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UITNODIGING
Algemene ledenvergadering
Woensdag 16 mei 2012
In Lommerrijk aan de Straatweg 99
Zaal open vanaf 19.30 uur

Aanvang programma 20.00 uur
Thema:

Ooggetuigen van de
Tweede Wereldoorlog

23-04-12 09:30

De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge

Algemene Ledenvergadering
Woensdag 16 mei 2012 in Lommerrijk, Straatweg 99
Programma:
19.30 uur:

Zaal open
U bent van harte welkom en de koﬃe staat klaar

20.00 uur:

Jaarvergadering VSW
1. Opening door Agnes van Zoelen, voorzitter van de VSW
2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 18 mei 2011
zie pagina 4 - 5
3. Jaarverslag 2011
zie pagina 8 - 9
4. Jaarrekening 2011, verslag van de kascontrolecommissie en
begroting 2012
zie pagina 6 - 7
5. Benoeming van de kascontrolecommissie 2012
6. Bestuursverkiezing
Statutair aftredend zijn de bestuursleden Agnes van Zoelen
(voorzitter), Hans Mani en Wim Meijer. Zij zijn allen voor een
nieuwe termijn herkiesbaar.
7. Wat verder ter tafel komt; vragen en opmerkingen van leden
Thema: Ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog.
In de meidagen denken we onwillekeurig terug aan de Tweede
Wereldoorlog. Het begin van de oorlog ligt al meer dan 70 jaar
achter ons, maar de dodenherdenking op 4 mei trekt elk jaar meer
deelnemers. Vandaag laten we twee mensen aan het woord, die het
allemaal zelf hebben meegemaakt. Iet Heetman vertelt hoe zij het
bombardement op Rotterdam heeft beleefd en Henk Dijkxhoorn
vertelt aan de hand van onder andere recent opgedoken
ﬁlmmateriaal over de oorlog in onze wijk en de Operatie Manna (zie
ook de artikelen op pagina 10 en 17.).

20.30 uur:

Iet Heetman:
Ooggetuige van het bombardement op Rotterdam

21.00 uur:

PAUZE

21.30 uur:

Henk Dijkxhoorn:
Ooggetuige in Hillegersberg – Schiebroek – Terbregge

22.15 uur:

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

Op de voorpagina: Het voormalig observatorium met geïntegreerd het monument voor Operatie Manna
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Voorwoord voorzitter

Hoera, de schop
gaat de grond in!
Na een lange periode van voorbereiding en fondsenwerving voor de restauratie van het hek bij het
baarhuisje aan de Ringdijk kan nu eindelijk het startsein gegeven worden. Half april gaat de schop
de grond in en zal als eerste zichtbare feit het smeedijzeren hek verwijderd worden en vervangen
door een tijdelijk hek. Het aanbrengen van de nieuwe funderingsbalk, gefinancierd door
Gemeentelijke Begraafplaatsen, zal uitgevoerd worden door het Aannemingsbedrijf N. van der
Graaf uit Schiebroek. Intussen kan de gerenommeerde restauratiesmederij Van der Vegt uit
Meerkerk het hek een grondige opknapbeurt laten ondergaan. Het hek wordt geheel in onderdelen
uit elkaar gehaald, alleen dan kan het roest uit de kieren worden weggehaald. Er worden nieuwe
stukken ingelast en tenslotte wordt alles geschoppeerd (zinkprocedé) en geschilderd. Als alles meezit zal de klus in twee à drie maanden geklaard zijn en zal het hek in volle glorie weer een sieraad
voor de begraafplaats zijn.
Ons streven is altijd geweest om in het lustrumjaar van de vereniging het hek weer oﬃcieel te openen
en naar het zich laat aanzien gaat dat helemaal lukken. Dank alvast voor al die mensen die zich tot
nu toe zich zo hebben ingezet om dit voor elkaar te krijgen.
In de novembervergadering van dit jaar zullen we het 35-jarig jubileum van onze vereniging uitgebreid feestelijk vieren, maar het feit dat het hek in dit jaar weer gereed komt, geeft dit jubileumjaar
extra glans.
Op de nu komende Algemene Ledenvergadering hebben we deze keer “de oorlog in de wijk” als
thema. Eigenlijk bewandelen we daarmee een zijpad, omdat wij geen historische vereniging zijn,
maar natuurlijk wel historisch geïnteresseerd. Al langer liepen we met het idee rond om de beelden
te vertonen, die tijdens de oorlogstijd zijn gemaakt door een bewoner aan de Rotte. Zijn schoondochter heeft die beelden nog niet zo lang geleden vrij gegeven en overgedragen aan het
Verzetsmuseum Rotterdam. Een nog belangrijker reden is misschien wel dat we in onze wijk nog
ooggetuigen hebben, die hun persoonlijke verhaal willen vertellen over de oorlog. Juist het verhaal
van mensen die de oorlog hier hebben meegemaakt maakt het bijzonder. De meivergadering vonden wij passend omdat de maand mei, vooral in Rotterdam, toch altijd een maand is van herdenking.
Iet Heetman, u welbekend, zal het verhaal vertellen van het bombardement op Rotterdam en Henk
Dijkxhoorn, bestuurslid van Bewonersorganisatie Terbregge’s Belang, zal aan de hand van de ﬁlmbeelden zich toespitsen op wat zich hier in onze deelgemeente heeft afgespeeld.
Natuurlijk zullen we ook onze vaste stukken van een Algemene Ledenvergadering behandelen,
maar we hopen door bovenstaand programma er toch vooral weer een interessante avond van te
maken. Tijdens de pauze en na aﬂoop is er weer genoeg gelegenheid om met elkaar na te praten.
Ik hoop u allen weer te zien op onze ALV van 16 mei.

AGNES VAN ZOELEN,

voorzitter VSW
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Op de foto zien we Iet Heetman(links) op haar best: voorlichting gevend over de VSW.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 18 mei 2011

Eerste moderne pand
dat schildje kreeg
Bij aanvang van de vergadering in Lommerrijk zijn 44 stemgerechtigde
leden aanwezig. Voorzitter Agnes van Zoelen heet de aanwezigen van harte
welkom. Zij excuseert enkele leden en bestuursleden, die op dit moment
aanwezig zijn bij de vergadering van de bewonersorganisatie OudHillegersberg, die op hetzelfde tijdstip in hetzelfde gebouw wordt gehouden.
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Verslag Algemene ledenvergadering
van 19 mei 2010
Dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Jaarverslag 2010

ties: tot dusverre is hiervoor nog niets uitgegeven. Wat betreft de A13/A16 is het de vraag, of
de VSW hierin juridisch actie gaat ondernemen.
De heer Van der Cammen wijst erop, dat een
eventueel tekort op deze begrotingspost ook uit
het reservefonds is te dekken. Vervolgens besluit
de vergadering de begroting ongewijzigd vast te
stellen. De begroting wordt vastgesteld.
Namens de financiële commissie licht de heer
Gooszen toe, dat de commissie de boeken van de
penningmeester zorgvuldig heeft onderzocht en
deze in orde heeft bevonden. Op basis daarvan
adviseert hij de vergadering de jaarrekening 2010
vast te stellen en het bestuur decharge te verlenen.
Bij acclamatie volgt de vergadering dit advies.

Ook dit wordt ongewijzigd vastgesteld.
De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik
nog even de aandacht te vestigen op enkele activiteiten voor het komende jaar. Piet Mulder vult
als voorzitter van de Schildjescommissie nog
aan, dat bij het toekennen van een schildje aan
de tot woonhuis getransformeerde voormalige
Gereformeerde Kerk in Terbregge de vraag was,
of men dit nu als een geslaagde restauratie van
een oud pand of als een nieuw pand moest
beoordelen. Omdat hier geen sprake was van
verbetering van het oude, maar het – met res- Benoeming van de financiële
pect voor de bestaande architectuur – in feite commissie 2011
een geheel nieuw gebouw is geworden, heeft de De penningmeester zegt de heer Gooszen
commissie ervoor gekozen het pand als nieuw- namens het bestuur hartelijk dank voor zijn rapbouw te honoreren. Het is daarportage en voor het werk, dat hij
Iet Heetman,
mee het eerste pand, dat overeenin deze commissie heeft verricht.
heeft zich niet
komstig het vorig jaar gewijzigde
Vervolgens verlaat de heer
herkiesbaar gesteld
schildjesreglement als modern
Gooszen de commissie en in zijn
voor het bestuur.
pand een schildje heeft gekregen.
plaats wordt bij acclamatie gekoZij neemt echter nog
zen mevrouw M. van Seventer.
geen afscheid maar
Jaarrekening 2010 en
Hiermee bestaat de commissie
heeft beloofd als advivoor 2011 uit de heren Van
begroting 2011
seur van het bestuur
Penningmeester Piet van der Veen
Rietschoten en Schepel en
aan te blijven.
geeft een korte toelichting op de
mevrouw Van Seventer.
vermelde bedragen. De heer Van
Klaveren is verbaasd, dat de juridische kosten dit
jaar hoger zijn uitgepakt dan was begroot, ter- Bestuursverkiezing
wijl in de begroting voor 2011 weer hetzelfde Statutair zijn aftredend de bestuursleden Iet
bedrag is opgenomen. Hij stelt voor, mede met Heetman en Jack Fens en Marius Heijenk. De
het oog op het beroep dat de Vereniging heeft voorzitter deelt mee, dat Iet Heetman vanwege
ingesteld bij de Raad van State tegen het haar gezondheid heeft besloten zich niet herbestemmingsplan Kern en Plassen en de te ver- kiesbaar te stellen. Zij dankt Iet zeer voor al het
wachten ontwikkelingen met de A13/A16, het werk, dat zij in de loop van vele jaren voor de
bedrag op de begroting te verdubbelen. De pen- VSW heeft gedaan; zij was als het ware de
ningmeester licht toe, dat deze post altijd het “Moeder van onze Vereniging”. Zij neemt echter
lastigste is te begroten. Voor de Raad van State nog geen afscheid, aangezien Iet Heetman heeft
werken wij samen met enkele andere organisa- beloofd nog als adviseur van het bestuur aan te

blijven. Jack Fens en Marius Heijenk worden bij
acclamatie herkozen.

