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Beeldkwaliteit

Openbare bijeenkomst

Op de voorpagina: het torentje van de voormalige deelgemeentesecretarie. Foto: Rob Datema.

Programma

19:30 uur Zaal open
U bent al van harte welkom en de koffie staat klaar

20:00 uur Opening  
door Hans Mani, voorzitter van de VSW

20:10 uur Het VSW schildje 2009
Met gepaste trots heeft de VSW dit jaar voor de restauratie van het 
Baarhuisje het ‘monumentenschildje’ van het Historisch 
Genootschap Roterodamum ontvangen. Maar aan wie wordt dit 
jaar het fel begeerde VSW schildje uitgereikt? Er zijn weer diverse 
panden genomineerd en de ‘schildjes commissie’ heeft na inspectie 
ter plekke en rijp beraad het bestuur geadviseerd. 

20:30 uur Een nieuwe VSW uitgave
De kennis van  Anton Stapelkamp over de geschiedenis van onze 
deelgemeente is groot.  Hij schreef ondermeer de toelichting bij de 
foto’s in de populaire uitgave “Hillegersberg Schiebroek Van Boven 
Beken”. Vanavond een nieuwe uitgave van zijn hand over het 
Hillegersberg van voor de Tweede Wereldoorlog.

20:45 uur  PauZE
21:15 uur Beeldkwaliteitplan Kern en Plassen

Wat is Beeldkwaliteit? En wat betekent dat concreet voor het Kern 
en Plassengebied? Het bureau HKB Stedenbouwkundigen kregen 
van de Deelgemeente de opdracht het uit 1999 daterende 
Beeldkwaliteitplan te actualiseren. Op 10 februari is dit plan door 
de deelraad aangenomen en daarmee kaderstellend aan nieuwe 
ontwikkelingen in het gebied. Henk Bouwman, stedenbouwkundig 
ontwerper en directielid van het bureau HLB geeft een toelichting 
op het plan en beantwoordt uw vragen over dit voor ons zo 
belangrijke onderwerp.

22:15 uur afSluiting

Woensdagavond 18 november 2009 in Lommerrijk aan de Straatweg 99

‘Daar liggen onze 
pijnpunten’

De Gemeenteraad heeft zich op 17 september jl uitgesproken over het bestemmingsplan Kern en 
Plassen. Daarmee is een procedure van vele jaren eindelijk afgerond en kunnen we de winst- en 
verliesrekening opmaken. 
Toen eind 2006 het langverwachte voorontwerp bestemmingsplan verscheen was de teleur-
stelling groot. Tijdens het door ons georganiseerde openbaar debat in maart 2007 bleek dat 
vrijwel niemand tevreden was met het bestemmingsplan, dat vooral de bij de gemeente gewenste 
bouwplannen juridisch mogelijk moest maken en zeker niet gericht was op het behoud van de 
bijzondere kwaliteiten van het gebied. Een gedegen beschrijving van die kwaliteiten ontbrak en 
een ruimtelijke visie op het gebied was afwezig.
Het bestemmingsplan is nu op veel onderdelen gerepareerd en dat is winst. Als belangrijkste 
punten noem ik het schrappen van het volbouwen van de tuinen aan de Straatweg (inclusief 
het Raadhuis), het behouden van het zicht en de toegankelijkheid van de Bergse Plassen (onder 
meer bij de Molenweide en de Weissenbruchlaan) en het vervallen van de wijzigingsbevoegdheid 
op de locatie Lommerrijk. Maar de belangrijkste winst is misschien wel dat de kwaliteit van het 
gebied nu algemeen wordt erkend. De Gemeenteraad heeft ons gezamenlijke burgerinitiatief om 
het gebied als beschermd stadsgezicht aan te wijzen breed ondersteund en daarmee aangegeven 
dat het beschermen van de kwaliteit het leidend principe moet zijn.  
In het nu vastgestelde bestemmingsplan wordt van dit raadsbesluit echter met geen woord gerept. 
Er wordt slechts geconstateerd: “Het bestemmingsplangebied kent geen beschermde status  maar 
heeft onmiskenbaar uitstraling en allure.”  Om de bestaande kwaliteiten te beschermen is het plan 
‘overwegend conserverend’ van aard, waarbij echter ook een aantal ‘door de deelgemeente gewenste’ 
wijzigingsbevoegdheden is opgenomen. En daar liggen onze twee resterende pijnpunten: de 
locaties Van der Valk en Cossee.  
De VSW is niet tegen herontwikkeling van deze locaties. Bebouwing van de Cossee locatie kan 
een positieve bijdrage leveren aan het dorpscentrum. Het nu toegestane programma is echter 
zo omvangrijk dat de funderingsproblematiek en de toenemende parkeerdruk op straat directe 
bedreigingen vormen voor de kwaliteiten van het aansluitende Dorp en Berglust. Een leegstaand 
Van der Valk-restaurant levert geen bijdrage aan de omgevingskwaliteit. Maar het nu toegestane 
bouwvolume is zo groot dat de in het Beeldkwaliteitplan omschreven kwaliteit van de Bergse 
Achterpas ernstig verstoord dreigt te worden. 
Kortom, er is veel gewonnen, maar de strijd is nog niet gestreden. De VSW blijft zich dan ook 
inzetten voor de kwaliteit van onze leefomgeving. We kunnen dat niet zonder uw ondersteuning. 
Kom naar onze bijeenkomst op 18 november en geef uw mening. Samen zijn we sterk. 

Hans Mani,

voorzitter VSW
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Verstedelijkt landschap
De titel van het Beeldkwaliteitplan uit 1999 
‘verstedelijkt landschap’ suggereert een zekere 
dualiteit en strijdigheid tussen enerzijds de 
dynamiek van de stad en anderzijds de stabi-
liteit van het (historische) landschap. Feitelijk 
speelt de dynamiek die eigen is aan een stad 
ook steeds een niet te veronachtzamen rol. Op 
de meeste plaatsen heeft de stedelijke ontwik-
keling het oorspronkelijke landschap volledig 
overruled en is het oorspronkelijke landschap 
nog hooguit aanwezig in de vorm van richtin-
gen, maatvoeringen, structuurlijnen, hoogte-
verschillen en andere patronen die tamelijk 
onwrikbaar vast zijn komen te liggen in de 
stedelijke structuur.
In dit plangebied ligt dat anders. Met name 
omdat het proces van de verstedelijking hier 
zo geleidelijk is verlopen, is die geschiedenis 
hier veel zichtbaarder aanwezig: in de vorm 

van bebouwing die die geschiedenis zichtbaar 
maakt, maar ook in het tamelijk landschappe-
lijke beeld dat het groen op een aantal plaatsen 
heeft. Die zichtbaarheid van de geschiedenis 
is een van de meest fundamentele kenmerken 
van het plangebied. Dat betekent dat hier een 
hogere prioriteit wordt toegekend aan behoud 
dan aan stedelijke dynamiek. Vier begrippen 
zijn daarbij van belang: historische continuï-
teit, omslag van het landschap, de inhoud van 
het begrip harmonie en de verhouding natuur 
- cultuur. 

Historische continuïteit 
De keuze voor behoud kan zeker in een ste-
delijke context nooit een bevriezen van de 
huidige situatie inhouden. Beter is het begrip 
historische continuïteit. Dat wil zeggen dat er 
sprake kan zijn van een zeer geleidelijke trans-
formatie, waarbij de specifieke kenmerken 

van het gebied steeds opnieuw weer leiden tot 
specifieke oplossingen. Eigentijds, maar zeer 
nadrukkelijk gekoppeld aan de kenmerken 
van de omgeving. Bij de beschrijvingen per 
onderdeel wordt deze historische continuïteit 
meegenomen. 

