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Voorwoord voorzitter

Openbare vergadering 
op woensdagavond 16 november 2011 in Lommerrijk, Straatweg 99

Op de voorpagina: De Hoge Limiet, één van de historische linten in onze deelgemeente.

Agenda:
19.30 uur Zaal open

U bent van harte welkom en de koffie staat klaar
20.00 uur Start Openbare Vergadering

1. Opening door Agnes van Zoelen, voorzitter van de VSW
2.  Lopende zaken: waar is de VSW op dit moment mee bezig? Wat 

is de voortgang van lopende projecten? Wat zijn de resultaten?
3.  Uitreiking schildje(s) 2011. Er zijn weer verschillende panden 

genomineerd voor een schildje, zowel gerestaureerde historische 
panden als nieuwe panden, die met respect voor de architectuur 
en de omgeving zijn opgetrokken. Welke daarvan wordt een 
schildje waardig bevonden?

4. Benoeming Schildjescommissie 2012
20.45 uur PAUZE
21.15 uur Historische linten: wat doen we er mee – wat kunnen we er mee

nleiding door VSW-bestuurslid Jack Fens over de bedreiging van de 
historische linten, die we in onze omgeving (nog) rijk zijn. Hoe zijn 
deze ontstaan, wat is de waarde ervan, wat vinden we er nog van terug, 
waardoor worden ze bedreigd, is het waard om ze te behouden en hoe 
pakken we dat aan? (zie ook het artikel op pagina 4).

22.15 uur AFSLUITING
En als u nog even informeel wilt napraten onder het genot van een 
drankje, dan bestaat hiervoor natuurlijk alle gelegenheid.

De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud 
Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge nodigt u van harte uit voor haar jaarlijkse

Een luis in de pels
Naar aanleiding van artikelen in “Tussen Wilgenplas en Rotte” is mij wel eens de vraag gesteld 
“jullie zijn toch niet politiek?”. Ik heb daar direct op kunnen antwoorden, dat dat inderdaad niet 
het geval is. Maar toch blijft zo’n vraag een beetje knagen. Wanneer ben je nu eigenlijk politiek 
bezig en wanneer niet? 
Toch denk ik dat het voor een vereniging als die van ons duidelijk is. Wij hebben namelijk een doel - 
stelling om de stedenbouwkundige kwaliteit in onze wijk ten minste te behouden en zo mogelijk 
te verbeteren. Wij willen een vereniging zijn voor alle mensen die deze doelstelling ondersteunen 
en, niet onbelangrijk, wij zijn financieel onafhankelijk door de bijdragen van onze leden. 
Dit houdt niet alleen in dat we afzonderlijke kwaliteit willen behouden, maar ook de kwaliteit 
als samenhangend geheel. Nieuwbouw willen we derhalve ook beoordelen op inpassing in het 
bestaand stedenbouwkundig totaal. Ook de ruimtelijke groene kwaliteit maakt daar onderdeel 
van uit: wij zijn al eens eerder actief geweest toen een monumentale boom op de Straatweg 
dreigde te worden gekapt, maar helaas heeft ons protest in dat geval niet het gewenste effect 
gehad. Wij hebben zelfs een keer een schildje uitgereikt aan het Hoogheemraadschap, vanwege 
de zichtbare verbetering van de waterkwaliteit van de Bergse Plassen, die ook een belangrijk 
onderdeel van onze leefomgeving vormen. 
De zorgen die wij en andere verenigingen in onze wijk, hebben over de dreigende aantasting van 
onze groene omgeving door de aanleg van een verbindingsweg tussen de A13 en A16, moet ook 
in dat licht worden gezien. Als vereniging hebben wij derhalve een heel duidelijk eigen (wijk)belang, 
dat wij zo goed mogelijk moeten laten horen. Daarvoor hebben wij al eens eerder van het deel-
gemeentebestuur de “Geuzennaam” van “luis in de pels” gekregen. 
In de politiek moeten echter verschillende belangen worden afgewogen. De verschillende poli-
tieke partijen kunnen wel, afhankelijk van hun politieke kleur, verschillend denken over onze 
belangen, daar is het politiek voor. Zij moeten keuzes maken. Het mooiste is natuurlijk als onze 
belangen door alle partijen worden gehoord (en verhoord).

Helaas moeten wij nog altijd nauwlettend de ontwikkelingen in onze wijk volgen. De Hoge 
Limiet, die waardevol is vanwege zijn historische lintbebouwing, dreigt weer een monumentale 
boerderij te verliezen. Natuurlijk kunnen wij indenken dat aanpassingen nodig zijn, om een 
gebouw weer te laten voldoen aan de wooneisen van deze tijd. Als vereniging hebben we de 
expertise in huis om vakkundig advies hierover te geven. Slopen en vervolgens terugbouwen is 
echt niet nodig, omdat de boerderij nog in goede bouwkundige staat verkeert. 
Boerderijen zijn de relicten van een tijd dat de mensen hier nog in een landelijke omgeving 
woonden. Er zijn er nog maar weinig van over. 
Dit gaf ons als bestuur aanleiding om aandacht te geven aan wat er in onze wijk nog over is van 
de boerderijen die er ooit hebben gestaan. In de novembervergadering zal Jack Fens ons hierover 
meer vertellen.

Ik hoop u allen weer te mogen begroeten op onze ledenvergadering, niet alleen vanwege de 
interessante verhalen, maar zeker ook om met elkaar van gedachten te wisselen en er met zijn 
allen weer een gezellige en leerzame avond van te maken.

AGNES VAN ZOELEN, voorzitter VSW
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In de novembervergadering wordt na de 
pauze door bestuurslid Jack Fens aandacht 
gevraagd voor de historische linten in onze 
deelgemeente. Hij hoopt een discussie op 
gang te brengen over de manier waarop we 
met de linten moeten omgaan.

Toen in Nederland tijdens en na middeleeuwen 
de ontwikkeling van de steden tot stand kwam, 
ontstond daarmede ook de behoefte aan onder-
linge verbindingen, vooral uit oogpunt van 
handel en bedrijvigheid. Langs deze verbin-
dingsroutes ontwikkelde zich een verspreide 
bebouwing. Eerst uit agrarisch oogpunt de 
boerderijen met bijbehorende voorzieningen, 
later ook ambachtelijke activiteit en weer later 
woningbouw van rijke lieden die de druk 
bevolkte steden wilden ontvluchten. 
Deze verbindingsroutes met hun - nu - vaak 
oude bebouwing noemen we tegenwoordig 
onze historische linten. Men vindt hier boerde-
rijen, bedrijfsgebouwen en woningen met wat 
wij nu beschouwen als van monumentale waarde 
met de bijbehorende landschapstypologie.
Binnen de steden was er uiteraard ook sprake 
van oude monumenten, meest compact in een 
dicht bebouwde stedelijke omgeving, echter bij 
de linten is er vaak sprake van bijbehorende 
landschappelijke kwaliteiten. Ook scheidingen 
tussen afgegraven en ingepolderde gebieden 

met het niet verveende land onderging een der-
gelijke ontwikkeling. 
Wij willen zo’n historisch lint definiëren als het 
geheel van een oude verbindingsroute met bij-
behorende bebouwing van boerderijen met hun 
annexen, bedrijfsgebouwen en woonhuizen in 
een meest landschappelijke context.
In Rotterdam zijn nog vele van dergelijke oude 
lintstructuren te herkennen, zoals in Overschie 
de Oude Kleiweg, in Kralingen de Kralingse- en 
’s Gravenweg, in Rotterdam-zuid de oude dijks-
tructuren zoals Schulpweg en Kerkedijk, en zo 
zijn er nog wel meer.. 
Binnen ons eigen werkgebied: Hillegersberg-
Schiebroek-Terbregge is eveneens een aantal 
waardevolle karakteristieke historische linten 
aanwezig, waarbij wij denken aan de Straatweg-
Bergse Dorpsstraat-Grindweg, de Hoge Limiet.
en de Rotteoevers.
Deze linten staan onder grote druk; de bebou-
wing is oud, technisch in minder goede staat en 
voldoet vaak niet meer aan “moderne” wooneisen. 
Bovendien zijn zij vaak zodanig gesitueerd dat wij 
de plaats als een mooie locatie kunnen betitelen. 
Het baart zorg dat deze oude lintbebouwingen 
worden verwaarloosd, ondeskundig van allerlei 
uitbreidingen worden voorzien, of zelfs geheel 
wordt gesloopt vanwege de locatie, en een 
nieuwbouw ontstaat die afbreuk doet aan de 
harmonie van het lint als geheel.

Soms is dit het geval bij particulier bezit, maar 
ook zijn er dergelijke panden door de overheid 
onteigend om latere gemeentelijke ontwikkelin-
gen mogelijk te maken. Zijn deze niet op korte 
termijn voorzien, dan worden deze panden 
(meest boerderijen met omringend land) weer 
verpacht met kortlopende contracten, waardoor 
enige zekerheid over de toekomst ontbreekt.
Wij signaleren een ontwikkeling waarbij deze 
panden/percelen nu als slooplocatie of bouw-
perceel aan de hoogste bieder worden aange-
boden, zonder enig respect voor, of zicht op 
behoud van deze oude bebouwing. Enige vorm 
van juridische bescherming ontbreekt vaak waar-
door acties van verontruste burgers of verenigin-
gen bijna bij voorbaat kansloos zijn.
Wij willen in onze novembervergadering hier-
aan aandacht besteden en met elkaar bediscus-
siëren hoe wij hiertegenover kunnen of moeten 
staan. Incidentele bezwaren worden vaak onder-
geschikt geacht aan andere belangen, zodat naar 
onze mening alleen een gemeentelijk beleid 
uitkomst kan bieden en hiervoor onontbeer- 
lijk is. Het Historisch genootschap Roterodamum 
wil trachten in deze fundamentele discussie het 
voortouw te nemen en heeft hiertoe al een eer-
ste contact met wethouder Karakus gelegd. Hoe 
het vervolg uitpakt zal de toekomst uitwijzen.

