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Jaarrekening 2010
en begroting 2011
Deel 7 van
Kern en Plassen
Wie gaat er mee
natuurwandelen?
Midzomeravond in
Plaswijck Park
UITNODIGING
Algemene ledenvergadering
Woensdag 18 mei 2011
In Lommerrijk aan de Straatweg 99
Zaal open vanaf 19.30 uur

Aanvang programma 20.00 uur
Thema:

Winkels en uitstraling

Woensdag 18 mei 2011 in Lommerrijk, Straatweg 99

Voorwoord voorzitter

Algemene Ledenvergadering

Over grauwsluiers
en digitalisering’

Programma

Onlangs was ik in Dresden, een stad die net als Rotterdam door bombardementen grotendeels
is verwoest. In tegenstelling tot onze havenstad, is deze stad na de oorlog voor een belangrijk deel
in de oude stijl herbouwd. Je waant je in de negentiende eeuw als je daar in het autovrije deel van
de binnenstad loopt.
Helaas zijn de gevels van de vele mooie panden in Dresden voor een groot deel niet gereinigd.
De ‘schoonheid’ van Dresden wordt, volgens mij, deels teniet gedaan door de laag van roetdeeltjes op de gevels, hoewel anderen dit juist als heel authentiek zullen ervaren. Rotterdam daarentegen heeft dit juist voortvarend opgepakt. De laatste jaren zie je in Rotterdam de grauwsluier
van de gevels optrekken. Een goed voorbeeld is de reiniging van het stadhuis op de Coolsingel
en vooral in oude buurten als Het Oude Noorden en Kralingen krijgen straten hun allure van
weleer weer terug.
Een mooi resultaat zie je bijvoorbeeld in het Zwaanshals waar ook de puien van winkels weer in
ere worden hersteld: reiniging van gevels en reclame van de winkel passend bij de gevel. Dit gaf
het bestuur van de VSW aanleiding om hier in ons gebied wat meer aandacht aan te besteden.
Winkeliers, die niet alleen aandacht hebben voor hun eigen reclame-uitingen, maar ook oog
hebben voor de aanwezige architectonische kwaliteit van het pand zouden hierin versterkt moeten worden. Juist door een aantrekkelijk architectonisch geheel kunnen winkels elkaar als winkelgebied versterken.
Wij hebben Robin von Weiler, projectontwikkelaar en betrokken bewoner van Hillegersberg,
bereid gevonden om in de komende algemene ledenvergadering van de VSW zijn visie hierover
te geven.

19.30 uur
20.00 uur

20.45 uur
21.15 uur

22.15 uur

Zaal open
U bent van harte welkom en de koffie staat klaar
Start Algemene Vergadering
1. Opening door Agnes van Zoelen, voorzitter van de VSW
2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 19 mei 2010
zie pagina 4 en 5
3. Jaarverslag 2010
zie pagina 8 en 9
4. Jaarrekening 2010, begroting 2011, toelichting
zie pagina 6 en 7
5. Benoeming van de kascontrolecommissie 2011
6. Bestuursverkiezing
Statutair aftredend zijn de bestuursleden Iet Heetman en Jack
Fens en secretaris Marius Heijenk. Zij hebben zich allen bereid
verklaard zich voor een nieuwe termijn herkiesbaar te stellen.
Wat verder ter tafel komt; vragen en opmerkingen van leden
PAUZE
Reclame-uitingen en stedenbouwkundige kwaliteit
De VSW doet zijn best om de kwaliteit van onze leefomgeving op een
zo hoog mogelijk peil te brengen en te houden. Daarom inventariseren
wij wat wij waardevol vinden in onze deelgemeente. Wij houden de
vinger aan de pols bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen en
aanvragen van omgevingsvergunningen en laten onze stem horen als
dat nodig is. Wij stimuleren huiseigenaren hun huizen te bouwen of
te restaureren met respect voor de architectuur en voor de omgeving
door het geven van advies en het toekennen van schildjes.
Dit gaat niet alleen op voor particulier woningbezit, maar ook op het
gebied van winkels en horeca-gelegenheden is er nog winst te boeken.
Door ontsierende reclame aan de gevels, wordt de architectonische
kwaliteit soms teniet gedaan
Robin von Weiler brengt verschillende voorbeelden hiervan in beeld,
maar hij heeft ook inspirerende voorbeelden van hoe het beter zou
kunnen. Vanavond maakt hij ons deelgenoot van zijn bevindingen.
Een aanzet tot de discussie, wat wij zouden kunnen doen om ook in dit
opzicht de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van onze leefomgeving
op peil te houden.
AFSLUITING
En als u nog even informeel wilt napraten onder het genot van een
drankje, dan bestaat hiervoor natuurlijk alle gelegenheid.

Tenslotte wil ik, bij dezen, van de gelegenheid gebruik maken om de website van de VSW onder
uw aandacht te brengen. Jan Vermaak heeft het afgelopen jaar menig uurtje besteed aan het
volwassen maken van deze site, die niet alleen aantrekkelijk en overzichtelijk is, maar ook heel
veel nuttige informatie bevat.
Naast de gebruikelijke achtergrondinformatie van de vereniging, kunt u ook historische kaarten
raadplegen, handige links naar andere instanties aanklikken, alle voorgaande nummers van
‘Tussen Wilgenplas en Rotte’ doorbladeren en bijvoorbeeld onder de knop ‘Archief ’ eerder
verschenen artikelen inzien. De site wordt steeds bijgewerkt, zodat u altijd van de laatste zaken
en agenda op de hoogte wordt gehouden. Er is zelfs de mogelijkheid om vanuit deze site een
Ecard met groeten uit Hillegersberg naar iemand te versturen.
Als vereniging zijn we momenteel bezig om van onze leden een actueel emailadressenbestand
op te bouwen. Op deze manier zouden we u nog beter en sneller op de hoogte kunnen houden.
U zou ons daarom erg helpen door uw emailadres via onze website aan ons door te geven.
Ik hoop u allen weer te mogen begroeten op onze komende algemene ledenvergadering van
woensdag 18 mei.
AGNES VAN ZOELEN,

voorzitter VSW

De uitkijktoren van het Plaswijck Park kan op 21 juni, Midzomeravond, beklommen worden.
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Gert Jan te Velde belichtte in zijn lezing onder
meer dit woningblok aan de Peppelweg.

Verslag Algemene Ledenvergadering 19 mei 2010

Vierde gouden
speld uitgereikt
Voorzitter Hans Mani opent de vergadering
en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Hij zegt, dat een vereniging als de VSW
alleen kan bestaan dank zij de inzet van
de leden. Voor leden, die zich buitengewoon voor de vereniging hebben ingezet,
kent de VSW de gouden speld van verdienste. Hij is verheugd deze speld vanavond voor de vierde keer sinds het
bestaan van de vereniging te kunnen
uitreiken: aan Lygia de Jong, voor alles
wat zij in een lange reeks van jaren voor
de VSW heeft betekend.
Vervolgens geeft hij het woord aan Gert Jan te
Velde, die vertelt over het ontstaan en de gedachten achter de ontwikkeling van Schiebroek. Hij
dringt erop aan bij de herstructurering van
Schiebroek zuinig te zijn op de betaalbare
woningen in onze deelgemeente, zorgvuldig om
te gaan met de spaarzame kwaliteiten van de
naoorlogse bouw en recht te doen aan de verschillende stedenbouwkundige kwaliteiten van
de onderdelen van Schiebroek. In noord: het
behoud van de architectuur; midden: behoud
van de stedenbouwkundige structuur en in zuid
een nieuw stedenbouwkundig plan te maken,
waarin een nieuwe eenheid wordt ontwikkeld
met niet te gekke tegenstellingen en waarin ook
ruimte is voor behoud van het goede.

Jaarvergadering
Na een korte pauze opent de voorzitter het
formele deel van de vergadering. Hierbij zijn
51 leden aanwezig.
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering
van 27 mei 2009 wordt zonder wijzigingen
vastgesteld. Naar aanleiding van dit verslag
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vraagt de heer Mulder hoever het is met de
bouwplannen voor Huize Bergsteyn.
Bestuurslid Norman Langelaan antwoordt, dat
de architect zijn plannen heeft ingeleverd bij
de deelgemeente en dat deze er goed uit zien.
Het jaarverslag 2009 wordt door de voorzitter
van een toelichting voorzien en daarna door de
leden vastgesteld.
Penningmeester Agnes van Zoelen geeft een
korte toelichting op de jaarrekening en de
begroting voor 2010. De kosten voor de restauratie van het toegangshek voor het
Baarhuisje zijn nog niet in deze begroting
opgenomen; zij hoopt in de loop van het jaar
met een goede begroting te kunnen komen.
De kosten worden deels gedekt door het
bedrag dat de VSW heeft gekregen voor de
Vrijwilligersprijs 2008; daarnaast zullen aanvullende acties nodig zijn. Zij vraagt de leden
om hiervoor goede ideeën bij het bestuur aan
te dragen. Verder stelt zij voor de minimumcontributie te verhogen naar € 10,-. Dit voorstel wordt bij acclamatie aangenomen. De
financiële commissie, bestaande uit de heren
Van Elk, Gooszen en Van Rietschoten, deelt
mee de boeken gecontroleerd en in orde
bevonden te hebben. Hierna worden de jaarrekening 2009 en de begroting 2010 vastgesteld en wordt de penningmeester gedechargeerd van het door haar gevoerde beleid. De
voorzitter dankt de financiële commissie voor
zijn diensten, in het bijzonder het aftredende
lid, de heer Van Elk. In diens plaats wordt bij
acclamatie benoemd de heer J. Schepel.

Schildjesreglement
De voorzitter brengt in herinnering, dat vorig
jaar een voorstel werd ingediend moderne pan-

den die zich onderscheiden door de kwaliteit
van de architectuur en respect voor de omgeving een certificaat van waardering uit te reiken. Door de vergadering werd toen een amendement aanvaard, waarin werd voorgesteld aan
deze panden ook een schildje toe te kennen.
Het bestuur heeft dit in een nieuw conceptSchildjesreglement verwerkt, dat nu bij acclamatie door de leden wordt vastgesteld.