Omslag in het landschap 
Het plangebied kan van oorsprong worden 
getypeerd als een open Hollands weidege-
bied. Een landschapstype dat in de eerste 
plaats bepaald wordt door openheid en in 
de tweede plaats door de waterstructuur, de 
niveauverschillen van dijken en weteringen, 
de spaarzame dijkbeplantingen en de boe-
renerven. Door de verstedelijking is een van 
de belangrijkste kenmerken verloren gegaan, 
namelijk de vrijwel onbegrensde maat van 
de open ruimte. Dat maakt een omslag in de 
omgang met het landschap noodzakelijk. Het 
gaat niet langer om het maximaliseren van de 
openheid, maar om het zorgvuldig ensceneren 
van die openheid: een enkele lange landschap-
pelijke vista kan in een stedelijke context van 
meer betekenis zijn dan een zo open moge-
lijke detaillering van het groen. De hierboven 
genoemde secundaire kenmerken gaan daar-
door een belangrijker rol spelen. Een belang-
rijke referentie wordt daarbij gevormd door de 
landschapsarchitect Bijhouwer, de ontwerper 
van het Kralingsebos. Bij Bijhouwer speelt 

Hoe zat het ook weer precies?

Beeldkwaliteitplan  
Kern en Plassen

de karakteristiek van het landschap een zeer 
belangrijke rol, maar daarnaast heeft met name 
bijvoorbeeld in het Kralingsebos de zorgvul-
dige enscenering van openheid en besloten-
heid eveneens een belangrijke rol gespeeld.

Harmonie 
Diversiteit is een belangrijk kenmerk van het 
plangebied. Het is daarbij echter van belang 
om het schaalniveau te definiëren, immers de 
diversiteit op het ene schaalniveau kan die op 
het andere teniet doen. Er wordt voor geko-
zen om de verschillen tussen de verschillende 
stedenbouwkundige onderdelen van het plan-
gebied zo sterk mogelijk te maken (keuze voor 
het contrast) en om binnen de onderdelen zo 
veel mogelijk te zoeken naar samenhang (har-
monie). Dat is de beste garantie dat aanwezige 
karakteristieken gecontinueerd worden. Die 
keuze houdt bijvoorbeeld in dat gezocht wordt 
naar overeenkomsten in de architectuur van de 
Straatweg om die af te zetten tegen de overeen-
komsten in de architectuur langs de Rotte. 
Door de grote diversiteit aan stijlkenmerken 
in de huidige situatie leidt dat niet tot het uit-
spreken van voorkeuren voor bepaalde archi-
tectuurstijlen, maar tot het benoemen van 
gemeenschappelijke kenmerken, waarbinnen 
nog veel (maar niet alle) verschillende archi-
tecturen kunnen passen. Voor het plangebied 
als geheel leidt deze keuze tot een benadruk-

De deelraad van de deelgemeente Hillegersberg Schiebroek heeft op  
10 februari 2009 het geactualiseerde Beeldkwaliteitplan voor het Kern en 
Plassengebied vastgesteld en daarna aangeboden aan de gemeenteraad 
van Rotterdam om op te nemen in de gemeentelijke Koepelnota Welstand. 
Op de openbare bijeenkomst van woensdag 18 november aanstaande 
komt de opsteller van het Beeldkwaliteitplan, ir. Henk Bouwman, een toe
lichting geven. Om u in de stemming te brengen hierbij alvast een deel 
van hoofdstuk 2, waarbij wordt ingegaan op de cultuurhistorie van het 
Kern en Plassengebied.

king van het historische karakter ervan: een 
vaak conserverende houding ten aanzien van 
bebouwing en een benadering van het groen 
die eerder landschappelijk dan parkachtig van 
aard is. Het contrast dat daarmee opgeroepen 
wordt met zeer dynamische delen elders in de 
stad, is een verrijking voor de stad als geheel. 

Natuur - cultuur 
Zeker voor stedelijke begrippen is er sprake 
van relatief veel natuurwaarden in het plange-
bied. Niet alleen het oppervlak en de oevers 
van de plassen spelen daarbij een rol, maar ook 
een aantal verbindende zones, zoals de Rotte 
met het aangrenzende Molenpark en het Lage 
Bergse Bos, de Meidoornweide met de Hoge 
Limiet, het Melanchtonpark en de groen-
zones van 110 Morgen aansluitend aan het 
Argonautenpark. Juist die ligging in een groen 
stelsel maakt het van specifieke betekenis om 
een relatief zwaar gewicht toe te kennen aan 
de natuurlijke potenties van het plangebied. 
Voor dit beeldkwaliteitplan (dat geen natuur-
beheersplan of natuurontwikkelingsplan is) 
betekent dat, dat de referentie mede gevormd 
wordt door de natuurlijke kwaliteiten van het 
groen, wat bijvoorbeeld zijn uitdrukking kan 
krijgen in de kwaliteiten van de oevers of in het 
concentreren van recreatieve activiteiten. 
Alhoewel ze in hun ontstaan min of meer 
gelijk zijn, is er aanleiding om in het streefbeeld 

een nadrukkelijk onderscheid te maken tussen 
de grootschaliger en overwegend publieke 
Voorplas en de kleinschaliger en overwegend 
particuliere Achterplas

Bron: Beeldkwaliteitpan Kern en Plassen, 
maart 2009.
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Eindelijk dan  
toch herbouw  
huis Bergsteyn 
 

Enige tijd geleden werd de VSW benaderd 
door restauratiearchitect Rokus Visser. Hij 
was bezig met het maken van een herbouw-
plan van huis Bergsteyn, een pand dat stamde 
uit ca 1820. Bij onze eerste afspraak bij de 
gemeentelijke Dienst S+V waren alle partijen 
meteen enthousiast over het initiatief, dat het 
uiteindelijke doel zou moeten worden van 
onze toenmalige actie.
Zo’n tien jaar geleden namelijk, toen de plan-
nen voor het nieuwe Albert Heijn-complex 
werden gesmeed, kreeg de VSW het idee dat 
Bergsteyn mogelijk wel herbouwd zou kun-
nen worden op het paardenweitje, 50 meter 
ten noorden van de oorspronkelijke locatie. 
Stichting Berg en Broek heeft zich er toen 
voor ingezet om met de toenmalige project-
ontwikkelaar van AH, William Properties, tot 
een overeenkomst te komen.

Er volgden jaren van stilte, maar ondertussen 
er werd wel een bouwperceel vrij gehouden op 
het zogeheten paardenweitje, waar ondertus-
sen vijf villa`s verrezen. In de aanloop naar de 
bouwaanvraag van de villa’s  hebben we nog 
regelmatig inspraakavonden bezocht om de 
bouwer van de villa`s, (ook de eigenaar van de 
grond) Proper-Stok, aan de afspraak te herin-
neren, het lukte. Ze trokken villa nummer zes 
terug uit het bouwplan.
Ondertussen verdween William Properties 
onder het maaiveld. Fortis werd de nieuwe 
eigenaar, maar die zaten ondertussen ook tot 
hun nek in het drijfzand. De toekomstige 
bewoners/opdrachtgevers hebben erg veel 
moeite moeten doen om de grond te kun-
nen kopen. Bij Fortis waren ze niet erg geïn-
teresseerd in de verkoop, ze hadden kennelijk 
andere prioriteiten. Maar de aanhouders won-

nen. Ondertussen hadden wij ook al brieven 
naar Fortis gestuurd, met de vraag hoe de stand 
van zaken was. Ook de deelgemeente deed 
dat. Zij beloofde ons te zullen optreden als de 
beloftes niet nagekomen zouden worden.