 JACK FENS

Historische linten:

Wat doen en kunnen we ermee?

Op de Algemene Ledenvergadering van 
19 mei 2010 is het nieuwe ”VSW 
Schildjesreglement 2010” vastgesteld. 
Sindsdien kunnen ook modern vormg
egeven panden in aanmerking komen 
voor een schildje, mits onderscheidend 
in architectonische kwaliteit en met een 
respectvolle inpassing in de bestaande 
omgeving. 

In 2010 werd het VSW schildje toegekend aan 
een voormalige kerkgebouw aan de Terbregse 
Rechter Rottekade: een project met een prach-
tige combinatie van eigentijdse architectuur in 
een historische context (zie Tussen Wilgenplas 
en Rotte nr. 67, pag. 18/19).

Ook dit jaar is een aantal interessante panden 
genomineerd voor een VSW schildje. Alle 
VSW leden kunnen hiertoe panden aanmelden 
bij het VSW bestuur, dat vervolgens beoordeelt 
of de panden voldoen aan de criteria van het 
VSW Schildjesreglement 2010. Vervolgens 
vraagt het bestuur advies aan een onafhanke-
lijke schildjescommissie die nog eens kritisch de 
genomineerde panden beoordeelt en het 
bestuur adviseert over het al dan niet toekennen 
van een VSW schildje. Tenslotte neemt het 
bestuur hierover een besluit. Of, en zo ja hoe-
veel schildjes worden uitgereikt, is op het 
moment van het schrijven van dit stukje nog 
niet besloten. Wel is een aantal interessante 
objecten genomineerd. Bijgaand een overzicht 
van de VSW Nominatie 2011.

Cassandrastraat, Orpheusstraat, 
Ceberuspad en Demeterpad

 Het gaat om 108 portiekwoningen in 110 
Morgen, gebouwd in de jaren vijftig. In een tijd 
dat de renovaties van naoorlogse woningbouw 
nog sterk gesubsidieerd werd, is dit complex 
bestaande uit zes kleine en grotere bouwblok-
ken in 1991 gerenoveerd. De ingreep bestond 
uit groot onderhoud en woningverbetering 
met een investeringsniveau van 52.500 gulden 
per woning. Ondanks dat het project 20 jaar 
geleden opgeleverd is ziet het er nog altijd even 
optimistisch uit.

Strekkade 25/26 

De nieuwe aanbouw van voormalige 19e 
eeuwse arbeiderswoningen aan de Strekkade 
is gerealiseerd tussen 2005 en 2007. Het idee 
achter het ontwerp was om niet te historiseren, 
maar om de nieuwbouw te laten contrasteren 
met het bestaande dijkhuisje. De vorm van het 
‘zinkenhuis’ is identiek aan het oude stenen 
huis, de bekleding is een eigentijdse en ook 
duurzame oplossing.

Terbrechtse Rechter Rottekade 27 

Vanaf de overzijde van de Rotte ziet deze woon-
boot er ingetogen uit. Het bouwwerk, dat het 
basale karakter van een woonboot vertoont, 
contrasteert daardoor met de bekende woon-
boot die er naast ligt. Het geheel is zelf ontwor-
pen en gekozen is voor een strakke lijn inclusief 
het apart staande schuurtje. De opbouw van de 

Het oorspronkelijke groene lint – historie  
in een groene setting.

Is dit het beeld van ons groene lint –  
bouwen in een groene setting.

Nominatie VSW schildje(s?) 2011

boot is in houtskeletbouw opgetrokken; er zijn 
geen kunststoffen gebruikt. De oever is zoveel 
mogelijk in tact gelaten.

Lisbloemstraat 1/19 

De bebouwing aan de Lisbloemstraat maakt 
onderdeel van een ensemble dat zich uitstrekt 
van het Bergpolderplein via Margrietstraat en 
Lisbloemstraat tot aan de Violenstraat. De 
bestaande bebouwing valt op door een eigen 
vormgeving: baksteenarchitectuur met opval-
lende entreepartijen. Aan de Lisbloemstraat 
nr. 1 t/m 19 is de oorspronkelijke bebouwing 
vervangen door nieuwbouw met een eigen, 
moderne en eigenzinnige verschijningsvorm 
die zich moeiteloos inpast in het oorspronke-
lijke ensemble en een positieve impuls geeft 
aan het oorspronkelijke straatbeeld.

Terbrechtse Rechter Rottekade 172

Een mooi voorbeeld van het in stand houden 
van een fraai (negentiende eeuws?) pand in het 
voormalige buurtschap Terbregge. Bijzondere 
zorg is besteed aan de instandhouding van dit 
pand waarin destijds een wagenmakerij en bak-
kerij gevestigd waren. Het pand is in de VSW 
inventarisatie gewaardeerd als ‘monument-
waardig’.

HANS MANI

Lid Commissie Studie + Inventarisatie

Een aantal interessante panden

Gerenoveerde  
woningen  
in 110 Morgen

Zinken aanbouw  
aan de Strekkade.

Nieuwbouw met 
eigenzinnige 
verschijningsvorm aan 
de Lisbloemstraat.

Ingetogen woonboot waarvoor 
geen kunststoffen  

zijn gebruikt.aan de Strekkade.

De witte 
boerderij in 
Terbregge.
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Tineke van Oosten voorspelt in het achtste deel over de ruimtelijke 
ontwikkelingen in Hillegersberg dat het spannend gaat worden voor het 
bestemmingsplan Kern en Plassen. Het wachten is op de uitslag van de 
Raad van State inzake een  door drie verenigingen en een stichting  
gezamenlijk ingediend beroepsschrift tegen onderdelen van het 
bestemmingsplan. Tineke van Oosten schrijft als voorzitter van de 
Vereniging tot Behoud van Kern en Plassen Hillegersberg.

Vervolg ruimtelijke ontwikkelingen in Hillegersberg (8)

Afwachten, 
nagelbijten en 
geduld oefenen

Om nog eens even op te frissen. Het bestem-
mingsplan 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 ont-
wikkelingen op de Van der Valk-locatie en ter 
plaatse van het Cosseeterrein (Le Passage) heb-
ben drie verenigingen (VSW, Vereniging tot 
Behoud van Kern en Plassen Hillegersberg en 
de vereniging Bergse Plassen) en de Stichting 
Berg en Broek gezamenlijk een beroepsschrift 
ingediend (begin 2010). Dit beroepsschrift is 
nu eindelijk na anderhalf jaar behandeld bij de 
Raad van State op 18 augustus jongstleden.
 
In de periode voor de behandeling stroomden 
allerlei verweren van diverse partijen binnen: 
de ontwikkelaar van Cossee, de gemeente 
Rotterdam en de ontwikkelaar van het Van der 
Valkterrein. Bij het opstellen van de pleitnota 
door onze gezamenlijk ingehuurde advocaat 
moesten daardoor nog allerlei nieuwe argu-
menten als reactie op die verweren worden 
aangevoerd en verwerkt in de pleitnota.

Lange zit
De zitting duurde vanaf 10 uur tot ver in de mid-
dag, zonder enige pauze. Er waren vijf appelan-
ten, hun advocaten hebben goed de gelegenheid 
gekregen om de bezwaren toe te lichten met hun 
pleitnota’s. Daarna werden de appelanten en hun 
advocaten uitgebreid bevraagd door de drie 
rechters. Voor onze verenigingen en de vele 
belangstellenden was het een lange zit, want we 
kwamen als laatste aan bod. 
Het enige dat er te zeggen valt, is dat we naar 
ons idee onze bezwaren goed hebben kunnen 
toelichten en onze advocaat een helder betoog 
had. Het is nu afwachten: begin oktober zou 
de uitslag bekend zijn, echter deze is met nog 
eens zes weken uitgesteld naar half november. 

Hoofdpunten in ons bezwaar zijn de 
volgende:
1.  Naar ons oordeel ontbreekt de onderbou-

wing voor twee grootschalige ontwikkelin-
gen in het als consoliderend aangemerkte 
bestemmingsplan. De enige onderbouwing 
die de gemeente geeft is dat er een project-

ontwikkelaar een plan heeft ontwikkeld.
2.  Niet onderbouwd is hoe de bebouwing van 

de beide ontwikkelingslocaties past in de 
omgeving en wat dit betekent voor het 
kleinschalige karakter van respectievelijk 
de historische dorpskern (Cossee)en de 
Achterplas (Van der Valk).

3.  Niet is onderzocht wat de gevolgen zijn 
voor het grondwater in Oud-Hillegersberg 
als gevolge van het toestaan in het bestem-
mingsplan van diepe parkeerkelders in 
twee lagen.

Ten behoeve van de zitting hebben wij met 
grote foto’s aangetoond, dat hetgeen de 
gemeente in de loop van de procedure heeft 
aangevoerd om achteraf aan te tonen dat de 
hoogbouw van de Van der Valk-locatie heel 
wel mogelijk is, op een verkeerde voorstelling 

Tekening 1: schets van Geuze

van zaken berust. Het gaat hier om het inmid-
dels vaker genoemde rapport van West 8, 
Adriaan Geuze, die met schetsjes aangeeft dat 
hoogbouw tot zestien meter passend is. Het 
blijkt echter uit onze getoonde tekeningen dat 
de bebouwing die het bestemmingsplan moge-
lijk maakt een veel groter gebied beslaat en dat 
de diverse gebouwen veel massaler zullen zijn.

