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UITNODIGING
Algemene ledenvergadering
Woensdag 29 mei 2013
In het Plaswijckpark aan de Ringdijk
Excursie door het park 19.00 uur

Aanvang programma 20.00 uur
Thema:

90-jarig bestaan
Plaswijckpark

De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge
nodigt u van harte uit voor haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op woensdagavond 29 mei 2013.
Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van het Plaswijckpark vindt deze bijeenkomst plaats in het
Plaswijckpark. Voorafgaand aan de vergadering kunt u een rondleiding door het park meemaken.
Agenda:
19.00 uur:	U wordt opgewacht bij de ingang van het Plaswijckpark
(aan de Ringdijk) voor de rondleiding. Hierbij wordt stilgestaan
bij de aloude attracties van het park, maar zeker ook bij de
vernieuwingen die de laatste tijd zijn aangebracht.
Na de rondleiding wordt u begeleid naar de zaal, waar u nog een
kopje koffie of thee kunt drinken, voordat de vergadering begint.
Wanneer u niet aan de rondleiding deel wilt nemen, meld u zich
dan in ieder geval vóór 20.00 uur bij de ingang van het park; u gaat
dan meteen naar de zaal.
Daarna wordt de ingang gesloten.
20.00 uur:
Jaarvergadering VSW
1. Opening door Agnes van Zoelen, voorzitter van de VSW
2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 16 mei 2012

zie pagina 4 en 5
3. Jaarverslag 2012
zie pagina 8, 9, 10 en 11
4.	Jaarrekening 2012, verslag van de kascontrolecommissie en
begroting 2013
zie pagina 6 en 7
5. Benoeming van de kascontrolecommissie 2013
6. Bestuursverkiezing
	Statutair aftredend zijn de bestuursleden Piet van der Veen
(penningmeester), Norman Langelaan en Ivonne Koedam. De
heren Langelaan en Van der Veen hebben zich voor een nieuwe
termijn herkiesbaar gesteld.
	Mevrouw Koedam heeft besloten zich niet herkiesbaar te stellen.
Gezien de huidige taakverdeling stelt het bestuur voor
vooralsnog geen opvolger voor haar te benoemen.
7. Wat verder ter tafel komt; vragen en opmerkingen van leden
20.45 - 21.15:
PAUZE
8. Thema: 90 jaar Plaswijckpark. Inleiding door Yvonne Boot.
Yvonne Boot is historica en heeft onder meer gepubliceerd over het
Plaswijckpark en de eilanden in de Bergse Plas. Als geen ander weet zij
u mee te nemen door de rijke historie van het Plaswijckpark.
22.00 uur:
SLUITING.
Attentie: Het Plaswijckpark is ‘s avonds voor publiek gesloten.
U heeft alleen toegang voor de rondleiding en de VSW-vergadering.
Alleen de ingang aan de Ringdijk is (tot 20.00 uur) geopend.

Voorwoord voorzitter

We kunnen niet
zonder u!
Zonder mij te begeven op het vlak van het geven van een politiek oordeel, kan ik rustig stellen dat
in het huidige tijdsgewricht de overheid terugtreedt op het gebied van het stellen van regels. De één
zal dit toejuichen, omdat dit meer vrijheid van handelen geeft, maar anderen zullen met lede ogen
aanzien hoe de leefomgeving wordt aangetast.
Onlangs is van kracht geworden dat het niet meer nodig is om bij het slopen van een huis een
sloopvergunning aan te vragen als niet van tevoren in het bestemmingsplan duidelijk is vermeld dat
dat nodig is en binnenkort zal misschien ook geen kapvergunning meer nodig zijn voor het kappen
van bomen.
Van een vereniging als de onze, met het doel om de kwaliteit van onze leefomgeving in brede zin te
behouden en beschermen, worden ons daardoor instrumenten uit handen genomen om in actie te
treden als dat nodig is. Dit bleek onlangs nog toen we de sloop van een woonhuis aan de Hoge
Limiet, onderdeel van een bijzondere lintbebouwing, wilden aanvechten bij de rechter. Dit was
helemaal niet meer mogelijk vanwege deze wetswijziging!
Kunnen we dan alleen maar lijdzaam toezien? Ik denk van niet. Juist in deze tijd zal het nodig zijn
om een grote, actieve vereniging te zijn, die van zich laat horen. Door proactief te zijn, door de
waarde van het gebied vast te leggen en elke keer weer voor het voetlicht te brengen en door van ons
te laten horen, ook via de pers als dat nodig is, kunnen we het verschil maken.
Uw steun als lid van onze vereniging is dus onontbeerlijk. Ik hoop dat u allen in uw eigen omgeving
nog mensen kunt vinden die de waarden van onze vereniging kunnen onderschrijven en lid willen
worden.
Gelukkig zijn er in onze deelgemeente waarden, die door particulier bezit al jarenlang gekoesterd
en behouden worden. Waar vind je nog zo iets unieks als het Plaswijckpark, een particuliere tuin
waarin attracties en educatie zo mooi gecombineerd worden? Mijn eerste schoolreisje (en ook het
tweede), ik woonde toen nog in het centrum van Rotterdam, was een ritje met de tram naar de
Straatweg en dan lopend en zingend twee aan twee in de rij naar het Plaswijckpark. De lachspiegels
hebben op mij toen de grootste indruk gemaakt en volgens mij zijn die er nog steeds of opnieuw in
ere hersteld.
In het jaar dat het Plaswijckpark zijn 90-jarig bestaan viert, vonden wij het als bestuur een goed idee
om juist daar onze Algemene Ledenvergadering te houden en daaraan een excursie in het park te
verbinden. Bovendien zal ook de lezing op deze avond, van Yvonne Boot, over de historie van het
park gaan. Kortom het wordt op 29 mei een heel bijzondere avond waar ik u allen van harte voor
wil uitnodigen.
AGNES VAN ZOELEN,

voorzitter VSW

Foto voorpagina: bezoekers beklimmen de uitkijktoren, midzomeravond 2011.
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering

‘Voor VSW wordt
het een
bijzonder jaar’
De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op 16 mei 2012 in Lommerrijk. Er
zijn ongeveer zeventig stemgerechtigde leden aanwezig. Voorzitter Agnes van
Zoelen heet de aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering. Zij
memoreert, dat 2012 voor de VSW een bijzonder jaar gaat worden. Niet alleen
vieren wij in november het 35-jarig bestaan van onze vereniging, maar ook kon
eindelijk het startsein worden gegeven voor de restauratie van het hek van de
begraafplaats aan de Ringdijk en het ziet er naar uit, dat dit ook nog in dit
lustrumjaar officieel in gebruik kan worden genomen. Voor deze vergadering is
het streven van het bestuur erop gericht het formele gedeelte van de vergadering
zo kort mogelijk te houden, om des temeer aandacht te kunnen besteden aan het
thema van vanavond: de Tweede Wereldoorlog gezien door de bril van twee
ooggetuigen uit onze deelgemeente.
Verslag Algemene ledenvergadering
van 18 mei 2011
Dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Jaarverslag 2011
Nadat onder het kopje “De schildjescommissie” is verbeterd, dat de oud-voorzitter van
deze commissie Piet Mulder niet het VSWschildje heeft gekregen, maar de VSW-speld
(in de vorm van een miniatuur-uitgave van het
VSW-schildje) wordt dit eveneens vastgesteld.
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De voorzitter maakt van de gelegenheid
gebruik alle vrijwilligers die zich in het afgelopen jaar hebben ingezet voor de vereniging
nog eens hartelijk te bedanken voor hun inzet.

Jaarrekening 2011 en begroting 2012
Penningmeester Piet van der Veen geeft een
korte toelichting op de vermelde bedragen. Hij
licht toe, dat er het afgelopen jaar minder is
uitgegeven dan begroot, daar er nog onvol-

Op basis daarvan adviseert hij de vergadering
de jaarrekening 2011 vast te stellen en het
bestuur decharge te verlenen. Met een enthousiast applaus volgt de vergadering dit advies.
De begroting 2012 wordt eveneens bij acclamatie vastgesteld.

doende gelden waren toegezegd om te kunnen
beginnen met de restauratie van het hek. Door
toezeggingen van onder meer de deelgemeente
Hillegersberg-Schiebroek zijn er inmiddels
voldoende middelen om het startsein voor de
restauratie te kunnen geven.
Namens de financiële commissie licht de heer
Van Rietschoten toe, dat de commissie de boeken van de penningmeester zorgvuldig heeft
onderzocht en deze in orde heeft bevonden.

Benoeming van de financiële commissie 2012
De voorzitter zegt de heer Van Rietschoten
namens het bestuur hartelijk dank voor zijn
rapportage en voor het werk, dat hij in deze
commissie heeft verricht. Vervolgens treedt de
heer Van Rietschoten af als lid van de commissie. In zijn afscheidswoord spreekt hij er zijn
verwondering over uit, dat deze commissie bij
de VSW de ‘financiële commissie’ wordt
genoemd, terwijl de taak van de commissie
niet anders is, dan wat bij vrijwel alle andere
verenigingen de ‘kascontrolecommissie’ wordt
genoemd. Hij adviseert de vergadering dan
ook voortaan van de kascontrolecommissie te
spreken. In zijn plaats wordt bij acclamatie
gekozen de heer A.W. van Blitterswijk.
Hiermee bestaat de commissie voor 2012 uit

de heer Schepel, mevrouw Van Seventer en de
heer Van Blitterswijk.

Een foto van de verzamelde
voedselpakketten die per boot
naar Rotterdam werden gevaren.
De amateurfilm van de droppings boven
Terbregge werd toegelicht door Henk
Dijkxhoorn.

Bestuursverkiezing
Hierna draagt de voorzitter de leiding van de
vergadering voor enige ogenblikken over aan
de secretaris, aangezien zij evenals de bestuursleden Hans Mani en Wim Meijer. statutair
aftredend is. Allen worden bij acclamatie herkozen, waarna de voorzitter weer snel de leiding van de vergadering overneemt.

Wat verder ter tafel komt
Alle leden zijn benieuwd naar het onderwerp
van vanavond en van de rondvraag wordt geen
gebruik gemaakt.
Vervolgens is het woord aan Iet Heetman, die
in een persoonlijk verhaal vertelt, hoe zij als
meisje van tien indertijd het bombardement
en vervolgens de bezetting door de Duitsers
heeft meegemaakt. In 2008 beschreef zij haar

ervaringen in het boek ‘Ooggetuigen’ . Een
weergave van haar inleiding is te lezen op de
website van de VSW.
Na de pauze vertelt de heer Henk Dijkxhoorn
aan de hand van reeds langer bekend en recent
opgedoken filmmateriaal over de oorlog in
Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge en
over de voedseldroppings in Terbregge: de
Operatie Manna. Als gast heeft hij een voor de
oorlog naar Canada geëmigreerde Terbreggenaar
meegenomen, die indertijd aan deze voedselvluchten heeft meegewerkt.
Vervolgens sluit de voorzitter met dank aan
alle aanwezigen, maar in het bijzonder aan de
inleiders van de avond, de vergadering.
MARIUS HEIJENK,

secretaris
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Jaarrekening 2012
en begroting 2013
VERLIES- EN WINSTREKENING ( €)

Realisatie 2011

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

Begroting 2012

Realisatie 2012

Begroting 2013

Totaal

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

13.341,19
710,00
210,38
0,00
1.429,05
10.127,60
0,00
46,95
3.000,00
5.325,00
135,00
34.325,17

11.500,00
600,00
150,00
0,00
1.300,00
2.000,00
0,00
50,00
0,00
12.000,00
100,00
27.700,00

Totaal
Saldo

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
27.000,00
5.000,00
1.500,00
1.000,00
1.500,00
150,00
1.000,00
7.000,00
1.000,00
450,00
450,00
47.050,00
1.800,00-

833,63
28.264,10
3.501,95
450,75
936,67
1.444,09
65,08
1.123,05
7.779,03
620,00
2.546,00
0,00
47.564,35
13.239,18-

1.000,00
2.500,00
4.500,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
150,00
500,00
0,00
1.000,00
450,00
450,00
14.050,00
13.650,00