Te krap
De architect ging aan de slag. Al snel bleek dat 
het gereserveerde terrein te krap was om èn 
het huis en ook het koetshuis te herbouwen. 
Gelukkig was de buurman zo vriendelijk om 
nog een stukje van zijn terrein af te staan. Het 
koetshuis zal daardoor helaas behoorlijk moe-
ten krimpen, maar Bergsteyn zal gaan herrij-
zen. In samenspraak met de architect hebben 
we kleine wijzigingen kunnen aanbrengen om 
zo dicht mogelijk bij het beeld van het origi-
neel te komen. Het gaat hier niet om een echte 
restauratie, maar een (her)nieuwbouw, daarom 

Norman Langelaan, bestuurslid VSW, is blij: het ziet ernaar uit dat het 
enkele jaren geleden afgebroken Huize Bergsteyn weer aan de Grindweg 
herbouwd gaat worden. Hieronder volgt zijn verhaal, een verhaal over de 
aanhouders die wonnen.   

Een AH-erlebnis…

moet alles aan het huidige bouwbesluit vol-
doen. Omdat de slaapverdiepingen onder het 
pannendak gesitueerd zullen worden, zal dat 
consequenties voor de daglichttoetreding heb-
ben. Er zal wat meer daglicht nodig zijn dan in 
1820, daarom komen er nu drie dakkapellen in 
plaats van twee. Aan de zijkanten zullen ook 
nog wat extra voorzieningen moeten komen, 
hopelijk dakkapellen maar dakramen is ook 
een mogelijkheid.
De achterkant van het oorspronkelijke huis 
was in de loop van de tijd nog al verminkt 
door allerlei aanbouwen. Bij de herbouw zal 
deze achterzijde een wat soberder karakter 
krijgen, maar wel met extra voorzieningen, 
zoals extra palen, zodat daar later nog een serre 
aangebouwd kan worden. We zijn erg geluk-

kig met de terugkomst van de vrijwel originele 
gevel aan de Grindweg. Oorspronkelijk was 
Bergsteyn een veeboerderij waar, zoals inder-
tijd gebruikelijk was, ook geslacht werd. De 
bloedput  hebben we bij de sloop uitgegraven 
en geschonken aan het historisch museum.
De foto uit ca 1920 laat het  huis zien. 
Omstreeks 1920 werd tussen de twee oor-
spronkelijke zadeldaken de zakgoot dicht-
gemaakt, daardoor ontstond er een enorm 
grote zolder, met een plat dak. Ook zijn de 
schoorstenen hier nog te zien, deze werden 
later gesloopt. Later bij de sloop leek het pand 
minder hoog doordat de dijk verder werd 
opgehoogd. Enige verzakking van het pand zal 
daar ook wel debet aan zijn geweest. De vaart 
aan de voorzijde werd overkluisd door een dui-

ker naar de Streksingel, onder het kruispunt 
richting Dorpsstraat.
Via deze waterweg brachten de boeren inder-
tijd met bootjes hun waar naar Rotterdam, via 
de huidige Strekkade, door het Boterdorpse 
Verlaat, een 17de eeuwse sluis naar de Rotte 
en dan bijvoorbeeld naar de Botersloot om 
van uit de bootjes de verse roomboter en kaas 
aan de man te brengen. Zelfs vanuit Bleiswijk 
voeren de boeren door deze vaart richting 
Rotterdam 

Wij wensen de initiatiefnemers veel succes 
toe.

norMan LangeLaan.

Schets nieuwe Bergsteyn  
van architect Rokus Visser.

Huize Bergsteyn werd gebouwd in 1920
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In het laatste nummer van Tussen Wilgenplas en Rotte was van de hand 
van Jack Fens zijn tweede aflevering te lezen over de ruimtelijke ontwik
kel ingen in de kern van Hillegersberg. Nu het bestemmingsplan Kern en 
Plassen door de gemeenteraad is vastgesteld, volgt het slot van de serie. 
Jack Fens schrijft niet namens de VSW maar op persoonlijke titel.

Vervolg Ruimtelijke ontwikkelingen in Hillegersberg-Centrum

Inzet, tijd en moeite van 
bewoners verspild

Zoals u allen ongetwijfeld met grote aandacht 
hebt gevolgd en inmiddels ook wel weet, is de 
bestuurlijke behandeling van het bestemmings-
plan “Kern en Plassen” afgerond met de vast-
stelling op 17 september 2009 door de gemeen-
teraad. Deze vaststelling is naar de mening van 
velen in Hillegersberg bepaald niet als een ver-
heugende gebeurtenis beschouwd, omdat met 
name de voorstellen voor de locaties Plaswijck 
en Cossee vrijwel conform het voorstel van 
B&W zijn overgenomen.

Voorgeschiedenis
Na de presentatie van het “voorontwerp” in 
Lommerrijk barstte een storm van kritiek los 
over de plannen. Daarna, In het vervolg bij de 
behandeling van dit voorontwerp door de 

deelgemeente, is veel van de bezwaren wegge-
nomen, zoals de pontons in de Voorplas en de 
bebouwingsmogelijkheden van de tuinen aan 
de Straatweg, maar de hoofdpunten, de loca-
ties Plaswijck, Lommerrijk en Cossee bleven 
staan als zogenaamde “uitwerkingsbevoegd-
heid”, dat wil zeggen dat binnen nader te 
omschrijven regels nieuwbouw mocht worden 
gerealiseerd. Weliswaar kwamen er kleine 
voorstellen tot enige aanpassing maar met 
handhaving van de basisgedachte. 

In een later stadium is de wijzigingsbevoegd-
heid voor Lommerrijk uit het plan gehaald van-
wege het ontbreken van een serieus bouw-initi-
atief. Nieuwe bouwplannen zullen dan in een 
zoge naamd “projectbestemmingsplan” door de 
deelgemeenteraad worden behandeld.
In deze periode ontstond het burgerinitiatief 

tot aanvraag van een Rijksbeschermd stads- of 
dorpsgezicht voor de plassen en de oude dorps-
kern. Het voorstel van een drietal verenigingen 
uit Hillegersberg, waaronder de VSW, werd 
“breed omarmd” door zowel de deelgemeente 
als het College van B&W en de gemeenteraad, 
en dit zou betekenen dat het bestemmingsplan 
“gedetailleerd en conserverend” van aard zou 
moeten zijn. 
De aanvraag bij minister Plasterk van OCW is 
op 12 augustus 2008 door B&W verzonden, 
maar er waren toen al tekenen dat het begrip 
“Rijks beschermd stads- of dorpsgezicht”  
zou verdwijnen vanwege aanpassing van de 
Monumentenwet. Dit bleek inderdaad het 
geval en van OCW werd een brief ontvangen 
dat het initiatief, na “lange tijd zoek te zijn 
geweest” niet in behandeling zou worden 
genomen. Het voorstel is dit een gemeentelijke 
bevoegdheid te laten worden.
Wil de gemeenteraad zijn enthousiasme waar-
maken, dan zou zij nu het voortouw en het 
initiatief moeten nemen tot instellen van een 
– nu gemeentelijk - beschermd stadsgezicht. 
Maar zover is het nog lang niet.