Bestuursverkiezing
De voorzitter deelt mee, na tien jaar voorzitter
te zijn geweest, graag het voorzitterschap terug
neer te leggen om zich meer op de inhoudelijke en kwalitatieve elementen van het VSWwerk te kunnen richten. De huidige penningmeester, Agnes van Zoelen, heeft zich bereid
verklaard de fakkel over te nemen. Het bestuur
heeft de heer Piet van der Veen bereid gevonden het penningmeesterschap van haar over te
nemen. De heer Van der Veen stelt zich vervolgens aan de vergadering voor. De aftredende
bestuursleden Ivonne Koedam en Norman
Langelaan hebben zich herkiesbaar gesteld. De
vergadering kiest hierna bij acclamatie Agnes
van Zoelen tot voorzitter, Piet van der Veen
tot penningmeester en Ivonne Koedam en
Norman Langelaan tot bestuurslid. Voorzitter
Hans Mani draagt hierna de microfoon over
aan Agnes van Zoelen, die hem hartelijk dank
zegt voor alles wat hij in de afgelopen tien jaar
als voorzitter voor de VSW heeft gedaan, hetgeen door de aanwezige leden met een warm
applaus wordt onderstreept. Vervolgens stelt
zij voor, dat Hans als “gewoon bestuurslid” in
het bestuur aanblijft. De leden stemmen bij
acclamatie met dit voorstel in.

Rondvraag en sluiting
Lygia de Jong deelt mee, zich overweldigd te
voelen door de gouden speld, die haar zojuist is
uitgereikt. Zij dankt allen hartelijk hiervoor.
Voorzitter Agnes van Zoelen dankt iedereen
hartelijk voor de aanwezigheid en de inbreng
en sluit de vergadering.
MARIUS HEIJENK,

secretaris.
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Jaarrekening 2010 en begroting 2011
VERLIES- EN WINSTREKENING( € )
BATEN

Contributie leden
Donaties
Bijdrage buitengewone leden
Eenmalige bijdragen
Rente
Verkoop boeken e.d.
Promotie activiteiten
Promotie artikelen
Subsidies
Overige baten

Totaal

LASTEN

Bestuurskosten
Baarhuisje
Drukwerk ledencontact
Vergader- en excursiekosten
Onkosten commissies
Administratiekosten
Lidmaatschappen
Promotie activiteiten
Productiekosten
Juridische kosten
Diversen
Onvoorzien

Totaal
Saldo

Realisatie 2009
13.755,97
550,50
230,38
32,28
1.725,61
3.282,40
566,00
27,00
0,00
92,50
20.262,64

Begroting 2010
13.500,00
500,00
200,00
0,00
1.650,00
4.000,00
500,00
50,00
0,00
100,00
20.500,00

Realisatie 2010
13.357,54
765,00
130,38
17,28
1.677,87
6.267,00
229,50
30,00
0,00
57,00
22.531,57

Begroting 2011
14.500,00
500,00
200,00
0,00
1.700,00
5.000,00
250,00
50,00
15.000,00
800,00
38.000,00

771,45
10.774,41
4.872,06
1.742,55
995,45
1.581,41
86,14
1.780,02
7.280,69
0,00
166,47
595,00
30.645,65

800,00
5.000,00
4.500,00
1.500,00
1.000,00
1.700,00
100,00
1.500,00
5.000,00
1.200,00
450,00
450,00
23.200,00

823,56
1.812,00
5.264,41
2.119,23
373,07
1.094,42
97,14
1.066,93
0,00
1.853,36
322,69
0,00
14.826,81

900,00
35.000,00
5.000,00
1.500,00
1.000,00
1.500,00
100,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
450,00
450,00
52.900,00

(10.383,01)

(2.700,00)

7.704,76

(14.900,00)

BALANS ( € )
ACTIVA

Giro, Banken

Totaal

PASSIVA

Reservefonds
Vooruitontvangen contributies
Reservering lustrum
Nog te betalen rekeningen
Publicatiefonds

Totaal

31-12-2007
56.132,35
56.132,35
18.697,15
80,00
0,00
0,00
37.355,20
56.132,35

31-12-2008
81.269,35
81.269,35
38.553,05
32,00
0,00
0,00
42.684,30
81.269,35

31-12-2009
70.891,84
70.891,84
32.168,33
37,50
0,00
0,00
38.686,01
70.891,84

31-12-2010
80.524,76
80.524,76
32.606,09
87,00
1.000,00
1.878,66
44.953,01
80.524,76

Toelichting op jaarrekening 2010
en begroting 2011
Opmerking vooraf
Uit de balans per 31-12-2010 blijkt dat er eind
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2010 nog een bedrag van € 1.878,66 openstond. Dit betreft een beperkt aantal posten aan

de lastenkant van de Verlies- en Winstrekening
te weten: Baarhuisje, Vergader- en excursiekos-

ten, Lidmaatschappen, Promotieactiviteiten en
Diversen. De bijbehorende bedragen zijn verwerkt in de Verlies- en Winstrekening 2010
teneinde een correct inzicht te geven in de
Lasten 2010 en om een goede vergelijking
mogelijk te maken met de financiële resultaten
van vóór en ná 2010.

De Administratiekosten en de Promotie activiteiten zijn in 2010 lager uitgevallen. In de begroting 2011 is daarmee rekening gehouden.
In tegenstelling tot de plannen zijn er in 2010
geen nieuwe publicaties voorbereid en/of verschenen; naar verwachting zal dat in 2011 wel
het geval zijn.

Realisatie 2010

De Juridische kosten (€ 1.853,36) zijn gemaakt
wegens het instellen van een beroep bij de Raad
van State inzake het bestemmingsplan Kern en
Plassen, samen met de Vereniging tot Behoud
van Kern en Plassen als initiator, de Vereniging
Bergse Plas en de Stichting Berg en Broek. Het
aandeel van de kosten dat de VSW voor haar
rekening heeft genomen bedroeg zoals vermeld
€ 1.853,36, dat is 50% meer dan begroot was
voor juridische kosten in het algemeen. De
procedure is nog niet ten einde: het wachten is
op de uitspraak van de Raad van State.
Al met al wordt 2010 afgesloten met een positief
resultaat van € 7.704,76.

Het totaal ontvangen bedrag aan bijdragen
(Contributies leden, Donaties, Bijdrage buitengewone leden, Eenmalige bijdragen) is conform
de begroting 2010. De verkoop van boeken is
aanzienlijk hoger dan begroot vanwege in 2010
ontvangen gelden voor in 2009 geleverde en
gefactureerde boeken (€ 2.830,00). De lager
uitgevallen Verkoop boeken in 2009 is daarmee
ruimschoots goedgemaakt. De Verkoop boeken 2010 (€ 3.437,00) is 14 % achtergebleven
ten opzichte van de begroting.
De Promotie activiteiten en Promotie artikelen
brachten de helft minder op dan verwacht. Een
overzicht van deze inkomsten over de laatste
tien jaren laat opbrengsten zien tussen € 100,00
en € 1.000,00. Vaak bleken ze (aanzienlijk) af
te wijken van de bijbehorende begroting, zowel
in positieve (5x) als in negatieve zin (4x).
De ontvangen rente op de gelden van het
Reservefonds en het Publicatiefonds komt overeen met de begroting.
Uit de lastenkant van de Verlies- en Winstrekening blijkt dat aan het Baarhuisje aanzienlijk
minder is uitgegeven dan begroot. De nog noodzakelijke werkzaamheden zijn nu gepland voor
2011. Een eerste begin is reeds gemaakt met de
aanschaf (en plaatsing) van een extra verwarmingselement; de eerder aangelegde verwarmingselementen werden aangepast om een meer
optimale werking te bewerkstelligen.
De kosten voor drukwerk zijn evenals vorig
jaar hoger dan begroot, mede als gevolg van de
uitgave van een flyer en - zoals gebruikelijk - de
februaribrief en twee maal “Tussen Wilgenplas
en Rotte”.
De Vergader- en excursiekosten zijn hoger dan
begroot en de daaraan nauw gelieerde Onkosten
commissies aanzienlijk lager dan begroot.
Gezamenlijk stemmen deze uitgaven overeen
met de begrote bedragen.

Begroting 2011
De begrote inkomsten zijn - op de posten
Contributie leden en Subsidies na – gebaseerd op
de gerealiseerde baten in 2009 en 2010, met hier
en daar wat aanpassingen. De Contributie leden
tezamen met de Overige baten (in 2011 ontvangen contributies over het jaar 2010) worden
hoger begroot dan die van 2010. De oproep in de
februaribrief om een extra bijdrage te schenken
voor de restauratie van het toegangshek van het
kerkhofje aan de Ringdijk lijkt succesvol te zijn,
reden om de bijdrage van de leden zo’n € 1.000,00
hoger in te schatten.Eerder was reeds de minimale
contributie per 2011 verhoogd naar € 10,00.
De post Subsidies aan de batenkant is gerelateerd aan de post Baarhuisje aan de lastenkant.
De restauratie van eerder genoemd hekwerk
beoogt dit hek zoveel mogelijk in originele staat
te herstellen inclusief twee zijwaaiers, nu niet
(meer) aanwezig en uit te voeren naar het oorspronkelijk ontwerp. Kosten totaal € 33.000,00:
hek met zijwaaiers € 22.000,00, eventuele vervanging fundering € 5.000,00, bouwaanvraag
inclusief externe begeleiding € 3.000,00 en
onvoorziene kosten € 3.000,00. Het geld van de
Vrijwilligersprijs 2009 (€ 7.500,00) (onderge-

bracht in het Reservefonds) en de toegezegde
bijdrage van de Stichting Berg en Broek (€
5.000,00) zijn bij lange na niet genoeg. Het
bestuur ontwikkelt momenteel plannen om
via fondsenwerving extra gelden binnen te
halen. Verwacht wordt dat een bedrag van
€15.000,00 tot de mogelijkheden behoort.
Dit jaar wordt verwacht dat de voor 2010
geplande publicatie zal verschijnen; voor de
productiekosten wordt een bedrag van €
5.000,00 geraamd, dat ten laste zal komen van
het Publicatiefonds.
De overige begrote bedragen zijn in grote lijnen
in overeenstemming met de overeenkomende
gerealiseerde posten in 2009 en 2010. Volgens
deze begroting zullen baten en lasten een negatief saldo opleveren van € 14.900,00, vooral als
gevolg van de restauratie van het hekwerk
Begraafplaats Ringdijk.