31-12-2009

31-12-2010

31-12-2011

31-12-2012

Totaal

70.891,84
0,00
70.891,84

80.524,76
0,00
80.524,76

90.250,75
1.497,25
91.748,00

79.191,13
0,00
79.191,13

Totaal

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

24.153,74
35,00
0,00
0,00
694,31
54.308,08
79.191,13

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

BALANS
ACTIVA
Giro, Banken
Nog te ontvangen rekeningen
PASSIVA
Reservefonds
Vooruitontvangen contributies
Reservering lustrum
Reservering restauratie hek begrpl
Nog te betalen rekeningen
Publicatiefonds
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Toelichting op de jaarrekening 2012
en de begroting 2013
Realisatie 2012
In het algemeen kan geconstateerd worden dat
de realisatie 2012 in goede overeenstemming is
met de begroting 2012 met uitzondering van
enkele posten, met name de Bijdragen aan de
restauratie van het hek van de begraafplaats aan
de Ringdijk aan de Batenkant van de Verlies&Winstrekening en de post Diversen aan de
Lastenkant. Onderstaand zullen deze posten
en nog enkele andere worden toegelicht.
De batenkant van de V&W rekening komt
op een enkele post na goed overeen met de
begroting. Het totaal bedrag aan contributies
is conform de begroting, ook op onderdelen.
De inkomsten van de in het afgelopen jaar
geproduceerde en verkochte boeken verschilt
bijna niet van de verwachte. Dit hangt samen
met de uitgave van het raadhuizen boek
“Gebouwen van Gezag” waaraan de Deel
gemeente HST bijdroeg in de productie
(totaal € 6000,00 – uitgekeerd in 2011 en
2012; post Subsidies), met de koop van een
groot aantal van deze boeken door dezelfde
Deelgemeente (€ 8625,00), door de verkoop
van boeken op evenementen in de wijk
(€ 391,60) en door afname door de boek
handels in de Deelgemeente (€ 1111,00). De
Promotieactiviteiten en verkoop van Pro
motieartikelen leveren vrijwel niets (meer)
op- zie ook de toelichting jaarrekening 2011.
De Bijdrage restauratie hek begraafplaatsje
beperkte zich in 2012 nog tot twee toegezegde
subsidies: Deelgemeente HST (€ 4000,00) en
Dinamofonds (€ 1250,00) en een gift
(€ 75,00). De overige toegezegde subsidies van
Volkskracht (€ 5000,00), Elise Mathilde
Fonds (€ 2000,00) en Stichting Berg en Broek
(€ 5000,00) worden verwacht in 2013.
De lastenkant van de V&W rekening komt in
totaliteit goed overeen met de begroting. De
Bestuurskosten, de Vergader- en excursiekosten
(in 2012 zijn er geen excursies georganiseerd),

Drukwerk Ledencontact (februari brief, TW&R),
de Juridische kosten en de kosten Onvoorzien
zijn lager dan begroot. Deze maken de (wat)
hoger uitgevallen kosten Baarhuisje, Produc
tiekosten en Diverse kosten goed. Over deze
laatste posten het volgende: De kosten Baar
huisje bestaan uit onderhoud- en exploitatiekosten (€ 1582,83) en de kosten restauratie hek
(€ 26681,27, inclusief de opening) zijn meer
dan begroot vanwege de hoge kosten voor de
vervanging van de fundering van het hek. De
Productiekosten van het raadhuizen boek zijn
wat hoger uitgevallen dan verwacht; te laag
begroot. Onder Promotieactiviteiten zijn de
kosten verantwoord voor de op het 7e lustrum
gepresenteerde Digitale Waardenkaart (€994,50)
en overige promotiekosten onder andere ten
behoeve van de website (€ 118,00). De post
Diversen bestaat bijna geheel uit de kosten van
het 7de lustrum (€ 2540,00).
Al met al is 2012 afgesloten met een negatief
saldo van € 13239,18.

Begroting 2013
De begroting 2013 is gebaseerd op financiële
realisaties van voorgaande jaren zonder bijzondere projecten dan wel met aftrek van bijzondere projecten. Er zijn geen bijzonderheden te
melden c/q toe te lichten, met uitzondering
misschien van de verwachte Contributie leden.

Balans per 31-12-2012
Het jaar 2012 is, zoals boven vermeld, afge
sloten met een negatief saldo van € 13239,18.
Dit negatieve saldo wordt afgedekt door de
vrijval van de Reserveringen lustrum en res
tauratie hek begraafplaats (samen € 10000,00)
en door de vermindering van het Reservefonds
(€ 8587,75).
De verkoop van boeken laat een positief resultaat zien van € 5348,57, het verschil tussen de
baten (Verkoop boeken en Subsidie op de
productie) en de lasten (Productiekosten). Het
Publicatiefonds neemt daardoor toe tot
€ 54308,08.
Dit alles resulteert voor het Reservefonds in
een vermindering van € 8587,75 (- € 13239,18
+ € 10000,00 - € 5348,57). Het Reservefonds
neemt daardoor af tot € 24153,74.
Onder Passiva zijn de Vooruit ontvangen contributies opgenomen (€ 35,00) en de Nog te
betalen rekeningen (€ 694,31); deze laatste zijn
inmiddels betaald.
Op de Balans zijn niet opgenomen de bezittingen van de VSW zoals kantoormeubilair en
–apparatuur, drukwerk, boeken, etc. Deze
bezittingen worden in het jaar van aanschaf
afgeschreven.
PIET VAN DER VEEN,

penningmeester

Deze is gebaseerd op het huidige lagere aantal
leden (circa 850) en de gemiddelde bijdrage per
lid over de afgelopen paar jaren. Het zal duidelijk zijn dat de begrote Bijdrage restauratie hek
begraafplaatsje Ringdijk gebaseerd is op de nog
niet ontvangen maar wel toegezegde subsidies.
Dat de post Drukwerk ledencontact nog in
stand is gebleven, heeft onder meer te maken
met het voornemen van het bestuur jaarlijks
weer excursies te gaan organiseren voor de
leden, te beginnen in 2013. Verdere bijzonderheden laten zich niet aangeven.
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VSW-jaar 2012

Hoogtepunten,
maar ook dipjes
Het jaar 2012 zullen we ons blijven herinneren door twee hoogtepunten: de opening van het
gerestaureerde hek van de begraafplaats aan de Ringdijk (bij het Baarhuisje) op 8 september
en de viering van het 35-jarig bestaan van de Vereniging op 24 november.
Maar 2012 was ook het jaar, waarin de kastanjeboom bij Oude Raadhuislaan 32 werd
omgezaagd, de aanzet werd gegeven tot de sloop van Hoge Limiet 15 en het bestemmingsplan
Kern en Plassen definitief werd vastgesteld zonder rekening te houden met het Burgerinitiatief,
het eerste dat ooit door de gemeenteraad van Rotterdam unaniem werd aangenomen.
Bestuur en leden
Het bestuur bestond in 2012 uit Agnes van
Zoelen (voorzitter), Marius Heijenk (secretaris),
Piet van der Veen (penningmeester), Hans Mani,
Ivonne Koedam, Norman Langelaan, Jack Fens
en Wim Meijer.
Iet Heetman voorzag het bestuur op vrijwel
alle bestuursvergaderingen van advies.
Bovendien hield zij op de Algemene Leden
vergadering in mei een boeiend persoonlijk
verhaal over hoe zij als meisje ooggetuige is
geweest van het bombardement en de oorlogsjaren in Rotterdam. Op dezelfde vergadering
vertelde Henk Dijkxhoorn over de voedseldroppings (de Operatie Manna) in Terbregge,
geïllustreerd door reeds bekende en recent