Gemeenteraad aan zet
De procedure binnen de deelgemeente (DG) 
aan dit (ontwerp) bestemmingsplan is afge-
rond en de gemeenteraad was nu aan zet.  
Na de behandeling in het voorjaar bij de  

commissie FIBS in Lommerrijk was op 17 sep-
tember de gemeenteraad bijeen ter behande-
ling van onder andere dit punt. Na een uitge-
breide discussie en diverse voorstellen tot 
amendering van het collegevoorstel vond de 
eindstemming plaats met als resultaat dat de 
bouw van de voorgenomen drie woontorens 
op de Plaswijck-locatie doorgang kan vinden 
- weliswaar geen 17 meter hoog, maar 16 meter 
- dat de gewenste horeca van minimaal 300m2 
in het plan is opgenomen en een strook van 5 
meter aan de oever openbaar toegankelijk 
blijft. Een ons inziens minimale concessie zon-
der recht te doen aan de breed gedragen wens 
tot behoud van de ruimtelijke kwaliteit van dit 
gedeelte Achterplas door een sterke inperking 
van de bouwmogelijkheden.
Ook de ontwikkeling op de Cossee-locatie, (het 
binnengebied achter de Bergse Dorps straat) op 
zichzelf geen slechte zaak, behoudt de oorspron-
kelijke randvoorwaarde met 4000m2 winkels in 
het dure segment met kantoren, fitness-ruimte, 
woningen en een parkeergarage, met een hoogte 
van 18 meter (in plaats van de gewenste 14 
meter) waardoor de nieuwbouw opdringerig 
boven de bestaande, aanzienlijk lagere en klein-
schalige bebouwing uitsteekt.

Geconstateerd kan worden dat de massaal inge-
brachte bezwaren van bewoners en betrokken 
organisaties, en de wensen van de deelraad (zelfs 

in strijd met het advies van het eigen Dagelijks 
Bestuur) geheel zijn genegeerd door de meer-
derheid van de gemeenteraad, in casu de PvdA-
fractie en een aantal leden van Leefbaar Rotter-
dam. De overige raadsleden: VVD, CDA, 
GroenLinks, D66 en de SP waren allen zeer 
nadrukkelijk tegen de huidige voornemens en 
brachten dienaangaande ook amendementen in, 
maar met een nipte meerderheid werd het col-
legevoorstel gevolgd. Naar onze mening met 
zeer nadelige gevolgen en invloed op de histo-

risch-ruimtelijke kwaliteit van de Achterplas en 
de Bergse Dorpsstraat.
Zelfs het advies van het door het Dagelijks 
Be stuur van Hillegersberg ingeschakelde externe 
bureau dat stelde dat de voornemens “op gespan-
nen voet staan” met het uitgebrachte Beeldkwali-
teitplan heeft geen enkele rol meer gespeeld.

Wrang is dat uit betoog van raadsleden op de 
Coolsingel de indruk ontstond, dat al lang tevo-
ren de mening vaststond en dat afspraken waren 
gemaakt, en dat daarmede alle inspraak en inge-
brachte bezwaren bij voorbaat tot mislukken 
waren gedoemd. Briefwisseling lijkt dit te beves-
tigen. Dat hiermede de enorme moeite, inzet en 
tijd van bewoners, organisaties en deelraadsleden 
gedurende de afgelopen twee jaar verspilde 
moeite is gebleken, maakt dit extra wrang.

Jack Fens, 

november 2009
NB: Jack Fens is bestuurslid van de VSW, 

maar tevens commissie-voorzitter ruimtelijke 
ontwikkelingen en fractie-voorzitter van het 

CDA in de deelgemeenteraad. Het artikel is op 
persoonlijke titel geschreven

Doorkijkje vanaf de steiger naar het terras van het 
voormalige Plaswijckrestaurant.

Het parkeerterrein, hier nog in gebruik.

Wie heeft niet een etentje/feestje/vergadering in 
Plaswijck gehouden?
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Het monumentenschildje, met bijbehorende 
oorkonde, is bestemd voor de eigenaar en/
of gebruiker van een monumentaal pand in 
Rotterdam dat, met een meer dan gewone 
moeite, deskundig is gerenoveerd en zoveel 
mogelijk in de oorspronkelijke staat en stijl 
is hersteld. Naast een messing gevelpenning 
bestaat de onderscheiding uit een oorkonde.

Het baarhuisje staat er weer keurig bij. Het her-
stel is echter niet vanzelf gegaan. Ruim tien jaar 
terug, het pandje stond er treurig bij, werd in 
de deelraad een motie aangenomen om plan-
nen te maken tot herstel ervan. Er werd geld 
beschikbaar gesteld; Ivonne Koedam als schei-
dend voorzitter stelde voor haar afscheidsca-
deau in geld aan het baar huisje te besteden en 
zo was er een begin. 
De VSW zocht een ruimte om te vergaderen 
en voor archief, en ging op zoek naar aanvul-
lende gelden. Dit kwam uit eigen middelen, 
maar ook werden subsidies in het voor-
uitzicht gesteld door de Stichting Berg en 
Broek, Volkskracht en Bureau Monumenten 
Rotterdam. 
Er was veel werk te doen; houtwerk stond er 
slecht bij evenals het voegwerk, scheuren moes-
ten worden gedicht en om het te kunnen gebrui-
ken was het nodig te isoleren, water, riolering en 
elektra aan te leggen en als accommodatie werd 
een toilet en een pantry gemaakt.

Na jaren van geld inzamelen, plannen maken 
en tenslotte ook uitvoeren werd op 21 juni 
2008, op zogeheten “Dorpendag” ofwel 
“Rotterdam is vele dorpen”, het baarhuisje 
onder veel belangstelling feestelijk geopend 
door wethouder Hamit Karakus. Nu resteert 
nog het plan het fraaie smeedijzeren hekwerk 
aan de straatzijde, met als opschrift “19 Gedenk 
te sterven 03” te restaureren, na een eerdere res-
tauratie in 1978.

Weduwe Nicolaas
Het baarhuisje behoort bij het oude kerkhof 
van Schiebroek dat dateert uit het jaar 1903 
en, zoals de naam al aangeeft, was het bedoeld 
om de doden op te baren alvorens de begrafenis 
plaatsvond. Het ontstond omdat het kerkhof 
van Overschie, waar tussen 1873 en 1903 de 
doden van Schiebroek werden begraven, zo 
vol werd dat er geen plaats meer was voor de 
Schiebroekse doden. Op een stuk land van de 
weduwe Nicolaas werd door aannemer Groen 
de begraafplaats aangelegd die in 1904 gered 
was. De weduwe Groen werd er in 1920 zelf 
ook begraven. In totaal werden er 190 doden 
ter aarde besteld tot de sluiting in 1952, maar 
volgens afspraak mag de begraafplaats niet wor-
den geruimd, zodat deze kleine groene oase aan 
de Ringdijk nog lang in stand zal blijven.

Baarhuisje Ringdijk krijgt monumentenschildje

Bekroning na 
zorgvuldige restauratie

Het traditionele ‘monumentenschildje’ van het Historisch Genootschap Roterodamum is dit jaar toegekend aan 
het baarhuisje behorende bij het oude kerkhof van Schiebroek op de hoek RingdijkPeppelweg te Rotterdam
Schiebroek. De voorzitter van Roterodamum, Melanie Post van Ophem, reikte, samen met Jack Fens, de 
voorzitter van de monumentencommissie van Roterodamum de onderscheiding op “Open Monumentendag” 
zaterdag 12 september, uit aan de VSW, gebruikers van het baarhuisje. 

Melanie Post van Ophem 
reikt de oorkonde 
behorend bij het 
monumentenschildje uit. 
Midden Hans Mani 
(voorzitter VSW), rechts 
Jack Fens. 

Belangstellend publiek 
beleefde op Open 
Monumentendag de 
uitreiking van het 
monumentenschildje mee.