Balans per 31-12-2010
Het jaar 2010 is afgesloten met een positief
resultaat van € 7.704,76. De bestemming van
dit resultaat is als volgt:
- € 6.267,00 wordt toegevoegd aan het
Publicatiefonds; dit bedrag is afkomstig van
de verkoop van boeken. Het fonds neemt
daarmee toe tot € 44.953,01
- € 1.000,00 wordt bestemd voor het lustrum
in 2012
- € 437,76, het resterend deel van het resultaat,
komt ten goede aan het Reservefonds dat
daarmee groeit tot € 32.606,09.
Onder de Passiva zijn verder opgenomen de
vooruitontvangen contributies en de nog te
betalen rekeningen over 2010; deze rekeningen zijn inmiddels voldaan.
Op de Balans zijn niet opgenomen bezittingen van
de vereniging zoals kantoormeubilair en -apparatuur, drukwerk, boeken etc. Deze bezittingen
worden in het jaar van aanschaf afgeschreven.
PIET VAN DER VEEN,

penningmeester
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Jaarverslag 2010

Terugblik op
het VSW-jaar 2010
Het Bestemmingsplan Kern en Plassen bleef ook in 2010 de gemoederen
bezig houden. De VSW bleef van mening, dat dit plan, dat in 2009 door
de Rotterdamse gemeenteraad werd vastgesteld, een veel te
grootschalige ontwikkeling op de plaats van het Van der Valk-restaurant,
op het Cossee-terrein en aan de Straatweg mogelijk maakt. Op initiatief
van de Vereniging tot Behoud van Kern en Plassen werd samen met deze
vereniging, de Vereniging Bergse Plas en de Stichting Berg en Broek een
beroep bij de Raad van State ingesteld. Er zijn inmiddels pleitnota’s
uitgewisseld en de Raad van State heeft nog een eigen onafhankelijk
onderzoek laten instellen. Maar tot een uitspraak is het tot dusverre nog
niet gekomen.
Ook heeft het VSW-bestuur inmiddels een
gesprek gevoerd met de projectontwikkelaar
over de gevolgen van de plannen voor het
Cossee-terrein voor het grondwaterpeil in de
directe omgeving. Het gesprek wordt voortgezet na de uitspraak van de rechter. Wij hopen,
dat in 2011 eindelijk duidelijkheid in deze slepende zaken komt.
Verder werd in het jaarverslag 2009 de hoop
uitgesproken, dat de restauratie van het toegangshek voor de begraafplaats aan de Ringdijk
in 2010 voltooid zou zijn. Ook deze mijlpaal
hebben wij dit jaar niet bereikt. Deze keer
was de aanleiding echter een prettige: bij zijn
naspeuringen in het Gemeente-archief stuitte
Chris Mast bij toeval op de originele bouwtekening van dit hek. Dit maakt het mogelijk dit
hek zoveel mogelijk in originele staat te herstellen. Wel moesten hiervoor de aanvankelijke
bouwtekeningen weer worden gewijzigd en
komen de kosten van deze restauratie hoger uit,
dan in eerste aanleg was begroot. Maar in 2011
hopen wij dan toch met de restauratie daadwerkelijk een aanvang te kunnen maken.
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Bestuur en commissies
Nadat Hans Mani tien jaar als voorzitter op
een inspirerende wijze leiding aan de vereniging had gegeven, maakte hij op de Algemene
Ledenvergadering van 19 mei bekend, dat hij
het weleens tijd vond de fakkel over te dragen,
zoals hij bij zijn laatste herverkiezing al had aangekondigd. Wel was hij bereid als lid van het
bestuur aan te blijven (in de vacature die eerder was ontstaan door het vertrek van Arnold
van Ravesteyn), waardoor de vereniging van
zijn grote deskundigheid en inzet gebruik kan
blijven maken. In zijn plaats werd de penningmeester Agnes van Zoelen tot voorzitter gekozen. Haar plaats als penningmeester werd ingenomen door Piet van der Veen. De aftredende
bestuursleden Ivonne Koedam en Norman
Langelaan werden bij acclamatie herkozen.
De nieuwe samenstelling van het bestuur
gaf aanleiding de taken van de verschillende
bestuursleden eens kritisch onder de loep te
nemen en waar nodig aan te passen. Ook de
commissies werden aangepast: de commissie Bouwzaken wordt niet langer als aparte
commissie gezien, maar als onderdeel van de

commissie Studie en Inventarisatie ter advisering van het bestuurslid, dat zich speciaal met
bouwzaken bezig houdt.
Er werd een nieuwe commissie ingesteld: de
commissie Publicaties, die voortaan de voorbereiding en uitgave van de verschillende VSWpublicaties voor zijn rekening neemt (waaronder ons periodiek Tussen Wilgenplas en Rotte).
Er werd in het verslagjaar geen nieuwe publicatie aan het fonds van de VSW toegevoegd. Wel
werden de voorbereidingen getroffen voor een
boekje over de verschillende Raadhuizen, die
in de voormalige gemeenten Hillegersberg en
Schiebroek als zodanig hebben gefungeerd. Dit
wordt vervaardigd in opdracht van de deelgemeente en zal verschijnen ter gelegenheid van
de opening van het nieuwe deelgemeentehuis
in 110 Morgen. Zoals gebruikelijk verscheen
“Tussen Wilgenplas en Rotte” tweemaal, met
interessante artikelen over de werkzaamheden
van de VSW en boeiende achtergrondinformatie over Hillegersberg-Schiebroek.

De VSW was uiteraard ook present
op het Hillegersbergs Jazzfestival.
De fotopanelen trekken altijd veel publiek.

De excursie leidde de VSW-leden langs
het SMV-terrein en markante woningen
aan het Beatrixplantsoen.

De commissie Promotie en Voorlichting
bleef actief met het voorbereiden en organiseren van de verschillende activiteiten van de
VSW. Zo was de commissie weer present bij
het Baarhuisje tijdens de “Rotterdamse dorpendag” en Open Monumentendag. Verder
was er een stand bij het Hillegersbergse jazzfestival en bij de opening van de jaarlijkse
fototentoonstelling in Terbregge. De commissie stond weer borg voor een geslaagde
nieuwjaarsbijeenkomst, waar vele bij de VSW
actieve vrijwilligers aanwezig waren. Op 25
september hield de commissie een excursie
naar het SMV-terrein en het Prinses Beatrixplantsoen; hieraan namen zo’n 50 leden
deel. De nieuwbouwplannen voor dit terrein
werden toegelicht en van de nodige kritische
kanttekeningen voorzien. Tevens werden de
prachtige moderne villa’s in deze buurt eens
van dichterbij bekeken.
De website van de VSW (www.vsw.biz) werd
geheel vernieuwd. Het archief werd verder
gedigitaliseerd, zodat meer informatie ook via
de website te lezen is. Zo zijn inmiddels diverse
jaargangen van “Tussen Wilgenplas en Rotte”
via de website te raadplegen.
Op de Algemene Ledenvergadering op 19 mei
werd tevens het nieuwe Schildjesreglement
definitief vastgesteld, waardoor nu ook aan

moderne panden die zich onderscheiden
door de kwaliteit van de architectuur en respect voor de omgeving een schildje uitgereikt
kan worden. Dit jaar viel de eer te beurt aan de
voormalige Gereformeerde Kerk in Terbregge,
die met respect voor de oorspronkelijke architectuur en functie van het gebouw werd omgetoverd tot een geriefelijk modern woonhuis.
De commissie Studie en Inventarisatie (S&I)
maakte een inventarisatie van moderne panden, die volgens het nieuwe reglement mogelijk voor een schildje in aanmerking zouden
komen. Dit resulteerde in een groslijst van
208 panden. Deze lijst werd op basis van nader
onderzoek “ingedikt” tot 20. Deze werden vervolgens voorgelegd aan de Schildjescommissie,
die in 2011 nader advies zal uitbrengen.
S&I maakte tevens een begin met de actualisatie van de inventarisatie van waardevolle objecten in de deelgemeente. De vorige actualisatie
dateert van 1990, dus het werd tijd deze op de
actualiteit te toetsen.
De leden kwamen in 2010 tweemaal in een
algemene vergadering bijeen. Tijdens de
ledenvergadering op 19 mei hield Gert Jan te
Velde een boeiend verhaal over het ontstaan
en de ontwikkeling van Schiebroek. Hij gaf
aan, waar men bij de verdere ontwikkeling
van deze wijk rekening mee moet houden. De
openbare najaarsbijeenkomst op 17 november
was gewijd aan het thema voor het monumentenjaar 2010: de 19e eeuw. Dr. Hetty Beerens
vertelde over het werk van één van de grondleggers van de moderne Nederlandse stedenbouwkunde, de 19e-eeuwse Rotterdamse
stadsarchitect W.N. Rose (onder meer het
brein achter het Rotterdamse Waterproject,
waar we nu nog de singels als de Westersingel
en de Noordsingel aan te danken hebben) en
VSW-bestuurslid Norman Langelaan nam de
aanwezigen mee op een virtuele excursie langs
panden in de deelgemeente, die in de 19e eeuw
zijn opgetrokken.
Uiteraard bleef het bestuur de aanvragen voor
bouw- ,kap- en sloopvergunningen (sinds
dit jaar: omgevingsvergunningen) nauwlettend volgen: waar nodig werd een zienswijze
ingediend of bezwaar aangetekend. Niet in