opgedoken filmfragmenten uit deze periode.
Op Open Monumentendag, 8 september,
werd het gerestaureerde hek van de begraafplaats aan de Ringdijk feestelijk geopend door
wethouder Jantine Kriens. In 2008 legde zij de
basis voor deze restauratie doordat zij aan de
VSW de Rotterdamse Vrijwilligersprijs van dat
jaar overhandigde. Het bestuur besloot meteen het bedrag, dat hieraan gekoppeld was, te
besteden aan de restauratie van het hek. Het
duurde echter nog enkele jaren, voordat er voldoende geld bijeen was, om deze ook te realiseren. Maar dank zij de medewerking van de
Stichting Volkskracht, het Elise Mathilde
fonds, het Dinamofonds, de Afdeling Begraaf
plaatsen en Crematoria van de Gemeente

Rotterdam, de deelgemeente en de extra bijdragen van verschillende VSW-leden kon
begin dit jaar opdracht gegeven worden met
de restauratie te beginnen. Smederij Van der
Vegt uit Meerkerk zorgde voor een grondige
restauratie en Balkbouw uit Rotterdam vernieuwde de fundering. Mede dank zij het
prachtige weer werd het een feestelijk gebeuren.
De openbare vergadering van 24 november
stond in het teken van de viering van het
35-jarig bestaan van de Vereniging. Om het
feestelijk karakter van deze bijeenkomst te
onderstrepen had het bestuur gekozen voor
een middagbijeenkomst in Lommerrijk met
een muziekje, hapjes en drankjes en diverse
“hoekjes” waar aandacht werd geschonken aan
een specifiek onderwerp. Zo demonstreerde
Hans Mani de eerste digitale waardenkaart,
gebaseerd op de geactualiseerde inventarisatie
van de Commissie Studie en Inventarisatie. Jan
Vermaak maakte de bezoekers wegwijs op de
website van de VSW en bestuurslid Jack Fens
stelde de aquarellen ten toon, die hij de laatste
tijd gemaakt heeft. In het plenaire gedeelte van
de bijeenkomst vertelde voorzitter Agnes van
Op Open Monumentendag werd het
gerestaureerde hek van het kerkhof
aan de Ringdijk feestelijk heropend.
Links toenmalig wethouder Jantine Kriens,
rechts VSW-voorzitter Agnes van Zoelen.
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Zoelen over wat de VSW de laatste tijd bezig
houdt. Chris Mast had een overzicht van
Gebouwen die nooit gebouwd zijn in
Hillegersberg-Schiebroek. Ton van Hoorn
maakte als voorzitter van de Schildjes
commissie de winnaars van de schildjes 2012
bekend en portefeuille-houder Chantal
Zeegers overhandigde de oorkonden.
Op het gebied van de Ruimtelijke Ordening
deed de VSW in 2012 bij verschillende gelegenheden van zich horen. Het bestuur had een
gesprek met een planoloog bij Stadsont
wikkeling en de secretaris van de commissie
voor Welstand en Monumenten over onze
zienswijze inzake de Koepelnota Welstand.
Men heeft ons verzoek overgenomen het
Boterdorps Verlaat bij het aandachtsgebied
Kern en Plassen te betrekken. Mede hierdoor
kon de VSW het van harte eens zijn met de
nieuwe Welstandsnota, die in het laatste kwartaal door de gemeenteraad werd vastgesteld.
Ook het bestemmingsplan Kern en Plassen
werd in het verslagjaar definitief door de
gemeenteraad vastgesteld, nadat daarin de wijzigingen waren opgenomen die nodig waren na

de uitspraak van de Raad van State. De VSW
heeft de gemeenteraad in een brief erop gewezen, dat het nu al vier jaar geleden is dat het burgerinitiatief om de dorpskern van Hillegersberg
en de Plassen tot beschermd stadsgezicht te
verklaren unaniem door de raad was aanvaard.
De regelgeving is inmiddels echter zo veranderd, dat een dergelijk gebied alleen nog
beschermd kan worden, doordat de gemeente
daarover iets vastlegt in het bestemmingsplan.
Maar de oproep van de VSW om dat meteen te
regelen was aan dovemansoren gericht.
Ook het beroep, dat de VSW bij de rechter
aanspande tegen de vergunning die was verleend voor de sloop van het historische boerderijtje aan de Hoge Limiet 15 stuitte op deze
verandering in regelgeving. De rechter constateerde, dat het pand weliswaar als “beeldbepalend object” in het bestemmingsplan stond,
maar dat niet was geregeld, dat voor het slopen
een vergunning nodig zou zijn en dat het dus
zelfs zonder vergunning kon worden gesloopt.
Hetgeen dan ook in februari 2013 is gebeurd.
De VSW deed een beroep op de deelgemeen-

Het historisch boerderijtje aan de Hoge
Limiet werd, ondanks het beroep dat de
VSW aanspande, toch gesloopt.

teraad om bij het vaststellen van de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de aanleg van een groots opgezet medisch en commercieel sportcentrum op het HCR-terrein
meer aandacht te besteden aan de bescherming
van de historische waarde van de Hoge Limiet.
Ook dit bereikte niet het gewenste resultaat.
De discussie wordt ongetwijfeld voortgezet als
er besloten moet worden over de wijziging van
het bestemmingsplan, die voor de bouw van
dit centrum nodig is.
De VSW tekende bezwaar aan tegen de vergunning een monumentale kastanjeboom op
het achterterrein aan de Oude Raadhuislaan
te kappen. Voordat dit bezwaar behandeld kon
worden, was de boom echter al gesloopt. Het
deelgemeentebestuur heeft de eigenaar vervolgens wel een boze brief geschreven, dat dit
nooit had mogen gebeuren, maar daarmee was
uiteraard de boom niet terug.
Door omwonenden werd in het verslagjaar
geprotesteerd tegen het voornemen van het
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Plaswijckpark om parkeergelegenheid op het
eigen terrein te creëren. De WSW heeft ervoor
gepleit deze zo aan te leggen, dat het gezicht op
het park hierdoor vanaf de plas en vanaf de
openbare weg niet ontsierd wordt, bijvoorbeeld door de geparkeerde auto’s door struikgewas aan het zicht te onttrekken. Dit werd
door de deelgemeente en het bestuur van het
Plaswijckpark toegezegd.