Het gerestaureerde 
baarhuisje werd in 2008 
weer geopend.
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Wees niet bang een object voor een schildje voor te dragen

Gevelschildjes ook 
voor markante  
recente bouw

Sinds 1980, dus bijna 30 jaar, reikt de VSW 
gevelschildjes met oorkonde uit als blijk van 
waardering voor goed onderhoud en herstel 
van waardevolle panden in onze deelgemeente. 
Hiervoor geldt sinds 1992 het “nieuwe” schild-
jesreglement. Zesenvijftig  schildjes zijn uitge-
reikt, het eerste in 1980 aan het Boterdorpse 
Verlaat no.1, de laatste twee in 2008 aan de 
Straatweg no.103 en no.105.
De ALV (Algemene Leden Vergadering) van 
27 mei jongstleden heeft een nieuw schildjes-
reglement vastgesteld met twee soorten schild-
jes, beide met oorkonde. De eerste soort voor 
behoud en herstel  van bestaande objecten, de 
tweede soort voor in recente tijden gereali-
seerde objecten van markante architectonische 
kwaliteit. Markant is synoniem met opvallend, 
dat betekent dat onopvallende gebouwen geen 
schildje krijgen. Maar zijn er eigenlijk wel van 
die markante bouwsels in de deelgemeente? 
Jazeker, dat is het doel van dit stukje, een aantal 
is hieronder aangegeven maar er zijn er meer, 
dus dit is geen inventarisatie van alle markante 
panden.

Ik schrijf dit niet als voorzitter van de 
Schildjescommissie ( in de laatste Tussen 
W&R was abusievelijk mevrouw Koedam 
als zodanig genoemd) maar op persoonlijke 
titel om te voorkomen dat één van deze of 
soortgelijke objecten voor een schildje zou 

worden aangemeld terwijl geheel onzeker 
is of dat een schildje oplevert. Immers ver-
zoeken om schildjes worden gedaan aan het 
VSW-bestuur, dat  die verzoeken ter advies aan 
de Schildjescommissie voorlegt. Die bepaalt 
aan de hand van het reglement of een object al 
dan niet in aanmerking komt voor een schildje, 
hetgeen aan het bestuur in de vorm van een 
advies wordt doorgegeven.  Het VSW-bestuur 
beslist over schildjes, dat kan afkeuren wat de 
commissie goedkeurt en goedkeuren wat de 
commissie afkeurt. Toch zal het bestuur dat 
niet vaak doen omdat de kans bestaat dat de 
commissie er dan gauw de brui aan geeft.

Alle door het bestuur goedgekeurde objecten 
worden in Tussen Wilgenplas en Rotte gepu-
bliceerd, de afgekeurde niet. Beslissingen over 
schildjes kunnen, afhankelijk van de samenstel-
ling van de schildjescommissie, flink verschil-
len. Er zijn heel strenge commissies geweest 
zoals die in 1983 en die in1987 die van ieder 
van de tien aangemelde objecten er acht afkeur-
den. Niet is na te gaan of het VSW-bestuur 
wellicht een afgekeurd object toch een schildje 
gaf. Maar de meeste commissies gaan soepel 
met het reglement om. Zo kreeg bijvoorbeeld 
in 2001 het Zwarte Plasje een schildje en in 
2003 het Hoogheemraadschap er één.
Wees dus niet bang een object voor een schildje 
voor te stellen bij het VSW- bestuur; het gaat 

om het behoud dan wel verbetering van onze 
gebouwde leefomgeving.

In Tussen W&R van mei 2009 is een voorstel 
van een schildjesreglement op pagina 21 opge-
nomen, maar in de A.L.V. van  27 mei jongst-
leden is dit wat veranderd. Te verwachten is 
dat spoedig het nieuwe reglement in druk 
verschijnt.

Piet MuLder, 

architect
Rotterdam, september 2009

Om aan te tonen dat er voldoende markante bouwsels in de deelgemeente zijn, heeft Piet Mulder heeft foto’s 
gemaakt van 25 recent gebouwde objecten in de deelgemeente. Aanvankelijk heeft hij er 50 gefotografeerd, 
hieruit is door hem een selectie gemaakt voor de Tussen W&R.  Bij de foto’s 23, 24 en 25 staat geen adres. 
Onder het motto: ‘Wie kent zijn wijk?’ kunnen lezers deze adressen raden. Hun oplossingen kunnen ze 
sturen naar de redactie van Tussen Wilgenplas en Rotte: W. Baghuis, Liduinaplein 4, 3055 LH Rotterdam of 
wilbaghuis@compubest.nl Onder de goede oplossingen worden enkele VSWuitgaven verloot.

Wie kent zijn wijk?

De VSW gaat ook gevelschildjes uitreiken aan objecten van recente datum, mits ze een markante 
architectonische kwaliteit hebben. Piet Mulder, voorzitter van de Schildjescommissie, toont met dit stuk – en 
bijbehorende foto’s – aan welke gebouwen eventueel onder de nieuwe schildjesregeling zouden kunnen vallen. 
Mulder schrijft op persoonlijke titel.

1. Bergse Linker Rottekade 209.
2. Terbregse Rechter Rottekade 31.

3. K. van Hasseltstraat.

4. Daken Glanswierstraat.
5. Glanswierstraat 19.

6. Cath. Roodzanthof.

8. Pr. Beatrixplantsoen.

7. Lagermanstraat.
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19. Van Bijnkershoekweg V.O.

23. ?

24. ?
15. Lamsrustlaan 209.

17. A. van Raephorstlaan.
10. Sweelincklaan 22.

20. Eucalyptushof.

12. Lamsrustlaan 301-341.

22. HSL-viaduct over Wildersekade.  

De HSL rijdt 1800 meter door de deelgemeente en  

duikt bij de Zwarteweg onder de grond.
14. Lamsrustlaan 209.

25. ?
16. Ismenestraat.

18. Moltzerstraat.

21. Dotterbloemstraat 6.

9. Pr. Beatrixplantsoen.

11. Sweelincklaan 33.  Prof. Weeber heeft dit huis voor zichzelf ontworpen.  Hij noemde het het enige fatsoenlijke huis in de buurt. (Hij woont er niet meer).

13. Lamsrustlaan 64.
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Ton Oskamp voelde zich weer die zes
jarige jongen, toen hij bij het zien van de 
grafstenen op het kerkhofje aan de 
Ringdijk, teruggeworpen werd in de tijd.

“Tijdens één van mijn bezoeken aan het schit-
terend gerestaureerde baarhuisje op de begraaf-
plaats aan de Ringdijk werd ik daar herinnerd 
aan een schokkende gebeurtenis uit mijn jeugd. 
Ik werd geconfronteerd met de grafsteen van 
twee dames Mouthaan en hun schoonzuster 
mevrouw Mouthaan- van Dijk.
Het schokkende was het feit dat de dames die 
naast ons in de Hoofdlaan woonden daar alle 
drie om het leven gekomen zijn tijdens het 
bombardement van Rotterdam op 14 mei 
1940. Hun huis werd getroffen door waar-
schijnlijk een afzwaaier en daardoor volledig 
verwoest.
Wat het nog extra triest maakte was het feit 
dat familie uit de stad naar hen toegekomen 
was met de gedachte dat het aan de rand van 
de stad veel rustiger leek.Voor zo ver ik mij kan 

‘We hadden geluk die dag’
herinneren zijn zij daar allen omgekomen.
Hoe alles in zijn werk ging herinner ik mij 
nog als de dag van gisteren: Ik was buiten aan 
het spelen, mijn moeder riep mij naar binnen 
terwijl op dat moment  mijn broer naar huis 
kwam hollen. Hij was door de Nederlandse 
militairen die bij Allan aan de Kleiweg (de 
huidige tramremise) gehuisvest waren naar 
huis gestuurd. Op het moment dat wij binnen 
waren viel de bom en sloegen wij allen tegen 
de grond. Kasten en deuren vlogen open en de 
hele kamer was ondoorzichtig door het stof. 
Wij zijn direct daarna uit het huis gevlucht 
naar mijn grootouders die aan de overkant 
van de laan woonden. Van mijn grootvader 
moesten wij allen voor de veiligheid onder de 
bosjes in de tuin gaan liggen. 

