterkanten van het dubbelpand zijn 
indrukwekkend.
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Zo zag het er lang geleden uit

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.

De Kerkstraat.  
Het raadhuis heeft een andere bestemming 

gekregen. De Bergse vroedevaderen  
besloten destijds tot aankoop van Plaswijck  

in welk ‘Raadhuis’ verschillende  
administratieve diensten (secretarie,  

bedrijven enz.) werden ondergebracht.

Op de plaats waar nu woonwijken liggen,  
liepen toen nog de koeien  
in de nabijheid van de Hillegondakerk.

Het begin van de Dorpsstraat  
met rechts de Villa Françoise,  
achter welke frivole naam  
de pastorie van de Nederlands  
Hervormde kerk schuilging.

In het raadhuis en voormalige secretarie aan de 
C.N.A. Looslaan zal vrijwel zeker een rondleiding 

gehouden worden.

Van de deelraad van onze eigen deelgemeente 
heeft de VSW het verzoek gekregen een boek 
samen te stellen over de diverse gemeente-
huizen die er in de kleine gemeenten waaruit 
ons deelgemeentegebied is opgebouwd, zijn 
geweest. Wij vinden dat een bijzonder verzoek 
en gaan daar met enthousiasme aan werken. 
Natuurlijk kennen velen van u de voormalige 
gemeentehuizen aan de C.N.A.Looslaan 
en aan de Ringdijk en niet te vergeten aan 
de Kerkstraat. Maar er blijkt ook in het 

Ereschuld wordt misschien ingelost
Enige jaren geleden had het bestuur de leden van 
de VSW uitgenodigd om – voorafgaande aan de 
ledenvergadering - het raadhuis aan de C.N.A. 
Looslaan, waar een ingrijpende restauratie 
aan de gang was, te bezoeken. De betreffende 
restauratie-architect Wout Putter zou ons 
begeleiden. Door omstandigheden buiten onze 
schuld moest dat bezoek op het laatste moment 
worden afgeblazen. Wout Putter heeft ons toen 
aan de hand van tekeningen, dia’s en computer-
beelden meegenomen door het gebouw. Maar 
iedereen was toch teleurgesteld.  
Wellicht is er nu een nieuwe kans. Met het 
O.B.R.van de gemeente Rotterdam is een 
briefwisseling gaande om alsnog dat bezoek 
en wel in de nazomer, door te laten gaan. 

Wisseling van de 
wacht
Na meer dan tien jaar voorzitterschap van 
de commissie P&V met 117 vergaderingen 
wil ik het met ingang van mei 2009 een 
beetje kalmer aan gaan doen. Althans 
proberen, want dat zit niet zo in mijn aard!  
De commissie heeft inmiddels met algemene 
stemmen en groot vertrouwen een nieuwe 
voorzitter gekozen uit haar eigen gelederen 
en dat is Hilde Vaatstra-Van Asselt. Zij zal 
ongetwijfeld haar eigen stempel drukken op 
het reilen en zeilen van het commissiewerk, 
maar voor u verandert er niets. Het wordt 
wellicht alleen nog maar beter en actiever! 
Welkom, Hilde!

iet HeetMan-van riel.

Aansluitend wordt er een lezing georganiseerd 
over de voormalige tuin achter het gebouw 
die, na gedegen onderzoek, tot ieders verba-
zing nog onder het huidige niveau aanwezig 
bleek te zijn. Dat was ook niet zomaar een tuin 
maar één die door de bekende tuinarchitect 
Sprenger destijds werd ontworpen. Nu zijn er 
plannen geopperd om ook die verborgen tuin 
in ere te herstellen. Dat zou toch een gewel-
dige aanwinst zijn!  Dat zou dus wel eens een 
interessante avond kunnen worden. Als alle 
inspanningen resultaat hebben tenminste! De 
VSW is in dezen weer afhankelijk van ande-
ren. Wij laten u dat tijdig weten.De geplande 
datum is zaterdag 19 september. 

iet HeetMan

Commissie P&V.

Toch rondleiding raadhuis?

Kleiwegkwartier iets dergelijks te hebben 
gestaan waarover bijzonder weinig bekend is.
Natuurlijk valt er veel wetenswaardigs over 
die voormalige gemeentehuizen als gebouw 
te vertellen maar nog interessanter is wat 
zij voor de burgers uit die gebieden hebben 
betekend. Er is daar ontzettend veel gebeurd. 
Er zijn generaties lang honderden pasgeboren 
kindertjes aangegeven. Ik heb vorig jaar 
iemand gesproken die zelfs in het gebouw 
aan de Ringdijk geboren was. Helaas weet 
ik niet meer wie dat was. Die mevrouw zou 
ik dolgraag nog eens wilen spreken. En er is 
natuurlijk volop getrouwd, door arm en rijk 
en door iedereen op zijn eigen manier. 
Naast de bezoekers hebben er ook heel veel 
ambtenaren gewerkt op Burgerzaken en later 
bij de wijkraad en de deelgemeente. 
Om nu van dat boek geen gortdroog verslag te 
maken, zouden wij graag bijzondere ervaringen 
van burgers en ambtenaren willen ontvangen. 
Die kunnen we er dan tussendoor vlechten. 

Wellicht zijn er onder onze leden en lezers 
mensen die bijzondere herinneringen aan één 
van de gebouwen hebben. Sommige families 
wonen al sinds tijden in dit gebied. Misschien 
beschikken zij over informatie die wellicht in 
ons nieuwe boek kan worden opgenomen. 
Ook oude foto’s en kaarten zijn heel welkom. 
Laat het mij weten. Zo maken we er gezamen-
lijk een waardevol document van. U kunt mij 
bereiken op Willem Nagellaan 22, 3054 BX, 
Rotterdam (bij voorkeur schriftelijk) of per 
e-mail:  g.heetman@hetnet.nl 

iet HeetMan

Commissie P&V

Het oude raadhuis in de Kerkstraat.  
Wie kan daar meer over vertellen?

Het voormalig raadhuis van Schiebroek  
herbergt al jarenlang de muziekschool.

Voor boek over oude raadhuizen:

Herinneringen en  
anekdotes gevraagd
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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 “bijzondere gebieden” 
in Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge; mei 1995.(€ 6,80)

De Straatweg - Een bijzonder gebied in Hillegersberg; een inven-
tarisatie 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 : Het Dorp op de Donk

1987 : Het Boterdorpse Verlaat (€ 1,15) 
1988 : De Straatweg (€ 1,60) 
1989 : De Grindweg (€ 1,60) 
1990 : Oude kaarten van Hillegersberg (€ 2,05)

1991 : Terbregge (€ 2,05)  
1999 : Het Molenlaankwartier (€ 2,30)

2000 : Hoge Limiet (€ 2,30)

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).

Andere uitgaven van de VSW
Gebouwde accenten  Monumenten in Hillegersberg, 

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 fiets-
tochten 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

Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge

Uitgave van de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud  
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Voor de inhoud zijn verantwoordelijk:

- de auteurs voor hun specifieke artikelen
- de VSW voor de verenigingszaken

Secretariaat:

Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud
Postbus 35054 - 3005 DB ROTTERDAM
Tel: 010-2184385
E-mail : vswhst@hotmail.com
Internet : www.vsw.biz

Aan dit nummer werkten verder mee:

- Wil Baghuis - redactie en fotografie
- TradeMARC - vormgeving
- Wim Meijer - productie
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