alle gevallen met succes: in een al jaren slepende kwestie werd het bezwaarschrift van
de VSW vanwege een juridische vormfout
alsnog door de deelgemeente niet ontvankelijk verklaard. Anderzijds werd de VSW door
de deelgemeente in het gelijk gesteld, dat de
illegaal opgetrokken steigers aan de Bergse
Achterplas verwijderd moeten worden. Mede
in het belang van de bewoners heeft de VSW
er van afgezien te proberen het plaatsen van
dakopbouwen aan de fraaie pleintjes aan de
Borchsatelaan te voorkomen; wel worden er
nu bij het verlenen van omgevingsvergunningen regels gehanteerd, die in ieder geval
de gevreesde verrommeling van deze pleintjes
moeten tegengaan. In een kennismakingsgesprek met het nieuwe Dagelijks Bestuur
van de deelgemeente bleek, dat dit bestuur
de adviezen van de VSW op prijs stelt, maar
dat het initiatief voor een advies vaker van de
VSW zelf uit zal moeten gaan. Ook wat het
handhavingsbeleid betreft, stelde men eerder
te reageren op signalen vanuit de omgeving,
dan zelf actief overtredingen op te zoeken. Van
de andere kant werd de VSW van harte door
het DB van de deelgemeente ondersteund bij
het pleidooi het Bureau Monumenten niet
het slachtoffer te laten worden van de bezuinigingsplannen van het gemeentebestuur.
In een enkel geval werd door particulieren een
beroep gedaan op de inzichten en de deskundigheid van de VSW bij het voorbereiden van
de restauratie/verbouwing van hun pand.
Kortom, 2010 was voor de VSW weer een
actief jaar, waarin door veel leden veel werk is
verzet, waarin niet alles werd bereikt wat we
graag zouden willen, maar waarin voldoende
impulsen werden opgedaan om ook in de
komende jaren ons te blijven inzetten voor de
kwaliteit van onze leefomgeving.
Een woord van dank is op zijn plaats voor al
die vrijwilligers, die een deel van hun kostbare
vrije tijd hebben opgeofferd om zich voor de
werkzaamheden van de VSW in te zetten en
aan alle leden, die door hun bijdrage dit werk
mogelijk maken.

MARIUS HEIJENK,

Secretaris.
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Onderwerp lezing ledenbijeenkomst van 18 mei

Natuurwandeling door het Hoge en Lage Bergse Bos

Winkels en hun uitstraling
Na de pauze van de Algemene Ledenvergadering, op 18 mei, verzorgt projectontwikkelaar Robin von Weiler een lezing over onder meer het creëren van een uitnodigende
sfeer in winkelgebieden. Daarbij spelen reclame-uitingen aan winkelpuien een
belangrijke rol. VSW-bestuurslid en architect Jack Fens vertelt er hieronder meer over:

Het is voor winkels, grootwinkels en supermarkten, maar vooral ook voor de speciaalzaken van de kleine zelfstandige, van groot
belang dat de klant hen weet te vinden en weet
wat deze hem of haar kan bieden. Reclame is
daarvoor, naast uitstraling van de winkel zelf,
een belangrijk middel. De beste reclame is nog
steeds de mondelinge (van mond tot mond)
maar erg ontastbaar en onzeker.Visuele uitingen zijn daarom de meest toegepast vorm en
van groot belang, zoals gezegd van het pand
zelf, maar vooral informatie over de te verkopen producten en over de bedrijfsvisie. Hoe
deze eruit kunnen zien komt ter sprake tijdens
de lezing van Robin von Weiler op de Algemene Ledenvergadering van 18 mei.

La Salute: Naamgeving en functie in een
heldere letter met respect voor de bouwmassa.

Het thema in dit artikel is de reclame-uiting
aan het pand, de goede voorbeelden en plaatjes
van reclame die wij als minder geslaagd kunnen beschouwen en waaraan wij graag aandacht willen schenken. Bij het bestuur van
onze deelgemeente is in het verleden enkele
malen gevraagd een reclame-beleid te ontwikkelen zodat richtlijnen kunnen worden opgesteld omtrent afmeting, plaats en mogelijk
materiaal- en kleurgebruik. Tot heden heeft
dat helaas nog niet tot enig resultaat mogen
leiden, terwijl dit in enkele ons omringen steden wel degelijk aandacht krijgt, onder andere
in Schiedam met de fraaie oude stadskern.
Maar wat niet is kan komen.

Bakkerij Tat: Twee maal de naam waar alleen
die op de ruit voldoende zou moeten zijn.

Robin von Weiler is een bekende persoon in
onze deelgemeente, als projectontwikkelaar,
maar vooral vanwege het belang dat hij hecht
aan kwaliteit en uitstraling van zijn panden,
zoals onder meer het bekende Minerva-huis
aan de Meent, de bedrijfspanden op de hoek
Rozenlaan-Ceintuurbaan, en heel dichtbij de
nieuwe winkel op de hoek van de Streksingel
met de Bergse Dorpsstraat. Hij hoopt u hierover zelf het nodige te vertellen.
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Jacké: buitenproportioneel negeren van het
gevelmetselwerk onder kozijnen etage.

De foto’s die u hier aantreft zijn enkele willekeurige voorbeelden van als geslaagd en als

minder gelukkige
oplossing beschouw
de uitingen. Enkele
voorbeelden omdat
er zonder enige
moeite vele meer
zijn te ontdekken.
Wij willen graag
onze waardering
uitbrengen voor Plantage: Mooie hoge
(‘voorname’) nieuwe
enkele zeer fraaie pui met bescheiden
kleurgebruik.
winkelpanden in
ons eigen centrum waar de naamgeving en
reclame-uiting, alsmede het materiaalgebruik
op een bescheiden wijze - wij zouden het chic
noemen- zijn uitgevoerd. U kent ongetwijfeld
de voorbeelden; er zijn er meer maar we houden het ‘bescheiden”.

Wie gaat er met
ons mee?
Eén van de doelstellingen van de VSW is onze omgeving leefbaar houden
en beschermen tegen rigoureuze ingrepen. Tot die leefomgeving behoort
uiteraard ook het groen. Om preciezer te zijn: het Hoge en Lage Bergse
Bos. Daar dreigt, als de Noordrandplannen doorgaan (een verbinding
maken van de A16 naar de A13), een dergelijke ingreep plaats te gaan
vinden. Vandaar dat de VSW in dat gebied, samen met flink wat leden,
een kijkje wil gaan nemen.
De Natuur- en Vogelwacht Rotta, die in het recreatiegebied werkzaam is, is
bereid op zaterdag 18 juni een natuurwandeling door het Hoge en Lage
Bergse Bos voor de VSW te verzorgen. De wandeling wordt gemaakt onder
leiding van een gedreven Rotta-gids. Tijdens de wandeling wordt verteld
over de flora en fauna in het gebied; daarnaast wordt onder meer aandacht
besteed aan de ontstaansgeschiedenis en de ecologie van de omgeving.
Verzameld wordt om 11.00 uur in het mooie onderkomen van Rotta, Het
Trefpunt, aan de Hoeksekade 164 te Bergschenhoek. Daar worden de
voorzien van een gids. De wandeling duurt niet langer dan twee uur, maar

Ik ga mee:

voor wie korter wil lopen is er een aangepaste route. Na afloop wordt er

Naam

aanwezigen verdeeld in groepen van twintig personen en elke groep

nagepraat en uitgerust met een kopje koffie of thee in Het Trefpunt.

:

1 persoon

Bij Het Trefpunt zijn maar enkele parkeerplaatsen. Vlakbij zijn echter twee

Straatnaam :

parkeermogelijkheden: op de Berkezwamplaats, langs de Hoeksekade

Postcode

schuin tegenover Artihove. En op de Inktzwamplaats, langs de Rottebandreef.
Natuurwandelaars in spé kunnen natuurlijk van tevoren het gebied gaan

Woonplaats :

Andere voorbeelden gaan over afmeting, materiaalgebruik en kleurtoepassing, die niet altijd
even gelukkig samengaan en daardoor afbreuk
doen aan de kwaliteit. De indruk bestaat soms
dat “groter” en “opzichtiger” altijd beter is,
maar wij denken dat het eerder andersom
werkt. De consument weet kwaliteit wel degelijk te onderscheiden, daar is geen geroep op de
gevel voor nodig. Bekijkt u rustig de afbeeldingen, ongetwijfeld zijn er bij u bekend, bij anderen wellicht niet, maar het zijn en blijven min
of meer willekeurige voorbeelden.

verkennen. En misschien eens bij het gastvrije Rotta gaan kijken.

Telefoon

JACK FENS.

ervaren, kan zich via onderstaande drie mogelijkheden aanmelden. Aan

2 personen

:

Tommy Hilfiger: Verbouwde dubbele
gevelpui met fraaie detaillering en goed
ingepaste bouwmassa.

Wie op 18 juni mee wil wandelen en de schoonheid van Het Bergse Bos

of

:

meldt/melden zich aan voor de natuurwandeling door
het Hoge en Lage Bergse Bos op zaterdag 18 juni 2011.

deze wandeling zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden.
Ongeveer 80 personen kunnen eraan deelnemen.Geïnteresseerden wordt
verzocht onderstaande bon vóór 20 mei ingevuld op te sturen naar Marijke
Zoetemeyer, Straatweg 214d, Rotterdam 3054 AK. Of zich aan te melden
via marijkezoet@hotmail.com of per telefoon 010-4229583.
Met vriendelijke groet,
Commissie Promotie & Voorlichting.
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Vervolg ruimtelijke ontwikkelingen in Hillegersberg (7)

De voorgestelde
oplossing is
alarmerend
“Hillegersberg wordt van binnenuit bedreigd door hoogbouw en van buiten
door een nieuwe rijksweg. Maar ook politieke ontwikkelingen kunnen een
bedreiging vormen”, zegt VSW-lid Tineke van Oosten. Ze schrijft
hieronder het zevende deel over de ruimtelijke ontwikkelingen in het
kern- en plassengebied van Hillegersberg.
Om even op te frissen: het bestemmingsplan
voor Oud-Hillegersberg, het gebied van de
historische kern en de Voor- en Achterplas, is
eind 2009 vastgesteld. Het plan functioneert
als toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen. Met name tegen de grote ontwikkelingen
op de Van der Valk locatie en ter plaatse van
het Cosseeterrein (Le Passage) hebben drie
verenigingen (VSW, Vereniging tot Behoud
van Kern en Plassen Hillegersberg en de
De stalen portalen bij de Bergse Achterplas.