Als familie mogen wij stellen dat het geluk ons 
die dag heel erg gunstig gezind was.
Dat blijkt wel uit het volggende: Mijn oom 
had een volkstuin bij de volkstuinvereniging 
“Ons Genoegen” aan de Achterweg  (huidige 

Dit keer wil ik het hebben over een tot op heden 
zeer zeldzame struik/boom in ons land: Arbutus 
Unedo, ofwel aardbeiboom genaamd. Hierbij 
moet opgemerkt worden dat het zeldzame 
vooral ligt in de ouderdom van deze langzaam 
groeiende struik. 
Er staat een aardbeiboom in een privétuin op de 
hoek van de Mahlersingel en de Mendelsohnlaan. 
Hij is ongeveer vier meter hoog en heeft meer-
dere stammen, waarvan de dikste een stamom-
trek heeft van ongeveer 40 centimeter. Het zou 
kunnen zijn dat hij geplant is met de bouw van 
het huis, ongeveer 40 jaar geleden (?). Aan de 
bomenliefhebbers onder u zou ik willen zeggen 
dat Hillegersberg zich gelukkig mag prijzen met 
dit exemplaar, dat vrijwel zeker uniek is voor de 
hele regio.
Het is meer een struik dan een echte boom. Eén 
van de kenmerken van een struik is de meerstam-
migheid; het ‘struik zijn en blijven’ heeft vrijwel 
zeker te maken met ons nogal kille klimaat. Het 
is meer een plant voor wat mildere regio’s zoals 
het Middellandse Zeegebied en ZW Ierland.
De bloei is typisch: er ontstaan in oktober/
november witte, soms roze, bloemetjes, hangend 
in eindstandige pluimen. Bekijken we deze bloe-
men van dichtbij, dan valt op dat ze sprekend lij-
ken op die van dopheide ofwel Erica. Ze horen 
dan ook tot dezelfde familie (Ericaceae). De 
vruchten maken het interessant. Ze zijn aanvan-
kelijk groengeel maar kleuren tegen de bloeitijd 
naar rood-oranje; de grootte van de vruchten is 
ongeveer 2 centimeter in doorsnee.
Men kijkt in november/december dus aan tegen 
de rijpe vruchten van het vorig jaar tezamen met 
de nu witte bloemen, hetgeen een spectaculaire 
aanblik geeft. De neiging bestaat de vruchten 

Bomen over bomen in de wijk

‘Je eet er meestal  
maar één vrucht van’

Erasmussingel). De tuinen lagen tussen de 
weilanden.
Door de familie werd besloten om voor de vei-
ligheid daar de nacht door te gaan brengen.
Waarom zal altijd een vraagteken blijven, 
maar op het moment dat wij met elkaar voor 
het hek van de tuin stonden werd besloten om 
toch maar terug te gaan naar het huis van mijn 
grootouders. Die nacht viel er een bom op het 
volkstuincomplex en werd het onderkomen 
op de tuin van mijn oom volledig vernield.”

ton oskaMP

De grafstenen op het begraafplaatsje

snel te plukken en op te eten. Dat kan, want ze 
zijn eetbaar. Maar ze smaken niet lekker en het 
zal wel bij één vrucht blijven (unedo: ik eet er 
slechts één).
Het blad valt niet af (evergreen) en is vijf tot 
tien centimeter lang bij twee tot drie centimeter 
breed. De randen zijn gezaagd, van boven is het 
blad donkergroen en van onderen bleekgroen 
met een uitstekende, bijna witte, middennerf.

Als verdere bijkomstigheid valt te vermelden dat 
vlak achter bovengenoemde aardbeiboom – in 
de privétuin - een fraaie Japanse conifeer staat: 
Cryptomeria japonica, met mooie ronde gewa-
pende kegels.

Frans Prins

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 negende 
boompje – de aardbeiboom – op.

Er staat een aardbeiboom  
in een privétuin op de hoek  
Mahlersingel/Mendelsohnlaan.
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“Zaterdag 19 september vond een dubbele 
excursie plaats in en rondom het Raadhuis 
dan wel villa Buitenlust dan wel villa Plaswijck. 
Wout Putter verzorgde de rondleiding in het 
gebouw. Ik verzorgde een lezing over de drie 
tuinen die er ooit gelegen hebben met een 
excursie rondom de tuin. De excursie verliep in 
twee groepen, de ene groep was bij Wout en de 
andere bij mij, na de lunch was het andersom.

De aanleiding voor de VSW om mij voor deze 
lezing uit te nodigen is gelegen in het feit dat 
het onderzoek van de vereniging tot Behoud 
van Kern en Plassen Hillegersberg (VBKPH) 
naar de historie van de tuin doorslaggevend is 
geweest bij de beslissing van de rechtbank in de 
procedure rond de uitbreiding van het Raadhuis. 
De rechter heeft geoordeeld, dat op basis van de 
gegevens die wij boven water hebben gekregen 
er inderdaad sprake is van een historische tuin en 
dat dit punt onvoldoende door de gemeente was 
meegewogen in de planvorming.

Voor mij was het veel leuker om een verhaal te 
maken dat ik ter plaatse kon houden dan voor 
de rechtbank. Immers ik kon onze bevindin-
gen buiten per boom en struik aanwijzen! 
Extra leuk werd het voor mijzelf toen bleek 
dat de ruimte waar de lezing zou plaatsvin-
den niet beneden was vanwege de kunstroute 
Hillegersberg van die dag, maar dat we moes-
ten (mochten) uitwijken naar de trouwzaal. 
Daar stond ik dan 40 jaar en 8 dagen later weer 
voor het eerst na mijn huwelijk in het raadhuis 
van Hillegersberg, heel bijzonder!

In aanvulling op het feitelijke verhaal dat ik voor 

Excursie Tuin Buitenlust

‘Kunnen we nog 
helpen?’
Landschapsarchitect Tineke van Oosten verzorgde het groene gedeelte 
van de rondleiding die zaterdag 19 september in het gerestaureerde 
raadhuis aan de CNA Looslaan en tuin gehouden werd. Ze doet zelf 
verslag van die inmiddels gedenkwaardige dag en geeft voor degenen die 
niet aan de excursie deelnamen alsnog interessante informatie.

de rechtbank heb gehouden over wat er terug te 
vinden is van de historische tuin, heb ik het ver-
haal aangevuld met een sfeertekening van hoe 
het geweest moet zijn in de tijd dat CNA Loos 
hier zijn theeschenkerij en sociëteit had geves-
tigd en waarom die theeschenkerij maar drie 
jaar heeft bestaan. Ook heb ik aangetoond dat 
het huidige Plaswijckpark en de buitenplaats 
Plaswijck nooit een geheel zijn geweest, iets wat 
velen in Hillegersberg veronderstellen. En tot 
slot heb ik laten zien dat de vereniging BKPH, 
in overleg met OBR en gesteund door de VSW, 
streeft naar herstel van de tuin. Ik heb hier een 
inrichtingsschets voor gemaakt.

