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Uitnodiging Lustrumreceptie
Zaterdag 24 november 2012

In Lommerrijk aan de Straatweg 99, aanvang programma 15.00 uur
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De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud 
Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge bestaat 

35 JAAR 
en nodigt u van harte uit voor haar

LUSTRUMRECEPTIE
op zaterdag 24 november 2012 

in Lommerrijk, Straatweg 99 

Op de voorpagina: aquarel van het gerestaureerde kerkhofhek geschilderd door Jack Fens.

Geen traditionele najaarsbijeenkomst 
dus met een agenda en een duidelijk begin- en eindtijdstip, 

maar een informele lustrumviering waarvan enkele punten vaststaan: 

U bent welkom vanaf 15.00 uur;

15.30 uur:  Toespraak van voorzitter Agnes van Zoelen, 
gevolgd door de uitreiking van de eerste inventarisatie-CD 
en uitreiking van de oorkonde die behoort bij het VSW-schildje, 

16.15 uur: Lezing door de bekende geschiedschrijver Chris Mast, 
17.30 uur: (On)o�  cieel einde;

we hopen nog op gezellige nablijvers,
18.00 uur: Lustrumfeestje afgelopen, de deuren van de zaal gaan sluiten.

Gedurende de feestelijke middag:  hapjes, drankjes en muziek.
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Voorwoord voorzitter

35-Jarig jubileum: 
een feestje!
Als we terugkijken hoe de vereniging ooit is begonnen, namelijk als een kleine, maar actieve groep 
verontruste burgers, dan kunnen we trots zijn op waar we nu staan. In de loop der jaren is het leden-
aantal fors uitgebreid, zijn er voor de diverse taken commissies opgericht, komt er twee keer per jaar 
een interessant tijdschri�  uit en hebben we een heel actuele website. Kortom, we zijn een springle-
vende vereniging en ons werk is nog steeds broodnodig.

Waar hebben we ons het afgelopen jaar onder meer mee bezig gehouden?
Het bestemmingsplan Kern en Plassen waar we met drie andere verenigingen hebben opgetrokken, 
loopt nog steeds. Er wordt nu door wethouder Karakus gezocht naar mogelijkheden om recht te 
doen aan het burgerinitiatief voor beschermd stadsgezicht - dat destijds unaniem door de raad is 
aangenomen - omdat het concept “beschermd stadsgezicht” intussen is afgescha� .  

De commissie Studie & Inventarisatie hee�  dit jaar een geactualiseerde beoordeling gemaakt voor 
onze hele deelgemeente wat betre�  beschermwaardige panden. Dit kan waardevolle input leveren 
voor toekomstige bestemmingsplannen.

En niet in de laatste plaats: onze doelstelling om in dit lustrumjaar de restauratie van het hek van 
het baarhuisje gerealiseerd te hebben, is volledig gelukt. Mevrouw Jantine Kriens, wethouder van 
Rotterdam, uit wier handen we in 2008 de vrijwilligersprijs mochten ontvangen,  kwam persoonlijk 
het  prachtige gietijzeren hek aan de Ringdijk o�  cieel openen. Dit vond plaats op een zonovergoten 
Open Monumentendag. Verderop in dit nummer kunt u een verslag hierover nalezen.

De novembervergadering, zoals u die van ons gewend bent, willen we deze keer gebruiken om ons 
35-jarig lustrum met u te vieren. Deze keer niet een avond met lezingen, maar een feest met muziek 
onder het genot van een hapje en een drankje in Lommerrijk op zaterdagmiddag 24 november. 
Diverse “hoeken” van de zaal zullen wij inrichten om het werk van onze vereniging te presenteren. 
U zult verrast zijn.

We hopen met u allen het glas te mogen he� en op ons jubileum.

AGNES VAN ZOELEN, voorzitter VSW
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Het werk is er één 
van lange adem

Gemeenteraadsleden werden in 2008 
uitgenodigd het mooie kern- en 

plassengebied van nabij te bekijken.

Overzicht van vijf jaar VSW

Het eerste dat opvalt als je naar onze bezigheden 
in de afgelopen vijf jaar kijkt, is dat het werk van 
de VSW werk van lange adem is. De achtereen-
volgende jaarverslagen laten zich soms lezen als 
een feuilleton, waarin bij stukjes en beetjes verder 
wordt verteld over “hoe het verder ging” met de 
onderwerpen, die in een vorig jaarverslag al waren 
aangeroerd. Neem nou bijvoorbeeld de laatste 
mijlpaal die we hebben gevierd: de opening van 
het gerestaureerde toegangshek van de begraaf-
plaats aan de Ringdijk. Elders in dit nummer 

wordt hier ruimschoots aandacht aan besteed. In 
2008 werd het gerestaureerde Baarhuisje onder 
grote belangstelling in gebruik genomen door 
wethouder Karakus en door de deelgemeente aan 
de VSW ter beschikking gesteld als vergader- en 
archiefruimte. In hetzelfde jaar werd het door het 
college van burgemeester en wethouders tot 
gemeentelijk monument verklaard. En als klap 
op de vuurpijl werd de VSW ook nog in 2008 
uitgeroepen tot winnaar van de Rotterdamse 
Vrijwilligersprijs, als een goed voorbeeld van 

duurzaam vrijwilligerswerk. Het bestuur besloot 
meteen het aan deze prijs verbonden geldbedrag 
(€ 7500) te besteden aan de restauratie van het 
hek. Maar zoals u in het verslag over de restauratie 
van het hek kunt lezen, heeft het tot 2012 
geduurd, eer wethouder Kriens (degene die ons 
ook de vrijwilligersprijs had overhandigd)  het 
hek eindelijk o�  cieel kon openen. 
Een ander voorbeeld is de gang van zaken rond 
het bestemmingsplan Kern en Plassen. Meteen 
na het verschijnen van het eerste concept in 
2007 organiseerde de VSW een discussie-
avond, waarbij zo’n 200 aanwezigen duidelijk 
maakten, dat zij het niet eens waren met de 
ideeën om de tuinen en de landtongen aan de 
Straatweg te bebouwen en op de plek van 
Lommerrijk en Plaswijck hoogbouw toe te 
staan. Het bestuur bracht deze zienswijze 