Vereniging Bergse Plassen) en de Stichting
Berg en Broek gezamenlijk een beroepsschrift
ingediend (begin 2010). Dit beroepsschrift
zou binnen een jaar behandeld moeten zijn bij
de Raad van State; daar staat evenwel geen
sanctie op, zodat uitstel zonder consequenties
blijft. Als gevolg van de Crisis en Herstelwet,
waardoor allerlei plannen (bijvoorbeeld grote
infrastructuur) sneller behandeld moeten worden zijn behandelingen van beroepen tegen
“gewone plannen” zoals ons bestemmingsplan
uitgesteld. Waarschijnlijk wordt ons beroep
pas in het tweede of derde kwartaal van 2011
behandeld bij de Raad van State. De planning
is tot en met mei gereed en daar zit dit bestemmingsplan nog niet bij. Afwachten dus!
Het afgelopen jaar is in de zomer een inhoudelijk onderzoek naar de bestreden aspecten van
het bestemmingsplan gedaan door de Stichting
Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) in
opdracht van de raad van State. Voor ons als
bezwaarmakers is dit onderzoek niet bevredigend verlopen. Op veel van onze argumentatie
wordt in het geheel niet ingegaan. Wij hebben
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hiertegen opnieuw bezwaar gemaakt en
gevraagd om aanvullend onderzoek. Het valt
niet te verwachten dat dit wordt gehonoreerd.
De bewonersorganisatie Oud-Hillegersberg is
gealarmeerd door ons bezwaar inzake de risico’s
op paalrot als gevolg van grondwaterstandsdaling door de twee diepe parkeerkelders van
respectievelijk Le Passage en de hoogbouw ter
plaatse van de Van der Valk locatie. Deze bewonersorganisatie heeft de hulp van een zeer gerenommeerd bureau voor grondwateronderzoek
verzocht deze zaak te bekijken. Dit bureau
onderschrijft dat deze vrees gegrond is.Wij zullen deze rapportage inzetten bij het beroep.
Vervolgens spelen er nog enkele handhavingszaken binnen het bestemmingsplan. Enkele
jaren geleden is gestart met de illegale bouw
van steigers bij Lommerijk, bedoeld was een
jachthaven te bouwen voor zo’n 80 boten. Dit
is op verzoek van de Vereniging Behoud Kern
en Plassen Hillegersberg (VBKPH) stilgelegd
en de gerealiseerde steigers zullen worden afgebroken. Recent is deze afbraak echter opnieuw
uitgesteld.

Midden in de Bergse Achterplas is een aantal jaren
geleden op de locatie van de loodsen van jachthaven Kok een enorm huis verrezen. De presentatie
van het geheel is door de fonteinen en de vier stalen portalen op zijn zachtst gezegd nogal opvallend en nadrukkelijk zichtbaar in de overigens zo
groene Achterplas (zie foto van de portalen). De
VBKPH heeft de deelgemeente verzocht handhavend op te treden tegen de illegale bouwwerken. Omdat het vorige bestuur van de deelgemeente toezeggingen gedaan heeft ten aanzien
van het verlenen van vergunning achteraf van de
stalen portalen, ziet het huidige deelgemeentebestuur zich genoodzaakt om deze vergunning
inderdaad te verlenen. Tot 4 april 2011 lag de
bouwvergunning ter visie. De ruimtelijke afweging ten aanzien van de inpassing van de vier stalen
portalen en de bouw van een extra portaal in het
water ontbreekt echter. De VBKPH zal ondersteund door VSW een zienswijze indienen tegen
dit voornemen van het deelgemeentebestuur.

A13/A16
Het dorpse en groene karakter van Hillegersberg
wordt niet alleen van binnenuit bedreigd door

stedelijke ontwikkelingen maar ook van buiten
af. Hillegersberg- Schiebroek komt in de tang
te liggen van rijkswegen. Ook voor Ommoord
en Terbregge heeft dit gevolgen.
Bijzonder van de noordrand van Rotterdam
nu is de omgrenzing door het Lage Bergschebos
en het Schiebroeksepark. Deze groene gebieden bepalen in belangrijke mate de woonkwaliteit van onze deelgemeente.
De plannen voor de kortsluiting van de A13
met de A16 bedreigen in hoge mate deze kwaliteit. De stand van zaken van het proces van
de planvorming is sinds vorig jaar als volgt:
gekozen is voor de zogenoemde variant 3.
Deze loopt op een afstand van 160 m achter
de huizen van het Molenlaankwartier door het
Lage Bergse Bos en direct langs het Schiebroeksepark (zie figuur met tracé in vogelvlucht).
Voor het Lage Bergse Bos is vanuit de gemeenteraad van Rotterdam (met de breed gedragen
MotieVan Tijn 2009) geëist dat de rijksweg dit bos
moet passeren met een tunnel onder maaiveld.
Het Rijk heeft echter om allerlei redenen
bezwaar tegen de aanleg van tunnels en daarom
besloten om een onderzoek te doen naar een met

Het tracé in vogelvlucht. Variant 3.

een tunnel vergelijkbare optie. Inmiddels is die
studie gereed, maar nog niet openbaar gemaakt.
De voorgestelde oplossing is alarmerend.
Het gaat om een snelweg (tenminste 2x 2 rijstroken met vluchtstroken in een open bak).
Om te zorgen dat de oplossing gelijkwaardig is
met een tunnel is er voor gezorgd dat het
geluidsniveau en het fijnstofniveau bij de
woningen van het Molenlaankwartier de wettelijke normen niet overschrijdt. Hoe wordt
dit bereikt? Door rondom de 5-6 meter diepe
bak nog eens 5 meter hoge muren (geluidsschermen) te plaatsen. De weg kan voor langzaam verkeer worden overgestoken op onder
andere 30 meter brede (smalle) gelijkvloerse
parkkruisingen die ter weerszijden over een
lengte van ca 35 meter (de breedte van de weg)
worden begeleid door 5 meter hoge schermen.
Met deze oplossing wordt waarschijnlijk voldaan aan alle officiële normen voor woningen.
Maar… ik denk dat wij met elkaar wel kunnen
bedenken dat dit een enorme aantasting is van
LEES VERDER OP VOLGENDE PAGINA »
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De eerste paal alsnog de grond in

De situatie bij Breda.

de kwaliteit van het park, zowel visueel, voor
het gebruik als voor het geluidsniveau in het
park. Eigenlijk is het onbegrijpelijk dat een
dergelijk voorstel wordt gedaan. Het voornemen om deze vijf meter hoge schermen van
taluds en groen te voorzien kan er nooit in slagen er een voor het park een passend en aangenaam geheel van te maken.
Als referentie wordt de situatie bij Breda gegeven (zie figuur met de situatie bij Breda), hier is
sprake van 100 meter brede gelijkvloerse verbindingen in plaats van 30 meter brede gelijkvloerse
verbindingen voor het Lage Bergse Bos.
Het is nu aan de gemeenteraad van Rotterdam
om vast te houden aan de Motie Van Tijn. En
bovendien vast te houden aan het feit dat het
een rijksweg is, de inpassingskosten zijn daarom
ook voor het Rijk en kunnen niet op de regio
worden afgewenteld zoals thans dreigt.
Kunnen we ook nog wat doen als burgers? U
kunt zich opgeven bij Verenigingen die zich
inspannen voor de ondertunneling (onder
meer VBKPH; secretaris john_post@unetmail.nl) en u kunt uw mening kenbaar maken
door u te melden op de website van Red het
Lage Bergse Bos (www.hlbb.nl) .

Hoe lang nog?
Sinds we in de deelgemeente een nieuw
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bestuur hebben, waait er een andere wind. Het
vorige bestuur wilde niet met de verenigingen
overleggen over ontwikkelingen. Het nieuwe
bestuur heeft ons (VBKPH) inmiddels een
aantal keren uitgenodigd voor bijeenkomsten.
Hierover heb ik al eerder bericht.
De samenspraak over het Argonautenpark
heeft geleid tot een breed gedragen plan waarvan de uitvoering eind maart is begonnen.
De deelgemeente zal echter geen lang leven
beschoren zijn; in het regeerakkoord wordt
uitgegaan van het opheffen van de deelgemeenten in 2014. Wat zou dat voor Hillegersberg en
Schiebroek betekenen?
Het vorige deelgemeentebestuur wierp al een
stedelijke schaduw voor zich uit. Dit bleek uit
de opstelling voor het bestemmingsplan Kern
en Plassen onder grote invloed van wethouder
Karakus: in de eerste plannen werd uitgegaan
van het met hoogbouw volbouwen van de
oevers van de Bergse Plassen! Dat hebben we
met vereende krachten (tijdens de bestemmingsplanprocedure) weten te voorkomen.
Maar het is ook de stad die vasthoudt aan de
hoogbouwontwikkelingen in de Dorpsstraat
(Le Passage) en de woontorens op de locatie
Van der Valk in het vastgestelde bestemmingsplan. Ook heeft het vorige bestuur de ontwikkeling van het oude voetbalterrein achter de
Van Ballegooijsingel aan de stad overgedragen:
gevolg veel woningen en minder park dan we

zouden wensen met zijn allen, geen inbreng
voor de deelgemeente. Ook het dossier voetbalkooi bij het Johan de Wittpark belooft niet veel
goeds. De kooi is illegaal geplaatst, past niet in
het bestemmingsplan: een gebouwde voorziening is niet toegestaan aan de beschermde
groene oevers van de plas. De rechter heeft
inderdaad ook dit oordeel uitgesproken (eind
2010). De deelgemeente heeft geld gereserveerd voor de afbraak en herinrichting. Maar
wat gebeurt er: de stad neemt de zeggenschap
van de deelgemeente af en wil de voetbalkooi
handhaven. Het motief: er zijn meer voetbalkooien illegaal geplaatst, het is te duur om ze
allemaal af te breken! Kortom nu heeft de
deelgemeente al beperkte zeggenschap. En de
gevolgen lijken allemaal te wijzen in de richting
van meer verstedelijking!
Al met al zijn er flinke bedreigingen voor het
groene en dorpse karakter van Hillegersberg.
De bestuurlijke toekomst is voor onze deelgemeente onzeker, maar belooft niet veel groens!
TINEKE VAN OOSTEN

is voorzitter van de Vereniging Behoud Kern
en Plassen Hillegersberg (VBKPH) en
coördineert het beroepsschrift van de drie
verenigingen en de stichting tegen onderdelen
van het bestemmingsplan Kern en Plassen.