Reclame-uitingen en
stedenbouwkundige kwaliteit
Na de pauze, waarna het aantal aanwezigen is
aangegroeid tot 66, is het woord aan Robin von
Weiler, die een geïnspireerd betoog houdt over
het thema van vanavond. Bepalend voor de aantrekkelijkheid van een bepaald (winkel)gebied is
volgens hem vooral de sfeer. En deze wordt weer
bepaald door het licht, de ruimte, de hoogte en
een winkelaanbod, dat publiek trekt (geen aaneenschakeling van uitzendbureaus en winkelketens). Reclame-uitingen moeten ook beoordeeld
worden op de bijdrage, die ze aan een positieve
sfeer leveren (bijvoorbeeld losse letters leveren
meer sfeer dan lichtbakken). Bovendien is het
goed erop te letten op welke doelgroep men mikt:
wat de ene doelgroep leuk vindt, sluit misschien
andere uit. Hij illustreert één en ander met duidelijke voorbeelden uit de eigen praktijk: de ontwikkeling van de Minervahuizen en de Meent.
De voorzitter dankt hem hartelijk voor zijn
enthousiaste verhaal en hoopt dat dit kan bijdragen om ook de kwaliteit van de winkelgebieden in onze deelgemeente te bevorderen.
Daarna sluit zij de vergadering.
MARIUS HEIJENK,

secretaris
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Jaarrekening 2011 en begroting 2012
VERLIES- EN WINSTREKENING ( €)
BATEN
Contributie leden
Donaties
Bijdrage buitengewone leden
Eenmalige bijdragen
Rente
Verkoop boeken e.d.
Promotie activiteiten
Promotie artikelen
Subsidies
Bijdragen restauratie hek bgr.pl.
Overige baten
LASTEN
Bestuurskosten
Baarhuisje
Drukwerk ledencontact
Vergader- en excursiekosten
Onkosten commissies
Administratiekosten
Lidmaatschappen
Promotie activiteiten
Productiekosten
Juridische kosten
Diversen
Onvoorzien

Realisatie 2010

Begroting 2011

Realisatie 2011

Begroting 2012

Totaal

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

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

14.562,81
755,00
135,00
13,64
1.188,11
4.006,50
0,00
115,00
3.000,00
160,00
1.687,50
25.623,56

13.500,00
750,00
150,00
0,00
1.400,00
10.000,00
250,00
100,00
3.000,00
16.000,00
100,00
45.250,00

Totaal
Saldo

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
7.704,76

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
-14.900,00

1.080,32
1.589,42
4.767,35
963,35
940,99
1.585,03
328,14
1.162,96
0,00
0,00
64,10
0,00
12.481,66
13.141,90

1.000,00
28.000,00
5.000,00
1.500,00
1.000,00
1.500,00
150,00
1.000,00
9.000,00
1.000,00
450,00
450,00
50.050,00
-4.800,00

31-12-2008

31-12-2009

31-12-2010

31-12-2011

Totaal

81.269,35
0
81.269,35

70.891,84
0
70.891,84

80.524,76
0
80.524,76

90.250,75
1497,25
91.748,00

Totaal

38.553,05
32,00
0,00
0,00
0,00
42.684,30
81.269,35

32.168,33
37,50
0,00
0,00
0,00
38.686,01
70.891,84

32.606,09
87,00
1.000,00
0,00
1.878,66
44.953,01
80.524,76

32.741,49
47,00
2.500,00
7.500,00
0,00
48.959,51
91.748,00

BALANS
ACTIVA
Giro, Banken
Nog te ontvangen rekeningen
PASSIVA
Reservefonds
Vooruitontvangen contributies
Reservering lustrum
Reservering restauratie hek begrp
Nog te betalen rekeningen
Publicatiefonds

Toelichting op de Jaarrekening
2011 en de Begroting 2012
Realisatie 2011
Het totaal ontvangen bedrag aan contributies

(Contributies leden, Donaties, Bijdrage buitengewone leden, Eenmalige bijdragen) is conform

de begroting. Zo’n € 1.000,00 hoger dan normaal, waarschijnlijk als gevolg van de oproep in
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de februaribrief van 2011 om een extra bijdrage
voor de restauratie van het (toegangs) hek van
het kerkhofje aan de Ringdijk. De verkoop van
boeken is lager dan verwacht; mogelijk is er een
zekere mate van verzadiging opgetreden.
Hopelijk zal de nieuwe uitgave “Gebouwen van
Gezag “ die tot stand gekomen is op aangeven
van het Deelgemeentebestuur een nieuwe
kooplust m.b.t. boeken over onze drie ”wijken”
op gang brengen. De deelgemeente draagt
€ 6.000,00 bij in de produktiekosten (op
€ 9.000,00 begroot). Bovendien neemt de
deelgemeente nog een behoorlijk aantal boeken af in 2012.
De Promotie activiteiten en Promotie artikelen
bevestigden de verwachting van 2011 dat deze
activiteiten eigenlijk niet te begroten zijn. Wel
melden zich op wijkgebonden festiviteiten
altijd nieuwe leden aan en worden boeken afgenomen en paraplu’s gekocht: in 2011 voor
€ 460,00 resp. € 115,00.
Bij de beoordeling van de realisatie 2011 worden de posten Subsidies en Bijdragen restauratie hek gezamenlijk bezien. De inspanningen
voor het verkrijgen van externe subsidies voor
restauratie van het hek leidden in 2011 nog niet
tot het bij elkaar brengen van voldoende gelden
om met de restauratie te beginnen. Van de toegezegde subsidie van de deelgemeente voor
de productie van het boek over de raadhuizen
van Hillegersberg en Schiebroek is de helft
(€ 3.000,00) ontvangen.
Dat de Overige baten hoger zijn dan begroot
heeft te maken met de vrijval van een in het
vorig jaar in de balans opgenomen verwachte
uitgave.
De lastenkant van de Verlies- en Winstrekening
komt op enkele posten na redelijk goed overeen
met de begroting. De bestuurskosten zijn hoger
dan verwacht,mede doordat met ingang van dit
jaar de kosten van de postbus bij de bestuurskosten zijn ondergebracht.
De begrote uitgaven t.b.v. het Baarhuisje (lees:
begraafplaats Ringdijk) zijn niet uitgegeven.
Dit hangt samen met de nog niet in 2011 gerealiseerde ontvangst/toezeggingen van externe
subsidies t.b.v. de restauratie van het hek.
Inmiddels zijn er in het eerste kwartaal 2012
voldoende toezeggingen ontvangen om met de

restauratie in het tweede kwartaal te beginnen.
Het in 2011 uitgegeven bedrag Baarhuisje
betreft noodzalijk onderhoud van het baarhuisje zelf.
De kosten voor Drukwerk Ledencontact
(februaribrief, Tussen Wilgenplas en Rotte)
zijn wat kleiner dan begroot. Vergader- en
excursiekosten zijn veel lager dan begroot mede
omdat er slechts één excursie georganiseerd
werd. De post Lidmaatschappen is relatief
groot door betaling van enkele achterstallige
contributies.
Verder zijn er in 2011 nog geen kosten gemaakt
voor het in 2012 te verschijnen boek over de
raadhuizen en zijn er ook geen kosten gemaakt
voor juridische zaken.
Al met al wordt 2011 afgesloten met een positief resultaat van € 13.141,90.

Begroting 2012
De begrote inkomsten en uitgaven 2012 zijn
op de posten Verkoop boeken, Subsidies en
Bijdragen restauratie hek, Baarhuisje (lees:
Kosten begraafplaats Ringdijk en Baarhuisje)
en Productiekosten na, gebaseerd op de gerealiseerde baten 2010 en 2011 met hier en daar
wat aanpassingen. Dit deel van toelichting
beperkt zich tot genoemde afwijkende posten,
voor zover deze elders in de toelichting nog niet
voldoende aan de orde gekomen zijn.
De kosten van de restauratie van het hek van
het begraafplaatsje worden nu begroot op zo’n
€ 32.000,00 (hek € 23.000,00, fundering
€ 6.000,00 diversen en onvoorzien € 3.000,00).
Dit bedrag is lager dan eerder begroot door
scherpe onderhandelingen en het wegvallen
van eerder voorziene kosten. Van deze
€ 32.000.00 worden de kosten fundering
gesubsidieerd door de Afdeling Begraafplaatsen
van de Gemeente Rotterdam en rechtstreeks
aan de aannemer overgemaakt waardoor voor
de VSW € 26.000,00 zal overblijven. VSW
dekt deze kosten uit inmiddels toegezegde
subsidies: Volkskracht € 5.000,00, Elise
Mathilde Fonds € 2.000,00, Deelgemeente
HS € 4.000,00, Stichting Berg en Broek
€ 5.000,00; totaal € 16.000,00. Verder heeft de
VSW de in 2008 ontvangen Vrijwilligers prijs

(€ 7.500,00) bestemd voor de restauratie (was
opgenomen in het Reservefonds, nu zichtbaar
gemaakt in de Balans). De dekking is dus voor
€ 23.500,00 rond. Er resteert een bedrag van
€ 2.500,00, waar voor eventueel het
Reservefonds kan worden aangesproken; de
extra bijdragen Contributieleden zijn daarin
ondergebracht. Verder is voor het jaarlijks
onderhoud van het baarhuisje € 2.000,00
begroot.
De Verkoop boeken is begroot op € 10.000,00,
inclusief de afname door de Deelgemeente.
De begroting 2012 sluit met een, gezien de
reserves, verantwoord tekort van € 4.800,00.