In een jubileumnummer past een historisch overzicht. Wat heeft de vereniging 
in die tijd allemaal gedaan en welke hoogtepunten zijn er bereikt? Op onze 
website (www.vswhst.biz) vindt u een uitgebreid overzicht van de panden, die 
door toedoen van de VSW in de 35 jaar van zijn bestaan zijn gered. Dat hoeven 
we hier niet nog eens te herhalen. Daarom zullen we ons in dit artikel beperken 
tot de activiteiten in de laatste vijf jaar en daar zo nodig wat dieper op ingaan.
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mondeling en schri� elijk aan het deelgemeen-
tebestuur over. 
Bovendien diende de VSW samen met de 
Vereniging tot Behoud van Kern en Plassen en de 
Vereniging De Bergse Plas begin 2008 een bur-
gerinitiatief in om dit gebied tot beschermd 
stadsgezicht te verklaren. Het werd door ruim 
800 mensen ondertekend en het werd het eerste 
burgerinitiatief in de Rotterdamse geschiedenis, 
dat unaniem door de gehele gemeenteraad 
werd gesteund. 
Met zo’n resultaat is het verleidelijk te denken, dat 
de strijd is gewonnen en dat de kwaliteiten van 
het Kern- en Plassengebied tot in verre geslachten 
zijn gewaarborgd. Maar zo werkt het dus niet. 
Het college kreeg van de minister te horen, dat  
het rijk geen beschermde stadsgezichten meer 
aanwijst en dat de gemeenten dat voortaan zelf 
maar moesten doen, door in een bestemmings-
plan vast te leggen wat ze willen beschermen. De 
gemeenteraad stemde echter in met een bestem-
mingsplan dat grootschalige ontwikkelingen bij 
restaurant Plaswijck, op het Cossee-terrein en aan 
de Straatweg niet uitsloot. De Raad van State 
veegde na twee jaar alle inhoudelijke argumenten 
van de indieners van het burgerinitiatief van tafel 
en concludeerde dat verreweg het grootste deel 
van het bestemmingsplan gewoon vastgesteld 
kon worden (op onder meer de wijzigingsbe-
voegdheid bij het Plaswijckrestaurant na). In 
september van dit jaar stelde het college voor, dit 
dan maar uit het bestemmingsplan weg te laten 
en gewoon via een project-bestemmingsplanne-
tje te regelen.  De VSW hee�  de raad erop gewe-
zen, dat op deze manier zowel het burgerinitiatief 
als het raadsbesluit worden genegeerd. De wet-
houder hee�  inmiddels toegezegd te laten uitzoe-
ken wat de juridische mogelijkheden zijn om hier 
toch nog iets aan te doen.  Na meer dan vier jaar 
blijven we dus nog steeds afwachten!
In september 2012 werd, zoals beloofd, ook de 
Welstandsnota herzien en het Beeldkwaliteit plan 
Kern en Plassen daarin opgenomen. En deze keer 
mochten wij tot onze grote vreugde vaststellen, 
dat bijna alle voor de VSW belangrijke punten 
hierin waren overgenomen. Maar omdat het 
bestemmingsplan altijd voorgaat op de 
Welstandsnota, blij�  van primair belang wat er 
uiteindelijk over het bestemmingsplan wordt 
besloten.

Ik hoop van harte, dat u niet afgehaakt bent bij 
het lezen van het bovenstaande. Ik heb hier 
alleen mee proberen aan te geven, dat je voor 
het werk van de VSW uithoudingsvermogen 
nodig hebt. Maar ons doel: te voorkomen dat 
verdwijnt wat wij waardevol vinden in onze 
deelgemeente en daarmee bij te dragen aan de 
kwaliteit van onze leefomgeving, is dat waard.

Om te weten wat er dan waardevol is, heeft de 
VSW van het begin af aan inventarisaties uitge-
voerd om één en ander in kaart te brengen. 
Natuurlijk moeten deze inventarisaties af en toe 
“ge-update” worden, omdat er van alles verandert. 
Dat hee�  de Commissie Studie en Inventarisatie 
het afgelopen jaar gedaan en het resultaat daarvan 
ziet u in dit nummer en kunt u met hen bespreken 
bij de jubileumviering in Lommerrijk. 
De VSW probeert de leden op de hoogte te hou-
den van de informatie over ons werkgebied en 
van inspirerende voorbeelden elders. Zo werden 
er lezingen gehouden over onder andere de 
archeologie van Hillegersberg, hergebruik van 
kerkgebouwen, moderne architectuur in 
Hillegersberg, ontstaan en ontwikkeling van 
Schiebroek, het werk van stadsarchitect W.N. 
Rose, hoe maak je een winkelstraat (weer) aan-
trekkelijk, de betekenis van historische linten, de 
Tweede Wereldoorlog in onze omgeving. 
Er verschenen drie nieuwe publicaties: over de 
middeleeuwse Hillegersbergse dichter Willem 
van Hildegaersberch, over het opgaan van de 
gemeente Hillegersberg in de gemeente 
Rotterdam en  over de panden, die ooit in het 
deelgemeentegebied als raadhuis hebben 
dienst gedaan. Daarnaast werden excursies 
georganiseerd, onder meer naar het gerestau-
reerde voormalige Raadhuis aan de CNA 
Looslaan. Hier was zoveel animo voor, dat het 
onmogelijk was alle belangstellenden tegelijk 
te ontvangen en er een tweede excursie geor-
ganiseerd moest worden. 
Om bijzondere inspanningen om een bepaald 
pand te behouden of te restaureren te waarde-
ren, kent de VSW sinds jaar en dag een schildje 
toe. In 2010 werd het schildjesreglement ver-
anderd, waardoor nu ook een schildje kan 
worden uitgereikt aan moderne panden, waar-
bij bijzondere aandacht is besteed aan de archi-
tectuur en de inpassing in de omgeving. Er 

werden de laatste vijf jaar in totaal zes schildjes 
toegekend: drie keer voor een geslaagde restau-
ratie; twee maal voor een modern pand en één 
keer voor de geslaagde aanpassing van een 
naoorlogs � atcomplex aan de moderne tijd. 

Een overzicht van recente activiteiten van de 
VSW is niet volledig zonder te noemen, dat de 
VSW doorlopend een oogje in het zeil houdt 
bij het verlenen van vergunningen om te slo-
pen, te kappen of te (ver)bouwen. Soms met 
succes, soms niet. De ene keer blijkt een pand 
al gesloopt te zijn, of een boom gekapt, voordat 
de ingediende bezwaren naar behoren zijn afge-
handeld. De andere keer blijkt de regelgeving 
ons toch in de steek te laten bij het beschermen 
van elementen die wij waardevol vinden. Zoals 
pasgeleden nog bij ons bezwaar tegen de sloop 
van Hoge Limiet 15: sinds kort blijkt er zelfs 
geen vergunning meer nodig te zijn voor de 
sloop van een pand, dat in het bestemmings-
plan nog als “beeldbepalend” staat aangemerkt. 

Maar tot slot wil ik u een tweetal successen niet 
onthouden. Mede door toedoen van de VSW is 
voorkomen, dat het voormalige Raadhuis aan de 
CNA Looslaan zou worden verminkt door een 
veel te grootschalige aanbouw. Of daar alles mee 
gewonnen is, zal nog moeten blijken, omdat de 
huidige huurder van het pand (een kinderop-
vangcentrum) plannen hee�   om de historische 
tuin (die voor de rechter mede aanleiding was de 
nieuwbouw niet toe te staan) drastisch te gaan 
herinrichten. Maar er is goede hoop dat in goed 
overleg hiervoor een aanvaardbare oplossing kan 
worden gevonden. En tenslotte: de VSW hee�  
er altijd sterk op aangedrongen dat Huize 
Bergsteyn, dat moest wijken voor de bouw van 
het complex op de hoek van de Argonautenweg 
en de Grindweg, op een andere plek zou worden 
herbouwd. En zowaar: dit jaar kwam de bouw 
gereed. Niet precies zoals het vroeger was. Dat 
bleek niet te kunnen, omdat de bouwregels 
inmiddels nogal veranderd zijn. Maar wel duide-
lijk herkenbaar en een goed voorbeeld dat eer-
bied voor de geschiedenis en modern leefcom-
fort elkaar absoluut niet hoeven uit te sluiten. 

MARIUS HEIJENK,

secretaris
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Ank Breugem bekijkt met Dirk Klamer zijn tekeningen die afgedrukt werden 
in de eerste decennia jaargangen van de Tussen Wilgenplas & Rotte.

Twee oprichters kijken 35 jaar terug

‘ Het was een periode 
vol elan’
“Ja, ik heb altijd veel getekend”, zegt Dirk Klamer terwijl hij de eerste 
jaargangen van de Tussen Wilgenplas & Rotte doorbladert. Ze staan vol 
met door de oud-architect getekende afbeeldingen van markante plekjes 
of gebouwen die destijds - in de jaren zeventig -  aanleiding vormden om 
getekend te worden. Vaak hete hangijzers, waar door de VSW aandacht 
voor werd gevraagd. Aan de hand van die oude, gestencilde A4’tjes 
kijken de VSW-oprichters Dirk Klamer en Ank Breugem terug in de tijd.