Paalrot
De bewonersorganisatie Oud-Hillegersberg is 
gealarmeerd door ons bezwaar inzake de risico’s 
op paalrot als gevolg van grondwaterstandsda-
ling door de twee diepe parkeerkelders van 
respectievelijk Le Passage en de hoogbouw ter 
plaatse van de Van der Valk-locatie. Op het ver-
zoek van de Bewonersorganisatie is een rapport 
opgesteld door het zeer gerenommeerde inge-
nieursbureau Fugro. Hierin stelt Fugro dat de 

grondwaterhuishouding in de wijk Oud-
Hillegersberg niet op orde is. Diepe parkeerkel-
ders kunnen tot in een gebied van 200 meter 
rondom dergelijke kelders tot wijzigingen in de 
grondwaterstand leiden.
In samenspraak met diverse deskundigen van 
onder meer de provincie, het Hoogheemraad-
schap, Fugro en de Belangenvereniging 
Funderingsproblematiek Rotterdam heeft 
ondergetekende alle peilbuisgegevens in de wijk 
afgelezen van de afgelopen jaren tot ca 10 jaar 
geleden. Wat blijkt: in sommige delen v an onze 
wijk beweegt het grondwater in de loop van een 
jaar in sterke mate: in natte perioden zoals nu 
staat het hoog en in droge perioden zoals dit 
voorjaar staat het soms wel 1,5 meter lager! 
Deze bijzondere situatie hangt samen met de 
bodemgesteldheid van de wijk met zandduinen, 
de donk waar de kerk op is gebouwd en omge-

ving. In zandige ondergrond kan het water zich 
gemakkelijk verplaatsen. Dit leidt enerzijds bij 
droogte tot droogstaande paalkoppen en ander-
zijds in natte perioden tot wateroverlast in kel-
ders. Met behulp van informatie van oudere 
bewoners van de diverse straten zijn de proble-
men met paalkoppen opgespoord. Graag ver-
zoek ik lezers uit Oud-Hillegersberg zich te 
melden indien zij problemen hebben met hun 
paalkoppen (tvoosten@xs4all.nl). Met behulp 
van deze gegevens is het wellicht mogelijk de 
gemeente te bewegen maatregelen te nemen of 
maatregelen aan te passen. 

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.

Tekening 2: mogelijke invulling  
van bestemmingsplan  
getekend door  
projectontwikkelaar Beagle  
en door ons op schaal  
in de foto van de plas geprojecteerd.

76



Hans Mani, lid van de commissie 
‘Studie en Inventarisatie’, kan zijn borst 
nat maken. Hij staat met de andere 
commissieleden aan het begin van een 
gigantische klus: het actualiseren van 
de inventarisatielijst van historische 
gebouwen in de deelgemeente. Het 
komt er in principe op neer dat alle 
objecten beoordeeld moeten worden. 
In het komend jubileumjaarvan de VSW 
hoopt de commissie de 
inventariesatielijst uptodate op de 
website te kunnen plaatsen. Ieder 
VSWlid kan dan reageren. 

Meer dan duizend panden opnieuw beoordelen

De keurmeesters 
wacht een flinke klus

Al sinds de oprichting in de jaren ’70 beschikt de 
VSW over een commissie ´Studie en 
Inventarisatie’ (S&I) die sinds die tijd in wisse-
lende samenstelling de bijzondere kwaliteiten 
van gebouwen en gebieden in onze deelge-
meente bestudeert en inventariseert. De huidige 
commissie staat onder leiding van voorzitter Jan 
van Arkel, mede oprichter van de VSW, en secre-
taris (en inspirator) Jannes Mulder. De leden van 
de commissie zijn zowel kenners van het vakge-
bied als van ons deelgemeentelijk werkgebied.
Omstreeks 1977 is door de toenmalige commis-
sie S&I een inventarisatie gemaakt van histori-
sche gebouwen in Hillegersberg, Schiebroek en 
Terbregge. Deze inventarisatie is grotendeels 
opgenomen in de in 1983 verschenen VSW 
publicatie “Gebouwd in de Wijk”. In de jaren 
1987-1990 is deze inventarisatie, die toen al weer 
tien jaar oud was, geactualiseerd en aangepast 
aan veranderde situaties door sloop, renovatie of 
restauratie. Sommige panden bleken te zijn 
bedorven door niet passende ingrepen als te 
grote dakkapellen en lelijke plastic kozijnen, 
anderen daarentegen waren aangepast met res-
pect voor het origineel. Ook de inzichten over 
kwaliteit veranderen. Wat tien jaar geleden mooi 
gevonden werd, kan ondertussen zijn gedevalu-
eerd, en omgekeerd kunnen panden waaraan we 
destijds weinig aandacht gaven nu veel sterker in 
de belangstelling staan. Zie bijvoorbeeld de aan-
dacht die in de VSW de laatste tijd wordt 
besteed aan de waarde van de naoorlogse 
moderne architectuur.
Hoogste tijd dus voor de commissie S&I om 
de ondertussen al weer twintig jaar geleden 
geactualiseerde inventarisatie opnieuw te gaan 
beoordelen. Dat is een flinke klus. In de inven-

tarisatie staan nu circa 1000 panden vermeld, 
die alle opnieuw gekeurd moeten worden. Dit 
betekent dat een pand hoger of lager kan wor-
den gewaardeerd of dat een pand van de lijst 
wordt afgevoerd. Vervolgens is er ook nog de 
vraag welke panden aan de inventarisatie moe-
ten worden toegevoegd. Uiteindelijk komt het 
er dus op neer dat in principe alle objecten in 
de deelgemeente bekeken moeten worden.
De hoogste kwalificering (vier sterren) geldt 
voor de gemeentelijke en rijksmonumenten. 
Vervolgens wordt er onderscheid gemaakt in 
monumentwaardig (drie sterren), beeldbepa-
lend (twee sterren) en beeldondersteunend 
(één ster). Daarbij wordt niet alleen gekeken 
naar de architectuur van het gebouw, maar ook 
bijvoorbeeld naar de relatie met de omgeving, 
de historische betekenis of het belang voor de 
wijk. U kunt zich voorstellen dat zoiets aanlei-
ding geeft tot stevige discussies. En dat is 
prima, want die helpen ons in het scherp krij-
gen van de kwaliteiten in ons gebied.
In ons komende VSW jubileumjaar hopen wij 
de inventarisatie weer helemaal up-to-date te 
hebben. Onze ‘webmaster’ Jan Vermaak zal de 
lijst dan op de VSW-website plaatsen, zodat 
iedereen kan zien welke panden met welke 
waardering zijn opgenomen. Het is dan ook 
mogelijk te reageren. Zoals gezegd doen de 
commissieleden hun uiterste best de opgave 
met kennis van zaken en naar eer en geweten 
uit te voeren, maar ook zij kunnen wel eens iets 
over het hoofd zien. Uw reacties helpen dan 
ook de VSW inventarisatie kwalitatief hoog-
waardig, breed gedragen en actueel te houden.
Namens de Commissie Studie en Inventarisatie,

HANS MANI

VSWbestuurslid Norman Langelaan over 
de ontwikkelingen van de restauratie
plannen van het smeedijzeren hek van 
het begraafplaatsje aan de Ringdijk:

Tijdens de laatste Open Monumentendag heb-
ben weer velen kunnen genieten van het geres-
taureerde baarhuisje en de door onze vrijwilligers 
onderhouden begraafplaats aan de Ringdijk. 
Duidelijk is, dat nu het toegangshek weleens aan 
een opknapbeurt toe is. We hebben verschil-
lende smederijen een offerte laten maken.
Restauratiesmederij Van der Vecht uit Meerkerk 
kwam met de beste prijs-kwaliteitverhouding 
uit te bus. Geen onbekende in de restauratie-
wereld op het gebied van smeedijzeren hekken. 
Een bedrijf dat ook leerlingen opleidt tot res-
tauratiesmeden. 
Wij gaan nu verschillende instanties benade-
ren om subsidie te krijgen om de ontbrekende 
gelden aan te vullen, als dat gelukt is kunnen 
we van start gaan. We hadden al wat gelden bij 
elkaar: onze in 2008 gekregen geldprijs voor 
de beste vrijwilligersorganisatie van Rotterdam 
en een flink bedrag dat we van de stichting 
Berg en Broek hebben gekregen. Deze stich-
ting is jaren geleden uit de VSW ontstaan om 
zelf op de onroerendgoedmarkt te opereren, in 
de tijd dat je nog voor vijf- of tienduizend gul-
den onbewoonbare pandjes kon kopen. Berg 

en Broek heeft vroeger enkele pandjes in onze 
deelgemeente kunnen redden.

Ontwerptekening
Het ligt in de bedoeling de zijvleugels (waai-
ers) van het hek ook bij te laten maken, deze 
staan op de goedgekeurde ontwerptekening 
van het hek, die door ons onvolprezen lid 
Chris Mast toevallig op een onverwachte plek 
in het gemeente-archief is gevonden. Op dit 
moment lijkt het er op dat we geen omgevings-
vergunning (voorheen Bouwvergunning) 
nodig hebben. Hetgeen kostenverlagend en 
tijdbesparend werkt.
Er zit nog één onderdeel op het hek, een res-
tant van een ornamentje, waarvan niet duide-
lijk is wat het geweest is. Misschien weet 
iemand het, zie foto. Tijdens de opmetingen 
bleek dat één uiltje los op het hek stond, klaar 
om meegenomen te worden. Gelukkig heb we 
dat in veiligheid kunnen brengen.
Met de deelgemeente afdeling Bestratingen 
moeten we nog om de tafel gaan zitten, om het 
trottoir voor het hek weer horizontaal te krij-
gen: er zit nu erg veel hoogteverschil tussen het 
linker en het rechter gedeelte ten opzichte van 
het hek. Bovendien moet er waarschijnlijk ook 
wat aan de fundering gebeuren.
De restauratie omvat niet alleen maar een 
beetje roest wegkrabben, alle oorspronkelijk 

samengestelde delen moeten uit elkaar gehaald 
worden. Zeker in de hoofdstaanders naast de 
draaihekken is dat een zeer arbeidsintensief 
werk, ook enkele onherstelbare onderdelen 
zullen weer opnieuw gesmeed moeten wor-
den. Als de restauratie klaar is, zal het 110 jaar 
oude hek weer tientallen jaren mee kunnen.