Balans per 31-12-2011
Het jaar 2011 is afgesloten met een positief
resultaat van € 13.141,90. De bestemming van
dit resultaat is als volgt:
- € 4.006,50 wordt toegevoegd aan het Publicatiefonds; dit bedrag is afkomstig van
de verkoop van boeken. Het fonds neemt
hiermee toe tot € 48.959,51
- € 1.500,00 wordt toegevoegd aan de reservering voor het 7e lustrum in 2012
- € 7.500,00 wordt bestemd voor restauratie
van het hek van het begraafplaatsje
- € 135,40, het resterend deel van het
resultaat,komt ten goede aan het Reservefonds dat daarmee groeit tot € 32.741,49.
Onder de Activa zijn opgenomen de Nog te
ontvangen gelden; deze zijn inmiddels ontvangen in het eerste kwartaal 2010.
Onder de Passiva zijn de Vooruit ontvangen
contributies en de Reserveringen voor lustrum
en restauratie hek begraafplaats vermeld.
Op de Balans zijn niet opgenomen de bezittingen van de VSW zoals kantoor meubilair en
– apparatuur, drukwerk, boeken etc. Deze
bezittingen worden in het jaar van aanschaf
afgeschreven.
PIET VAN DER VEEN,

penningmeester
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Jaarverslag 2011

‘Samen hebben we
er een goed jaar van
gemaakt’
Dit verslag geeft een overzicht van de activiteiten van de vereniging in
2011. Maar in sommige gevallen biedt een jaarverslag slechts enkele
momenten uit een proces, dat zich ver over de jaargrenzen uitstrekt.
In 2009 ging de VSW samen met de Stichting
Berg en Broek, de Vereniging tot behoud van
Kern en Plassen, en de Vereniging De Bergse
Plassen bij de Raad van State in beroep tegen
het bestemmingsplan Kern en Plassen, dat in
dat jaar door de gemeenteraad van Rotterdam
was vastgesteld. Met name hadden we er
bezwaar tegen dat met dit bestemmingsplan
de weg wordt geopend naar hoogbouw op de
plaats van het Van der Valk-restaurant, een
grootschalig winkel- en kantorencentrum op
het Cossee-terrein en het dichtbouwen van
tuinen aan de Straatweg. Pas in oktober 2011
kwam de uitspraak: alleen de wijzigingsbevoegdheid voor het Van der Valk-terrein werd
vernietigd; voor de rest blijft het bestemmingsplan wat het was.
In het jaarverslag 2010 werd vermeld, dat de
VSW het geld, dat we kregen door het winnen van de Rotterdamse Vrijwilligersprijs in
2008 wilde besteden aan de restauratie van
het hek voor de begraafplaats aan de Ringdijk.
Ondanks de toezeggingen van de Stichting
Berg en Broek, de Stichting Bevordering van
Volkskracht, het Elise Mathildefonds, de
Dienst Gemeentewerken en de extra bijdragen
van verschillende VSW-leden, is het in 2011
niet gelukt hiervoor voldoende geld bij elkaar
te brengen. Pas in begin 2012 kon het bestuur,
mede dank zij een waarderingssubsidie van de

deelgemeente, het besluit nemen met de werkzaamheden te beginnen.

Bestuur en leden
Het bestuur bestond in 2011 uit Agnes van
Zoelen (voorzitter), Marius Heijenk (secretaris), Piet van der Veen (penningmeester), Hans
Mani, Ivonne Koedam, Norman Langelaan,
Jack Fens en Wim Meijer. Bij de Algemene
Ledenvergadering op 18 mei deelde Iet
Heetman mee, dat zij er gezien haar gezondheidstoestand tegenop zag zich voor een
nieuwe periode kandidaat te stellen. Wel werd
zij benoemd tot adviseur van het bestuur, waardoor de vereniging gebruik kan blijven maken
van haar onovertroﬀen inzet en ervaring. In de
vacature die zij in het bestuur achterlaat, kon in
het verslagjaar nog niet worden voorzien.
Op deze Algemene Ledenvergadering gaf
Robin von Weiler inspirerende voorbeelden
van de manier, waarop hij (met succes!) probeert van onder meer de Meent weer een aantrekkelijke winkelstraat te maken.
Op de openbare vergadering op 16 november
hield bestuurslid Jack Fens een boeiend verhaal
over de historische linten, die nog in onze deelgemeente te vinden zijn en de betekenis daarvan. Hij kondigde aan, dat de VSW samen met
historische verenigingen als Roterodamum
manieren probeert te vinden om deze beter te
kunnen beschermen.

Verder werden tijdens deze vergadering enkele
schildjes toegekend door de portefeuillehouder
Ruimtelijke Ordening van de deelgemeente:
Arian Pleizier. Eén voor een geslaagde restauratie aan de Terbregse Rechter Rottekade 172.
Eén voor een nieuwe, zelf ontw orpen woonboot, die goed harmonieert met de omgeving,
aan de Terbregse Rechter Rottekade 27. En
tenslotte één voor woningcorporatie Onze
Woning voor de manier waarop men de ﬂats
aan de Cassandrastraat en omgeving aan de
eisen van de moderne tijd heeft aangepast.
Uiteraard bleef het bestuur de aanvragen voor
bouw-, en kap- en sloopvergunningen (sinds
2010: omgevingsvergunningen) nauwlettend
volgen. Waar nodig werd een zienswijze ingediend of bezwaar aangetekend. Niet in alle
gevallen met succes: zo bleek het pand aan de
Hoge Limiet 187 al gesloopt te zijn, voordat
de deelgemeente het bezwaar van de VSW in
behandeling kon nemen.
Als antwoord op het burgerinitiatief, dat
in 2009 door de VSW samen met de in het
begin van dit jaarverslag genoemde verenigingen had ingediend, werd door het college van
B&W beloofd, dat het beeldkwaliteitplan
Kern en Plassen zou worden opgenomen in de
Koepelnota Welstand. Tot zijn tevredenheid
kon het bestuur vaststellen, dat de voor ons
belangrijke punten inderdaad in het concept
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voor deze nota waren overgenomen. Helaas is
deze nog niet aan de gemeenteraad aangeboden.

Commissies
Een groot deel van het werk van de VSW
wordt verricht in diverse commissies, die ook
in 2011 op diverse terreinen actief waren.
Studie en Inventarisatie
In deze commissie hebben zitting: Jan van
Arkel, Jannes Mulder, Norman Langelaan,
Hans Mani, Karel Fibbe en Gert Jan te Velde.
De commissie heeft veel werk besteed aan het
actualiseren en digitaliseren van de bestaande
inventarisatie van waardevolle objecten in de
deelgemeente. Hierdoor beschikt de VSW nu
weer over een goed en actueel overzicht, dat
als basis kan dienen voor het toekennen van
schildjes en de beoordeling van omgevingsvergunningen. Verder heeft de commissie zich
bezig gehouden met het Stedenbouwkundig
Plan Schiebroek-zuid.
Promotie en Voorlichting
Deze commissie bestaat uit Hilde Vaatstra,
Wil Baghuis, Ank Breugem, Marijke
Zoetemeijer, Ivonne Koedam, Jaap van
Klaveren, Axel de Boer en Wim Meijer. De
commissie nam de organisatie van diverse
evenementen voor zijn rekening:
- op 18 juni was er een excursie naar het
Hoge en Lage Bergse Bos, waar een gids
van Vogelwacht Rotta op meeslepende
wijze vertelde over de natuur, die zo dicht
bij huis te bewonderen valt.
- op 21 juni was de VSW present bij het (eerste) midzomernachtfeest in het Plaswijckpark. Aan de voet van de uitkijktoren was
een stand ingericht met VSW-publicaties
en er werden ﬁlms vertoond uit Hillegersberg en Schiebroek uit vroegere tijden. Bovendien kon men onder leiding van vrijwilligers de (anders gesloten) uitkijktoren beklimmen.
- op het Hillegersbergse jazz-festival van
25-28 augustus was de commissie weer met
een stand aanwezig.
- op 10 september was ter gelegenheid van

Open Monumentendag het Baarhuisje aan
de Ringdijk weer voor publiek opengesteld. Omdat “hergebruik” het thema van
deze dag was, was er deze keer ook een
stand ingericht bij de molen “De Vier
Winden” in Terbregge en had Norman
Langelaan een rondwandeling samengesteld door Terbregge langs verschillende
karakteristieke dorpspanden als de school,
de kerken en pakhuizen, die nu een andere
bestemming hebben gekregen. De rondwandeling werd ook gepubliceerd in “Tussen Wilgenplas en Rotte”, zodat leden die
Open Monumentendag op een andere manier hebben beleefd, deze wandeling op
eigen gelegenheid nog eens kunnen maken.
Verder houdt de commissie nauw contact met
Jan Vermaak, die als webmaster de website
van de VSW: www.vsw.biz. steeds up-to-date
houdt.
Publicaties
Sinds 2010 wordt de uitgave van de VSWpublicaties verzorgd door een aparte commissie: de commissie Publicaties. Deze commissie
bestaat uit Wim Meijer, Wil Baghuis en Iet
Heetman. In 2011 werd hard gewerkt aan het
samenstellen van een boekje over de verschillende raadhuizen, die in de vroeger zelfstandige gemeenten Hillegersberg en Schiebroek
en bij de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek in gebruik zijn geweest. Dit boekje
wordt gemaakt op instigatie van de deelgemeente en zal worden gepubliceerd ter gelegenheid van de opening van het nieuwe raadhuis in 110-Morgen. Bij het schrijven ervan
werkt de commissie samen met de historicus
Theo Zijlstra. Het wordt verlevendigd met
verhalen en anekdotes door Wil Baghuis. Jaap
van Klaveren deed de research.
Daarnaast verzorgde de commissie weer de
uitgave van twee prachtige nummers van ons
verenigingsblad “Tussen Wilgenplas en Rotte”.
De wervingsfolder van de VSW werd geheel
vernieuwd. De commissie is bezig met een
onderzoek of het haalbaar is een boekje uit te
geven over de gebrandschilderde ramen, die in
de deelgemeente nog te bewonderen zijn.

De schildjescommissie
De schildjescommissie heeft dit jaar zijn handen vol gehad om het bestuur te adviseren over
het toekennen van een schildje. De commissie stond daarbij niet voor een gemakkelijke
taak, omdat nader invulling moest worden
gegeven aan de criteria van het nieuwe schildjesreglement van 2010. Er werden dit jaar
maar liefst drie schildjes uitgereikt (zie onder
Bestuur en Leden). De commissie bestond
uit Piet Mulder, Kees van Holst en Tom
Remken. Tijdens de openbare vergadering
op 16 november werd afscheid genomen van
Piet Mulder als voorzitter van de commissie.
Voorzitter Agnes van Zoelen overhandigde
hem het VSW-schildje uit dank voor al het
werk, dat hij in de loop van vele jaren voor de
VSW heeft verzet. Hij werd opgevolgd door
Ton van Hoorn.
De financiële commissie
Deze commissie bestaande uit de heren
Gooszen, Van Rietschoten en Schepel, controleerde de boeken van de penningmeester en
heeft deze in orde bevonden. Aftredend was de
heer Gooszen en in zijn plaats werd gekozen
mevrouw Marijke van Seventer.