Commissies
Een groot deel van het werk van de VSW
wordt verricht in diverse commissies, die ook
in 2012 actief waren.

Studie & Inventarisatie
In deze commissie hebben zitting: Jan van
Arkel, Jannes Mulder, Norman Langelaan,
Hans Mani, Gisela Wolak, Rob Limburg,
Karel Fibbe en Gert Jan te Velde. De commissie heeft dit jaar de VSW-inventarisatie geactualiseerd. Hierin worden de waarden van de
woon- en leefomgeving in Hillegersberg,
Schiebroek en Terbregge in kaart gebracht.
Deze keer werden alle gegevens voor het eerst
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op een digitale kaart van de deelgemeente vastgelegd. Alle bezoekers van de jubileumbijeenkomst kregen een exemplaar op CD uitgereikt.
Inmiddels is de kaart voor iedereen te raadplegen op onze website

Promotie & 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:
•	de opening van het gerestaureerde hek op 8
september en de jubileumbijeenkomst op
24 november zijn in het bovenstaande al
genoemd. De commissie vervult een grote rol
bij het organiseren van deze evenementen.
Bovendien organiseerde de commissie op
13 januari een geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst
voor de vrijwilligers die binnen de VSW
actief zijn. De verzending en verspreiding
van Tussen Wilgenplas en Rotte behoort
eveneens tot de taken van de commissie.
•	bovendien was de commissie bij deze gele-

De commissie Publicaties werd tijdens
de presentatie van het
‘Raadhuizenboekje’ in het zonnetje
gezet.
V.l.n.r. Deelraadsvoorzitter Jan Cees
van Duin, Wil Baghuis, Wim Meijer,
Theo Zijlstra en Iet Heetman.
Jaap van Klaveren was niet aanwezig.

genheden aanwezig met een stand, waar
men zich op de hoogte kan stellen van het
werk van de VSW, publicaties kan aanschaffen en zich kan opgeven als lid. Ook was de
commissie met een stand aanwezig op de jaar
lijkse fototentoonstelling van Terbregge’s
Belang op 25 maart en het Hillegersbergse
jazz-festival van 24-26 augustus. Op 21 juni
was de VSW weer present bij het midzo
mernachtfeest in het Plaswijckpark. Helaas
kon door overvloedige regenval op die avond
het succes van verleden jaar niet worden
geëvenaard.
•	er werd dit jaar geen excursie georganiseerd.
Besloten werd alleen een excursie te houden, als er ook werkelijk iets interessants te
bezoeken valt en geen “excursie om de
excursie” te houden.
•	verder houdt de commissie nauw contact

met Jan Vermaak, die als webmaster de
website van de VSW: www.vsw.biz. ook dit
jaar weer up-to-date hield.

Publicaties
Deze commissie bestaande uit Wim Meijer,
Wil Baghuis en Iet Heetman werd op 27 april
in het zonnetje gezet bij de opening van het
nieuwe raadhuis van de deelgemeente en de
daaraan verbonden presentatie van het boek
‘Gebouwen van Gezag” over de verschillende
raadhuizen, die in de vroeger zelfstandige
gemeenten Hillegersberg en Schiebroek en bij
de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek in
gebruik zijn geweest. Het boekje werd geschreven door de historicus Theo Zijlstra, opgeluisterd met interviews, verhalen en anekdotes
door Wil Baghuis en Jaap van Klaveren deed
de research.
De commissie verzorgde weer de uitgave
van twee nummers van ons verenigingsblad
“Tussen Wilgenplas en Rotte”.

De schildjescommissie
De leden van de schildjescommissie zijn Ton

van Hoorn, Kees van Holst en Tom Remken.
Er werden dit jaar twee schildjes uitgereikt.
Eén aan Huize Bergsteyn aan de Grindweg 13.
Hiermee werd erkentelijkheid betuigd voor
het realiseren van een lang gekoesterde wens
van de VSW. Bij de nieuwbouw van Albert
Heijn en het omringende wooncomplex
moest namelijk de oude boerderij Huize
Bergsteyn worden gesloopt. De VSW heeft
steeds aangedrongen op een herbouw op een
andere plaats. Door de veranderde bouwvoorschriften is de nieuwbouw niet exact gelijk aan
de oorspronkelijke boerderij. Toch was de
commissie van mening, dat het de passanten
een welhaast getrouw beeld geeft van het oorspronkelijke bouwwerk, zowel wat betreft de
gevels, de plaats aan de straat, detaillering en
afwerking en dat het daardoor in aanmerking
komt voor een schildje. Verder werd een
schildje uitgereikt aan de Weienhof aan de
Hoge Limiet 61. Volgens de commissie is dit
zeer kundig met gevoel en respect voor het
bestaande gerenoveerd en zeker een schildje
waard. Bovendien liet de VSW hierdoor zijn
waardering blijken voor die bewoners, die

Het herbouwde Huize Bergsteyn
kreeg een schildje.

ondanks dat de (deel)gemeente zich hier weinig aan gelegen laat liggen, hun best doen het
unieke karakter van het historisch lint van de
Hoge Limiet te behouden.
In november had de commissie een gesprek
met het bestuur over de toepassing van het
nieuwe schildjesreglement, dat sinds 2010 van
kracht is. Besloten werd dit in het komende
jaar te evalueren.

De financiële commissie
Deze commissie bestaande uit mevrouw Van
Seventer en de heren Van Rietschoten en
Schepel, controleerde de boeken van de penningmeester en heeft deze in orde bevonden.
Aftredend was de heer Van Rietschoten. In
zijn plaats werd gekozen de heer A.W. van
Blitterswijk.
MARIUS HEIJENK,

Secretaris.
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Plaswijckpark 1923-2013

‘Een heerlijke ure van
ontspanning’
Cornelis Loos, die het Plaswijckpark in 1923 oprichtte, voegde aan die
naam toe: Dieren- en Wandelpark. Daarmee legde hij de nadruk op de
natuurattracties in het rond 1923 van recreatiegroen verstoken
Rotterdam. Het werd een groot succes! Al snel na de oprichting trok het
park meer dan 200.000 bezoekers per jaar. Plaswijckpark was niet
alleen bedoeld voor het genot van de beter gesitueerden, maar in de
eerst plaats voor de minder draagkrachtigen. Tegen betaling van een
klein bedrag konden volwassenen (10 cent) en kinderen (5 cent) er een
hele dag doorbrengen.