Drie tuinen
Hoewel er al eens eerder een artikel over de 
historie van de tuin in dit blad heeft gestaan, 
nog even drie zaken in kort bestek. Er moeten 
ooit drie tuinen zijn geweest. 

De tuin in 1832:
Er staat op de militaire kaart uit die tijd meer 
naar het zuiden op het perceel en dichter bij de 
Straatweg (toen Berghweg) dan het huidige pand 
een woning, met een vijver er achter. Uit die tuin 
moet de grote rode beuk in de huidige achtertuin 
van het nu voormalige raadhuis dateren. De boom 
is met zekerheid ouder dan 150 jaar.

De tuin uit 1884:
Bij het buiten Buitenlust van de notaris De Kadt 
is een tuin aangelegd, dit blijkt uit kadastrale 
kaarten en foto’s. De tuin liep toen tot aan het 
bruggetje in de CNA Looslaan. De vijver langs 
de CNA Looslaan en de bomen op de gronden 
daarachter behoorden ook tot die tuin. De 

bomen die uit die tijd dateren zijn nu 125 jaar 
oud. In de tuin van het voormalige raadhuis 
zijn het de lindeboom rechts naast de entree 
met de luifel, de walnotenboom (oudste van 
Rotterdam) aan de rand van het perceel langs 
het achterom paadje en vele taxusbomen.
In 1914 kocht CNA Loos dit buiten en ook 
het buiten er tegenover aan de Straatweg. 
Hier, bij de door hem tot villa Plaswijck omge-
doopte villa,  kwamen op zondag de rijkere 
Rotterdammers met de paardentram zich 
verpozen met een drankje en muziek. Het was 
er chique, men werd verwelkomd door een 
portier in livrei. De basis was te smal voor dit 
project en CNA Loos verkocht het huis en een 
deel van de tuin, de huidige tuin van het voor-
malige raadhuis. Hij begon pas in 1923 met 

het paviljoen Plaswijck en bouwde dit met de 
gronden aan de westzijde van het bruggetje stap 
voor stap uit tot het huidige Plaswijckpark.

De tuin van het raadhuis van 1927:
In 1920 kocht de voormalige gemeente 
Hillegersberg villa Plaswijck en nam dit in 
1922 in gebruik. In 1927 is in opdracht van de 
gemeente een tuinplan gemaakt door Leonard 
Springer, een zeer gevierde tuinarchitect in die 
tijd. Dit plan vonden wij in het archief van de 
gemeente Rotterdam: een mooi ingekleurde 
aquarel. Van dit tuinplan zijn terug te vinden een 
80-jarige hulst (oudste hulst van Rotterdam), 
een bijzondere esdoorn en torenhoge coniferen 
(chaemacyparus). Met een grondboor vonden 
wij het grindpad op ongeveer 40 cm diepte terug 
, precies in de cirkel zoals op het tuinontwerp 

rondom de rode beuk.

Vragen 
Na mijn toelichting kreeg ik heel aardige 
informatie van de aanwezigen terug, onder 
andere foto’s van de achterkleindochter van 
de dochter van CNA Loos die destijds in villa 
Plaswijck heeft gewoond.
Tijdens de wandeling rondom de tuin werd 
ik bestookt met vragen over de verschillende 
onderdelen van de tuin, zoals hoe het toch kan 
dat er een koelinstallatie geplaatst is pal voor 
dit rijksmonument in de voortuin. De ver-
eniging BKPH heeft de deelgemeente hierop 
aangeschreven, het blijkt dat er geen bouw-
vergunning voor is afgegeven. Maar vooral 
waren de excursiegangers geschokt door het 
twee dagen ervoor genomen besluit van de 

Vereniging tot 
Behoud van Kern  
en Plassen 
Hillegersberg 

Deze vereniging is opgericht speciaal voor het 
gebied Oud Hillegersberg, omdat hier twee 
belangrijke zaken spelen/speelden: 

het bestemmingsplan Kern en Plassen met 1. 
grootschalige ontwikkelingsmogelijkheden;
de uitbreiding van het raadhuis.2. 

De vereniging heeft tot doel om de kwaliteiten 

van Oud Hillegersberg zo veel mogelijk te behou-
den en te ontwikkelen. Dit gebeurt door middel 
van – als overleg geen resultaat oplevert –  juri-
dische procedures.

Onze activiteiten gaan in intensief overleg met de 
VSW. Onze successen zijn tot op heden:

geen vernietiging van de tuin Buitenlust•	
initiatief voor Burgerinitiatief Beschermd stads-•	
gezicht Oud Hillegersberg dat werd erkend door 
de gemeenteraad en B en W van Rotterdam;
geen nieuwe jachthaven in de Achterplas bij •	
Lommerrijk;

entameren handhaving illegale bouwwerken •	
bij deelgemeente;
overleg over wijze van onderhoud van groen •	
in de wijk.

Wij houden onze leden vele malen per jaar op de 
hoogte van de stand van zaken en er is eenmaal 
per jaar een ledenvergadering.

U kunt lid worden voor €10,- per jaar door u  
aan te melden bij de secretaris van de vereniging 
J.A. Post, Berglustlaan 9, 3054BA Rotterdam  
of door hem een e-mail te sturen:  
john_post@nl.ibm.com

gemeenteraad van Rotterdam die de bouw 
van drie torenflats mogelijk maakt op de loca-
tie van het voormalige restaurant van Van der 
Valk. De indringende vraag was: doen jullie 
daar nog iets aan? Het antwoord is: Jazeker, 
de vereniging BKPH gaat in beroep. Kunnen 
we nog helpen? was de vervolgvraag. Jazeker, 
lid worden, dan steunt men ons in elk geval 
financieel voor de beroepsprocedure.”

tineke van oosten,

landschapsarchitect, 
lid van VSW en VBKPH.

Een tevreden uitziende  
Tineke van Oosten  
(midden) temidden  
van deelnemers aan  
de rondleiding.

Een walnoot in de 125 jaar oude walnotenboom.

Een betrokken publiek.
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Wout Putter geeft uitleg.

In het gerestaureerde trappenhuis.

Ze geven grif toe: nieuwsgierigheid was de 
voornaamste drijfveer om zich op te geven voor 
de rondleiding. “Ja, wat wil je? Het gebouw 
speelde een grote rol in ons leven,  jarenlang  
hebben we er met de kinderen de trap naar de 
bibliotheek beklommen, onze paspoorten en 
dergelijke verlengd of andere zaken geregeld. 
Trouwerijen meegemaakt. We hebben altijd zo 
met dat raadhuisje meegeleefd en gevolgd wat 
er in de loop der tijd mee gebeurde - tijdens het 
restauratieproces de kleuren van de buitenkant 
bijvoorbeeld zien veranderen - dat we nu wel 
eens wilden weten wat er allemaal gedaan was 
en waarom.”
Voor een groot deel zijn hun vragen beant-
woord. Rob: “Architect Wout Putter heeft 
zo onderhoudend verteld dat hij ver over de 
toegemeten tijd ging. We kwamen een half 
uur te laat bij de broodjes. Wat natuurlijk 
geen bezwaar was, want de lezing over de tuin 
met de andere groep bleek ook uitgelopen. Ik 
vond met name het verhaal over de verschil-
lende technieken die er bestaan en gebruikt 
zijn, interessant om te horen. Bijvoorbeeld de 
techniek om de kleur van de oorspronkelijke 