Vrijwilligers
Het werk van de VSW zou niet gedaan kunnen worden zonder de vele vrijwilligers, die
zich voor de vereniging inzetten. Alle mensen
die in het bovenstaande genoemd zijn als lid
van het bestuur of een commissie doen dit als
vrijwilliger. Daarnaast moeten genoemd worden de mensen die tweemaal per jaar “Tussen
Wilgenplas en Rotte” bij de leden bezorgen.
Maar ook de mensen, die meehielpen de
VSW-stand van de commissie Promotie en
Voorlichting bij de diverse evenementen te
bemensen. En degenen, die door het schrijven
van een artikel een bijdrage leverden aan ons
blad Tussen Wilgenplas en Rotte. Samen hebben we er weer een goed jaar van gemaakt.
MARIUS HEIJENK,

Secretaris.
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Toelichting van ooggetuige op ﬁlm Operatie Manna

‘Er werden geen
bommen maar
voedselpakketten
afgeworpen’

De bekende Terbreggenaar Henk Dijkxhoorn geeft op de Algemene
Ledenvergadering van 16 mei toelichting bij een amateurﬁlm die vorig jaar
is opgedoken en waar onder meer de voedseldroppings boven Terbregge
op staan. Operatie Manna, uitgevoerd gedurende de laatste oorlogsdagen.
Dijkxhoorn was hiervan als twaalfjarige ooggetuige. De beelden staan op
z’n netvlies gegrift. Nu, anno 2012, speelt Operatie Manna nog steeds een
grote rol in zijn leven. We gingen bij hem buurten voor een gesprek.
Praten met Henk Dijkxhoorn betekent teruggeworpen worden in de tijd. In mijn geval terug
naar de laatste weken van de oorlog, waarin
alles om eten draaide. De verschrikkelijk koude
winter was dan wel voorbij en het voorjaar en
de bevrijding lonkten, maar de honger was
erger dan ooit. Voor mij, zesjarig stadskind,
bijna niet te verdragen. Mijn moeder, die al een
gevaarlijke ﬁetstocht naar familie in Schagen dichtbij Alkmaar - had ondernomen en met het

gekregen eten het ergste hongerleed nog had
kunnen uitstellen, huilde als ze bij de wasbeurt
m’n magere lijfje met de uitstekende ribbetjes
zag. Later zou ze zeggen dat het voor ons geen
week langer had mogen duren. Dan hadden we
het waarschijnlijk niet gered.
Henk Dijkxhoorn was in die tijd een jongen van
bijna twaalf. Hij woonde – woont nog steeds
– in Terbregge. En was daar getuige van

Operatie Manna. Van 29 april tot en met de
eerste meidagen van 1945 werd er tijdens voedseldroppings zo’n 3500 ton voedsel voor de
hongerende bevolking van Rotterdam uit ronkende vliegtuigen naar beneden geworpen.
Henk Dijkxhoorn: “Het was eind april 1945, ik
liep in het land waar grote Lancaster bommenwerpers overkwamen. De luiken gingen open en
ik zag de mensen staan die deze keer geen bommen, maar voedsel naar beneden wierpen. Dat
maakte op mij een geweldige indruk. Echte
honger heb ik niet gekend, we hadden een agrarisch bedrijfje, maar een vetpot was het ook niet.
Dus we waren wel blij met die droppings.”
In de jaren van wederopbouw na de bevrijding
raakte de spectaculaire reddingsoperatie wat
op de achtergrond. Dijkxhoorn: “Het werk
slokte je voor een groot gedeelte op en je staat
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Juichende mensen in Terbregge wuiven
naar drie Lancasters die over hun hoofd
vliegen.(Uit Herinneringen aan een wonder
van Hans Onderwater).

Nadat het voedsel
met mankracht van de velden
van Terbregge was gehaald,
werd het naar Rotterdam gebracht
om te worden gereinigd en uitgedeeld.
(Uit Herinneringen aan een wonder van Hans Onderwater).

Het echtpaar Henk en Janny Dijkxhoorn
begroet tijdens een herdenking veteraan
van Operatie Manna, David Fellowes (links).

niet zo stil bij wat er in het verleden is gebeurd.
Maar bij de 25-jarige herdenking van de bevrijding in 1970, werd ik toch weer herinnerd aan
die barre tijd. Ik mocht het initiatief nemen
om het gedenkraam voor de gevallen strijders
uit de oorlog in ere te herstellen. Ook had ik
het voorrecht om één van de overlevenden die
vier jaar in een onmenselijk kamp had gezeten,
over te halen zijn belevenissen op die herdenkingsdag te komen vertellen.”
Henk Dijkxhoorn was aanwezig op de 50-jarige
herdenking van de bevrijding in 1995 op het
Rotterdamse stadhuis. “Op die dag waren tijdens de feestelijkheden ook veel oud-piloten
van de droppings aanwezig. Door gesprekken
met die mannen ging ik beseﬀen wat het voor
die mensen betekend heeft om na vele jaren
dood en verderf te hebben gezaaid, door de
voedseldroppings duizenden mensen van de

hongerdood te hebben kunnen redden. Ik vroeg
me af waarom er in Rotterdam nog steeds geen
monument voor die mensen was opgericht en
ben me er daarna veel meer in gaan verdiepen.”
Dat verdiepen leidde tot vele contacten met
oud-strijders, briefwisselingen, ontmoetingen
en uitnodigingen tijdens de daarop volgende
herdenkingen. En het zich hard maken voor de
realisatie van een monument. “Het heeft elf jaar
geduurd, tot 2006, eer er een monument kwam.
Iedereen in Terbregge en omgeving kent het,
want het is het voormalige observatorium dat
bij de bouw van de woonwijk Nieuw Terbregge
tijdelijk - voor vier jaar - werd geplaatst. Door
het Operatie Manna monument te integreren
in het observatorium is er een mooi strak eerbetoon ontstaan aan de mensen die ons destijds
met gevaar voor eigen leven gered hebben.”
Henk Dijkxhoorn is blij met het resultaat.

“Maar het heeft natuurlijk veel te lang geduurd
eer het zover was. Bij de herdenking in 2010
waren er nog maar vijf mensen aanwezig die aan
de droppings hadden meegewerkt.”
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van
16 mei gaat Henk Dijkxhoorn een toelichting
geven op de amateurﬁlm die vorig jaar is opgedoken waar beelden van de voedseldroppings
op staan. “Maar ik wil het ook hebben over de
voorbereiding van Operatie Manna, want
die is net zo interessant als de uitvoering.
Ze werden voorbereid door de Britse Air
Commodore Andrew Geddes. In een tijdsbestek van vijf dagen bereidde hij een plan voor
dat tot doel had de eerste levensbehoeften voor
de drie miljoen hongerende mensen in bezet
West-Nederland door middel van bommenwerpers op een tiental velden bij de grote steden af te werpen.”
WIL BAGHUIS
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Meepraten over waardering gebouwen via de website

Eerste ronde actuele
inventarisatie zit erop
De VSW-commissie Studie & Inventarisatie is bezig de monumenten,
monumentwaardige, beeldbepalende en beeldondersteunende gebouwen
in onze deelgemeente volgens de laatste inzichten te inventariseren. De
commissieleden Hans Mani en Gert Jan te Velde vertellen wat een actuele
inventarisatie inhoudt en geven alvast wat resultaten uit de eerste ronde.

De Wilgensingel is een belangrijke drager van het beeld
van dit gedeelte van Schiebroek. De kwaliteit van de
bebouwing is daarom op deze plek extra van belang.

De VSW herijkt de inventarisatie van monumenten, monumentwaardige, beeldbepalende
en beeldondersteunende gebouwen in onze
deelgemeente. Deze inventarisatie heeft voor
het eerst plaats gevonden in de jaren ’70 en is
daarna herzien eind jaren ’90. Nu, weer twintig
jaar later, is het weer hoog tijd voor verwerking
van de nieuwste inzichten van stadsschoon in
Hillegersberg - Schiebroek. Een actuele inventarisatie stelt de VSW niet alleen in staat goed
onderbouwd te reageren op nieuwe ontwikkelingen in de deelgemeente, maar is ook een
belangrijk communicatiemiddel. De eerste
ronde van de inventarisatie is nu afgerond. Alle
panden zijn opnieuw bekeken en gewaardeerd.
Sommige panden zijn afgevallen en nieuwe zijn
toegevoegd. Het resultaat is ingetekend op een
grote kaart van de deelgemeente. En daarmee
begint de discussie pas echt.

De Weissenbruchlaan ter hoogte van de plas. Misschien
wel de belangrijkste publieke plek van Hillegersberg met
ruimte voor de eendjes, festivals, koek&zopie en ontspanning en daarmee een onderdeel van het collectieve
bewustzijn van Hillegersberg.

Gemeentelijke en Rijksmonumenten worden
gewaardeerd met vier sterren. Daarna volgen de
´monumentwaardige´ panden met drie sterren. Maar wanneer is iets monumentwaardig?
Is een pand in een historische kern belangrijker dan een pand in een minder specifieke
omgeving? En wat is de meerwaarde van
paden die onderdeel zijn van een belangrijke
stedenbouwkundige structuur? Moeten we
stedenbouwkundige elementen apart waarderen? Allemaal relevante vragen waar we het de
komende tijd over willen hebben. Een discussie die we niet binnenskamers willen voeren,
maar vooral ook met de leden van de VSW.
Daarom zetten we de inventarisatie op de
VSW website www.vsw.biz. Met behulp van
de reacties van de leden kan de inventarisatie
dan continu worden aangevuld. Op die wijze
blijft de waardering van de stedenbouwkun-

Bergplein: onderdeel van een woningbouwensemble,
enigszins verscholen in Hillegersberg. Eenvoudige,
terughoudende architectuur en stedenbouw, maar
waardevol en kwetsbaar.

dige kwaliteiten in onze deelgemeente actueel.
Monumentwaardig
Om in de stemming te komen, alvast wat eerste resultaten uit de actualisatieronde. Gelukkig is er een toenemende belangstelling voor
het behoud van historische objecten. Het aantal beschermde monumenten in Rotterdam
neemt gestaag toe en de Open Monumentendag trekt ieder jaar een groot aantal belangstellenden. Zo ontvangt de VSW elk jaar weer
veel geïnteresseerden in ons gemeentelijk
monument, het voormalige Schiebroekse
begraafplaatsje met baarhuisje aan de Ringdijk.
Maar hoe is het gesteld met de monumenten
in onze deelgemeente? En hoe groot is de kans
dat monumentwaardige panden een formele
status krijgen als gemeentelijk of rijksmonument? Op de VSW-inventarisatie van 1990
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stonden in totaal 67 monumentwaardige panden. Op de nu geactualiseerde lijst blijft de teller
steken op 35. Wat is er met de overige panden
gebeurd?
Veertien panden zijn door de beoordelaars
afgewaardeerd en van de lijst afgevoerd. De
redenen hiervoor zijn van verschillende aard.
Soms is een pand met een verbouwing ernstig
verminkt en soms is een beoordelaar het niet
eens met een eerder toegekende kwaliﬁcatie.
Daar staat tegenover dat ook zeven panden zijn
opgewaardeerd en aan de lijst toegevoegd. Per
saldo dus een afname van zeven panden. Het
slechte nieuws is dat de afgelopen twintig jaar
acht monumentwaardige panden zijn gesloopt.
Deze panden stonden in aantrekkelijke historische gebieden als de Rotte, Straatweg en
Grindweg en zijn vervangen door nieuwbouw.