De eerste paal voor het nieuwe Bergsteijn is geslagen.

Herbouw
Huize Bergsteijn
begonnen
Jaren geleden (zo’n acht à tien jaar) is de VSW in aktie
gekomen voor de herbouw van Huis Bergsteijn aan
de Grindweg. Norman Langelaan vertelt over de lange
weg die is afgelegd eer de eerste paal van de herbouw
geslagen kon worden.
De sloop van het oude Bergsteijn.

De projectontwikkelaar van AH kocht de grond met daarop het nog
al bouwvallige Huis Bergsteijn, met het bijbehorende koetshuis. Het
zou gesloopt gaan worden. We besloten geen actie te gaan voeren voor
behoud van het huis want dat leek ons een zinloze zaak, dat verlies je en
ben je gefustreerd. We besloten voor te stellen, herbouw mogelijk te
maken. Vijftig meter verderop lag nog een braak stuk weiland. En we
kregen voor elkaar dat de projectontwikkelaar een bouwkavel vrij zou
houden voor de herbouw van Bergsteijn.
Jaren gebeurde er niets. Er werd bijvoorbeeld door een makelaar niet
aktief werk van het plan gemaakt.We hebben hier en daar toch nog
maar weer wat druk uitgeoefend. De projectontwikkelaar was ondertussen failliet ( vandaar de stilte?), dus moesten we zijn opvolger weer
duidelijk maken dat er toch echt afspraken lagen.
Plotseling doken er kopers op die het perceel wilden kopen met de herbouwplicht van Bergsteijn. Architect Rokus Visser maakte een nieuw
plan, want doordat het gereserveerde perceel toch een beetje aan de
krappe kant was, moest het koetshuis een beetje krimpen. Dankzij de
buren werd het krappe kavel iets ruimer. Zij stonden namelijk een stukje
grond af om de schuin weglopende erfgrens te rechten. Inmiddels is de
eerste paal geslagen.
De VSW was in het verleden wel de initiatiefnemer, maar Rokus Visser
en zijn opdrachtgevers hebben bergen werk verzet om het uiteindelijk
voor elkaar te krijgen en het te realiseren. Proficiat.
NORMAN LANGELAAN.
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Uitkijktoren op 21 juni te beklimmen

De uitkijktoren heeft
niet minder dan zeven omlopen.

En zodoende kan de VSW haar leden uitnodigen voor een midzomeravondfeest op 21
juni in het Plaswijckpark. De beide toegangen
van het park staan die avond voor publiek
open van 19.00 uur tot 22.30 uur. Het Plaswijckpark is dan gratis toegankelijk. De nadruk ligt op rustig genieten, dus blijft het speeltuingedeelte afgesloten. Kinderen zijn welkom
onder begeleiding van een volwassene.

Midzomeravond
in het
Plaswijckpark
Een feestje bouwen in het Plaswijckpark tijdens midzomer ofwel de langste
dag, 21 juni. Het idee ontstond bij organisator Martin Lusse en begon langzaam
maar zeker vorm te krijgen. Hij wist met z’n enthousiasme – een avondopening
in prettige sfeer, de mogelijkheid om door het park te slenteren, een glaasje te
drinken aan de plas, te luisteren naar mooie muziek - al snel diverse
verenigingen en organisaties te overtuigen. Ook de VSW werd benaderd en
beloofde uiteraard medewerking.
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De VSW zal zich met een kraam en een expositie nestelen bij de uitkijktoren. En doordat mensen van de VSW de uitkijktoren op
midzomeravond gaan bemannen, kan de - al
lange tijd gesloten - toren door het publiek
veilig worden beklommen. Beklimmers worden boven beloond met een schitterende uitzicht. Op de expositie van de VSW zullen
(oude) foto’s en filmpjes van Hillegersberg/
Schiebroek worden getoond.
Het programma staat nog niet helemaal vast,
maar zeker is al dat verschillende ensembles
van de Muziekschool in het park toepasselijke muziek zullen verzorgen.
In de Rozentuin houdt Thermiek Welzijnsorganisatie meedoe-activiteiten die begeleid
worden door mensen van de buurtacademie.
De gebroeders Jan en Dick Carlier gaan de Engelse tuin in feeërieke sferen brengen. En als er
een vrijwillige bootsman geregeld kan worden,
zou zelfs de rondvaartboot kunnen varen. Romantischer kun je het niet verzinnen.
Om de veiligheid van de beklimmers van de
uitkijktoren te kunnen waarborgen roept de
VSW de hulp in van jongeren met een goede
conditie. Zij moeten op de verschillende omlopen van de toren klaar staan om het publiek
te begeleiden.
Tevens zijn voor de expositie foto’s en (oude)
filmpjes welkom. Wie denkt leuke films te
hebben, moet beslist contact opnemen met
Hilde Vaatstra, telefoon: 010-4226072, hildevaatstra@planet.nl
Ook de ‘uitkijktorenjongeren’ wordt gevraagd zich bij Hilde Vaatstra op te geven.

Lygia de Jong werd onderscheiden
met de gouden VSW-speld.

Het koetshuis van haar vroegere woning
aan de Grindweg. Beide panden kregen
een VSW-schildje.

‘Het is zelfs gelukt
de sloop tegen
te houden’
VSW-lid Lygia de Jong werd tijdens de Algemene Ledenvergadering, die
vorig jaar mei gehouden werd, door aftredend voorzitter Hans Mani met
de gouden VSW-speld onderscheiden. Ze kreeg het sieraad opgespeld
voor haar vele verdiensten voor de VSW. De redactie van Tussen Wilgenplas
en Rotte bezocht haar thuis, maar kreeg slechts met veel moeite wat
wapenfeiten los uit de bescheiden Lygia.
Ze was niet de initiatiefneemster van de oprichting van de VSW, maar Lygia de Jong stond
ruim dertig jaar geleden wel aan de wieg van
het borelingske. “We woonden nog maar net
aan de Grindweg toen iemand me erop attent
maakte dat enkele mensen, onder wie Gerard
en Ank Tuijnenburg Muijs, bezig waren een
vereniging op te richten die de aandacht wilde
vestigen op - het behoud van - oude panden.”
De draagster van de vierde gouden VSW-speld
was daardoor wel aanwezig op de oprichtingsvergadering van de VSW. “Op 15 september
1977 in de Brandaris. Daar is niet alleen de
vereniging opgericht, er werden ook meteen
drie commissies benoemd. De Studie-, de
Inventarisatie- en de Plassencommissie.” Samen
met echtgenoot Hans werd ze lid van één van
de commissies. “Al snel zijn de commissies
Studie en Inventarisatie samengevoegd, want
het bleek dat we voortdurend op elkaars terrein bezig waren. Zo is de commissie Studie +
Inventarisatie ontstaan. De vergaderingen zijn

de eerste tien jaar altijd bij ons thuis gehouden.
In die tijd is ook de bekende VSW-kaart over
Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge opgesteld. De kaart waar alle panden – en ook
bomen – op stonden die de moeite waard
waren. Toen werden objecten nog niet exact
benoemd, later kreeg je de verschillende categorieën zoals monumentwaardig, beeldbepalend en beeldondersteunend.”
“In 1987 hebben we de oude kaart geactualiseerd. Er waren zoveel dingen veranderd, hoofdzakelijk verdwenen. We hebben de kaart toen
in mootjes verdeeld en aan mensen die dat wilden een stuk kaart meegegeven. Met het verzoek de panden die erop stonden na te lopen. Te
noteren wat er nog van over of de moeite waard
was. Zelf ben ik toen met Gerard Tuijnenburg
Muijs langs de Rechter en Linker Rottekade
gelopen. Best een hels werk. Al die achterpanden aan de Linker Rottekade bekijken!”
Eén van de eerste uitgaven van de VSW, het
boekje ‘Wandelen door Hillegersberg ,

Schiebroek en Terbregge’ zag in 1980 het levenslicht. Door commissielid Govert Slob werd het
voorstel gedaan om het afstudeerproject van
Jacques Fens te laten uitgeven door de VSW.
“De toenmalige penningmeester van de VSW
zag er echter geen brood in. Commissieleden en
andere belangstellenden moesten toen voor de
uitgave persoonlijk garant staan. Nou, dat heeft
de VSW geen windeieren gelegd. Voordat het
boek uitkwam, hadden we al een enorm aantal
inschrijvingen. Jacques Fens moest toen wel
afstuderen. Het boek was een groot succes.” Vele
boeken en andere uitgaves, zoals de bekende
vouwbladen, volgden. “Het meeste trots ben ik
op het boekje ‘Kijk op de Wijk’ dat in 2000
werd uitgegeven. Het is een verzameling van
veertig artikelen die door diverse schrijvers, ook
door mij, gemaakt zijn voor de Postiljon.”
Kleine en grote successen passeren de revue.
Zoals het feit dat Lygia de Jong met Govert
Slob en Gerard Tuijnenburg Muijs namens de
VSW zitting had in de in 1982 opgerichte
Stichting Berg en Broek. “We waren eens op
een tentoonstelling in het Kleiwegkwartier en
daar hoorden we dat de volgende dag de huisjes aan de Strekkade 25 – 26 tegen de grond
zouden gaan. Het toeval wil dat daar nog meer
mensen van Berg en Broek aanwezig waren.
We hebben toen ter plekke besloten dat we de
pandjes als stichting zouden kopen. Het is ons
zelfs gelukt de sloop tegen te houden en er
meteen een hek omheen te laten zetten.”
De eerste tentoonstelling, de eerste excursie,
Lygia de Jong vertelt er graag over. “Het tienjarig
bestaan van Berg en Broek werd gevierd in onze
hooiberg. Met champagne. Op die champagne
was wel commentaar: O, schande!” Ze lacht.
Ze schudt de VSW-geschiedenis zomaar uit de
mouw. Kan nog wel tien Tussen Wilgenplas en
Rotte’s vol vertellen. Ze doet dat nu niet, want
afgesproken wordt dat we haar voor een stukje
in de volgende VSW-bladen steeds zullen opzoeken en interviewen over het verleden van de
vereniging. “Leuk! Kan ik er op m’n gemak foto’s
bijzoeken, want daarvan heb ik dozen vol.”
WIL BAGHUIS.
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Schildje voor ‘riante woning in de kerk’

Een delegatie van de Schildjescommissie
bekijkt de enorme woonkamer.