De 35 jaar bestaande VSW hee�  een voorge-
schiedenis, waarin Dirk Klamer een belangrijke 
rol speelde. Samen met Ank Breugem zoeken 
we hem op, om hem naar die beginperiode te 
vragen. Hijzelf is een man van weinig woorden, 
maar gelukkig is echtgenote Sjoukje bij het 
interview aanwezig. Zij hee�  zich altijd wel op 
de achtergrond gehouden, maar weet toch veel 
bijzonderheden uit die tijd te vertellen en zo 
het geheugen van de anderen aan te vullen. Al 
pratend komen ze met z’n drieën een heel eind.

Lang voor de oprichting van de VSW was Dirk 
Klamer al bezig met het stelselmatig in kaart 
brengen van karakteristieke, markante en 
monumentale panden in zijn woonwijk, het 
Kleiwegkwartier. Op zijn inventarisatiewan-
delingen werd hij vaak vergezeld door ambte-
naar De Roy van Zuydewijn. Klamer: “Hij was 
in dienst bij de gemeente, afdeling Stads-
ontwikkeling, maar ook persoonlijk geïnteres-
seerd in monumenten. Dat was dus in een tijd 
dat bij de overheid voor monumenten weinig 
belangstelling bestond. Behoud van waarde-
volle panden had geen prioriteit. Integendeel, 
er was eerder een dreiging van sloop.” Zo 
kwam de gemeente met het plan een aantal 
oude boerderijen aan de Erasmussingel te slo-
pen. Dankzij acties van het mede door Dirk 
Klamer opgerichte Initiatiefcomité Kleiweg-
kwartier (IK) konden twee huisjes worden 
gespaard. “Ze staan er nu nog.” Ook het pand 

aan de Straatweg/ hoek Johan de Wittlaan kon 
door IK-acties behouden blijven.
Ank Breugem was eveneens lid van het IK. 
“De acties van het IK waren gericht op het ves-
tigen van aandacht op misstanden op planolo-
gisch gebied. Er werden bijvoorbeeld brieven 
geschreven naar de gemeente en deelraad. 
Reacties op bestemmingsplannen. In de begin-
tijd van het IK zijn we zelfs naar de Raad van 
State geweest om de sloop van Lommerrijk 
tegen te houden. Tijdens die procedure brak 
er brand uit in Lommerrijk. Er was geen red-
den meer aan, het pand moest gesloopt wor-
den. Toen was de strijd beslist. Maar de hoog-
bouw, die door de gemeente gepland was, 
kwam er niet voor in de plaats.” 

Oprichtingsvergadering
Uit het IK kwam – aangevuld met andere betrok-
ken wijkbewoners - de werkgroep Stedebouw-
kundig Wijkbehoud voort die zich op 8 december 
1976 onder grote belangstelling in Castagnet 
presenteerde met een voorlichtingsavond. De 
namen van degenen die in de voorbereidingsgroep 
VSW zaten, worden moeiteloos opgelepeld: Jan 
Zanstra, Jan van Arkel, Dick Carlier, Jack Fens, 
Leen Kok en uiteraard Ank (Tuijnenburg Muijs-)
Breugem en Dirk Klamer zelf. 
Op donderdag 15 september 1977 werden 
belangstellenden uitgenodigd voor de oprich-
tingsvergadering van de Vereniging Stede-
bouw kundig Wijkbehoud. De uitnodiging 

ging vergezeld van een brief vol enthousiaste 
toekomstplannen en een oproep om mee te 
werken aan het in stand houden van het 
‘eigene’ van de wijk. De gebouwen, het groen, 
het landschap. “Waarbij het geenszins onze 
bedoeling is om alleen het ‘oude’ te behouden; 
er moet ook vooruit gedacht worden over de 
toekomst van ons woon- en leefgebied als 
onderdeel van de grote stad Rotterdam,” ver-
meldde de brief onder meer.  
Ank Breugem: “In mijn herinnering was het 
een periode vol elan. Iedereen scheen het gevoel 
te hebben van: dat gesloop moet stoppen en 
ook al die nieuwbouw. En we boekten ook 
resultaat. Bijvoorbeeld bij het Bijdorpplan dat 
aanvankelijk twee maal zo hoog zou worden. 
We hebben de sloop van de Adriaanstichting 
weliswaar niet tegen kunnen houden - niet 
alles lukte - maar het bouwplan Bijdorp werd 
wel lager. En net als nu stond ook de Hoge 
Limiet regelmatig als punt op de agenda van-
wege het slopen en het bouwen daar.”
Beide oprichters bewaren goede herinneringen 
aan die begintijd. Klamer: “Het mooie was de 
samenwerking die ontstond. Bijvoorbeeld in 
de strijd met de gemeente. Je voelde je niet 
meer zo alleen staan. In je eentje ben je zo 
machteloos Je ziet wat er gebeurt en je kunt er 
niets aan doen, want voor de gemeente was het 
ver van hun bed. Soms krijg ik het idee dat ze 
er nu niet meer zo bovenop zitten. Dat er niet 
zoveel acties meer zijn.”
Ank Breugem is het niet helemaal met hem 
eens: “Waar jij ooit mee begonnen bent: het 
inventariseren van waardevolle panden in de 
wijk, is weer volop door de huidige commissie 
Studie & Inventarisatie opgepakt. In feite is dat 
toch één van de belangrijkste activiteiten van 
de Vereniging. De basis voor behoud.”

WIL BAGHUIS.
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De eerste schildjespanden uit 1980 opnieuw belicht

‘Alle zeven staan er 
verrassend goed bij’
Piet Mulder, oud-voorzitter van de schildjescommissie, 
is in de VSW-archieven gedoken. Op zoek naar de 
eerste schildjesuitreiking. Die was in 1980. Zeven 
schildjes werden toen toegekend. Mulder heeft de 
destijds onderscheiden panden opnieuw 
gefotografeerd.

1.  Terbregse Rechter Rottekade 240.

Boerderij uit de achttiende eeuw, met dwarshuis onder hoog 
pannen-schilddak. Rechts een opkamer. Vensters met zesruit 
schuiframen. Werd in 1976-1977 geheel gerestaureerd. In 
november 1980 werd de verenigingsoorkonde verleend en het 
schildje op de gevel aangebracht. 
BEOORDELING: ‘Goed gerestaureerde boerderij, gaaf in totaal en in detail.’

2. Straatweg 244.

Woonhuis Rozenberg. In 1973-76 door de huidige eigenaar 
geheel gerestaureerd. In zeer goede staat. In november 1980 
werd de verenigingsoorkonde verleend en het schildje op de 
gevel aangebracht.
BEOORDELING: ‘Bijzonder zorgvuldig onderhouden geheel van pand en tuin.’

3. Grindweg 93. 

Woonhuis De Jongenjoris. Daterend uit 1878, werd in 1975-1976 
door de eigenaar geheel gerestaureerd. In november 1980 werd 
de verenigingsoorkonde verleend en het schildje op de gevel 
aangebracht.
BEOORDELING: ‘Goed gerestaureerde boerderij.’
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‘Alle zeven staan er 
verrassend goed bij’

Piet Mulder: “Zie de ‘Tussen Wilgenplas en Rotte’ nummer 6 van 1981. 
Opvallend zijn de zeer  uitvoerige, vaak historische omschrijvingen in 
1981 ter motivering van de toekenning.
Het goede voorbeeld van zeven schildjes in 1980 en het jaar daarop vijf 
schildjes, is  niet meer gevolgd. Na 1981 is het maximale aantal schildjes 
in één jaar slechts drie geweest, soms zelfs maar één of helemaal geen.
In deze zomer, dus na 32 jaar, zijn door mij de eerste zeven schildjespan-
den van de weg af gefotografeerd, immers panden verdienen een schildje 
door hun voorgevel. Alle panden staan er verrassend goed bij. 
Vergeleken met de foto’s uit 1983 in VSW “Gebouwd in de wijk” van 
Jack Fens, zijn de panden qua uiterlijk niet veranderd. Vanzelfsprekend 
kunnen gevels in dezelfde vormgeving zijn gerenoveerd, maar wel kun-

nen zij- en achtergevels gewijzigd of uitgebreid zijn, evenals verbouwin-
gen binnenshuis.  
Op vijf panden is nog  het VSW schildje aanwezig, op twee niet: 
Diamantweg 11 en Grindweg 93, beide zijn verkocht.  Bij de foto’s staan 
de omschrijvingen van de panden zoals vermeld in ‘Tussen Wilgenplas 
en Rotte’ nummer 6.
Opmerkelijk kreeg  Diamantweg 11 een schildje omdat de eigenaar 57 
jaar lang voor goed onderhoud van zijn pand in de oorspronkelijke staat 
gezorgd had. De gevels van de vele identieke woningen in de straat zijn 
alle op verschillende wijze veranderd.”