Onderdeel van historisch lint: Straatweg 8.

Het laatste voorbeeld betreft het recent gesloopte pand aan de Hoge Limiet 187. Maar er
is ook goed nieuws: zeventien panden zijn van
de lijst verdwenen omdat ze zijn opgewaardeerd
tot gemeentelijk of rijksmonument. In 1990
hadden in de deelgemeente slechts elf objecten
de status van rijksmonument. Dat zijn er nu
achttien. Daar zijn ook nog achttien gemeentelijke monumenten aan toegevoegd, zodat het
aantal objecten met een erkende monumentenstatus meer dan verdrievoudigd is. Zo zijn we op
de goede weg.
Genoeg reden dus om nog eens kritisch naar
onze (voorlopige) lijst met monumentwaardige
panden te kijken! Graag vernemen we ook uw
mening. U kunt reageren via de VSW website.
Vijfde categorie
Eén van de nieuwe inzichten in de herijking

van 2012 is het belang van stedenbouwkundige
elementen en de mate waarin die bijdragen aan
de kwaliteit van de woonomgeving van onze
deelgemeente in het algemeen en die van de
gebouwen in het bijzonder: singels, linten, pleinen, waterpartijen, parken. De commissie Studie
& Inventarisatie stelt aan de VSW voor om in de
beoordeling een vijfde - stedenbouwkundige categorie (naast bovengenoemde vier object
categorieën) in het leven te roepen om deze kwaliteit benoembaar en bespreekbaar te maken.
De stedenbouwkundige setting is enerzijds een
zelfstandig element dat los staat van de architectonische waardering van individuele panden, anderzijds heeft de setting veel invloed op
de waardering van het individuele pand.
Hetzelfde pand aan een mooie singel vertegenwoordigt een hogere waarde dan hetzelfde

Ook de Grindweg is een historisch lint.
Hier: Grindweg 19.

pand in een smal straatje. “Locatie, locatie en
locatie” is niet voor niets een natuurlijk niet
helemaal serieuze oneliner van makelaars als het
gaat om waardebepaling van panden. Andersom
geldt dat de kwaliteit van aangrenzende panden
van een groter belang is aan een belangrijke singel of doorgaande route (het “visitekaartje van
de deelgemeente”) dan in een achteraf straatje,
waar bijna niemand komt. De VSW waardeert
daarmee apart de kwaliteit van stedenbouwkundige elementen die meer dan gemiddeld het
beeld van onze deelgemeente in positieve zin
bepalen. De VSW krijgt zo een extra instrument in handen om gefundeerd het gesprek aan
te gaan met burgers en deelgemeente over de
kwaliteit van onze leefomgeving. De VSW zal
dus veranderingen aan deze beeldbepalende
stedenbouwkundige elementen zwaarder
beoordelen dan ontwikkelingen daarbuiten.

De algehele herijking van de inventarisatie zal
later dit jaar aan de VSW worden voorgelegd
inclusief een degelijke onderbouwing, maar op
het gebied van de stedenbouwkundige elementen (categorie V) moet u vooral denken aan:
- singels: Breedveldsingel, Donkersingel,
Meidoornsingel, Kastanjesingel, Lindesingel, Wilgensingel en Wilgenlei
- waterpartijen: Bergse Achter- en Voorplas,
Rotte
- parken: Lage Berge Bos, Berg- en Broekpark, Melanchtonpark, Meidoornweide,
Schiebroeksepark
- (oude) linten: Kleiweg, Ringdijk, Hoge en
Lage Limiet, Prinsemolenpad, Straatweg,
Molenlaan, Grindweg, Dorpsstraat
Opvallend genoeg kent onze deelgemeente geen
pleinen die het beeld in “meer dan gemiddelde

Boterdorps Verlaat 13 valt ook in categorie V.

zin” bepalen. Het enige plein dat we kennen is
misschien het Rododendronplein, dat niet uitblinkt in schoonheid en voor een deel doodse
pleinwanden kent (hoek met de Peppelweg met
de dichte gevels van een drogisterij; het gebouw
de Piramide). Aan de andere kant is dit misschien ook niet zo opvallend; immers Rotterdam
is nooit de stad van de pleinen geweest. Mooie
openbare ruimtes kent onze deelgemeente
natuurlijk zeker: de groengebieden en waterpartijen zijn fantastische plekken en wat te denken
van de Weissenbruchlaan aan de plas?
Laten we ons vooral bewust worden van de
stedenbouwkundige kwaliteiten van onze
deelgemeente en de kwetsbaarheid die dat in
zich draagt. De VSW draagt haar steentje bij
om die te bewaken.
GERT JAN TE VELDE EN HANS MANI
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Vervolg ruimtelijke ontwikkelingen in Hillegersberg (9)

‘We pleiten voor een
lange tunnel’
Tineke van Oosten (VSW-lid) en Jack Fens (bestuurslid) hebben de
krachten gebundeld, ofwel hun columns samengevoegd tot één artikel.
Op deze manier houden ze de Tussen Wilgenplas & Rotte-lezer op de
hoogte van de ontwikkelingen in Hillegersberg. Daarbij gaat het om grote
en kleine zaken in de wijken van de deelgemeente. Beiden schrijven op
persoonlijke titel.

betekening door een deurwaarder, waarin staat
dat de wijk de ontwikkelaar verantwoordelijk
acht voor alle negatieve gevolgen van de bouw
op woningen in de omgeving. De aanzegging
is ondertekend door 315 huishoudens.

A13/A16 een slepende zaak
Bestemmingsplan Kern en Plassen
Dit bestemmingsplan dat de gemoederen zo
lang heeft bezig gehouden is nu onherroepelijk.
De belangrijkste zaken waar de VSW, de vereniging Kern en Plassen, de vereniging Bergse
plassen en de stichting Berg en Broek op hebben ingezet zijn de grootschalige wijzigingsbevoegdheden voor het winkelcentrum op het
Cosseeterrein en de drie torenﬂats op de Van
de Valk locatie. Helaas heeft de rechter voornamelijk geoordeeld dat de gemeente voldoende
afweging heeft kunnen maken, er is niet inhoudelijk getoetst.
Het resultaat is dat er voor het Cosseeterrein nu
een wijzigingsplan kan worden ingediend. Dit
werd tot op heden door de deelgemeente in het
eerste kwartaal van 2012 verwacht. Belangrijk is
dat de rechter heeft bevestigd dat ook in het
kader van het wijzigingsplan aangetoond moet
worden dat er voldoende ruimte is voor winkels.
We wachten vol spanning de ontwikkelingen af.
De wijzigingsbevoegdheid voor de Van der
Valk locatie is vernietigd, wegens een procedurefout van de gemeente inzake de groenstrook
langs de CNA Looslaan. Op dit moment is de
gemeente bezig om het bestemmingsplan te
repareren. Verwacht mag worden dat dit in de
loop van het jaar in procedure zal komen.
Wij wachten de ontwikkelingen af. Maar niet
met stil zitten. Inmiddels is onder de vlag van

De bewonersorganisatie Oud-Hillegersberg
een commissie grondwater opgericht.

Grondwater
De commissie Grondwater van de Bewonersorganisatie Oud Hillegersberg doet onderzoek
naar de ontwikkelingen van het grondwater,
het beheer en de bedreigingen door eventuele
bouwputten voor diepe parkeergarages. De
commissie wordt begeleid door de ingenieursbureaus Fugro en Deltares. De commissie overlegt met het deelgemeentebestuur, gemeentewerken en het hoogheemraadschap. De belangrijkste conclusies tot op heden zijn:
De paalrot in de wijk is veroorzaakt door grondwaterstandsverlagingen als gevolg van grote onttrekkingen bij bouwprojecten in de binnenstad (50
cm!), door oppervlaktewaterverlaging in de Bergse
Plassen (30 cm!) en lokaal door lekkende riolen
(dit laatste is in een eerdere rubriek uitgelegd).
Grote bouwputten kunnen, als er onvoldoende
maatregelen worden genomen, desastreus zijn
voor houten palen van veel woningen in de
omgeving. Maar ook woningen op staal gefundeerd, dat wil zeggen zonder palen met een
verbrede voet direct dragend op de ondergrond, kunnen te lijden hebben van heiwerkzaamheden en/of grondwatervariaties.
De bewonersorganisatie heeft aan de ontwikkelaar van Cossee een aanzegging gedaan via

Zoals u ongetwijfeld bekend, is nu het plan om
de A13/16 bovengronds aan te leggen, op
maaiveldniveau in de open lucht om Schiebroek heen, onder de Grindweg door. Daarna
in een gesloten bak bovengronds, afgedekt met
grond en “groen” achter het Molenlaankwartier, en vervolgens in een tunnel onder de
Rotte door en via het Terbregseveld aan te
sluiten op de A16.
De ruimtelijk-kwalitatieve bezwaren hiertegen
zijn de beperkte verbinding tussen Schiebroek en
de zogeheten Vlinderstrik en daarnaast de enorme
ingreep in het Bergse Bos. Hierdoor ontstaat een
ruïneuze kaalgeslagen doorbraak en moeten veel
bomen verdwijnen. Deze “dijk” veroorzaakt een
enorme ruimtelijke barrière tussen Hillegersberg
en dit bos, maar ook de aantasting van de
Rotteoevers bij deze - te korte - tunnel.
Wij pleiten er dan ook onder meer voor om
een lange tunnel te maken, waardoor het landschappelijke beeld van de Rotte met haar
oeverstroken blijft behouden, en daarna op een
laag niveau weer aan te sluiten op het overige
snelwegentraject, dus niet op vijftien meter
hoogte Ommoord passeren. Er is begrip over
het feit dat een ondergrondse tunnel (te) kostbaar is, maar een half verdiepte ligging zou de
pijn al veel verzachten, en ook de verdere aansluitingen onder de Grindweg en de Rotte
vergemakkelijken.
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De Hoge Limiet 187, een gemiste kans.