De voormalige apenkooi
trok veel publiek.

Toen Loos eenmaal merkte hoeveel belang
stelling er was, zag het ernaar uit hij zijn
Plaswijckpark zelfs ging ontwikkelen tot een
volksdierentuin, als tegenhanger van de toentertijd nog elitaire Rotterdamsche Diergaarde. De
toegang tot die Diergaarde was in de jaren twintig nog hoofdzakelijk voorbehouden aan leden
die voor hun lidmaatschap enkele tientallen guldens per jaar betaalden. De diereninventaris van
het Plaswijckpark die in de beginjaren bestond
uit herten, fazanten, pauwen, papegaaien en aapjes wilde Loos daarom aanvullen met beren,
olifanten, leeuwen, giraffen, kamelen hyena’s en

meer uitheemse diersoorten. Maar van een echte
(volks)dierentuin is het, om onbekende redenen,
uiteindelijk niet gekomen. De genoemde wilde
dieren werden nooit aangekocht.
De huidige driedeling van het park in Speelwijck,
Dierenwijck en Wandelwijck komt sterk overeen
met de oorspronkelijke opzet van het park.
Anders dan de toevoeging Dieren- en
Wandelpark suggereerde was er in het park ook
altijd een flink speelgedeelte te vinden. En daarnaast was er ruimte voor horecagelegenheden,
sport en spel voor volwassenen, zoals de in officiële
stukken verzwegen windhondenrenbaan (gokken!), op de plaats waar nu de CNA Looslaan ligt.

Hoenderhok met pauwen en fazanten.

De Engelse tuin

Het Plaswijckpark heeft zich gedurende 90 jaar
in voor- en tegenspoed gehandhaafd in een
sterk veranderende maatschappij. In het jubileumboekje naar aanleiding van het 10-jarig
bestaan van het park noemde de burgemeester
van Hillegersberg het verblijf in Plaswijckpark
een heerlijke ure van ontspanning. En hoewel
de jongere generatie dit in andere, super coole
woorden zou uitdrukken, is daarin in 2013 nog
niets veranderd!
YVONNE BOOT

Yvonne Boot is historicus en auteur van
Plaswijckpark 1923-1998, Geschiedenis van
een Rotterdams Recreatiepark
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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.

Bestemmingsplan Kern en Plassen

‘Er is al veel bereikt,
maar we mogen niet
achterover leunen’
Niet zonder trots meldde eind 2006 de portefeuillehouder van de
deelgemeente dat het nieuwe (voorontwerp) bestemmingsplan Kern en
Plassen eindelijk gereed was. En eind vorig jaar, dus zes jaar later, is het
bestemmingsplan op alle punten onherroepelijk geworden. Tijd voor
VSW-bestuurslid Hans Mani om de balans op te maken.

Het burgerinitiatief
Tot 2006 was het Kern en Plassengebied een juridische lappendeken van wel vijftien verschillende
bestemmingsplannen, waarvan de houdbaarheidsdatum al lang overschreden was. De VSW
had al meermalen gevraagd om een samenhangende visie van dit waardevolle gebied als vervanging van het toen gebruikelijke ad hoc beleid met
postzegelplannetjes en artikel 19 procedures.
Meer dan tweehonderd belangstellenden kwamen naar de door de VSW georganiseerde
avond in Lommerrijk om mee te praten over de
kwaliteiten van het Kern en Plassengebied en hoe
die te behouden. Geconstateerd werd dat er heel
wat op het nieuwe bestemmingsplan was aan te
merken. In de toelichting van het plan stond geen
woord over de cultuurhistorische waarde van het
gebied en hoe die te behouden. Wel werd ruimte
gemaakt voor nieuwe ingrijpende initiatieven,
waarvan de grootschalige nieuwbouwplannen op
de locaties Van der Valk, Lommerrijk, Cossee en
in de achtertuin van het monumentale Raadhuis
de meest opvallende waren. Duidelijk was dat met
dit bestemmingsplan de kwaliteit van het gebied
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werd bedreigd. Samen met de toen opgerichte
Vereniging tot Behoud van Kern en Plassen en
met de Vereniging Bergse Plassen werd een burgerinitiatief gestart om voor het gebied de status
van beschermd stadsgezicht te krijgen.
Met ruim achthonderd (!) handtekeningen hebben
we op 14 februari 2008 namens de drie verenigingen
een burgerinitiatief bij de gemeenteraad ingediend.
HetwerdheteersteburgerinitiatiefindeRotterdamse
geschiedenis dat unaniem door de gehele gemeenteraad is overgenomen. Aan burgemeester en wethouders werd opgedragen aan de Minister van OCW te
verzoeken het Kern en Plassengebied als beschermd

stadsgezicht aan te wijzen. En verder besloten dat
gelijktijdig met een conserverend bestemmingsplan
eenaangepasteKoepelnotaWelstandaandeRaadzou
worden aangeboden, met daarin een geactualiseerd
beeldkwaliteitplan waarin de intenties en richtlijnen
zijn opgenomen om de kwaliteiten van dit gebied
veilig te stellen.

stadsbestuur niet van plan is hier nog iets aan te
veranderen. Wel is het cultuurhistorische belang
van het gebied vastgelegd in de op 11 oktober
2012 vastgestelde Welstandsnota, waarin het
Kern en Plassengebied is opgenomen als een ‘bijzonder welstandsgebied’, waarop een uitgebreid
welstandstoezicht van toepassing is.

Uitvoering raadsbesluit

De vaststelling van het bestemmingsplan is een
ander verhaal. Na behandeling van veel zienswijzen en bezwaren heeft de gemeenteraad op 17
september 2009 het bestemmingsplan vastgesteld.
Ondanks een aantal verbeteringen ten opzichte
van de eerste versie was de VSW nog niet tevreden
en heeft zich aangesloten bij een bezwaarprocedure bij de Raad van State van de Vereniging tot
Behoud van Kern en Plassen. Op 16 november
2011 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State enkele beroepen gegrond verklaard
en op 20 december vorig jaar heeft de gemeenteraad hierover een nieuw besluit genomen.
Alhoewel ook hier weer bezwaar tegen gemaakt
kan worden, gaan we er van uit dat hiermee dit
moeizame proces is afgerond.