PIET MULDER,

juli 2012 

4. Grindweg 47. 

Woonhuis Hildegaerde. Daterend uit 1910. In 1979 werd het 
vervallen huis door de eigenaar grondig gerestaureerd. In 
november 1980 werd de verenigingsoorkonde verleend en het 
schildje op de gevel aangebracht.
BEOORDELING: ‘Goed gerestaureerde boerderij.’

5. Boterdorpse Verlaat. 

Woonhuis daterend uit 1907. In 1979-1980 door de eigenaar 
geheel gerestaureerd. Ofschoon het interieur grondig werd 
veranderd, is het uiterlijk niet aangetast.
In november 1980 werd de verenigingsoorkonde verleend en het 
schildje op de gevel aangebracht. 
BEOORDELING: ‘Mooi, monumentwaardig huisje, prima onderhouden.’ 

6. Diamantweg 11.

Woonhuis daterend uit 
1923. Gehonoreerd met 
de verenigingsoorkonde 
en het schildje in 1980, 
omdat de eigenaar het 
huis 57 jaar lang steeds 
goed heeft 
onderhouden en in de 
oorspronkelijke 
toestand heeft 
behouden.
BEOORDELING: ‘In  de sector 
van de kleine woningen een 
goed onderhouden pand 
en één van de weinige dat 
in de oorspronkelijke staat 
is gebleven.’

7. Straatweg 101. 

Woonhuis Zonnerijk, daterend uit het midden van de 19e eeuw. 
Werd zorgvuldig in stand gehouden, zowel wat betreft het 
exterieur als het interieur. Schildje en verenigingsoorkonde 
werden in november 1980 uitgereikt.
BEOORDELING: ‘Zeer goed onderhouden pand, geheel in zijn karakteristieke 
waarde gelaten.’

9
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Hek waaiert weer uit 
als in 1903
Het gerenoveerde, gietijzeren hek van het kerkhofje aan de Ringdijk werd op Open Monumentendag door wethouder 
Jantine Kriens geopend. Na deze offi ciële handeling konden de glazen prosecco geheven worden: het was feest. 
Bestuurslid Wim Meijer schetst in grote lijnen het verhaal van de restauratie. 

De operatie baarhuisje zou pas voltooid zijn wan-
neer ook het smeedijzeren hek weer in oude luister 
zou zijn teruggebracht. Dit hee�  het bestuur van 
de VSW altijd voor ogen gestaan. Nadat de grote 
renovatie van het baarhuisje klaar was hebben wij 
op brede schaal subsidie en bijdrages gevraagd 
voor een totale renovatie van het hekwerk. 
Er werden de nodige toezeggingen gedaan, maar 
het ging langzaam. Ook de leden werd gevraagd 
een bijdrage te leveren. Als basis en startkapitaal 
hebben wij de geldprijs, die verbonden was aan 
het uitroepen van de VSW tot vrijwilligersorga-
nisatie van het jaar 2008, ingezet.
In 2011 – aan het eind van de winter - werd dui-
delijk dat wij het benodigde bedrag zouden gaan 
halen. Er kon een begin worden gemaakt met de 
selectie van een aannemer voor de fundering en 
een restaurateur voor het hekwerk. 
Voorliggende o� ertes waren soms twee jaar oud 
en in het verleden stond dat garant voor hogere 

prijzen bij opdracht. Gezien de crisis was dit nu 
juist andersom. Na de onderhandelingen bleek 
dat er een � kse “marktkorting” te bedingen was 
ten opzichte van de oude prijs. Het gaf ons de 
mogelijkheid om binnen het budget ook de 
twee verdwenen “waaiers” aan de uiteinden 
van het hek te realiseren. Deze waaiers ston-
den gelukkig op de originele tekeningen die op 
wonderbaarlijke wijze door Chris Mast in het 
Gemeentearchief gevonden werden. 
De bedrijven die werden geselecteerd waren 
Van der Vegt uit Meerkerk, gespecialiseerd in 
smeedwerk en Balk Bouw Rotterdam voor de 
fundering. Behalve de prijs, die een rol speelde, 
bleek ook de eerste indruk de juiste: met beide 
bedrijven viel goed te praten en te werken. Het 
hekwerk werd in stukken afgevoerd, de oude 
fundering werd uitgegraven, er werd geheid, 
op de palen werd een betonnen balk gestort, op 
de balk werden opzetstukken bijgestort en uit-

eindelijk kon het totaal gerenoveerde hekwerk 
inclusief de gerepareerde letters “Gedenk te 
Sterven” aangevoerd en geplaatst worden.
Met vereende krachten, om op Open Monu-
mentendag klaar te kunnen zijn, werd daarna 
de straat “netjes” gemaakt en er werd extra grind 
aangevoerd. Geen gemakkelijke klus omdat het 
hek natuurlijk waterpas staat en de stoep ter 
plekke a� oopt.
Als feestelijk slot werd het hek op 8 september 
jongstleden door wethouder Jantine Kriens officieel 
geopend. Er kwamen veel belangstellenden op af. 
Wij hopen dat we samen met u in lengte van 
jaren van het prachtige hek kunnen genieten.
Van de subsidiegevers willen wij noemen de 
Stichting Bevordering van Volkskracht, Elise 
Mathilde Fonds, Gemeente Rotterdam met 
name Afdeling Begraafplaatsen, Deelgemeente 
Hillegersberg-Schiebroek en de Stichting Berg 
en Broek. WIM MEIJER

Restauratie kerkho� ek in beeld
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Hilde Vaatstra maakte een fotoreportage van de restauratie van het hek. Ze bezocht 
daarvoor het bedrijf Van der Vegt in Meerkerk, dat gespecialiseerd is in smeedwerk, en 
volgde Balk Bouw Rotterdam bij het aanbrengen van de fundering en het plaatsen van het 
hek. Elf foto’s uit haar reportage zijn op deze pagina’s afgedrukt.
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Wijkbehoud staat letterlijk weer op de kaart

Klus leidt tot ferme 
discussies

Voor deze actualiseringsklus moesten meer 
dan duizend panden opnieuw beoordeeld 
worden. In weer en wind zijn de commissiele-
den eropuit getrokken en in het voorjaar zat de 
eerste ronde van het werk erop. Dat gaf vervol-
gens aanleiding tot ferme discussies en nieuwe 
inzichten. Eén van de nieuwe inzichten was 
dat moderne (naoorlogse) architectuur vrijwel 
volledig ontbrak, terwijl daar ook waardevolle 
objecten bij zitten. Een ander inzicht was het 
belang van de relatie tussen gebouwen en 
belangrijke stedenbouwkundige elementen als 
singels, linten, pleinen, waterpartijen en par-
ken. Een pand aan een mooie singel vertegen-
woordigt nu eenmaal een hogere waarde dan 
hetzelfde pand in een achteraf straatje.