Hoge Limiet 187
De VSW heeft eveneens bezwaar gemaakt
tegen de voorgenomen sloop van een woning
aan de Hoge Limiet 187. De Hoge Limiet is
een waardevol historisch lint waar het proﬁel
en de bebouwing tot nu toe heel gaaf is gebleven. In het vastgestelde beeldkwaliteitplan van
de deelgemeente Hillegersberg Schiebroek
wordt de Hoge Limiet dan ook benoemd als
onderdeel van de te behouden ´historische
ho ofdstr uctuur´ van Hil le g ersb erg
Schiebroek.
Er wordt vastgesteld dat de geschiedenis van
het zich verstedelijkend platteland op de Hoge
Limiet nog manifest aﬂeesbaar is, maar dat het
door nieuwe ontwikkelingen zou kunnen verdwijnen. Terecht gaat het bestemmingsplan
“110 Morgen” dan ook uit van behoud van
deze kwaliteiten en heeft het een conserverende werking. Ook in de Gemeentelijke
Koepelnota Welstand is de Hoge Limiet
gewaardeerd als “historisch lint” en van groot
belang voor de identiteit van dit stadsdeel.
Hoge Limiet 187 is (was) een pand uit 1922
en een fraai voorbeeld van landelijke boerderijen uit die periode, en opgenomen in de
VSW inventarisatie van monumenten,
gewaardeerd als “monumentwaardig”. Het is
het dan ook onbegrijpelijk dat zo’n karakteristiek pand zou moeten worden gesloopt omdat
de woning verouderd, bouwkundig matig en

De slopers hebben hun werk gedaan.

niet duurzaam genoeg zou zijn. Voor zeer veel
panden in historische kernen zou dan precies
hetzelfde gelden.
De VSW heeft daarom ook direct bezwaar
aangetekend tegen de sloopvergunning, maar
voordat dit aan behandeling zou toekomen
was het pand al gesloopt, naar onze mening
een duidelijk geval van onterechte verlening
van een sloopvergunning. Het argument van
de deelgemeente was dat het geen wettelijk
beschermd monument is. Er is dan ook heel
veel, dat wij als van historisch en ruimtelijk
belang achten, “vogelvrij” en speelbal van
nieuwe ontwikkelingen. Het is niet voor niets
dat de VSW, en ook haar “grote zusterorganisatie” Roterodamum zich thans inspant om
dergelijke historische linten een meer beschermend gemeentelijk beleid te geven.

Kastanje Oude Raadhuislaan
In de deelgemeenteberichten lazen wij, dat
door de deelgemeente vergunning is verleend
voor het kappen van de Kastanjeboom aan de
Oude Raadhuislaan 32, omdat de boom te
dicht op de bebouwing zou staan en moet wijken voor nieuwbouw. Het bestuur van de
VSW heeft hiertegen bezwaar aangetekend,
omdat wij van mening zijn dat een dergelijke
boom van groot belang is voor de ruimtelijke
kwaliteit. Onze bezwaren zijn zowel procedureel als inhoudelijk van aard.

Procedureel: De vergunning is afgegeven,
omdat de boom te dicht op de bebouwing zou
staan (kennelijk dus al vele tientallen jaren
zonder probleem) en vanwege een te bouwen
woning met een te renoveren (uitbreiden) achterbouw (loods).
Voor zover ons bekend is tot heden alleen de
aanvraag voor een bouw(omgevings)vergunning ingediend, maar zijn nog geen verdere
procedures in gang gezet en is ook nog geen
(bouw)vergunning verleend.
De deelgemeente loopt hier wel erg snel op de
feiten vooruit en heeft de vergunning dus heel
voorbarig afgegeven. Gaat de bouw niet door,
dan is de “vogelvrije” boom ten onrechte verdwenen. Beter zou zijn om een dergelijke vergunning pas te verstrekken na verlening van
een bouwvergunning, na afronding van alle
procedures en kort voor de start bouw.
Bovendien is het de vraag, of de boom voor de
nieuwbouw moet wijken omdat, voor zover
ons bekend, er op de plaats van de boom geen
bouw is gepland maar parkeerplaatsen.
Beleidsregels bij dergelijke aanvragen geven aan
dat afweging van de belangen moet plaatsvinden in casu het belang van het rooien versus
behoud van kwaliteit, dus “nee”, tenzij er zwaarwegende omstandigheden de velling rechtvaardigen. Nu niet is aangetoond, dat de boom
moet wijken voor nieuwbouw en de boom al
jaren op deze plek dicht bij bebouwing heeft
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gestaan zonder dat iemand er blijkbaar last van
had, is naar onze mening niet aangetoond, dat
één van de betreﬀende criteria op basis waarvan
een rooivergunning kan worden verleend van
toepassing is, noch dat er zwaarwegende
omstandigheden aanwezig zijn die het rooien
rechtvaardigen en dient op basis van het algemene uitgangspunt het antwoord van de deelgemeente te zijn “nee”.
Inhoudelijk: het is een schitterende monumentale boom waar je uiterst zorgvuldig mee moet
omgaan, omdat 100 jaar groei in een uur volledig
teniet kan worden gedaan. Dergelijke bomen
zijn er niet veel in Rotterdam en ons inziens in
de deelgemeente al helemaal niet.
In de bomenstructuurvisie van de gemeente
Rotterdam is de lijst van geïnventariseerde
bomen niet bedoeld als een limitatieve opsomming, maar als vertrekpunt voor deelgemeentelijk beleid rond monumentale bomen. In de
Visie Groen die de deelraad in 2007 heeft aangenomen staat als streefbeeld voor de historische
locaties (zoals de dorpskern van Hillegersberg):
karakteristieke beplantingen (!) behouden.
Naar onze mening bestaan er meer redenen om
de boom op te nemen in het bestand van bomen
die beschermwaardig zijn, dan om op dit moment
een vergunning af te geven deze te kappen; reden
waarom wij hebben verzocht het besluit een kapvergunning af te geven te vernietigen.
NB: de commissie Beroep en Bezwaar van de
Deelgemeente heeft op 27 maart dit bezwaar
behandeld. De commissie zal het DB adviseren het bezwaar ongegrond te verklaren omdat
volgens de bestaande beleidsregels de boom
niet als “monumentaal” kan worden aangemerkt. Alleen de dikte is onvoldoende; ook de
situering, het belang voor het stadsbeeld en het
landschap zijn relevant.
Wel zal de commissie adviseren het begrip
“bruikbare” bouwvergunning scherper te formuleren zodat pas zou mogen worden gekapt
na afhandeling van alle (bezwaar)procedures.

De kastanje in de winter.

Moet deze enorme kastanje verdwijnen
voor een parkeerplaats?

TINEKE VAN OOSTEN EN JACK FENS
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Ooggetuige van een
catastrofe
Bestuurslid Iet Heetman heeft het
bombardement van Rotterdam op 14
mei 1940 als meisje van tien
meegemaakt. Op de Algemene
Ledenvergadering van 16 mei geeft ze
een ooggetuigenverslag. Maar eerst
vermeldt ze de koele cijfers:

Op 10 mei 1940 viel voor zonsondergang het
Duitse leger Nederland binnen. Voor Rotterdam
hield dat in dat het vliegveld Waalhaven gebombardeerd werd. In de directe omgeving ervan
werden parachutisten gedropt. Watervliegtuigjes
landden op de Maas. Als eerste werd al snel het
Noordereiland door de Duitsers veroverd.
Bij de Maasbruggen werd hun opmars echter
gestuit. Er werd fel gevochten door onze
befaamde en geëerde mariniers. Zo ontstond op

De markering van de brandgrens
bestaat uit meerdere onderdelen: LEDarmaturen, iconen van de vlam en een
viertal zitobjecten.

10 mei het zogenaamde Maasfront. Nederlandse
militairen beschoten het eiland en Britse en
Nederlandse luchtaanvallen probeerden het tij
te keren maar misten helaas de Maasbruggen. De
bommen kwamen neer in de Maas en op het
Noordereiland.
De tegenstand van de Nederlanders viel de
Duitsers kennelijk tegen en zo werd er besloten
tot een bombardement. Op 14 mei om 13.27
uur bombardeerden de Duitse Heinkels de historische binnenstad van Rotterdam. Dat duurde
ongeveer tien minuten maar het effect was
enorm . Da g enlang
brandde de stad.
Ongeveer 850 mensen
kwamen daarbij om. De
bommen, maar vooral de
brand, verwoestten 25.
000 woningen en 11.000
andere panden. Een
oppervlakte van 258 ha
lag in puin, 80.000

Rotterdammers werden dakloos.
Maar wij, echte Rotterdammers, begonnen de
volgende dag al met puinruimen. Op 18 mei
1940 kreeg stadsarchitect ir W. G. Witteveen
opdracht een wederopbouwplan te maken. Alle
maatregelen die voor realisering nodig waren,
werden genomen. Op 4 oktober 1940 werd het
eerste plan gepresenteerd. Het resultaat kennen
wij allen!
Hoewel in de loop van de voorbije zeventig jaren
ontelbaar veel herdenkingsplechtigheden werden gehouden, onderzoeken gedaan en heel veel
boeken en rapporten verschenen, nam het college van burgemeester en wethouders in 2006
het besluit een project te starten om de brandgrens van het bombardement officieel vast te
stellen en met een duidelijke markering zichtbaar
te maken.
De brandgrens, samengesteld aan de hand van
historische kadastrale kaarten en de kaart van
het Verwoeste Gebied uit 1940 werd op 14 mei
2010 opgeleverd en vastgesteld. Met gietijzeren
noppen met een reliëf van de plattegrond van de
verwoeste stad in kleur aangegeven in het trottoir, wordt het ons mogelijk gemaakt aan de
hand van een wandelkaart de omvang van de
catastrofe na te lopen en te bevatten. Het helpt
ons ook de “nieuwe stad” binnen de oude stad
beter te begrijpen.
Tot zover gaat het over koele cijfers die ik uit het
Juryrapport en de Wandelkaart van de gemeente
Rotterdam heb geput. De menselijke en emotionele kant van het verslag blijft onbesproken. Als
meisje van tien jaar heb ik het echter van dichtbij
zelf meegemaakt en ben ik aan de dood ontsnapt. Daarover wil ik u op de Algemene
Ledenvergadering van 16 mei graag vertellen.
IET HEETMAN-VAN RIEL,

ooggetuige.
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Drie schildjes uitgereikt