De straatgevel ziet er goed ontworpen
en evenwichtig uit.

Oud-voorzitter VSW Hans Mani feliciteert
het jonge echtpaar de gelukkige
bewoners van het verbouwde pand.

‘Onvoorstelbaar wat hier nu staat’
De officiële bevestiging van het geelblauwe VSW schildje eind maart aan
de voormalige kerk aan de Terbregse Rechter Rottekade had een
historisch karakter. Het was niet alleen het 60e schildje dat door de VSW
in de dertigjarige schildjesgeschiedenis werd uitgereikt, het was
bovendien het eerste schildje aan een object dat nieuw of vernieuwd
was. En dat dus voldeed aan het in 2010 vernieuwde Schildjesreglement.
De voormalige kerk, waarvan de architectuur
geïnspireerd was op de Noorse staafkerk,
gebouwd in de jaren vijftig was typisch een pand
dat gedoemd was om gesloopt te worden ten
behoeve van een aantal nieuwbouwwoningen.
Het werd al sinds 1961 niet meer gebruikt als

18

kerk maar als opslagplaats van oude vrachtwagens
en hun onderdelen. De laatste jaren was het een
opslag van een aannemer. De mooie glas-in-loodramen waren dichtgemaakt, de gevel en het dak
vervangen door aluminium platen. De kerk leek
meer op een loods.

Een onopvallende klokkenstoel op de top van de
houten gevel doet vermoeden dat het hier om
een voormalig kerkgebouw gaat. Het pand is
omgebouwd tot zeer riante, luxe villa. Architect
Ruud Visser heeft een ontwerp gemaakt waarbij
de kerk aan de buitenkant zoveel mogelijk in
oude staat werd teruggebracht. Ook in de binnenruimte kreeg het unieke van de kerk weer een
belangrijke rol. Visser zegt de overgangen tussen
het moderne huis en de kerk zó ontworpen te
hebben dat het alledaagse (het wonen) een dialoog aangaat met het sacrale (de kerk). Een gevoel
dat de gelukkige bewoners kunnen bevestigen.

Piet Mulder, voorzitter van de VSW Schildjescommissie en oud-architect, bij de uitreiking
en bevestiging van het schildje: “Het is onvoorstelbaar wat hier nu staat. En is het waar, hebben jullie een hangende slaapkamer?” Hij
noemde de vele argumenten die door de
schildjescommissie waren aangevoerd om tot
de uitreiking van het schildje aan juist dit pand
over te gaan. Zoals het feit dat in het pand een
verdieping met slaapkamers is ‘gehangen’. Ook
dat in de enorme woonkamer aan de Rottezijde
de volledige hoogte van het voormalige kerkgebouw nog herkenbaar is. De later aange-

bouwde uitbouw aan de Rotte is gedecimeerd
tot ongeveer een meter diepte, voorzien van
één groot glasvlak dat de gehele achterpui
beslaat. Aan de bovenzijde een driehoek met
grote draaibare horizontale lamellen. Mulder:
“Vanaf de overzijde van de rivier is dat architectonisch wel geslaagd. De enorme achtergevel
wordt daardoor een stuk kleinschaliger. Aan de
straatzijde van het pand is de topgevel met
kloeke grijze verticale delen betimmerd. Het
beeldbepalende klokkenstoeltje is gehandhaafd.
De gehele straatgevel ziet er goed ontworpen
en evenwichtig uit en is een aanwinst als je het

vergelijkt met de verdwenen grote garagedeur
op vrachtwagenformaat. In de zijgevel zitten
wat kloeke vensters en een even kloeke buitendeur. Op het dak is een aantal fikse dakkapellen
met puntdaken aangebracht.”
De Schildjescommissie is van mening dat hier
ontworpen is met eerbied voor het oorspronkelijke gebouw. Alles in goede verhoudingen en
kleurstellingen tot elkaar. Mulder: “Gelukkig zijn
er geen altmodische details gebruikt, maar is het
geheel op een goede manier modern en eigentijds
vormgegeven.”
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Bomen over bomen in de wijk

‘Geen graven in de
zon, hier moet
getreurd worden’
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 zou hij z’n
twaalfde boompje opzetten, hij heeft er echter een klein bosje van
gemaakt en het bomenbestand rond het baarhuisje aan de Ringdijk
beschreven.
Op verzoek van Thillie Datema, VSWvrijwilligster die het groen op het kerkhofje
verzorgt, ben ik gaan kijken naar het bomenbestand rond het baarhuisje, met name op de
begraafplaats.
Direct achter het fraaie monumentale hek
staan twee treurwilgen, symmetrisch geplaatst
(Salix x sepulcralis ‘chrysocoma’). NB: Het
kruisje geeft aan dat het een kruising is. De
bast van deze wilgen heeft een typische opvallende, gelige kleur. Alle wilgen zijn 2-huizig,
dat wil zeggen dat er mannelijke en vrouwelijke
bomen zijn. Frequent voorkomende soorten
zijn de schietwilg en de waterwilg (Salix
caprea). In vroeger tijden was het gebruikelijk
de mannelijke bomen te gebruiken voor kerkversiering (de palmwilg) op palmzondag;
althans bij de noordelijke volken was dit het
alternatief voor echte palmtakken.

Enkele meters verder staan, eveneens symmetrisch, twee treuressen (fraxinus excelsior pendula) met nog zichtbare enten op ruim hoofdhoogte. Het enten van bomen op onderstammen werd vroeger veelvuldig gedaan. Men is
daar later van teruggekomen, omdat bleek dat
de zin ervan ontbrak. De leeftijd van deze
bomen is niet goed te schatten, maar ik waag
het op ongeveer 100 jaar.Voor herkenning is
belangrijk: de overstaande takken en de opvallend zwarte knoppen.
In contrast met de ‘treur’bomen staat vlak achter het hek, uiterst rechts, een fraaie bontbladige esdoorn (acer pseudoplatanus ‘Leopoldii’).
De leeftijd schat ik op 80 jaar (natte vingerwerk). Deze esdoorn is niet geënt.
Verderop, op de begraafplaats, staat een imposante, beeldbepalende bruine beuk (Fagus
sylvatica atropurpurea) met een omtrek van

Een overzicht met in het midden de treurwilgen en aan de zijkanten de treuressen.

296 centimeter. Deze boom zal wel zo oud zijn
als de begraafplaats zelf (1903 staat op het hek).
De boom heeft het al die jaren gepresteerd zich
niet te laten wegdrukken door concurrerende
buren. Als we eens goed naar deze beuk kijken
dan valt op dat de habitus wat gedrongen is. In
een beukenbos zijn de stammen veel langer en
ligt de kruin hoger. Het zou er op kunnen wijzen dat dit exemplaar vroeger lang solitair heeft
gestaan. Op oude foto´s zou men dat mooi
kunnen zien; maar ja, wie heeft die?
Verder aan de randen van de begraafplaats
staan haagbeuken (Carpinus betulus) die tesamen flink wat schaduw geven. Geen enkel graf
ligt in de zon. Zon geeft vrolijkheid en op een
plaats als deze moet getreurd worden. Althans,
ik denk dat men zo redeneerde.
De begraafplaats met het baarhuisje zijn in
1903-1904 tot stand gekomen volgens het nog
aanwezige Bestek en Voorwaarden, hetgeen
ongeveer zou stroken met de honderdjarige
leeftijd van de bruine beuk. Volgens het bestek
heeft de aannemer zuiver zand gebruikt voor
het ophogen, waarbij de bekleding van de
toplaag bestond uit een 70 centimeter dikke laag
teelaarde. Dat wil zeggen dat de boom op latere
leeftijd, als de wortels dieper komen, moeite
heeft om genoeg voedsel te bemachtigen.
Volgens het bestek werden er 50 Italiaanse
populieren geplant, naast vier iepen, vier treurberken, vier treuressen, drie bruine beuken en
30 taxus. De populieren zijn vrij zeker geen
goede keuze geweest, omdat het wortelgestel
weinig greep krijgt in zanderige grond: zodra
ze enige allure krijgen in hoogte en omvang
waaien ze bij de eerste de beste storm om.
Bovendien staan populieren van nature in
beekdalen op rivierklei; op arme zandgrond
kunnen ze zich niet ontwikkelen. Berken gaan
binnen 100 jaar op natuurlijke wijze ten
gronde. De iepen kregen mogelijk de iepziekte.
Enfin, zo zijn er oorzaken aan te wijzen voor
het verschil tussen de huidige reële situatie en
het 100 jaar oude bestek.
FRANS PRINS.

Thillie Datema bekijkt de entplekken
op de imposante, bruine beuk.

20

21

Hoe zwart is ‘ons’ Zwarte Plasje?

Herdenkingssteentjes in Hillegersberg

De eerste badmeester
kon niet zwemmen
Begin april van elk jaar valt in menige brievenbus de rekening waar al
met ongeduld naar wordt uitgekeken. Het is immers de voorbode van vier
maanden zomervertier voor jong en oud. Geen enkele rekening wordt
met zoveel plezier betaald! Op 1 mei gaat het hek van het Zwarte Plasje
weer open en kunnen we onbekommerd genieten van wat de zomer op
deze unieke plek ‘om de hoek’ te bieden heeft. Waar vind je dat midden
in een wereldstad en dat al bijna honderd jaar. Ja heus, al bijna honderd
jaar. Maar waar komt die merkwaardige naam toch vandaan?