Nieuwe criteria
Deze inzichten gaven niet alleen aanleiding tot 
een aanvulling van de lijst met nieuwe panden, 
maar ook tot een actualisering van de beoor-
delingscriteria. Een waardering is nu eenmaal 
geen vaststaand gegeven. Opvattingen over 
kwaliteit en schoonheid zijn voortdurend aan 
verandering onderhevig. 
De waarde van objecten in de deelgemeente is 
nu bepaald aan de hand van drie criteria: 
1. de architectonische waarde
2.  de stedenbouwkundige of landschappelijke 

waarde
3. de historische of maatschappelijke waarde. 

Dat betekende dat er een tweede beoorde-
lingsronde noodzakelijk was om vast te stellen 
wat de bijdrage van de panden aan de drie cri-
teria is. Elk criterium kan daarbij met 0 tot 3 
punten gewaardeerd worden. De totale waar-
dering bestaat uit een optelling van deze pun-
ten en kan dus variëren van 0 tot 9 punten. 
Ieder object met 3 of meer punten is opgeno-
men in de VSW inventarisatielijst. Daarbij 
worden 3 categorieën onderscheiden:
3-5 punten: beeldondersteunend
6-7 punten: beeldversterkend
8-9 punten: beeldbepalend
De gemeentelijke en rijksmonumenten vallen 
buiten deze waarderingsschaal en vormen een 
aparte, vierde categorie. 

VSW waarderingskaart
Om te kunnen zien waar de waardevolle ele-
menten zich bevinden, zijn alle objecten inge-
tekend in de ‘VSW waarderingskaart’ van de 
deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. Op 
deze kaart zijn ook de belangrijkste steden-
bouwkundige elementen opgenomen, zodat 
ook de relatie tussen object en omgeving zicht-
baar is. Om de kaart op pandniveau te kunnen 
bekijken is echter een erg grote kaart nodig. 
Daarom is de kaart op een CD gezet. Daarmee 
kan iedereen de kaart met een PC of laptop op 
elk gewenst schaalniveau bekijken. Daaraan is 
ook de totale inventarisatie met de beoorde-

ling van de objecten en een toelichting op de 
beoordelingscriteria toegevoegd. Dat geeft 
iedereen de mogelijkheid te reageren met aan-
vullende informatie, met voorstellen voor her-

Vorig jaar werd aangekondigd dat de ´keurmeesters´ van de VSW-
commissie Studie en Inventarisatie een enorme klus op zich hadden 
genomen: het actualiseren van de inventarisatielijst van waardevolle 
gebouwen in onze deelgemeente. De VSW doet dit om een zo objectief 
mogelijke maatstaf in handen te hebben. Deze maatstaf gebruikt de VSW 
om te kunnen reageren op (steden)bouwkundige ontwikkelingen van 
particuliere of publieke zijde en om pleidooien te kunnen houden voor het 
ontwikkelen door de overheid van nieuw of aangepast ruimtelijk beleid.  
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waardering of opname van nieuwe, nog niet 
vermelde objecten. De VSW- inventarisatie 
hee�  daarmee een meer dynamisch karakter 
gekregen en zal op gezette tijden worden geac-

tualiseerd op nieuwe inzichten en aanvullende 
informatie. Daarmee beschikt de VSW over 
een gedegen en actuele omschrijving van waar-
devolle objecten en staat in onze deelgemeente 

het stedenbouwkundig wijkbehoud - nu let-
terlijk - weer op de kaart. 

HANS MANI

Cie. Studie&Inventarisatie
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Advies Schildjescommissie aan het bestuur 

Drie panden op de 
shortlist

De Schildjescommissie schrij�  in het advies: 
Het bestuur van de VSW heeft een drietal 
objecten genomineerd om te worden beoor-
deeld door de Schildjescommissie. 1. Boerderij 
Terbregseweg/Bergse Linker Rottekade; 2. 
Huize Bergsteyn, Grindweg 13 en 3. Huize 
Weienhof, Hoge Limiet 61.
De schildjescommissie hee�  enkele keren ver-
gaderd en vervolgens op 18 september een 
rondgang gemaakt langs de te bespreken objec-
ten. Daarnaast is op andere wijze gecommuni-
ceerd over de objecten en het advies aan de 
VSW.

Beschrijving van de objecten:
1.  Boerderij Terbregseweg/Bergse Linker 

Rottekade. Huidige functie:  kliniek voor 
verslaafden.
Enkele pluspunten: Verzorgd opgeknapt. 
Historische ligging en volume is gehand-
haafd. Het ensemble is passend in de omge-
ving opgenomen.
Enkele minpunten: Uittimmeringen van 
multiplex zoals de gootlijst zijn te strak, er 
is geen onderscheid gemaakt tussen dragers 
en gedragen delen. Het voorhuis van wit 
pleisterwerk en het achterhuis van IJssel-
steentjes zijn geheel wit geschilderd zodat 
het complex visueel één geheel is geworden,  
maar dat gee�  een te “modisch” e� ect.

2.  Huize Bergsteyn, Grindweg 13. Eigenaar 
en bewoners: familie Jonk. Bergsteyn is als 
woonhuis herbouwd  (2011-2012) in de 
geest van het oorspronkelijke Bergsteyn, 
dus niet letterlijk nagebouwd, dat kan ook 
bijna niet omdat een bouwwerk nu moet 
voldoen aan het vigerende bouwbesluit.
Pluspunten: Het omgevingsaspect, terug 
liggend van de openbare weg zoals ook oor-
spronkelijk het geval was, zodat het aan-
zicht van het huis vanaf de openbare weg 
goed tot zijn recht komt.
Details en materiaal gebruik ademen de 
sfeer van vroeger zoals de kleine maat van 
de dakpannen, de ornamenten die de dak-
kapellen omlijsten, de overhangende en 
gepro� leerde gootlijst. De afwerking van de 
plint is van hardsteen, de zinken goten lij-
ken identiek aan het origineel.
Minpunten: Het bijgebouwde koetshuis is 
in één kleur antraciet geschilderd, hetgeen 
het uitkomen van details niet ten goede 
komt.

3.  Huize Weienhof, Hoge Limiet 61.
Bouwjaar 1910. Eigenaars sinds 30-03-2011 
Bob Vreugdenhil  en Joy de Slegte. 
Woonhuis en werkruimte sinds 2012.
Pluspunten: Het erf is afgewerkt met 
industrieplaten hetgeen goed aansluit bij 

het functionele karakter dat een boerderij 
zou hebben. Het voorhuis is in oorspron-
kelijke staat gerestaureerd, nieuwe kozijnen 
met dubbelglas zijn zo vormgegeven dat 
het goed aansluit bij het oorspronkelijke 
beeld. Oorspronkelijke metalen stalraam-
pjes zijn met staande  metalen strips opge-
dikt en bezet met isolatie glas, het oor-
spronkelijke beeld is door deze methode 
gelijk gebleven.
Minpunten: In de zijgevel van het achter-
huis zijn in de oorspronkelijke muren 
sparingen die bezet zijn met grote metalen 
kozijnen om  te functioneren als raam en 
schuifdeur. De toegepaste profielen zijn 
wat grof gedimensioneerd, en sluiten 
daarom niet erg aan met de � jne detaille-
ring van het metselwerk en de stalramen.

De Schildjescommissie,
TOM REMKEN

KEES VAN HOLST

TON VAN HOORN

Dat de Schildjescommissie niet over één nacht ijs gaat bij het nomineren 
van panden bewijst het onderstaand advies van de commissie aan het 
bestuur. Het uitgebreide advies moest weliswaar door de redactie van 
Tussen Wilgenplas & Rotte ingekort worden vanwege het plaatsen van de 
foto’s, maar er is nog genoeg informatie te lezen waaruit blijkt dat de 
commissie zorgvuldig te werk gaat.
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Boerderij Terbregseweg. Historische ligging. Stalraampje Huize Weienhof, Hoge Limiet.