Rondleiding door voormalig raadhuis

‘We waren 
gewoon 
nieuwsgierig’
De rondleiding door de voormalige deelgemeentesecretarie/raadhuis aan 
de CNA Looslaan, inclusief lezing over de tuin die 19 september door de 
VSW gehouden werd, bleek een enorm succes. Zo groot was de 
belangstelling, dat een wachtlijst moest worden aangelegd die zestig 
namen telt. Rob en Thillie DatemaQuist behoorden tot de deelnemers. 
Het echtpaar blikt met alle plezier terug.

verflaag te bepalen. Er bleken 38 lagen verf op 
de buitenkant te zitten!”
Thillie: “Ik moet eerlijk zeggen: toen destijds 
de bouwsteigers weggehaald werden, vond 
ik de kleuren niet zo mooi. Ik vond het net 
grondverf. Ik begrijp nu waarom die kleur 
erop zit. In 1884 was dat kennelijk mode. Nu 
ik meer weet, ga ik daar toch anders tegenaan 
kijken.”
Het echtpaar heeft door de rondleiding kun-
nen zien dat de voormalige deelgemeentese-
cretarie met veel zorg voor detail gerestaureerd 
is. Rob Datema: “Een leuk voorbeeld is mis-
schien dat er in de raadszaal drie verlaagde 
plafonds uitgehaald zijn en dat de originele 
tenslotte gerestaureerd is.”
Beiden zijn het erover eens dat de rondleiders, 
Wout Putter en Tineke van Oosten (tuin), het 
uitstekend hebben gedaan. Thillie Datema: 
“Ze waren allebei heel goed. Mijn gedachten 
zijn geen moment afgedwaald, zo voelde ik me 
betrokken. Ze waren heel onderhoudend en 
to the point.”

WiL BagHuis

Het exterieur kreeg de oorspronkelijke kleur  
die in 1884 mode was.

Er is met veel zorg voor detail gerestaureerd.
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Pieter Nicolaas, de emigrant

Zo zag het er lang geleden uit

Marius Heijenk, bestuurslid van de VSW,  tekende uit de mond van nazaten van de weduwe Nicolaas een stukje 
Schiebroekse geschiedenis op. Hij veronderstelt dat haar kapitale boerderij Dorprust nooit gesloopt zou zijn als 
destijds – in 1970 – de VSW al had bestaan.

De weduwe Nicolaas met twee dochters.

Boerderij Dorprust

De Ringdijk in vroeger tijden.

Familie Nicolaas op bezoek bij baarhuisje

‘Restauratie wordt zelfs in 
Amerika gevolgd’

Het is zo langzamerhand een goede gewoonte 
te worden om jaarlijks - op de Rotterdamse 
Dorpendag en op de nationale Open 
Monumentendag - het baarhuisje en de 
omliggende begraafplaats aan de Ringdijk 
voor het publiek open te stellen. Elke keer 
komt er weer een behoorlijk aantal bezoekers. 
Sommigen vertellen hun hele leven al langs dit 
kerkhof gelopen of gereden te hebben zonder 
te weten, wat dit nu voor kerkhof was. Een 
Joodse begraafplaats is nog de meest gehoorde 
veronderstelling. Met enige verbazing neemt 
men er dan kennis van, dat dit van 1904 tot 
begin jaren ‘50 de officiële begraafplaats was 
van de gemeente Schiebroek. In deze periode 
hebben er slechts 190 teraardebestellingen 
plaats gehad, waaronder van 83 kinderen. 
Maar Schiebroek bestond toen ook nog voor-
namelijk uit uitgestrekte landerijen met hier 
en daar een boerderij.

Op de Rotterdamse Dorpendag op 20 juni was 
er ook een gezelschap van niet direct in de omge-
ving wonende geïnteresseerden aanwezig. Het 
betrof enkele achterkleinkinderen (en één ach-
ter-achterkleindochter) van de weduwe Nicolaas 
- de weduwe die in 1902 een stuk grond aan de 
gemeente Schiebroek had verkocht om daar een 
begraafplaats te vestigen. Hen was ter ore geko-
men, dat het baarhuisje weer in ere was hersteld 
en dat was voor hen reden om ter gelegenheid 
van de openstelling van het baarhuisje een kleine 
familiereünie te organiseren en meteen een 
bezoek aan de begraafplaats te brengen. Eén van 
deze achterkleinkinderen, J. van der Kraan uit 
Dordrecht, had een uitgebreid familie-archief 
bijgehouden en aan de hand daarvan kon hij 

zijn familie (en ons) het één en ander over hun 
“roots” vertellen. 

De weduwe Nicolaas werd als Gerrigje Baks 
in 1841 geboren in Ouderkerk aan den IJssel. 
Zij trouwde met de acht jaar oudere Hendrik 
Nicolaas. Het paar ging wonen in de boerde-
rij “Dorprust” aan de Ringdijk. Samen kregen 
ze in totaal twaalf kinderen, waarvan er ech-
ter twee (beiden met de naam Jacob Arie) 
al na enkele maanden overleden. Eén zoon 
(Pieter) emigreerde naar Amerika. Van der 
Kraan onderhoudt nog steeds contact met 
zijn Amerikaanse familie en hij vertelde, dat 
de restauratie van het baarhuisje ook daar met 
belangstelling wordt gevolgd. Na de dood van 
Hendrik Nicolaas in 1892 bleef zijn weduwe 
tot 1918 op Dorprust wonen, daarna werd de 
boerderij overgenomen door J. Bijl, die daar tot 
de sloop in 1970 heeft gewoond.

De boerderij Dorprust lag ter hoogte van 
waar  nu de brug over de Ringdijk naar het 

Plaswijckpark ligt. De boerderij was gebouwd 
in 1781 en werd in 1970 gesloopt vanwege de 
aanleg van de Meidoornweide als recreatiepark 
voor de wijk Schiebroek. Blijkens krantenbe-
richten uit die tijd waren er ook toen al pro-
testen tegen de sloop van deze kapitale boer-
derij, maar er was toen nog geen VSW, die zich 
voor het behoud van dit pand sterk kon maken 
(Misschien heeft de discussie over deze sloop 
wel bijgedragen tot de bewustwording, die 
uiteindelijk enkele jaren later tot de oprichting 
van de VSW heeft geleid). Bovendien was het 
pand al ernstig verzakt door het toenemende 
verkeer over de Ringdijk. Er werd nog wel een 
fraai tegeltableau met onder andere een afbeel-
ding van (waarschijnlijk) de Hillegondakerk 
van de ondergang gered en overgebracht naar 
het Historisch Museum. 

Het was leuk enkele nazaten van de vrouw, 
aan wie we nu nog dit idyllische plekje aan de 
Ringdijk te danken hebben, in levenden lijve 
te ontmoeten. Jammer voor hen (en voor ons), 
dat we nog steeds niet hebben kunnen achter-
halen, waar precies de weduwe Nicolaas op dit 
kerkhof ligt begraven. 

Marius HeiJenk 

Met dank aan J. van der Kraan

Artikel in  
Rotterdams Dagblad  

naar aanleiding  
van de sloop.
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Inventarisaties
De Kerkstraat en Omgeving - Een bijzonder gebied in Hillegersberg; 
een proefinventarisatie van de historische stedebouwkundige kwali-
teiten; 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 inven-
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 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 (€ 2,00) 
1988 : De Straatweg (€ 2,00)  
1989 : De Grindweg (€ 2,00)  
1990 : Oude kaarten van Hillegersberg (€ 2,00) 
1991 : Terbregge (€ 2,00)   
1999 : Het Molenlaankwartier (€ 2,00) 
2000 : Hoge Limiet (€ 2,00) 

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 prach-
tig fotoboek (€ 13,50)

Kijk op de wijk  Een bundeling verhaaltjes over bij-
zondere 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
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