Dat was heldere taal, maar de uitvoering van het
raadsbesluit werd toch nog een taai proces. De
procedure tot het verkrijgen van de status als
beschermd stadsgezicht ligt stil. Uit de berichten
van de verantwoordelijk wethouder blijkt dat het

Grootschalige nieuwbouwplannen in de achtertuin
van het raadhuis gingen niet door.

Het resultaat
Al met al is er veel bereikt. In de eerste plaats en misschien is dat wel het belangrijkste succes
- is er nu een brede erkenning voor het cultuur
historische belang van het gebied. Een groot
aantal wijzigingsbevoegdheden, waaronder die
van de locaties Lommerrijk en Van der Valk zijn
geschrapt. De tuin van het voormalige Raadhuis
is gered, evenals de tuinen aan de Bergse Plassen.
Al met al een goede basis om verder te werken aan
het behouden en waar mogelijk verbeteren van de
gebiedskwaliteit.
En toch kunnen we nu niet genoegzaam achterover leunen. Sinds vorig jaar is er voor sloop van
een pand geen vergunning meer nodig, tenzij het
een formele beschermde status heeft als monument dan wel als onderdeel van een beschermd
stadsgezicht. Het huidige College van B&W en
de Gemeenteraad van Rotterdam lijken niet meer
van plan te zijn zich hard te maken voor de eerder
toegezegde status van een beschermd stadsgezicht.
Wel wil de wethouder zich inspannen om het aantal te beschermen panden in het gebied te herijken
en de VSW daarbij te betrekken.

Op 14 februari 2008 neemt
gemeenteraadslid Hans van Hilst de 800
handtekeningen van het burgerinitiatief in
ontvangst uit handen van toenmalig VSWvoorzitter Hans Mani (2e van rechts) en
Tineke van Oosten (Ver. Kern en Plassen).

De VSW heeft daar niet op gewacht en heeft het
afgelopen jaar de inventarisatie van belangrijke
panden en gebieden in de deelgemeente geactualiseerd. In het kader van de deregulering ligt er bij de
Gemeenteraad nu een voorstel op tafel om in navolging van de sloopvergunningen ook de rooivergunningen af te schaffen. Voor ons het signaal om ook
nog eens goed te kijken welke groenkwaliteiten in
onze deelgemeente het behouden waard zijn.
Onze voortdurende aandacht voor het stedenbouwkundig wijkbehoud blijft dus hard nodig.

HANS MANI
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Restauratie van het Boterdorps Verlaat afgerond

De gehele constructie
is vernieuwd
De restauratie van het in deplorabele staat verkerende Boterdorpse
Verlaat is afgerond. De grondige opknapbeurt duurde bijna een jaar.
Bestuurslid Jack Fens schrijft erover.

Vaak is het Boterdorps Verlaat het doel van een
korte wandeling op een mooie dag. Als na de
koude winter een zonnige lentedag ons verrast
en tot een wandelingetje uitnodigt, komt al snel
de Strekkade met de vaart in beeld. Aan het eind
ervan is dan het verlaat. Een mooi punt om weer
terug te gaan of een ommetje te maken rond de
Voorplas.
Het is nu extra interessant om het Boterdorps
Verlaat (vroeger Bergse Verlaat) te bekijken,
immers na een langdurige restauratie is het zover
dat de werkzaamheden vrijwel zijn afgerond. De
damwanden zijn getrokken, de verwijderde
grond aangevuld tegen de nieuwe damwanden,
het water zal weer stromen en straks zal de nieuw
klinkerbestrating, na verwijdering van het asfalt,
de finishing touch zijn. Overigens vond ook in
1882 al een restauratie plaats, zij het niet zo
ingrijpend.
Dit verlaat, ofwel schutsluis, ligt op de plaats
waar de Strekvaart uitkomt (of begint) bij de
Rotte. Het heeft een dubbele functie gehad: als
waterinlaat in droge tijden voor de polders noordelijk en westelijk van Hillegersberg, onder
andere de polder Boterdorp (vandaar de naam)
en als schutsluis voor schepen die – vice versa vanaf de tuinbouwbedrijven hun waren via de
Rotte naar hun afnemers wilden brengen en de
vaartuigen die spoeling (een afvalprodukt van de
moutbewerking) van de jeneverstokerijen in
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Schiedam als veevoer naar de boeren in onder
meer Bergschenhoek brachten voor hun vee.
Thans is het geen doorgang meer voor schepen,
maar dient het slechts ter regulering (waterinlaat) van de polderwaterstanden.
Op deze plaats is in de 18e eeuw een woonbuurtje ontstaan rond de uit ongeveer 1770
daterende houten schutsluis. Dit (wettelijk)
rijksbeschermde monument is van het zogenaamde Schielandse type en bestaat uit een aantal (14?) houten jukken, die steun verlenen aan
de tussenliggende grondkerende houten damwanden. Tussen twee stel van deze jukken
draaien de beide dubbele sluisdeuren. Om uitspoeling van de bodem door het stromende
water bij het schutten te voorkomen, heeft de
sluis ook een houten sluisbodem, gesteund door
een aantal buiten de sluis uitstekende bodembalken.
Het verlaat is jarenlang verstoken gebleven van
het nodige onderhoud en was daardoor in een
deplorabele toestand geraakt. De jukken waren
door verrotting aangetast, evenals de damwanden. Aan de zuidzijde was een deel van de damwand zelfs zo wrak, dat deze ter voorkoming van
instorten door stalen stempels vanaf de tegenover liggende wand werd gestut.
Na jaren van overleg en zoeken van geld werd
dan eindelijk medio 2012 een start gemaakt met
de restauratie, die nu na bijna een jaar is voltooid.

De gehele constructie van jukken, damwanden,
sluisbodem, sluisdeuren en het gehele waterregulerende instrumentarium is vernieuwd.
De houten constructie is gemaakt van de zware
en zeer duurzame Midden-Afrikaanse hardhoutsoort Azobe (Lophira Alata R&G), dat bij
dergelijke restauraties of andere waterbouwkundige werken vaak wordt toegepast vanwege de
buitengewone goede bestendigheid tegen rotten, door de structuur van het hout en kiezel in
de houtvaten. Stalen bewerkingsgereedschap
slijt ook snel af. De sluisbodem is van eikenhout
dat door de ligging - geheel onder water - ook
weinig rottingsgevaar zal ondervinden. Er zijn
meerdere soorten eikenhout, maar alle behoren
ze tot het geslacht Quercus.
De restauratie zou naar verwachting eind maart
2013 zijn afgerond. Als u dit leest is het werk dus
voltooid en is ook duidelijk of alles naar verwachting is verlopen. Maar inmiddels hebt u het
nieuwe verlaat al kunnen bewonderen indien u
hebt deelgenomen aan de door de VSW gehouden excursie op 20 april.
De restauratie is uitgevoerd door de fa
Woudenberg uit Scherpenzeel, een gerenommeerde restauratie-aannemer, met hulp van
architect Gert Wagenveld van ingenieursbureau
Delfgouw; het geheel onder directie van de
Dienst Gemeentewerken Rotterdam.