Voor het echter zover is, zal er echter nog heel 
wat geld bij elkaar moeten worden gebracht. 
Om u een indruk te geven: de totale kosten 
worden geraamd op € 39.000. Op het 
moment, dat ik dit schrijf, is door de bovenge-
noemde toezeggingen en het bedrag, dat de 
VSW uit eigen middelen heeft gereserveerd, 
ongeveer de helft van dit bedrag bij elkaar. 
Ook hebben verschillende VSW-leden gehoor 
gegeven aan de oproep in de februaribrief een 
extra bijdrage te geven voor het hek. Hiervoor 
hartelijk dank. Verschillende fondsen, bedrijven 
in Hillegersberg en Schiebroek en uiteraard ook 
de deelgemeente zijn inmiddels aangeschreven.
Maar als u nog iets wilt bijdragen, of wanneer u 
nog iemand weet, die in het hek wil investeren: 
elke bijdrage is van harte welkom! U kent het 
gironummer: 5880381 ten name van de 
Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud te 
Rotterdam.
 

NORMAN LANGELAAN.

Start restauratie hek begraafplaats hopelijk najaar 2011

‘ Het is niet alleen  
maar wat roest wegkrabben’

Het bijna 110 jaar oude hek verkeert in slechte staat.

De oorspronkelijke  
tekening van het hek.
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Door Rien van der Vorm, voorzitter van 
Rotta (midden), wordt het verschil tussen 
aangelegde natuur en ‘de natuur z’n gang 
laten gaan’ uitgelegd.

Het prachtige gebied ligt bij wijze van spreken in onze achtertuin.

‘ Kijk, een purperreiger. 
O nee, een  
gewone reiger!’

Voordat ze ons met koffie en cake ontvin-
gen hadden de organisatoren een blik op de 
Buienradar geworpen en geconcludeerd, dat 
er de eerstkomende uren geen onheil te ver-
wachten viel. En dus togen we op pad onder 
leiding van Rien van der Vorm, de enthousi-
aste voorzitter van de Natuur- en Vogelwacht. 
Op meeslepende wijze vertelde deze over het 
ontstaan en het onderhoud van dit natuur- en 
recreatiegebied, over het verschil tussen “aan-
gelegde natuur” en “de natuur zijn gang laten 
gaan” (en de verschillende belangen die daarbij 
spelen) en over de functies van het natuurge-
bied dicht bij de grote stad. Dit alles onder-
broken door uitroepen als: “kijk, daar gaat een 
koekoek”; “kijk, een purperreiger! o nee, het is 
toch maar een gewone blauwe reiger, maar die 
zien jullie in de stad ook”, om ons vervolgens in 
te wijden in de levensgewoonten van de betref-
fende dieren. Ook verschillende bomen, strui-
ken en planten die we passeerden werden van 
deskundig commentaar voorzien, compleet 
met verrassende demonstraties. 
Al pratend werden we rondgeleid door een 
stuk van het Hoge Bergse Bos, dat de meeste 

aanwezigen nog nooit hadden gezien: “zonde 
toch eigenlijk, ik rijd hier vaak langs, maar hier 
ben ik nog nooit geweest en ik wist niet, dat 
het zo mooi was”. Tijdens de wandeling vielen 
er toch een paar spatjes, maar voordat ieder-
een de (VSW-)paraplu of de capuchon in de 
aanslag had gebracht, was de bui alweer voor-
bij. Rien vertelde uiteraard ook over het werk 
van Rotta: naast het observeren en tellen van 
vogels houdt men zich bezig met landschaps-
beheer (een deel van het gebied wordt door 
vrijwilligers onderhouden om de natuur daar 
een kans te geven); men houdt de plannen met 
betrekking tot de ruimtelijke ordening in de 
regio scherp in het oog en organiseert allerlei 
activiteiten om mensen meer bij de natuur te 
betrekken (zie http://www.rotta-natuur.nl). 
Het Trefpunt aan de Hoeksekade 164 (groten-
deels door de vrijwilligers zelf omgetoverd van 
een oude loods van het recreatieschap tot een 
smaakvol trefcentrum, waar u veel informatie, 
koffie, thee en heerlijke cake kunt krijgen) is 
elke donderdag van 9.00 - 16.00 uur en zater-
dag van 12.00 - 16.00 uur geopend.
Kortom: een boeiende kennismaking met een 

stel bevlogen vrijwilligers en een fraai gebied, 
dat bij wijze van spreken in onze achtertuin ligt 
en dat een regelmatig bezoek meer dan waard 
is. Laten we er alles aan doen om te zorgen, dat 
het ook in onze achtertuin blijft liggen en dat 
het niet wreed door een snelweg (al dan niet 
verdiept aangelegd) van ons wordt gescheiden. 
En wat de regen betreft: we waren op de terug-
weg de grens met de deelgemeente nog niet 
gepasseerd, of de regen stortte met volle bak-
ken op ons neer. Maar deze ervaring konden ze 
ons niet meer afnemen.

MARIUS HEIJENK, Secretaris.

Excursie Hoge en Lage Bergse Bos

Zaterdag 18 juni 2011. Sombere wolken pakken zich samen. De 
weervoorspellingen laten niet anders zien dan wisselvallig weer met kans 
op stevige buien. Toch verzamelt een tiental dappere VSWleden zich in 
het Trefpunt van de Natuur en Vogelwacht Rotta in het Lage Bergse Bos. 
De andere leden hebben zich met het oog op de weersverwachting nog 
eens in hun bed omgedraaid. Of ze dachten “wij zijn toch van het 
stedebouwkundig wijkbehoud, wat hebben wij in een bos te zoeken?” 
Misschien waren ze wel beducht om de grenzen van de deelgemeente te 
overschrijden. Of ze dachten het Hoge en Lage Bergse Bos wel zo goed 
te kennen, dat er voor hen niets nieuws meer te zien zou zijn. Wat ze ook 
gedacht hebben: ze hadden het mis.
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Op de Open Monumentendag was de VSW 
dit jaar gezegend met mooi weer. Hoewel we 
voorzorgsmaatregelen hadden getroffen voor 
een verblijf met regen en wind, konden we 
onder de prachtige bomen op het kerkhofje aan 
de Ringdijk in een nazomerse sfeer de vele 
bezoekers ontvangen. 
De meesten waren in het algemeen nieuwsgie-
rig. Bewoners van de wijk en ook dagelijkse 
voorbijgangers die, nu het kerkhofje open was, 
wel eens van de hoed en de rand wilden weten. 
Hun interesse was serieus en dat bleek uit het 
aantal nieuwe leden dat we mochten inschrij-
ven. Heel wat van onze publicaties vond een 
geïnteresseerde eigenaar. Een succesvolle dag, 
maar een klein gezelschap onder de vele bezoe-
kers was toch wel heel bijzonder. 
Het was de directe familie van Willem Naayen, 
de oud-veldwachter van Schiebroek, die hier op 
het kerkhofje ligt begraven. Zijn nazaten kwa-
men het graf bezoeken. Het was destijds versierd 
met een medaillon met foto van de veldwachter 
in tenue. Hiervan was weinig meer over. Nu de 
kleine begraafplaats zo fraai is opgeknapt, wil de 
familie dit graf in ere herstellen en met een ver-
nieuwd portret-medaillon compleet maken 
Veldwachter Willem Naayen werd geboren in 
Drimmelen, ging twintig jaar oud als koloniaal 
naar het voormalige Nederlands Oost-Indië en 
vocht daar in Atjeh.Wegens bijzonder moedig 

Hij was streng maar 
rechtvaardig

Graf oud-gemeenteveldwachter Willem Naayen wordt in ere hersteld

Bestuurslid Iet Heetman maakte op Open Monumentendag kennis met de nazaten 
van gemeenteveldwachter Willem Naayen. Hij ligt op het begraafplaatsje aan de 
Ringdijk begraven. Iet Heetman dook in zijn geschiedenis.

heel veel notabelen aanwezig waren. Zijn kist 
werd door het voltallige politiecorps ten grave 
gedragen. Het kleine kerkhof bleek te klein voor 
alle bezoekers. Iedereen had hem een warm hart 
toegedragen en betreurde zijn heengaan. 
In het begin van de jaren dertig breidde het 
dorp zich uit. Al het werk dat Naayen in zijn 
eentje had opgeknapt, werd nu door een echt 
corps van vijf man gedaan. Maar hij had prach-
tig voorwerk verricht en de overgang verliep 
probleemloos. In het toenmalige gemeentehuis 
aan de Ringdijk werd voor het corps een speci-
ale ruimte ingericht, maar al snel groeide de 
behoefte aan een eigen bureau. Dat kwam er 
tenslotte ook. 
De tijd gaat verder. Wij schrijven 2011 en mij-
meren over het eerste kwart van de 20ste eeuw. 
De VSW waardeert het buitengewoon dat het 
graf van zo’n bijzonder mens, een historische 
figuur uit Schiebroek, in oude glorie wordt 
hersteld. Het komt hem toe! En wie weet dat 
goed voorbeeld goed doet volgen…!.