Twintig jaar oud project
alsnog beloond
Op de najaarsvergadering in november 2011 werden door portefeuillehouder Arian Pleizier de oorkondes
uitgereikt die bij de bekende VSW-schildjes horen. Eén pand, een woonboot en een woningbouwproject werden
gewaardeerd met een schildje. Op 28 april werd een schildje aangebracht aan de ‘Witte boerderij’ aan de
Terbregse Rechter Rottekade 172. Op 2 juni krijgt de woonboot, gelegen aan de Terbregse Rechter Rottekade
27 een schildje. Waar en wanneer een schildje bevestigd wordt aan het renovatieproject Cassandrastraat en
omgeving, in 1991 gerenoveerd door bouwvereniging Onze Woning, was bij het ter perse gaan van deze Tussen
Wilgenplas & Rotte nog niet bekend. Hieronder de argumenten uit het juryrapport van de Schildjescommissie.
Eén van de manieren waarop de VSW zich
inzet voor de kwaliteit van onze ruimtelijke
omgeving is door goede voorbeelden te
onderscheiden met een schildje. Daarbij
wordt niet alleen gekeken naar het verleden of
naar geslaagde restauraties van hoe het ooit
eens was. In 2010 is het schildjesreglement
veranderd, in die zin, dat nu ook markante
moderne panden, die zich onderscheiden
door hun architectonische kwaliteiten en een
verantwoorde inpassing met respect voor de
omgeving, met een schildje onderscheiden
kunnen worden.

In 2011 zijn drie schildjes weggeven: één waarbij bijzondere zorg is besteed aan het herstel
van een oude woning, één voor een in recente
tijden gerealiseerd werk en één die volgens de
huidige maatstaven al 20 jaar geleden had
moeten worden toegekend, maar wat toen niet
kon, omdat het schildjesreglement daar toen
nog niet in voorzag.
Na de wijziging van het schildjesreglement
wordt dat nu ingehaald. Een schildje gaat naar
het project Cassandrastraat en omgeving:
de restauratie van 108 portiekwoningen in
110 Morgen, gebouwd in de jaren vijftig.

Cassandrastraat en omgeving in 110 Morgen.
Gerenoveerd in 1991door bouwvereniging
Woning.

Kenmerkend voor dit type woningen is, dat ze
zeer slecht geïsoleerd zijn. Om dit te verbeteren heeft in 1991 een renovatie plaatsgevonden, waarbij de schil van de portiekﬂats is aangepakt.
Citaat uit het rapport van de schildjescommissie: “Aan de voorkant zijn kunststof kozijnen
bezet met dubbelglas aangebracht. De kopgevels zijn afgewerkt met een isolatiepakket van
steenwol. De achtergevel is voorzien van een
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vliesgevel die samengesteld is uit verticale
constructie-elementen, afgehangen aan hijsstukken op het dak die karakteristiek zijn vorm
gegeven. Tussen de constructie- elementen zijn
horizontale dragende delen met accentkleur
aangebracht, de sparingen zijn ingevuld met
aluminium puien in een wat meer anonieme
afgegrijsde kleur. Als doorval-beveiliging is tussen de verticale constructie-elementen over de
volle breedte een dubbel buiswerk aangebracht, voorzien van een accent-kleur.
Hierdoor is een vliesgevel gecomponeerd met
een karakteristiek uiterlijk, achtergevels als
dominerend en als zeer karakteristiek voor dit
stukje wijk te benoemen.”
De schildjescommissie beoordeelt deze aanpak voor de bouwblokken als schildjeswaardig
gezien de durf waarmee de achtergevels zijn
aangepakt en de beheersing die getoond is bij
de voorgevels. De bouwblokken karakteriseren
en domineren het karakter van dit stukje wijk.
Daarmee voldoen zij aan de criteria uit het
Schildjesregelement 2010, dat zij als markante
architectonisch werken kunnen worden aangemerkt, die zich onderscheiden door hun
architectonische kwaliteiten en een verantwoorde inpassing met respect voor de omgeving. De oorkonde, behorend bij het schildje,
zou op de najaarsvergadering aan bouwvereniging Onze Woning, die deze renovatie heeft
uitgevoerd, worden uitgereikt aan vertegenwoordigers van de corporatie. Echter de mensen van Onze Woning zaten in de verkeerde
zaal van Lommerrijk. Waar, hoe verwarrend en
toevallig, eveneens een mevrouw Koedam (bij
de VSW het lid van de Schildjescommissie die
Onze Woning had uitgenodigd de oorkonde
in ontvangst te komen nemen) aanwezig bleek
te zijn.

Onopvallende woonboot
Het tweede schildje ging niet naar een pand,

maar naar een woonboot. Aan de Terbregse
Rechter Rottekade 27. De schildjescommissie
toonde zich verrast door de ontspannen verschijningsvorm van deze woonboot, die vrij
recent is gebouwd. De boot is van belang, juist
doordat hij niet opvalt. “Een groot volume is
klein en aﬂeesbaar gemaakt, bovendien goed
passend in de omgeving; het materiaal- en
kleurgebruik is daarop afgestemd. In een
gesprek met de bewoonster bleek, dat zij het
ontwerp van deze boot zelf heeft gemaakt en
dat daar zorgvuldige afwegingen aan ten
grondslag lagen, met name voor de omgeving.”
Hiermee voldoet de boot naar het oordeel van
de commissie aan de eisen, die in het
Schildjesreglement worden gesteld om als
“recente gerealiseerd werk” voor een schildje
in aanmerking te komen. De eigenaren, de
heer en mevrouw Scholtes, namen op de
najaarsvergadering de oorkonde in ontvangst.

Witte boerderij
En het derde schildje werd – net als het tot nu
toe al jaren gebruik was - uitgereikt voor de
bijzondere zorg, die is besteed aan de instandhouding en herstel van een al langer bestaand
bouwwerk: de gerenoveerde ”Witte boerderij”
aan de Terbregse Rechter Rottekade 172.
Overgebleven uit een ver verleden, blijkt het

De ”Witte boerderij” aan de Terbregse Rechter
Rottekade 172 is zeker monumentwaardig.

één van de oudere boerderijen te zijn met een
flink volume. Daarna is het overigens als
wagenmakerij en bakkerij in gebruik geweest.
De schildjescommissie heeft geconstateerd dat
de eigenaars historisch besef hebben: zij hebben het pand goed onderhouden en de karakteristieke daklijst hersteld, zodat het historische karakter onaangetast is gebleven.
Hoewel de commissie zich afvraagt of het nu
echt een bouwwerk van “cultuur-historisch,
dan wel sociaal belang” is, werd het bij eerdere
VSW-inventarisaties met overtuiging aangemerkt als een “bijzonder object“, dat zeker
“monumentwaardig” is. Gezien de zorg, waarmee de restauratie heeft plaatsgevonden, adviseerde de schildjescommissie een schildje voor
dit object toe te kennen. De eigenaren, de heer
en mevrouw Nijland, hebben de bijbehorende
oorkonde tijdens de najaarsvergadering in ontvangst genomen.
WIL BAGHUIS

De onopvallende woonboot aan de
Terbregse Rechter Rottekade 27 verraste
de Schildjescommissie.
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Bomen over bomen in de wijk
Bladeren met bloemen
van heel dichtbij..

Een
verrassende
vondst
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 veertiende
boompje op: de Parrotia Persica.

De meerstammige Parrotia
in het Beatrixplantsoen

Bij mijn dagelijkse wandeling, onder meer door
het Beatrixplantsoen, zag ik tot mijn grote verbazing plotseling de vruchtbeginsels van de
parrotia persica voor mijn neus; ik kom er toch
zo vaak langs en deze boom was me nog nooit
opgevallen.

Het Beatrixplantsoen bestaat uit groepjes
bomen afgewisseld, zoals een plantsoen hoort
te zijn. Het onderhavige groepje bomen staat
aan de straatkant, daar waar de Mesdaglaan
eindigt (zie plattegrond). De parrotia staat
weggemoffeld tussen zomereik en els en het

lijkt onwaarschijnlijk dat-ie daar bewust is neergezet. Het lijkt erop dat het een zaailing betreft
die daar opgekomen is in de tijd dat de
gemeente het sortiment van eik, beuk, haagbeuk en els heeft geplant.
De boom is meerstammig, hetgeen ongebruikelijk is bij deze soort; mogelijk is er in zijn
vroege jeugd overheen gemaaid, wat meerstammigheid in de hand werkt.
De bladeren lijken veel op die van de toverhazelaar (Hamamelis), waarmee dus verwarring
mogelijk is. Overigens hoort de parrotica tot
dezelfde familie (Hamamelidaceae). In
Nederland is het een vrij zeldzame verschijning.
Oorspronkelijk hoort hij thuis in Noord Iran
en de Kaukasus.
In het najaar verkleuren de bladeren fraai helderrood. Verder hebben de bladeren ook enige
gelijkenis met beukenbladeren; de fraaie, grijze
gladde stam zou ook van een beuk kunnen zijn.
Een in het oog lopend verschil met de beuk is
dat de stam op schilderachtige wijze afschilfert
waardoor – net als bij de plataan – mooie kleureﬀecten ontstaan. De schors breekt in plakjes
af waardoor een lichtgroene onderlaag bloot
komt.
De bloeiwijze is onooglijk: een bosje rode
meeldraden in een behaard omwindsel opgesloten. Men moet er speciaal op letten, anders
ziet men het over het hoofd. De vruchtjes
bestaan uit één centimeter grote, bruine nootjes in groepjes van drie tot vijf. Het is een interessante kleine boom die bij ons niet veel hoger
dan acht meter zal worden. De kroon is
schermvormig.
Het hout is in de Kaukasus zeer geliefd, omdat
het zo sterk is en ijzerhard. Men noemt de
boom dan ook ter plaatse ‘ijzerhout’.
NB. Bij mijn weten is er op slechts nog één
plaats deze boom te zien, namelijk in een privétuin op de hoek van de Ballegooijsingel/Jan
Weijnslaan.
FRANS PRINS.
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‘Raadhuizenboekje’ werd Gebouwen van Gezag