Huize Bergsteyn, hergebouwd woonhuis aan de Grindweg.
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Een schot in 
de roos
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 vijftiende 
boompje op: de Tulpenboom ofwel de Liriodendron tulipiferum.

In het Beatrixplantsoen, aan het eind van de 
Jeroen Boschlaan, heeft de gemeente enkele 
jaren geleden een paar, uiteraard nog jonge, 
tulpenbomen geplant. Een schot in de roos, 
omdat deze bomen zich bij uitstek op hun 
plaats voelen in een park. Ze worden groot, 
majestueus en ook zeer oud.
De bloemen doen inderdaad wat denken aan 
tulpen en hebben ongeveer dezelfde grootte; 
de kleur van de bloemen is groenachtig met 
oranje vlekken. De bloemen verschijnen in mei, 
vaak in grote hoeveelheden. Bij de jonge exem-

plaren in het Beatrixplantsoen (nog) niet.
Passerende wandelaars – vaak het hoofd naar 
de grond gericht – moet ik adviseren omhoog 
te kijken; anders zie je de bloemen niet.
Het blad is groot en bestaat uit vier lobben. Het 
hee�  een eigenaardige vorm: de top is ingesne-
den; een fenomeen dat niet veel voorkomt in 
de bomenwereld. De bloemen ontwikkelen 
zich tot samengestelde vruchten. In de herfst is 
deze boom een sieraad voor de omgeving van-
wege de fraaie, gele kleur der bladeren.
Deze boom komt van nature voor in oostelijk 

De nog jonge 
tulpenbomen in het 
Beatrixplantsoen ter 
hoogte van de Jeroen 
Boschlaan.

Bomen over bomen in de wijk

Noord-Amerika. Toen de eerste kolonisten dat 
land betraden, vonden ze enorme wouden met 
een grote verscheidenheid aan bomen, waaron-
der zeer oude (en dikke) tulpenbomen. Ze 
waren kaarsrecht en wel twintig meter hoog en 
zó dik dat men niet altijd wist hoe men ze 
moest omkappen. En� n, dat is kennelijk toch 
gelukt. Er staan nu, verspreid over het land, nog 
vele exemplaren waarvan slechts enkele zeer 
grote. De vernietiging begon in de achttiende 
eeuw en zette pas in de negentiende eeuw goed 
door. De oerwouden zijn nagenoeg verdwenen.
De tulpenboom is lid van de magnoliafamilie 
(Magnoliaceae). De magnolia is dus zijn broer-
tje. Ook de magnolia wordt wel tulpenboom 
genoemd; een betere Nederlandse naam is ech-
ter beverboom, die óók in oostelijk Noord-
Amerika voorkomt (echter ook in Azië).
Het lijkt me de moeite waard elk jaar bij onze 
liriodendron te gaan kijken, vooral in mei als hij 
gaat bloeien, om te zien hoe hij zich verder in 
de toekomst ontwikkelt.

FRANS PRINS.

Lid van de Nederlandse 
Dendrologische Vereniging (NDV).
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Twee schildjes op hun plek

Vorig jaar werden drie schildjes toegekend. Eén aan een bijzonder project: Cassandrastraat en omgeving, de restauratie van 108 portiekwonin-
gen in 110 Morgen uitgevoerd door woningbouwvereniging Onze Woning. Dit schildje moet nog daadwerkelijk worden uitgereikt en beves-
tigd, maar de schildjes voor de andere twee uitverkorenen prijken inmiddels naast de voordeuren.
Op 28 april werd een schildje aangebracht aan de ‘Witte boerderij’ aan de Terbregse Rechter Rottekade 172. De eigenaars, het echtpaar Nijland, 
hebben de schildjescommissie gastvrij ontvangen en met gepaste trots in hun gerestaureerde woonhuis rondgeleid. Bestuurslid Norman 
Langelaan bevestigde het schildje naast de voordeur. Het schildje werd tijdens de najaarsbijeenkomst in november 2011 toegekend vanwege 
de bijzondere zorg die is besteed aan de instandhouding en herstel van de boerderij.

Onder een stralend zonnetje werd op 2 juni een schildje bevestigd aan de woonboot die gelegen is aan de Terbregse Rechter Rottekade 27. 
Ook hier werd de schildjescommissie gastvrij ontvangen. De commissieleden lieten zich maar al te graag rondleiden door deze bijzondere 
woonplek van de familie Scholtes. Tijdens de najaarsbijeenkomst van 2011 werd het schildje toegekend aan de recent gebouwde woonboot 
vanwege de ‘ontspannen verschijningsvorm’. Want ondanks het grote volume valt de woonboot niet op. Het materiaal- en kleurgebruik is op 
de omgeving afgestemd. Zo staat in het commissierapport te lezen. Norman Langelaan was graag bereid het schildje naast de voordeur te 
bevestigen.

Het echtpaar Nijland heeft de ‘Witte 
boerderij’ met zorg gerestaureerd.

Het echtpaar Scholtes 
met dochter.

Norman Langelaan bevestigt het schildje 
naast de voordeur van de boerderij.

Staande op de loopplank bevestigt 
Norman Langelaan het schildje naast 
de voordeur.
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Het verhaal achter de 
grafsteen

Wie is Salomon Kusiel?

Wim van Stiphout, bezoeker van het kerkhofje aan de Ringdijk op Open Monumentendag 2011, zag daar de 
grafsteen van Salomon Kusiel. Via Google en archieven is hij gaan uitzoeken wie toch die Salomon Kusiel is, 
welke persoon schuilgaat achter die prominent in het oog springende grafsteen. Zijn onderzoek leverde meer 
vragen op dan antwoorden.

SALOMON KUSIEL
GEB. 22 JUNI 1866

OVERL. 20 JUNI 1940
Zo staat het op zijn grafsteen op de Algemene 
Begraafplaats aan de Ringdijk in Schiebroek. 
Vanaf de straat is deze steen goed te zien. Door 
zijn voornaam is wellicht bij veel Schiebroeke-
naren ten onrechte de indruk ontstaan, dat de 
begraafplaats een joodse begraafplaats is.

In september 2011 bezocht ik op de Open 
Monumentendag het baarhuisje op de 
Algemene Begraafplaats aan de Ringdijk in 
Rotterdam Schiebroek. Daar viel m’n oog op een 
grafsteen waarop de naam Salomon Kusiel 
stond. Enigszins nieuwsgierig zocht ik naar die 
naam op internet en kwam toen al snel bij de 
website http://www.alemannia-judaica.de/lud-
wigsburg_synagoge.htm, een zeer verzorgde site 
van de joodse gemeenschap in Ludwigsburg, 
dichtbij Stuttgart. Ook trof ik nog een andere 
site aan http://www.stolpersteine-ludwigsburg.
de/page1/page11/page11.html. Op deze laatste 
site verraste me de zin ‘Am 20. Juni 1940 wurde 
er durch Nazis im KZ Schriebroek ermordet.’ 
Zo ook de tekst op de Stolperstein voor 
Salomon Kusiel: ‘Interniert KZ Schribroek’. 
Hierdoor argwanend geworden ging ik met 
enige schroom verder zoeken om toch vooral, bij 
alle verschrikkingen die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog hebben plaats gevonden, juiste 
informatie over hem te achterhalen. Ik kreeg 
twijfels bij de woorden ‘KZ Schribroek’, omdat 
ik al ruim 25 jaar in Schiebroek woon, maar nog 
nooit van een concentratiekamp Schiebroek 
gehoord heb.