IET HEETMAN-VAN RIEL

bestuurslid VSW

gedrag werd hij beloond met de zilveren 
medaille van de Oranje Nassau Orde. Met pen-
sioen in Holland teruggekeerd, werd hij in 
1899 agent van politie in Vlaardingen. Maar hij 
had meer in zijn mars. 
Willem Naayen werd in januari 1901 geïnstal-
leerd als gemeenteveldwachter van Schiebroek 
en bleef in functie tot november 1929. Hij had 
ook een aantal nevenfuncties zoals ambtenaar 
van de Burgerlijke Stand, gemeente-bode en 
deurwaarder van de belastingen. Schiebroek 
telde in die tijd slechts 381 inwoners! 
Toentertijd tijd was de burgemeester van 
Schiebroek ook burgemeester van Overschie. 
Naayen had het daardoor extra druk, hij was 
eigenlijk een soort tweede burgemeester. Hij 
wist immers alles! Streng maar rechtvaardig was 
hij heel populair in het dorp, wist met slechts de 
wapenstok menig probleem op te lossen. Jonge 
echtparen hield hij in de gaten en hielp zelfs 
echtelijke ruzies te beslechten.Zelfs in zijn nada-
gen bleef hij actief en wist een drietal inbrekers 
aan de Hoge Limiet te betrappen. Die dachten 
hem gedrieën wel de baas te kunnen, maar had-
den echter niet op de kracht en moed van de 
oude Naayen gerekend. In zijn eentje wist hij ze 
te arresteren. Dat leverde hem een compliment 
van de president van de Rechtbank op. 
Toen de geliefde oud-veldwachter in 1935 over-
leed, kreeg hij een prachtige begrafenis waarbij 

Kleedhokje genaamd Bibberoord

Naar aanleiding van het artikel “De eerste badmees

te r  kon  n ie t  zwemmen” i n  de  Tussen 

Wilgenplas&Rotte nr. 67 van afgelopen mei, kreeg 

de VSW van de heer Henk van Berkel een leuke en 

verhelderende aanvulling, die ik u niet wil onthouden. 

De twee bewoners van de Straatweg die het Zwarte 

Plasje hebben opgericht (aanvankelijk voor eigen ge

bruik!) waren de heren Konink en Van Berkel (Henks 

grootvader). Van Berkel sr (diens zoon dus) kreeg in 

het bad zijn eerste zwemlessen (1905) van de ge

noemde badmeester. Maar ook de huidige van Ber

kel leerde daar met succes de schoolslag van de in

middels zeer bejaarde “zwemleraar”. Drie generaties 

Van Berkel leerden dus van hem zwemmen. Helaas 

is de naam van deze ijzeren Hein verloren gegaan. 

De “oprichters” hebben destijds zelfs voor de 

gebruikers een kleedhokje gebouwd. De zomers 

waren blijkbaar toentertijd even wisselvallig als nu. 

Het kleedhokje kreeg de naam “Bibberoord”, een 

naam die niet nader behoeft te worden uitgelegd! 

IET HEETMAN-VAN RIEL

Gemeenteveldwachter Willem Naayen  
had vele nevenfuncties. Z’n graf is  
te vinden op het kerkhofje aan de 
Ringdijk.

‘Hopelijk blijft dit enige 
exemplaar behouden’
Boomliefhebber 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 z’n dertiende 
boompje op:  de zwarte noot.

Als men een takje van de zwarte noot (Juglans 
nigra) overlangs doorsnijdt, zal men een inde-
ling in vakjes zien in het merg: ‘geladderd merg’. 
Dit komt voor bij de vleugelnoot en de wal-
noot; echter niet bij de carya (hicorynoot). Het 
is één middel om ze van elkaar te onderschei-
den. Voor alle duidelijkheid: de nootfamilie 
(Juglandaceae) bestaat uit drie leden. 1. Carya,  
2. Juglans (walnoot) en 3. Pterocarya (vleugel-
noot). De zwarte noot is ingedeeld bij Juglans.
Van de zwarte noot bestaat er bij mijn weten 
slechts één in Hillegersberg en omgeving, name-
lijk als straatboom in de Offenbachlaan voor 
huisnummer 4. Gezien de leeftijd en dikte van de 
stam denk ik dat hij daar is neergezet toen de hui-
zen van die hele buurt daar achter de Mozartlaan 
werden gebouwd. Vermoedelijk heeft er een hele 
rij gestaan die successievelijk weer zijn wegge-
haald, mogelijk omdat ze te groot werden en 
teveel schaduw gaven in de nabije tuinen.
De zwarte walnoot komt voor in het oosten 
van Noord-Amerika en ook in Florida en 
Texas. De noten zijn tot vier centimeter groot, 
diep gegroefd en ruw van oppervlak. De stam 
is bruin tot zwart met diepe richels. Het blad 
is geveerd en 30-60 centimeter lang met 13-23 

blaadjes (6 tot 12 centimeter lancetvormig). 
Een direct broertje van de zwarte walnoot is de 
okkernoot ( Juglans regia) die zeer veel voor-
komt en waar we van genieten in de winter bij 
een drankje. Deze noot komt van nature voor 
in Zuidoost-Europa. En is vrijwel zeker door 
de Romeinen naar ons land gebracht.
Een iets verderafstaand neefje is de vleugelnoot, 
met als kenmerk kleine nootjes met een vleu-
geltje eraan (met mogelijkheden voor windver-
spreiding). De vleugelnoot is op afstand vrijwel 
direct herkenbaar aan de opvallende habitus: 
lage, brede vertakkingen waardoor een vaasvor-
mig profiel ontstaat. Bovendien is het gebla-
derte compact, waardoor het nogal donker 
onder deze boom is. Mooie exemplaren staan 
bij de Mozartlaan bij het Rheumacentrum en 
naast de plas bij de Weissenbruchlaan tegen-
over het pompstation. 
Terug naar de zwarte walnoot; we mogen hopen 
dat dit enige exemplaar behouden blijft - mede 
omdat hij er tot op heden gezond bij staat - 
zodat hij zich rustig verder kan ontwikkelen.

FRANS PRINS.

Lid van de Nederlandse 
Dendrologische Vereniging (NDV).

De zwarte noot in de Offenbachlaan.

Het neefje, de vleugelnoot, aan de Weissenbruchlaan.

Bomen over bomen in de wijk
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Dit jaar stond Open Monumentendag 
voor de VSW in een bijzonder daglicht. 
Onze Vereniging was niet alleen op de 
Ringdijk vertegenwoordigd, maar ook 
nog naast de molen De Vier Winden in 
Terbregge. 

In het kader van het thema van Open 
Monumentendag (Nieuw Gebruik – Oud 
Gebouw) had VSW-bestuurslid Norman 
Langelaan een route uitgestippeld langs verschil-
lende panden in Terbregge, die hun oorspronke-
lijke functie hebben verloren, maar nu meestal 
als woonhuis een tweede leven zijn begonnen. 
In de folders over Open Monumentendag was 
bekend gemaakt dat de VSW hier een stand zou 
inrichten. Bovendien werden bezoekers via een 

VSW op Open Monumentendag eveneens in Terbregge

‘Zouden ze bij ons ook 
zoiets hebben?

bord bij de Irenebrug in Terbregge op de VSW-
stand bij de molen en de rondwandeling door 
Terbregge attent gemaakt. 

Wij boften met het mooie weer. Het was een 
genoegen om van de faciliteiten van de mole-
naar en zijn vrouw te genieten, die bereid 
waren tafel en stoelen te leveren en ook nog 
zorgden voor heerlijke koekjes bij de koffie. 
Echt veel bezoekers zijn er niet geweest. De 
meeste bezoekers waren klanten van De Vier 
Winden (wist u, dat u daar alle ingrediënten 
plus advies voor de heerlijkste zelfgebakken 
producten kunt krijgen?), die meteen eens 
even kwamen kijken, wat er naast de molen 
toch te doen was. Daarnaast waren enkele 
bezoekers op de publicaties over Open 

Monumentendag afgekomen en bovendien 
kwamen enkele mensen langs, die het bord bij 
de Irenebrug hadden gezien. 
Er werden zo’n 40 wandelroutes uitgedeeld 
aan mensen die vast van plan waren dezelfde 
dag of anders binnenkort de wandeling een 
keer te gaan ondernemen. Opvallend was, dat 
veel  van de bezoekers van buiten de deelge-
meente kwamen (bijvoorbeeld uit de binnen-
stad, Ommoord en Kralingen). Deze hadden 
veel belangstelling voor het werk van de VSW 
(“Goed, dat jullie dit doen! Zouden ze bij ons 
in de buurt ook zoiets hebben?”), maar zagen 
er uiteindelijk geen heil in lid te worden of één 
van de uitgestalde VSW-publicaties aan te 
schaffen. Daarvoor lagen onze activiteiten 
toch te ver van hun bed. 
Hartverwarmend waren de reacties van enkele 
VSW-leden die toevallig langs kwamen en blij 
verrast waren de VSW ook eens in Terbregge 
te zien. En van die éne mevrouw, die nog niet 
zo lang geleden in Hillegersberg was komen 
wonen en die enthousiast vertelde, wat zij de 
laatste tijd allemaal in haar nieuwe woonom-
geving had ontdekt en die, toen ze hoorde wat 
de VSW allemaal doet om juist wat zij hier zo 
leuk vond voor de toekomst te behouden, uit-
eindelijk besloot de VSW met haar lidmaat-
schap te ondersteunen. 

HILDE VAATSTRA EN MARIUS HEIJENK

Er werden zo’n 40 
wandel/fietsroutes 
uitgereikt. Rechts 

bestuurslid  
Hans Mani.