Wie heeft er geen
voetstappen liggen
Het bestuur van de VSW zal tijdens de Algemene
Ledenvergadering - met gepaste trots - de pas
verschenen uitgave van de VSW, ‘Gebouwen van
Gezag, wie heeft er geen voetstappen liggen in de
raadhuizen van Hillegersberg en Schiebroek’,
presenteren. Het boek zal op de avond van 16 mei
uiteraard ook gekocht kunnen worden.
De officiële presentatie van het boek viel
samen met de feestelijke opening van het
nieuwe deelraadskantoor aan de Argonautenweg op 21 april. Niet helemaal toevallig omdat enkele jaren geleden, nadat gekozen was voor nieuwbouw in 110-Morgen,
vanuit de deelgemeente aan de VSW het
verzoek was gedaan een boekje te maken
over de diverse raadhuizen die Schiebroek
en Hillegersberg hebben gekend. Een initiatief dat door de VSW met beide handen
werd aangegrepen.
Het splinternieuw deelraadskantoor, de
aanleiding dus voor het maken van het
boek, vormt het sluitstuk van een lange
reeks gemeentehuizen. Raadhuizen die als
bestuurlijk centrum dienden voor de zelfstandige gemeenten Hillegersberg en Schiebroek en
later, na de annexatie in 1940 door Rotterdam,
van de (deel)gemeente. Het boek Gebouwen van
Gezag vertelt de geschiedenis van die gemeentelijke onderkomens.
Het nooit uitgevoerde plan voor
een raadhuis met de allure van
een jachtslot aan de Weissenbruchlaan.

Het vertelt de historie van het Oude Raadhuis aan de Kerkstraat,
gebouwd op de fundamenten van een eeuwenoud ‘raadhuys’, van het
krakkemikkige pandje aan de Kleiweg tot de in containers gevestigde
noodvoorziening. Onbekende en overbekende raadhuizen, zoals de
voormalige deelgemeentesecretarie aan de Straatweg/ hoek C.N.A.
Looslaan. Want wie heeft in dat 19e eeuwse raadhuis geen voetstappen

liggen en er bijvoorbeeld zijn paspoort of rijbewijs laten verlengen,
een geboorte aangegeven of is er misschien getrouwd? Ook het nooit
gerealiseerde plan voor de bouw van een gemeentehuis aan de
Weissenbruchlaan, dat de benaming ‘jachtslot’ dicht nabij kwam, komt
aan bod.
Wat Gebouwen van Gezag extra leuk maakt is het feit dat behalve de
geschiedschrijver ook verschillende ‘gebruikers’ van de raadhuizen aan
het woord komen. In een aantal interviews vertellen zij over hun bijzondere betrokkenheid met de diverse locaties.
Zo haalt Elly Noordam herinneringen op aan
de tijd dat ze als kind woonde in het voormalig
raadhuis aan de Ringdijk, nu bekend als de
Muziekschool. Mijmeren de oud-padvinders
Robin von Weiler en Jan Ooms over het spannende oude raadhuis in de Kerkstraat waar hun
Futengroep was gevestigd. Kijken Iet Heetman
en Margot Leeninga terug op de roerige jaren
De omslag van
‘Gebouwen van Gezag’.

waarin ze werkzaam waren in de deelgemeentesecretarie aan de Straatweg/hoek C.N.A.
Looslaan. Mede door deze verhalen worden
de voormalige ‘gebouwen van gezag’ weer tot
leven gebracht.
De strenge titel ‘Gebouwen van Gezag’
wordt verzacht door de subtitel: ‘Wie heeft
er geen voetstappen liggen in de raadhuizen
van Hillegersberg en Schiebroek’. Het antwoord op deze retorische vraag laat zich
raden: bijna iedere inwoner van de deelgemeente heeft het raadhuis aan de C.N.A.
Looslaan, of de containers aan de Melanchtonweg wel eens bezocht.
Ook de Muziekschool aan de Ringdijk, voormalig gemeentehuis van
Schiebroek, is bij velen bekend.
‘Gebouwen van Gezag’ is voor €11,50 bij diverse boekwinkels in
Hillegersberg en Schiebroek te koop.
WIL BAGHUIS
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Een boek van gewicht, een naslagwerk

De omslag van
“Schiebroek doet mee!”.

Meer dan een
dorpsgeschiedenis
Sinds enige tijd ligt in de winkel het
boek ”Schiebroek doet mee!”
geschreven door Margot Leeninga.
Aanleiding vormde de fototentoonstelling
“De Kijkdoos” die in september 2008 onderdeel was van de deelgemeentelijke manifestatie
“Schiebroek doet mee!”, en is samengesteld op
basis van onderzoek en gesprekken met bewoners. Na twee jaar voorbereidend en uitvoerend werk is het recent verschenen. Het leest
als een chronologische encyclopedie over
Schiebroek van ambacht tot tuinstad; een
dorp in de luwte van de grote stad..

Het boek is meer dan een knusse dorpsgeschiedenis; het voorziet de ontwikkelingen in
Schiebroek van een context. Vaak is dat een
Rotterdams kader zoals de al tientallen jaren
slepende discussie over de aangrenzende
luchthaven. Maar ook ontwikkelingen in
Nederland, zoals de toestroom van gastarbeiders, en mondiaal zaken zoals de energiecrisis
in de jaren zeventig komen aan de orde.
“Schiebroek doet mee!” is meer dan een leesboek, het is een naslagwerk. Voorbeelden zijn
onder andere het gebouw Arcadia - later
Brandaris - tot aan de sloop toe, de opkomst
en teloorgang van open jongerensociëteit

Nullis Petrii, de komst van de tram en andere
verkeersperikelen.
Het boek, met een stevige kartonnen omslag,
is een aanrader, niet alleen voor (oud) inwoners van Schiebroek, maar voor al degenen die
geïnteresseerd zijn in de Rotterdams-Schiebroekse geschiedenis.
JACK FENS
Het is te koop voor € 19,95 bij boekhandel Coelers
op de Peppelweg en bij De Plantage aan de Bergse
Dorpstraat.
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Zesde lustrum
voor drie
bruine beuken
Wij lopen er misschien dagelijks aan voorbij, merken ze niet
op, daarom wil VSW-lid Ank Breugem graag de aandacht
vestigen op de drie bruine beuken op de kop van de
Strekkade en de Weissenbruchlaan.
Deze drie beuken, in een driehoekvorm, staan er al vanaf het begin van
de tachtiger jaren. Al bijna dertig jaar. Ank Breugem is er blij mee. Ze
vroeg aan degene die de bomen heeft laten planten, Jannes Mulder,
waarom hij destijds voor drie bruine beuken gekozen heeft.
Jannes Mulder: “Een bijzondere boom via de Gemeente ergens laten
planten, dat is leuk! De eerste keer was dertig jaar geleden in Ommoord.
Al het groen daar was toen snel groeiend en een beetje saai. We verhuisden naar Hillegersberg waar veel bomen stonden maar nog geen rode
beuken. Vandaar deze drie op de kop van de Strekkade en de
Weissenbruchlaan. Het mooie van dit stel is dat de takken zo laag hangen. Alles dankzij onze uitstekende Dienst Groenvoorzienigen.
Vorig jaar wilden we een bijzondere boom voor de nieuwe winkel van
Albert Heijn laten zetten. Maar helaas, er lagen veel te veel kabels in de
grond. Dus toen maar verder op langs de Grindweg aan het water even
voor de kruising met de Molenlaan. De boom staat er na een jaar goed
bij. Vraag me niet hoe de boom heet, iets met tulpen. Wel weet ik dat
de bladeren heel raar van vorm zijn. Onze keuze hebben we op de bladvorm gebaseerd. Je begrijpt, we zijn voor een verzorgde buitenruimte.”
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Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge
Inventarisaties

Andere uitgaven van de VSW

De Kerkstraat en Omgeving - Een bijzonder gebied in Hillegersberg;

Gebouwen van Gezag

een proeﬁnventarisatie van de historische stedebouwkundige kwaliteiten; september 1993.
Inventarisatie, Monumenten en andere Historische Gebouwen in

Kijk op de wijk

Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge; maart 1994.
De Grindweg - Een bijzonder gebied in Hillegersberg; een inventari-

satie 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 inventarisatie 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).

Wandel- en fietstochten
Tempelen & begraven
Het Geluk van de Rotte
Van Hildegaersberch gheboren
Van Boven Bekeken

Wie heeft er geen voetstappen
liggen in de raadhuizen van
Hillegersberg (€ 11,50)
Een bundeling verhaaltjes over
bijzondere plekken in onze
deelgemeente (€ 6,50)
Een mapje met 8 wandel- en ﬁetstochten in de deelgemeente (€ 5,00)
Bekende en onbekende kerken en
begraafplaatsen in de wijk (€ 6,50)
Een bloemlezing op de Rotte - met
veel kleurenfoto’s (€ 13,50)
Kanttekeningen van een columnist
uit de Middeleeuwen (€ 12,50)
Luchtfoto’s Hillegersberg/
Schiebroek (€ 15,90)

Opeens vielen wij
onder de Coolsingel

van Anton Stapelkamp

Deze uitgaven zijn koop bij:
- Plantage Benissimo, Bergse Dorpsstraat 122, 3054 GG Rotterdam
- Boekhandel Coelers, Peppelweg 128a
- Donner, Lijnbaan 150
- Bruna, Kleiweg 147
- Bruna, Argonautenweg 5e

Uitgave van de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud
Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge - nr. 1-2012
Voor de inhoud zijn verantwoordelijk:

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

Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud
Postbus 35054 - 3005 DB ROTTERDAM
Tel: 010-4654775
E-mail : vswhst@hotmail.com
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Aan dit nummer werkten verder mee:
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