De zweminrichting
bezit uiteraard ook
een VSW-schildje.
Links voorzitter
Rick van
Westenbrugge,
links VSWbestuurslid
Norman
Langelaan tijdens
de uitreiking.

Onlangs kreeg de VSW van een lid dat zijn
archief in goede handen wilde achterlaten
een serie jaarboekjes van Hillegersberg en
Schiebroek uit de jaren dertig. Dat waren
in die tijd nog zelfstandige gemeenten en ze
gaven heuse jaarboekjes uit. Bijzonder interessant want veel van de informatie die deze
jaarboekjes bieden, zou zijn verloren gegaan.
Zo ook over het Zwarte Plasje.
“Was het water werkelijk zo zwart?” vroeg
men zich in die tijd af en misschien nu nog
wel. Zeker is het dat, wanneer je je badgoed
uitspoelt na het zwemmen, de kleur van het
water inderdaad anders is. Maar zwart?
Ter geruststelling: het Zwarte Plasje is evenmin
zwart als de Onzalige Bossen onzalig zijn. Nee,
het water is helder als kristal en werd al in de
dertiger jaren gezien als één van de schitterendste edelgesteenten in de kroon van Hillegonda’s
dorp. Ja, dat waren nog eens tijden!
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Maar vanwaar dan toch die naam? Welnu,
zo medio de 19e eeuw was de plek waar nu
de zweminrichting ligt, gewoon nog land. In
verband met de noodzakelijke ophoging van
de Kerkstraat werd een gedeelte van dat land
afgegraven. Zo ontstond een drassig plasje dat
toen niet ten onrechte in de volksmond Het
Zwarte Plasje werd genoemd. Maar in de loop
van de jaren is de dikke veenkoek bezonken.
Bovendien ontstonden er kleine wellen die
langzaamaan het water zuiverden. Na zo’n 25
jaar was het water al zover gezuiverd dat de
jeugd het als ‘zwembad’ in beslag nam.
Twee inventieve Straatwegbewoners zagen
dat er wel wat meer in zat. Ze lieten een houten keet bij het water bouwen die als kleedkamer dienst deed. Een eerste begin van de
latere zweminrichting. In 1910 werd de eerste
badmeester aangesteld, die zelf niet eens kon
zwemmen en zeker geen zwemles kon geven!

Het aantal zwemmers groeide en groeide en
ook de accommodatie werd steeds beter aangepast aan de eisen van de tijd. In 1914 werd
de Sportvereniging Hillegersberg koninklijk
goedgekeurd en tot op de dag van vandaag is
het Zwarte Plasje de thuisbasis. Daar ook de
VSW het complex om meer dan één reden
bewondert en waardeert, heeft de zweminrichting enige jaren geleden als blijk daarvan
het schildje van de VSW ontvangen.
Het is een unieke plek. Als je door het hek
bent, kom je in een andere wereld. Ieder nieuw
seizoen ben je als trouwe bezoeker benieuwd
wat er nu weer is vervangen en/of verfraaid.
Door moderne circulatiesystemen wordt het
water levend gehouden. Voortdurend wordt
de kwaliteit gekeurd en beschermd. De kleur
blijft echter dezelfde maar het water is zo zacht
dat je huid er de goede invloed van ondergaat
en satijnig aanvoelt. Voor de vrouwelijke
bezoekers een niet te versmaden voordeel!
Nee, we kunnen nog steeds niet van ons Plasje
de bodem zien. Maar daarom niet getreurd
want verder het is puur gezond genieten op
deze paradijselijke plek.
IET HEETMAN-VAN RIEL

Gegevens ontleend aan het jaarboekje
Hillegersberg 1934

’t Zwarte Plasje ligt er in april nog verlaten bij.

Oma bleef achter:
‘Ik pas wel op het huis’
Tineke van Oosten maakt zich sterk voor het plaatsen van herdenkingssteentjes voor de woningen van Joodse Rotterdammers
die in de oorlogsjaren zijn afgevoerd en om het leven gebracht. Het toeval blijkt een grote rol in haar verhaal te spelen.
voor de voedselbonnen zorgde, toen hij doorDe Stichting Loods 24 zet zich in voor het
sloeg nadat hij was opgepakt.
plaatsen van stolpersteine in Rotterdam (door
Met behulp van het boekje van Anton
dezelfde kunstenaar vervaardigd als de steentjes
Stapelkamp hebben we kunnen achterhalen
in Berlijn) voor woningen waar Joden voor
wie er bij deze familie waren ondergedoken, in
1942 woonden. Vooral Micha Gelber is hierin
elk geval vijf personen van één familie (Frenkel)
actief. De stichting is genoemd naar de loods
van waaruit de in Rotterdam opgepakte Joden Als je rondloopt in het oude centrum van Berlijn zie je waarvan er vier op de Le Fèvre de Montignylaan
naar de vernietigingskampen werden afgevoerd. in de trottoirs voor allerlei huizen kleine metalen keitjes woonden. Mijn vriendin is inmiddels overletussen de stenen keien. Ze worden “Stolpersteine”
De eerste steentjes zijn vorig jaar geplaatst. In genoemd: struikelstenen. De bedoeling daarvan is dat den. Maar haar zuster draagt - uit respect voor
april 2011 worden er in Rotterdam 34 geplaatst je even naar beneden kijkt, je hoofd buigt en leest wat haar ouders - bij aan het leggen van de steentjes
erop staat: naam, geboorteplaats en -datum;
voor het huis waar de onderduikers vandaan
op dertien adressen. Een deel van deze adressen
gedeporteerd in 1942 en datum en plaats wanneer
kwamen, ook de huidige bewoners van Le
ligt in Hillegersberg (Berglustlaan 7 , Jan van
de bewoners van het betreffende pand zijn vermoord:
Ghestellaan 28, Le Fèvre de Montignylaan 26, Auschwitz, Sobibor... Niet opvallend, maar het geeft Fèvre de Montignylaan 26 dragen bij aan dit
toch een kort moment van bezinning
piepkleine monumentje voor de voormalige
Juliana van Stolberglaan 71). Voor de oorlog
over wat er tussen 1942 en 1945 is gebeurd.
bewoners van hun huis. Bijzonder aan deze
woonde er, vooral in Hillegersberg maar ook in
Schiebroek, een aanzienlijk aantal Joden (ongeveer 150 zijn er afgevoerd steentjes is de datum van deportatie, niet zoals voor de meeste Joden in
1942, maar gedeporteerd in 1944, daaruit blijkt dat zij lange tijd onderen vermoord).
Er heeft nooit een specifieke herdenking van deze vervolgde Joden gedoken hebben gezeten (in Schiebroek bij de familie Huygens).
plaatsgevonden in Hillegersberg-Schiebroek. Misschien als gevolg van Omdat de oorlogsgeschiedenis me zo bezig hield, kocht ik het boek:
de inlijving bij Rotterdam gedurende de oorlog. Maar mogelijk ook “De Stoel” over een Hillegerbergse familie in oorlogstijd. De schrijfster
omdat deze problematiek niet leefde (en leeft) in Hillegersberg- woonde tijdens de oorlog in de Berglustlaan, waar ik nu ook woon. Op een
Schiebroek, zoals blijkt bij navraag bij de generatie die in oorlogstijd jong zondag lees ik het boek uit en ben getroffen door de nare geschiedenis van
was. Anton Stapelkamp heeft er in 2009 met zijn boekje: “Een gedenk- de overburen van de schrijfster, de familie Wijnbergen, die erin wordt
teken en een naam” voor het eerst specifiek aandacht voor gevraagd. In beschreven: afgevoerd door de Duitsers. De volgende avond zit ik in
De Doelen naast een vrouw die ik vooral van gezicht ken.We maken
dat boekje zijn de adressen terug te vinden waar Joden woonden.
Mij overkwam het volgende begin 2010. Ik was in Berlijn geweest en nader kennis en zij blijkt als meisjesnaam Wijnbergen te hebben. “Toch
was getroffen door de vele stolpersteine. In het AD las ik het initiatief niet van de Berglustlaan nr 7?” vraag ik verbaasd. Maar het was wel zo,
van Loods 24. Vlak daarna ontmoette ik Micha Gelber tijdens één van dat is haar geboortehuis. Haar familie blijkt helemaal niet te zijn opgezijn lezingen over zijn bijzondere oorlogsgeschiedenis (het verloren pakt. Ze zijn allemaal gevlucht en hebben gespreid over Europa allemaal
transport uit Bergen-Belsen). Weer iets later ben ik bij mijn vriendin de oorlog overleefd. Alleen oma, die bleef achter: “Ze hebben toch niets
van de lagere school (Berglustschool) op bezoek, zij is stervende en aan zo’n oud mens, ik pas wel op het huis”. Maar het liep anders. De
zoekt haar familiegeschiedenis uit. Haar ouders (Huygens) woonden familie was nog maar net gevlucht of oma werd opgepakt en onmiddelop de Wilgenlei 27 (destijds nog de Molenlei) in Schiebroek. In de lijk naar de gaskamers van Auschwitz weggevoerd. Op de valreep heb
oorlog hebben zij onderduik gegeven aan zes Joden tot in februari 1944. ik via Micha Gelber nog één herdenkingssteentje kunnen regelen.
Mijn vriendin heeft een verslag van haar moeder daarover teruggevonden:
hoe zwaar het was om zoveel mensen te bergen in zo’n klein huis en hoe Ter nagedachtenis aan zijn oma legde de oudste kleinzoon Jaap
lastig het was ze te voeden zonder op straat en in winkels met al die Wijnbergen (88) in april 2011 een stolpersteine voor hun voormalige
boodschappen op te vallen! Immers juist in Schiebroek woonden toen woonhuis Berglustlaan 7.
heel veel NSB’ers… De onderduikers zijn verraden door de man die
TINEKE VAN OOSTEN
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