In Terbregge, bij de molen, werd 
een VSW-punt ingericht.

Veel VSW-artikelen  
gingen over  
 de toonbank.

Zelfs een hond gezien!

Bij het kerkhofje op 
de Ringdijk was  

de belangstelling 
zoals altijd groot. 1514



Op een mooie zondag weten veel fietsers het 
Boterdorps Verlaat te vinden.

Het Boterdorpse Verlaat 

Restauratie Boterdorps Verlaat
Het Boterdorps Verlaat wordt volgend jaar door gemeentewer
ken en deelgemeente gerestaureerd. Om de restauratie te 
kunnen uitvoeren wordt om de achttiende eeuwse schutsluis, 
die de Strekvaart met de Rotte verbindt, een damwand aange
bracht. Gedurende de werkzaamheden worden voetgangers 
en fietsers omgeleid via een tijdelijke brug over de Strekvaart.
De schutsluis is aan restauratie toe.

Vroeg voorbeeld  
van watermanagement

Publiciste Olga van der Plas beschreef voor het blad “Ons Rotterdam” 
de geschiedenis van het Boterdorps Verlaat. De VSW kreeg 
toestemming het artikel in de Tussen Wilgenplas & Rotte over te nemen.

Eeuwen geleden was “watermanagement” 
al belangrijk in dit venige gebied waar 
vaak over water werd vervoerd, mede 
omdat de bodem op veel plaatsen zo week 
was, dat de wegen (voor zover aanwezig) niet altijd begaanbaar waren. 
Er was echter ook een hoogteverschil tussen de verschillende waterwe-
gen, wat de verbinding weer ingewikkeld maakte. Het Boterdorpse 
Verlaat (= sluis) vormt de schakel tussen het water van de Strekvaart en 
de Rotte (ten oosten van de  huidige Weissenbruchlaan). Over de tijd 
en wijze van ontstaan is niets bekend, er zijn namelijk geen betrouwbare 
gegevens van vóór 1600, en zo oud is dit verlaat al. Pas eind 16e eeuw is 
begonnen met het betrouwbaar in kaart brengen  van landmetingen. 

Oudste kaart
De bekende kaart van Floris Balthasarsz. van Berckenrode uit 1611 is 
de oudste kaart waarop de huidige Strekkade is aangegeven en het hui-
dige Boterdorpse Verlaat “de verlate”. Parallel aan de Strekkade, iets 
zuidelijk, liep een tweede waterroute van Hillegersberg naar de Rotte, 
namelijk “de Molesloot”, uitkomend bij wat toen heette de Bergsche 
Molen, nu de Prinsemolen, uit 1648. 
De ontvening was nog niet op gang gekomen, de Bergse Plassen beston-
den nog niet. De Molesloot is in de loop der tijd opgegaan in de Plas. 
Er resteert nog een klein deel, namelijk de sloot bij Plasoord, die onder 
de Straatweg door gaat en uitkomt bij de Donk. Het hoogteverschil 
van het water van de Strekvaart en de Plas is nu ongeveer één meter. 
Midden 18e eeuw werd aan beide zijden 
van de Strekvaart een begin gemaakt met 
de ontvening. Het plassengebied groeide 
snel uit, tonen oude afbeeldingen. Dit 
bracht gevaren met zich mee. Het uitve-
nen is het uitsteken of uitbaggeren van 
laagveen, bedoeld voor de fabricage van 
turf als brandstof. Er is een aquarel van 
Jacob Kortebrand uit 1755, waarop de 
ontvening vanaf de Strekkade goed te zien 
is, met op de achtergrond de Hillegonda-
kerk. Zo ontstond de Bergse Voorplas. 
Enkele tientallen jaren later begon men 
met het droogmaken van de veenplassen 
ten noorden van de Strekkade (waar nu de 
Molenlaan ligt). De Bergse Plassen wer-
den niet drooggemalen, maar bleven 
intact als recreatiegebied, in die tijd vooral 
voor de gegoede stand.  

Zeldzaam
Uit 1681 en 1691 zijn twee aankondigin-
gen bekend, waarin de Boterdorpse 
Verlaat met name wordt genoemd. Het 

verlaat werd namelijk beide keren gesloten voor de doorvaart in ver-
band met reparatie. Het verlaat werd kennelijk niet uitsluitend gebruikt 
voor regulering van de waterstand, maar ook voor het schutten van 
schepen. De reparaties lijken niet goed gelukt te zijn, want al enkele 
jaren later wordt een nieuw verlaat openbaar aanbesteed. Er is hier 
sprake van een houten verlaat, het zogenaamde “Schielandse type”, net 
als het verlaat in Bleiswijk.  Ze zijn inmiddels zeer zeldzaam geworden. 
De Strekvaart werd vroeger druk bevaren, de vaart sloot aan op de 
“wateringhe” langs de Grindweg, voor de beurtvaart, voor transport 
van turf, van papier en diverse andere zaken. Later voor het transport 
van “spoeling”. Dit was een afvalproduct van Schiedamse jeneverstoke-
rijen. Het product verspreidde een zeer doordringende geur. De spoe-
ling werd toegevoegd aan het veevoeder. De schepen voeren terug met 
mest, die werd verkocht aan tuinders langs de Rotte. Deze vaart heeft 
nog tot in de jaren dertig geduurd. In een brief van 2 maart 1933 wordt 
melding gemaakt van een voorstel tot  eventuele onttrekking van de 
vaart aan de binnenscheepvaart. 

Dan wordt ook de ophaalbrug aan het eind van de Dorpsstraat over dit 
doorgaande water vervangen door een duiker. De dan nog vrij nieuwe 
brug wordt verplaatst en  zal voortaan dienst doen als “Prinses 

Irenebrug” over de Rotte in Terbregge. De 
ophaalbrug halverwege de Strekvaart werd 
vervangen door twee vaste houten voet-
bruggen, waarvan één dicht bij het verlaat. 
Zo verliest het Boterdorpse Verlaat defini-
tief zijn functie als schutsluis en is sinds-
dien alleen nog een verlaat om het water-
peil te regelen. Dit sluisje is in 1979 als 
historisch monument, naar oude tekenin-
gen, helemaal gerestaureerd en daarbij 
voorzien van de ophaalbrugconstructie. 

De omgeving van het Boterdorpse Verlaat 
is prachtig. Er staan zulke mooie oude  
pandjes. Het is er schilderachtig en rustig. 
Een plek om op mooie dag eens naartoe te 
fietsen. Neem vooral je camera mee! 

OLGA VAN DER PLAS.

Heien van  
een schutsluis in de 17e eeuw.

Het sluisje is in 1979 als historisch monument,  
naar oude tekeningen, gerestaureerd. 1716



Midzomeravond  
in het Plaswijckpark

Van de VSW mag het een traditie worden

Misschien wordt het een traditie  dat 
zou mooi zijn  maar misschien was 

het eenmalig: de viering van 
midzomeravond op 21 juni in het 

(gratis geopende) Plaswijckpark. Wat 
de VSW betreft mag het volgend jaar 

weer gehouden worden. 

Want ondanks de stevige en frisse wind wis-
ten bezoekers de tent van de VSW goed te 

vinden. Onder het tentdak werden daar oude 
filmpjes en foto’s van Hillegersberg/Schie-

broek vertoond. Belangstellenden werden ge-
lokt door zoete fado muziek. 

Maar de VSW had nog meer te bieden: de 
uitkijktoren van Plaswijck mocht voor één 

avondje beklommen worden. Doordat 
VSW’ers voor de veiligheid garant stonden, 

kon de toren op midzomeravond open. Velen 
maakten van deze eenmalige gelegenheid 

gebruik. Het was even afzien - zeven omlo-
pen, een hele klim - maar eenmaal boven 
werden ze wel beloond. Het uitzicht was 

schitterend. Met een beetje goede wil kon-
den ze op de klok van de Nieuwe Kerk in 

Delft zien hoe laat het was. Maar het eerste 
wat de steunende en hijgende beklimmers op 
het hoogste punt deden, was kijken of ze hun 

huis vanaf die hoogte konden vinden. Er 
ontstonden boven mooie gesprekken. Vol 

nostalgie, want velen hadden in hun kinder-
tijd de toren voor het laatst beklommen.

Ja, dat was een leuke midzomeravondviering. 
Van de VSW mag het een traditie worden.

WIL BAGHUISComplete gezinnen beklommen de toren. 

Zeven omlopen, een hele klim.

Eenmaal boven is de beloning groot.

Het uitzicht was  schitterend.

Beneden in de diepte het voormalig 
Plaswijck restaurant.

In de VSW-tent werden oude filmpjes gedraaid.

Naar beneden gaat het makkelijker.

1918



Eenzame namaakleeuw 
niet meer vertroeteld
Tineke van Oosten, voorzitter van de Vereniging tot Behoud van Kern en 
Plassen Hillegersberg, is met succes op speurtocht geweest. Ze vond niet 
alleen de vierde (stenen) leeuw die ooit tot het kwartet leeuwen behoorde 
dat bovenop de Hofpoort lag, maar ontdekte zelfs een vijfde, gekopiëerd 
exemplaar. Ze schreef dit verhaal op persoonlijke titel.