Gaandeweg raakte ik door onderzoek in enkele 
archieven ervan overtuigd, dat de gegevens 
rond het overlijden van Salomon Kusiel niet 
juist zouden zijn.
Salomon Kusiel is geboren op 22 juni 1866 in 
Duitsland te Hochberg bij Würzburg.
Hij is gehuwd op 06 juli 1892 te Ichenhausen, 
dichtbij Ulm, met Fanny Gutmann, geboren op 
05 januari 1869 te Ichenhausen. Woonachtig in 
Hochberg kreeg het echtpaar drie kinderen: Alice, 
Pep(p)i en Si(e)gfried. Enige jaren erna zijn ze in 
Ludwigsburg, bij Stuttgart, gaan wonen.
Salomon had vanaf 1905 in Ludwigsburg een 
paardenhandel, waarmee hij leverde aan boeren 
en aan het leger. 
Van 1928 tot 1933 woonde hij met zijn gezin op 
Seestraße 49. Het huis in de Seestraße is versierd 
met een paardenkop-skulptuur. In 1933 moest 
hij zijn paardenhandel stoppen op last van de 
nazi’s. Daarna hee�  hij nog een paar jaar elders 
in Ludwigsburg gewoond.
In januari 1939 vertrokken (vluchtten) Salomon 
en zijn vrouw Fanny vanuit Duitsland naar 
Nederland, naar Schiebroek. Schiebroek was 
toen nog een zelfstandig dorp ten noorden van 
Rotterdam. Per 1 augustus 1941 werd het een 
wijk van Rotterdam (geannexeerd).
Vast staat, dat het echtpaar per 01 december 
1939 geregistreerd stond als woonachtig op de 
Adrianalaan (vooraan), in Schiebroek, in het 
huis van hun zoon Siegfried. Deze was al in de 
jaren twintig in Nederland komen wonen, in 
Amsterdam. Daar was hij in 1929 getrouwd. In 
november 1931, toen hij in Rotterdam werk-
zaam was als chef of directeur van een schoenen-
magazijn van het merk Salamander, kocht hij 

een nieuwbouwhuis op de Adrianalaan in 
Schiebroek en is daar met zijn vrouw gaan 
wonen, formeel tot februari 1943.
Salomon Kusiel is op 20 juni 1940 in Schiebroek 
overleden, bijna 74 jaar oud. Hij werd begraven 
op de Algemene Begraafplaats, Ringdijk 43 te 
Schiebroek. Zijn grafsteen staat daar dus nog.
Ik heb geen enkele aanwijzing gevonden, dat hij 
vermoord zou zijn. Op de overlijdensacte, 
Schiebroek 1940-38, staat slechts zijn overlijden 
vermeld op 20 juni 1940 om 7.00 uur ‘s avonds. 
Verder staan er geen bijzonderheden op. Een con-
centratiekamp is er nooit geweest in Schie broek. 
De jodenvervolgingen begonnen in Rotterdam 
pas in de loop van 1942. Er rest mijns inziens geen 
andere conclusie dan dat hij naar alle waarschijn-
lijkheid een natuurlijke dood is gestorven.
Zijn weduwe Fanny Gutmann is later, op 7 maart 
1941, uit Schiebroek Adrianalaan uitgeschreven 
en verhuisd naar Edam, Noord-Holland. In 
Edam is ze bij kennissen uit Ludwigs burg gaan 
wonen, bij de familie Salomon en Julie Kaufmann. 
Daar stond ze geregistreerd in maart 1942 als 
woonachtig op de Voorhaven, Edam. Vandaar is 
ze in mei 1943 (mogelijk via Kamp Vught) naar 
Westerbork weggevoerd. En vanuit Westerbork 
naar Sobibor. Haar naam komt voor op de 
de por tatielijst van 11 mei 1943. Kort na aan-
komst is ze daar op 14 mei 1943 omgekomen 
(vermoord).
De drie kinderen van het echtpaar hebben de 
oorlog overleefd.

WIM VAN STIPHOUT

Bovenstaande gegevens heb ik ondertussen naar 
de beheerders van genoemde websites gestuurd, 

met het verzoek één en ander te corrigeren.
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Het echtpaar Fanny en Salomon Kusiel-Gutmann 
(Foto: Stadtarchiv Ludwigsburg)

De Stolpersteine voor Salomon Kusiel en Fanny Gutmann 
voor hun huis Seestrasse 49 in Ludwigsburg.

Grafsteen Salomon Kusiel op het kerkhof aan de Ringdijk 
(Foto: Guido van Stiphout).
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Sluis moet 
weer 70 jaar 
mee kunnen
Uit (beroeps)interesse en als VSW-bestuurslid volgt Norman Langelaan 
de restauratie van het Boterdorpse Verlaat op de voet. Hij doet verslag: 

De staanders van de 
portalen zijn ter hoogte 

van de scheiding van lucht 
en aarde door rot 

aangetast, evenals de 
deuren en de 
damwanden. 

Restauratie Boterdorpse Verlaat
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Een verlaat is een schutsluis voor de kleine 
scheepvaart. De bootjes uit de laag gelegen 
Strekvaart konden hier, op de hoger gelegen 
Rotte, geschut worden.  De Strekvaart loopt nog 
steeds tot voorbij Bleiswijk, hij had een drievou-
dige functie:  het afvoeren van het polderwater 
naar de Rotte,  het nathouden van de veendijk 
met rijweg, zodat deze niet inzakt door uitdro-
ging (zoals de dijkdoorbraak in Wilnis) en trans-
port van veen als brandstof en de landbouwpro-
ducten  naar de stad Rotterdam. (Veen, het 
bruine goud werd zelfs naar Antwerpen geëx-
porteerd). 
Aan de Rotteoever  ter hoogte van Bleiswijk is 
ook nog een vergelijkbaar houten verlaat. ‘Onze’ 
Boterdorpse Verlaat stamt uit ongeveer 1740, 
beide zijn rijksmonument. De bouwkundige 
staat van het verlaat werd de laatste jaren steeds 
slechter. De VSW heeft al enige jaren bij het 
Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard aangegeven, dat zij  zich zor-
gen maakte om de veiligheid. Bij het bezwijken 
van de sluis, zou de Rotte leeg kunnen lopen in 
de polders om Hillegersberg. De eigenaar van 
het verlaat is de gemeente Rotterdam, de eiser tot 
herstel is het Hoogheemraadschap. Vandaar dat 
restauratie even op zich liet wachten.
In 1970 is het verlaat voor de laatste keer geres-
taureerd, toen werden de eikenhouten portalen 
(jukken) en wanden door azobe, tropisch hard-
hout, vervangen (wordt vaak voor dukdalven/
remwerken gebruikt). 
De staanders van de portalen zijn ter hoogte van 
de scheiding van lucht en aarde door rot aange-
tast, evenals de deuren en de damwanden. De 
horizontale liggers van de portalen zijn vooral 
aangetast door water en plantjes die zich in de 

scheuren van het azobe zijn gaan nestelen. Het 
voordeel van eiken is dat het niet zo scheurt als 
azobe, maar het is onbetaalbaar, vandaar dat 
men het weer  met azobe gaat doen. Ik heb 
gesproken  met de uitvoerder van de restauratie-
aannemer, Koninklijke Woudenberg  uit 
Ameide, de heer Boon.

Stalen damwand
Voordat de sluis gesloopt kon worden is er een 
stalen damwand omheen in de grond gedrukt, 
niet geslagen om schade aan de omliggende per-
celen te voorkomen. Daarna werd de put leeg-
gepompt en langs de damwanden ontgraven.