Verdwaalde Rotterdamse leeuw gedupliceerd

Rijdend over de Maasboulevard vielen mij 
jaren geleden drie  een beetje treurig kijkende  
leeuwen op. Ik vroeg mij af waar deze vandaan 
kwamen en waarom het er drie zijn. In de loop 
van de tijd is dit opgelost. Hoewel dit verhaal 
zich buiten onze deelgemeente afspeelt wil ik 
dit niet aan onze lezers onthouden omdat het 
een echt Rotterdams verhaal is.
De leeuwen waren oorspronkelijk met zijn  
vieren (twee kijken er naar links en twee kijken 
er naar rechts) en zijn gebeeldhouwd door 
Johannes Keerbergen. Zij lagen bovenop de 
Hofpoort, een kleine stadspoort uit 1778 aan de 
oostzijde van de Delftsepoort  bij het Hofplein. 
De vier leeuwen lagen rondom een zuil die deze 
poort sierde. Het Hofpoortje werd in 1833 afge-
broken omdat het verkeer er niet door kon. De 
leeuwen werden 27 jaar in depot gezet.
Later zijn zij geplaatst ter weerszijden van de 
Koningsbrug over de toegang van de Oude 
Haven vanaf de Maas. Op 24 september 1860 
werd deze brug geopend door koning Willem 
III. Het was de eerste ijzeren draaibrug in 
Rotterdam, in de volksmond de Vier Leeuwen- 
brug. Bij deze brug is bij het begin van de 
tweede wereldoorlog tussen 10 en 14 mei 1940 

zwaar gevochten en heeft het 2e Regiment 
Genietroepen de brug op de Duitsers, die zich 
verschanst hadden in de brugwachtershuisjes, 
weten terug te veroveren. De brug is onge-
schonden de gevechten en het bombardement 
door gekomen, alleen de leeuwen waren enigs-
zins gehavend. Bij de verhoging van de 
Maaskaden is de Koningsbrug in 1960 vervan-
gen door de Koningsdam en zijn de leeuwen 
tijdelijk langs de Maas, nu langs de Maas-
boulevard, geplaatst in afwachting op een 
betere - nooit gekomen -locatie. In 1959 heeft de 
brigadegeneraal van het Regiment Verbindings-
troepen, waarin het eerder genoemde 2e Regi -
ment is opgegaan, aan de gemeente Rotterdam 
verzocht om één leeuw ter beschikking te stellen 
aan het regiment en deze te mogen plaatsen bij 
de Elias Beeckman kazerne te Ede. Zijn moti-
vering was: het levendig houden van de herin-
neringen aan de verdediging van Rotterdam in 
1940. De gemeente heeft dit niet zonder meer 
gedaan, vanuit het Historisch Genootschap 
Roterodamum zijn bedenkingen naar voren 
gebracht in de zin van: Rotterdam heeft al zo 
weinig monumenten, laten we deze vier leeu-
wen bijeen houden en er geen onderdelen van 

afstaan. Het gemeente bestuur heeft daarom 
de leeuw niet weggegeven, maar in langdurige 
bruikleen gegeven.
In 2003 werd bekend dat de Elias Beeckman-
kazerne zou worden gesloten. Mijn moeder 
heeft toen een brief aan de gemeenteraad 
gestuurd met de titel: Rotterdam let op uw zaak, 
uw leeuw! Zij verzocht aan de raad om de 
leeuw nu terug te vragen en hem met de andere 
drie te herenigen. De toenmalige fractievoor-
zitter van de VVD, de heer Van Gent,  heeft dit 
signaal opgepakt en heeft vragen aan het col-
lege gesteld en is begin 2004 ook daadwerkelijk 
op de kazerne bij de vierde leeuw op bezoek 
geweest. Het antwoord van het college (24 
februari 2004) was destijds, dat zij erkennen 
dat de leeuw een belangrijke rol speelt voor het 
Regiment en dat het Regiment heeft laten 
weten dat na sluiting van de kazerne een goede 
plek voor de leeuw zal worden gevonden als 
middelpunt bij plechtige gebeurtenissen. 
Daarmee was toen de kous af.
Uit het verslag van de heer Van Gent bleek dat 
de vierde leeuw een bijzonder beschermd leven 
bij de kazerne leidt. Het beeldhouwwerk is 
geïmpregneerd met een zwarte substantie 

Raadslid Van Gent bij Kazerne Ede.

De leeuw op de Maasboulevard
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zodat het goed bestand is tegen weersomstan-
digheden, en wordt onder normale omstan-
digheden afgedekt door een zeil. Alleen bij 
bijzondere gelegenheden is de leeuw zichtbaar. 
Alle herdenkingen en vieringen van het regi-
ment vinden plaats bij deze leeuw. Deze vierde 
leeuw vormt het hart van het regiment. Van Gent 
was zeer onder de indruk van de getoonde 
emoties van het regiment.
Met Open Monumentendag op 10 september 
dit jaar (2011) was de inmiddels verlaten 
kazerne in Ede bij uitzondering open voor 
publiek en ben ik gaan kijken of de vierde leeuw 
er nog lag. Ik zag inderdaad een zwarte leeuw. 
Maar… wat blijkt: de echte vierde leeuw was 
zojuist verhuisd naar Amersfoort mèt het 
Regiment Verbindingsdienst en zal op 13 
oktober 2011 worden onthuld op zijn nieuwe 
plek.  De vertegenwoordiger van het Regiment 
werd emotioneel toen ik hem vroeg of de leeuw 
niet terug kon naar Rotterdam. Het was nu 
hún leeuw en hij was in 1960 officieel door de 
stad Rotterdam geschonken! De vierde leeuw 
symboliseerde bovendien de band van het 
Regiment met de stad Rotterdam. Het belang 

van de leeuw bestond ook, zo zei de vertegen-
woordiger, uit de plaquettes die rond de leeuw 
zijn geplaatst met namen van gesneuvelden 
van het regiment, uit de WO II (bij de Vier 
Leeuwenbrug) en alle andere gevechtshande-
lingen bij operaties overal ter wereld. Zij hou-
den zo erg van hun leeuw - sprak de man van 
het Regiment met een snik in zijn stem - dat zij 
zelfs een replica hebben laten maken. De leeuw 
die ik daar zag is dus een vijfde leeuw! 
Er ligt nu een vijfde Rotterdamse leeuw op de 
plek binnen het kazerneterrein waar zijn voor-
beeld sinds 1960 heeft gelegen. De plaquettes  
zijn mee verhuisd met de echte vierde leeuw 
naar Amersfoort. Deze kopie van de vierde 
leeuw was net de dag ervoor, 9 september ont-
huld. De weggehaalde plaquettes hebben kale 
plekken achter gelaten op het lage muurtje 
rond de leeuw. Om eerlijk te zijn: het maakte 
op mij een beetje vreemde indruk daar in Ede 
met die zwarte eenzame namaakleeuw zonder 
regiment dat hem vertroetelt.
Jammer dat er een misverstand heerst bij het 
Regiment verbindingsdienst nu te Amersfoort: 
zij hebben de leeuw slechts in bruikleen en hij 

is echt niet geschonken. Die enorme band met 
de stad Rotterdam valt ook wel mee want er is 
niemand van de gemeente uitgenodigd om op 
13 oktober  2011 bij de onthulling van ónze 
leeuw op de nieuwe plek aanwezig te zijn, zo 
bleek mij na navraag bij de gemeente.
Volgens de vertegenwoordiger van het regi-
ment is het door het regiment verlaten .kazer-
neterrein nu eigendom van de gemeente Ede, 
die er een nieuwe bestemming voor moet gaan 
zoeken. Niet eenvoudig lijkt me zo midden op 
de hei in crisistijd. Ik denk dat ik maar een brief 
ga schrijven aan het college van B en W van 
Rotterdam, of het niet mogelijk is om:het 
Regiment Verbindingsdienst in Amersfoort er 
op te wijzen dat de vierde leeuw nog steeds 
eigendom is van Rotterdam en dat, nu zij 
beschikken over een kopie, zij de oorspronke-
lijke leeuw kunnen teruggeven aan Rotterdam, 
of aan de gemeente Ede te vragen de kopie van 
de vierde leeuw - die daar functieloos en een-
zaam ligt - aan Rotterdam te geven en bij de 
drie anderen te voegen aan de Maasboulevard.

TINEKE VAN OOSTEN.

Eenzame vijfde leeuw op 9 sept 2011.

Beschrijving van hergebruik van bedrijfs
panden, monumenten en monument
waardige panden in Terbregge. 

STARTPUNT BIJ DE KORENMOLEN  
DE VIER WINDEN

 
Korenmolen ``De Vier Winden``. De molen is ge-
bouwd in 1775

Er wordt niet meer met de molen gemalen de maal-
stenen zijn kapot en moeten vervangen worden. De 
moeder van de molenaar woont nog in de houten aan-
bouw achter de molen. Enige dagen per week worden 
er vanuit de molenwinkel meel en taartversieringen 
verkocht. De molen staat op een handige plaats aan 
het water, zodat granen en meel makkelijk over water 
vervoerd konden worden.

Ten noorden van de molen werd in 1733 de buiten-
plaats met tuinen Rigaes Rust gesticht. Een grote 
brand met harde wind in 1775 verwoestte de buiten-
plaats, de vorige (standaard)molen en een groot ge-
deelte van het buurtschap, zelfs aan de overzijde van 
de Rotte. 

Nog een beetje geschiedenis.
Terbregge begon ̀ `groot`` te worden ten tijde van de 

veenwinningen (rond 1700). De rivier was een belang-
rijke transportader, later ook van landbouwproducten 
richting de grote stad Rotterdam.

Het gehucht Terbregge was een welvarende ge-
meenschap, alles was er: bakkers, kruideniers, kerken 
…en werkgelegenheid aan de rivier de Rotte. Van al 
deze zaken is niet veel meer over, behalve dan de ge-
bouwen. Door de gegroeide mobiliteit is zo`n economi-
sche enclave niet meer nodig, Tot ca 1960 kwam de 
Molenlaan uit tot bij de molen, vandaar moest het 
verkeer noordwaarts rijden. Bij het huidige restaurant 
de Prins van Terbregge, was een brug, vandaar ging 
een kronkelige weg verder door de dichte bebouwing 
richting Ommoord. In de jaren 60 werd de verkeers-
drukte door het dorpje zo groot dat men besloot de 
Molenlaan de andere kant om te buigen en een nieu-
we brug te slaan, de Irenebrug. Hierdoor werd het 
drukke autoverkeer uit de smalle straatjes van Ter-
bregge verbannen. Eerder had deze brug al jaren 
dienst gedaan in de Bergse Dorpsstraat in Hillegers-
berg. In ca 2000 werd de oude smalle Irenebrug (bas-
culebrug) vervangen door een nieuwe hefbrug. 

We lopen nu richting het noorden in de richting 
van de Irenebrug
	No103 Brandweergarage van de voormalige vrij- 
willige jeugdbrandweer, nu in gebruik als opslag.Hier 
tegenaan is een trafo huisje van de Eneco gebouwd. 
	No102 Woonhuis met mansardekap en wolfseind, 
met siermetselwerk, 2 bolvormige pinakels op het 
dak ca 1930 ** Smeedijzeren hek.
	No107 en 109 Gepleisterd woonhuis uit ca 1850, 
symmetrisch met voordeur in het midden, trap 
ontbreekt. Mooie ligging aan de Rotte met grote voor-
tuin. Oorspronkelijk één woonhuis, verbouwd tot 
twee woningen. Zou prachtig gerestaureerd kunnen 
worden. ***

	No108 en 112 Voormalige elektrawinkel van de 
Jong en Rodenburg, winkel nu woonkamer.

	No113 Woonhuis met mansardekap en nadruk-
kelijke asymmetrische gevel, met een versierde 
topgevel. **
	No117 Woonhuis met bijzondere erkers met 
versieringen in de daklijsten. **
	No 122 Voormalige Christelijke lagere school, nu 
verbouwd tot woonhuis, *** schildje VSW. voor behoud 
met extra inspanningen met goed resultaat. Er zijn 
meerdere panden met een VSW schildje in Terbregge. **
	No 130 voormalige hoofdmeesterswoning.**
	No127 en 129 voormalige Gereformeerde kerk ca 
1950; jaren als vrachtwagenstalling gebruikt, in 2010 
prachtig verbouwd tot één groot woonhuis, de straat-
zijde is min of meer in de originele toestand, met luifel, 
weer teruggebracht. Aan de Rottezijde is de achter-
aanbouw gesloopt en vervangen door een moderne 
gevel. Dit pand kreeg op 10/9/2011 de Roterodamum 
penning en kreeg eerder al een VSW schildje. **
	No136 voormalig woonhuis met kantoor (1924), 
nu geheel woonhuis, schildje VSW. Keramische 
pinakels op het dak 
	No137 voormalig Pakhuis en verkooppunt van; de 
Coöperatieve landbouwvereniging de Eendracht 1906. 
Nu in gebruik als kantoormeubelentoonzaal van SV 
meubelen.***
	No138 voormalige winkel in gebruik als woonhuis. 
Ca 1920.
	No141 en 143 ca 1920 karakteristiek pand met 
nieuwe dakkapel.**
	No145 arbeiderswoningen en voormalige winkel *
	No150 woonhuis met pakhuis van voormalige 
fouragehandel (hooi, strooi en beestenvoer)*. Nieuw-
bouwwoningen met leien daken. Enige jaren geleden 
werd Terbregge verrast door de bouw van 2 twee-onder-
één-kap woningen. De schaal van de panden is erg 
groot voor de kleinschalige bestaande bebouwing, ook 
de ligging in de bocht van de weg maakt het geheel 
nog massaler. Voorheen stonden hier twee boerderijen 
die al jaren als garagebedrijf werden gebruikt.
	No160 voormalige winkel 
	No162 voormalige “buurtsupermarkt” VIVO, nu 
muziekschool.*
	No166 Huis met poort , was achterom voor Vivo 
winkel en ander woonhuis..*
	No172 voormalige bakkerij tot 1960, nu geheel 
woonhuis, onlangs geheel opgeknapt en naar achte-
ren uitgebreid. Aardige 19e eeuwse gevel. Achter het 
huis was een wagenmakerij.***
	No181 voormalig Gymnastieklokaal nu in  
gebruik als opslag door SV meubilair, mooie 30 jaren 
architectuur.* 

Tegenover gymzaal: Voormalig woonhuis was ja-
renlang in gebruik als bloemenwinkel in tijdelijke aan-
bouwen, deze worden nu verbouwd tot een definitieve 
winkelruimte.

Aan de overzijde van de weg; een duiventil in ge-
bruik als tapijtwinkel.

Verder noordelijk aan de zelfde Rottezijde TRR na 
ca 200 meter, ook van de overkant te zien! 
	No240 Een prachtige boerderij (rijksmonument), 
die in ca 1980 is gerestaureerd, de deel (stal) werd 
een grote woonkamer. Boer Hofman had veel land 
om de boerderij. De boerderij heeft een belangrijke 
rol gespeeld in het herontginnen van de landbouw-
gronden. Stond reeds op een plankaart uit 1775. ***

Van af de brug te zien: naast een betonelementen 
bouwsel een met hout bekleed gebouwtje. Dit was een 
voormalige graanopslag, stond jaren te verkommeren, 
werd met staalplaat bekleed. De huidige eigenaar 
heeft er een woonhuis van gemaakt, van binnen heeft 
het nog de oorspronkelijke zware draagconstructie 
(standvinken) van het pakhuisje **

De huidige moderne hefbrug werd ca 2000 ge-
bouwd, hij verving de oude basculebrug van 1937. 
Daarvoor had de brug jaren dienst gedaan in de Bergse 
Dorpsstraat over de Streksingel (hier is nu een duiker).

Over de brug rechts Alexanderkerk, deze kerk 
wordt gebruikt al kinderdagverblijf, gezondheidscen-
trum en verenigingsgebouw. Gebouwd in 1927 door 
architect Mulder sr.
Over de brug links

Witte boerderij met deel, zal binnenkort als zorg-
boerderij in gebruik genomen worden. Het geheel is 
onlangs gerestaureerd, eerder zorgde de VSW dat de 
boerderij op de gemeentelijke monumentenlijst kwam. 
19`eeuws. ***

Meteen achter oorlogsmonument een aantal etalages 
waarachter vroeger winkels prijkten: bakker, slager, etc. Aan 
de overzijde van de straat was ook een bakkerswinkel
Verder de straat in… 

Om de hoek restaurant de Prins van Terbregge. Dit 
was vroeger het schipperscafé van de turfvaart, hier 
landde ook de oude brug aan. Een belangrijk kruispunt 
van water en wegen!
Langs de Rotte oever 

Huisje in de diepte: was voor de oorlog Kruidenier, 
petroleumverkoop en parttime molenaar **
	No330: voormalig politie bureau, al jaren in 
gebruik als woning. Boven de voordeur zit nog een 
keramische voorstelling van reuzin Hillegonda, uit het 
wapen van Hillegersberg **

EINDE

Eventueel terug naar de molen
Van af het beginpunt bij de molen kunt u in zuide-

lijke richting naar de stad gaan.
Bij het rijksmonument, de Boterdorpse Verlaat 

(sluisje) kunt u oversteken over de Strekvaart, dit was 
een vaart waarover turf naar de Rotte werd vervoerd, 
wat daar vaak in grotere schepen werd overgeladen. 
De Strekvaart gaat via Bergschenhoek helemaal naar 
Bleiswijk. De vaart hield de dijken en de daarop gele-
gen weg vochtig, zodat de veendijken niet uitdroogden. 
Turf was vroeger de belangrijkste brandstof, voordat de 
kolen kwamen. Later werd de vaart erg belangrijk voor 
het vervoer van landbouwproducten naar de grote stad.

Verderop tussen de Rotte en de Bergse Voorplas 
ligt aan het Prinsenmolenpad de Prinsemolen, een 
poldermolen uit 1648. Zijn huidige vorm ontstond in 
1810. Rijksmonument

Hij was oorspronkelijk om de Bergse Plassen op peil 
te houden. Dat geschiedt nu met het elektrische ge-
maal aan de Prins Bernhardkade. 

BESTUURSLID NORMAN LANGELAAN 
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Inventarisaties
De Kerkstraat en Omgeving - Een bijzonder gebied in 
Hillegersberg; een proefinventarisatie van de historische stede-
bouwkundige kwaliteiten; september 1993. 
Inventarisatie, Monumenten en andere Historische Gebouwen 

in Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge ; maart 1994.
De Grindweg - Een bijzonder gebied in Hillegersberg; een inventa-
risatie van historische en stedebouwkundige kwaliteiten; maart 
1994. 
Bijzondere Gebieden - Een inventarisatie van “bijzondere gebieden” 
in Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge; mei 1995.
De Straatweg - Een bijzonder gebied in Hillegersberg; een inven-
tarisatie van historische, architectonische en stedebouwkundige 
kwaliteiten; mei 1996.
De Rotteoevers - Een bijzonder gebied in Hillegersberg en 
Terbregge; een inventarisatie van historische, architectonische en 
stedebouwkundige kwaliteiten; april 1998.

Vouwbladen en Studies
1987 : Het Dorp op de Donk

1987 : Het Boterdorpse Verlaat

1988 : De Straatweg

1989 : De Grindweg

1990 : Oude kaarten van Hillegersberg 

1991 : Terbregge 

1999 : Het Molenlaankwartier 

2000 : Hoge Limiet 

2003 : Schiebroek Historie &Topografie

2004 : Landschap in baksteen

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
- Bruna, Argonautenweg 5e
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