De portalen worden alle geheel vervangen, even-
als de damwanden, de bodem van de sluis ligt er 
nog goed bij, het is een dubbele bodem, om ste-
vigheid en waterdichtheid te waarborgen.  
Onder de bodem zitten houten palen. Men gaat 
er van uit dat deze nog goed zijn, voor de zeker-
heid is toch een monster van de palen genomen, 
op een plek waar toch een beschadiging in de 
bodem zat.
De kantbalken op de bodem waar de jukken aan 
bevestigd worden, zijn ook nog te hergebruiken. 
Omdat het water is weggepompt moeten  het 
restant hout nat gehouden worden, anders 
treedt er rot op.
Het uitgangspunt van restauratie is dat alle nog 
goede onderdelen hergebruikt worden, maar  de 
sluis moet ook weer 70 jaar mee kunnen gaan. 
Zeker bij een waterwerk als dit, zal je dan de juk-
ken en  damwanden moeten vervangen, want die 
kan je tussendoor niet zo eenvoudig repareren, 
met de deuren is dat anders, die kan je te allen 
tijde nog wel vervangen of repareren, in dit geval 
worden ze ook geheel vervangen. Het is  me nog 
niet helemaal duidelijk hoe men de levensduur 
van 40 naar 70 jaar denkt  te kunnen oprekken, 
daarover later misschien meer, in een volgende 
editie. Men hoopt in het voorjaar 2013 de sluis 
weer in ‘bedrijf ’ te hebben.

Helaas ligt er vlak voor de sluis een niet ophaal-
baar ‘kippen’bruggetje, zodat de doorvaart door 
de sluis gestremd is. De volgende brug; de 
ophaalbrug bij de Rotte, is ontstaan doordat de 
VSW indertijd bezwaar hee�  gemaakt tegen de 
illegale vaste brug.

NORMAN LANGELAAN.

Het uitgangspunt van de restauratie is dat 
alle goede onderdelen hergebruikt worden, 
maar de sluis moet ook weer 70 jaar mee 
kunnen gaan. Wijsheid en vakmanschap is 
geboden.

De (dubbele) bodem van de 
sluis ligt er nog goed bij. Voor 
de zekerheid is een monster 
genomen van de fundering 
(houten palen) die eronder zit.

De boerderij op deze oude ansichtkaart 
staat er nog steeds. Goederen werden hier 
van kleine naar grote boten – of omgekeerd 
– overgeladen.
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Foto veldwachter terug op grafsteen

Nazaten geven 
graf opknapbeurt
Nog één keer in deze Tussen Wilgenplas & Rotte gaan we 
naar het kerkhofje aan de Ringdijk. Om precies te zijn: naar 
het graf van de vroegere veldwachter Willem Naaijen. 
Enkele van zijn nazaten zijn namelijk bezig zijn grafsteen 
weer in oude luister te herstellen. Zo werd die in de herfst 
van 2011 met de hogedrukspuit schoongespoten. Tijdens 
Open Monumentendag is zijn foto weer op de grafsteen 
aangebracht. Maar het is nog niet helemaal klaar. 

Willem Naaijen werd in januari 1901 geïnstalleerd als gemeenteveld-
wachter van Schiebroek en bleef in functie tot november 1929. Hij 
had nog een aantal nevenfuncties zoals ambtenaar van de burgerlijke 
stand, gemeentebode en deurwaarder van de belastingen. Schiebroek 
telde toen maar 381 inwoners. In die tijd was de burgemeester van 
Schiebroek ook burgemeester van Overschie. Naaijen had het daar-
door extra druk. Hij was streng, maar rechtvaardig en daardoor popu-
lair in het dorp.
Toen de veldwachter in 1935 overleed kreeg hij een prachtige begrafe-
nis waarbij veel notabelen aanwezig waren. Zijn kist werd door het 
voltallige politiecorps ten grave gedragen. Het kerkhof aan de Ringdijk 
bleek te klein voor alle bezoekers.
Kleindochter Ria Schrama en haar man Anton bezochten het graf van 
grootvader Willem Naaijen telkens wanneer dat mogelijk was; de laat-
ste jaren op Open Monumentendag als het kerkho� e door de VSW 

was opengesteld. Ze zagen met lede ogen dat het graf en de grafsteen 
in de loop der tijd in verval waren geraakt en besloten er iets aan te 
doen. Dus trokken ze in de herfst van 2011 gewapend met een hoge-
drukspuit naar de Ringdijk. Daar werden de grafsteen en het graf 
schoongespoten en weer in spierwitte staat gebracht. 
Op Open Monumentendag afgelopen september volgde de tweede 
stap: het medaillon met de foto van de veldwachter werd op de graf-
steen terug aangebracht. Ria Schrama: “Mijn achterneef Wim Natijne 
had de verweerde foto van het graf afgehaald om hem op te laten knap-
pen. Opknappen bleek echter niet mogelijk, er moest een heel nieuw 
fotoplaatje gemaakt worden. Dat mooie, nieuwe plaatje hee�  mijn 
man Anton op Open Monumentendag op de grafsteen bevestigd, 
onder toeziend oog van verschillende familieleden, zoals Wim en zijn 
vrouw Riekje. Het was echt een bijzonder moment, we waren zo 
trots!”
Maar de familie is nog niet tevreden: ook de letters en cijfers van de 
tekst op de grafsteen moeten nog met zwarte verf opgeschilderd wor-
den. Dat zal gebeuren zodra het weer het toelaat, het moet niet regen-
achtig zijn, gewacht wordt op een droge, niet te koude periode.

WIL BAGHUIS.

Ze zag het graf van de 
veldwachter er vroeger uit.

Ze zag het graf van de 
veldwachter er vroeger uit.

Anton Schrama hanteert de hogedrukspuit.

De foto wordt op de grafsteen aangebracht.

De trotse nazaten (v.l.n.r.): achterkleinkind Wim Natijne en 
echtgenote Riekje, kleinkind Ria Schrama en Anton Schrama.
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Inventarisaties
De Kerkstraat en Omgeving - Een bijzonder gebied in Hillegersberg; 
een proe� nventarisatie van de historische stedebouwkundige kwali-
teiten; september 1993. 
Inventarisatie, Monumenten en andere Historische Gebouwen in 

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 inventa-
risatie van historische, architectonische en stedebouwkundige kwa-
liteiten; 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 &Topografi e

2004 : Landschap in baksteen

Inventarisaties, Vouwbladen en Studies zijn schri� elijk te bestellen via 
onze postbus of door het zenden van een e-mail (zie onder).

Andere uitgaven van de VSW
Gebouwen van Gezag  Wie hee�  er geen voetstappen 

liggen in de raadhuizen van 
Hillegersberg (€ 11,50)

Kijk op de wijk  Een bundeling verhaaltjes over 
bijzondere plekken in onze 
deelgemeente (€ 6,50)

Wandel- en fi etstochten  Een mapje met 8 wandel- en � ets-
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)

Opeens vielen wij 

onder de Coolsingel  van Anton Stapelkamp

Deze uitgaven zijn koop bij:
- Boekhandel Coelers, Peppelweg 128a
- Donner, Lijnbaan 150 
- Bruna, Kleiweg 147
- Bruna, Argonautenweg 5e

Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge

Uitgave van de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud 
Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge - nr. 1-2012

Voor de inhoud zijn verantwoordelijk:

- de auteurs voor hun speci� eke artikelen
- de VSW voor de verenigingszaken

Secretariaat:

Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud
Postbus 35054 - 3005 DB ROTTERDAM
Tel: 010-4654775
E-mail : vswhst@hotmail.com
Internet : www.vsw.biz

Aan dit nummer werkten verder mee:

- Wil Baghuis - redactie en fotogra� e
- TradeMARC - vormgeving
- Wim Meijer - productie
- Gra� a - drukwerk

23

VSW_TWenR70.indd   23 29-10-12   14:15