De houten constructie is gemaakt van de
zware en duurzame hardhoutsoort Azobe.

JACK FENS
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Vakantiewerker in het Plaswijckpark in de jaren zestig

Met een kokosmatje
van de glijbaan
Wat Albert Heijn tegenwoordig is voor scholieren, was het Plaswijckpark
jaren geleden voor Wim Meijer. Namelijk de mogelijkheid om een extra
zakcentje te verdienen. “Er bestond een behoorlijke hiërarchie. Ik moest dus
onderaan de ladder beginnen”.
Begin april lopen we - in de kou - door het
Plaswijckpark dat met de Pasen de hekken
weer opende. Gedurende de wintermaanden
is er hard in het park gewerkt. Het is letterlijk
op de schop gegaan. Op verschillende plekken
is men nog aan het werk, zo wordt de laatste
hand gelegd aan de nieuwe binnenspeeltuin
– waar je alles kan doen wat je thuis niet mag
- en het moderne, nieuwe restaurant. Het
negentigjarige Plaswijckpark is duidelijk met
de tijd meegegaan. Wim Meijer, bestuurslid
VSW, kijkt z’n ogen uit. Hij heeft hier in de
60’er jaren in de schoolvakanties gewerkt.
Kende het park op z’n duimpje, bewaarde er
goede herinneringen aan, maar kan ook de
veranderingen wel waarderen.
Wim Meijer: “Ik denk dat ik toen zo’n jaar of
twaalf, dertien was. Een oudere buurjongen
werkte er al. Hij had het naar z’n zin en
spoorde me aan te solliciteren. Dat heb ik
gedaan. En ja, dan begin je onderaan de ladder.
Dat was niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk: onderaan de trap van de uitkijktoren.
Het betekende de hele dag op een stoeltje zitten met een vetleren geldtas op je buik. Maar
ik werd goed ingewerkt. M’n voorganger legde
me precies uit waar ik het stoeltje het beste
neer kon zetten, wat de strategisch beste plek
was. Midden onder de trap, zodat ik goed naar
boven kon kijken. Later ontdekte ik pas
waarom…” Wat een toegangskaartje voor de
toren kostte, weet Meijer niet precies meer.
“Eén, twee of vijf cent. Volwassenen betaalden
meer dan kinderen. Aan het einde van de dag
ging je naar het poffertjeshuis, daarachter zat
het kantoor, daar werden de centen geteld.”
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Tien meter verderop zat de roeibotenverhuur.
“Dat baantje was interessanter. Mensen moesten daar, behalve de huurprijs, een borg afgeven. Dus geen centenwerk meer, maar guldens.
Wie geen geld voor de borg bij zich had, liet z’n
horloge achter. Op het drukst van de dag had
je dan een arm vol horloges. Zo kon je ze niet
kwijtraken. De boten werden per half uur
gehuurd. Je moest dan goed opletten dat ze op
tijd terugkwamen, want er stond op mooie
dagen altijd een rij te wachten. Later, na mijn
tijd, werden de houten roeibootjes vervangen
door kunststof exemplaren. Die waren zo licht
dat ze bij harde wind wegwaaiden, dan konden
de mensen ze niet meer terug roeien. Ik heb ze
regelmatig, wanneer ik als volwassene op de
plas was, met mijn boot teruggesleept.”
Zijn carrière bij Plaswijck verliep voorspoedig.
“Na mijn werk bij de uitkijktoren maakte ik
datzelfde jaar al promotie naar de glijbaan in
de speeltuin (wel met zo’n zelfde vetleren tas).
Het was een hoge houten glijbaan en onderaan
de trap waar ik stond kon men een paar cent
betalen. Iedereen die naar boven ging, kreeg
een soort kokosmatje mee waardoor het glijeffect beter werd. De glijbaan werd ook regelmatig in de was gezet, gelukkig hoefde ik dat niet
te doen. Ik herinner me dat er nogal wat mensen last van splinters hadden wanneer ze beneden waren. Het laatste baantje dat ik had was
kaartjes verkopen voor de rondvaart met de
Piet Hein. Tot bestuurder heb ik het nooit
geschopt, dat was het meest verantwoordelijke
werk, dat deden de groteren. Maar als kaartjesverkoper moest je ook de grote bel luiden, bijvoorbeeld om zwemmers en kanoërs op de plas

te waarschuwen.”
En passant bediende Wim Meijer de draaimolen (“Die werd alleen bediend door mensen
die de verantwoordelijkheid konden dragen.”)
en bracht hij ijs naar de diverse verkooppunten
in het park. “Direct onder de toren had je het
ijs- en snoeptentje van Maarten. Die man
maakte zijn ijs zelf. Heel lekker, met een zware
vanillesmaak. Door het hele park had je kleine
eenmanspunten waar scholieren in stonden. Je
moest het ijs in een emmer op de fiets rondbrengen. Dat moest snel gebeuren anders
smolt het.”
Het waren mooie tijden. “Aan het einde van
een drukke dag, als de mensen weg waren en
het salaris uitbetaald, bleven we hangen.
Gingen we zitten bij de aanlegsteiger. Dat was
de sociale kant van het werk, de contacten met
de anderen. In mijn herinnering waren die
zomeravonden altijd heel warm.“
Sindsdien is er veel veranderd. Wim Meijer:
“De grootste verandering is voor mij de verplaatsing van de ingang naar de Ringdijk. Nu
ik door het park loop, is er aan de ene kant de
nostalgie: herinneringen aan het doolhof met
de lachspiegels, de rozentuin, het oude amphitheater, de aanlegsteiger, maar ik heb niet de
gedachte dat het vroeger allemaal beter was. Ik
heb respect voor de manier waarop het park
aangepast is aan de nieuwe tijd, de nieuwe veiligheidseisen. Vooral die binnenspeeltuin vind
ik een goed idee. Ik hoop dat het Plaswijckpark
tot in lengte van jaren zal blijven bestaan. Fijn
voor de bezoekers en goed voor de wijk.”
WIL BAGHUIS

De oude aanlegsteiger is nu
hangplek voor eenden.

De zwanen waren er in de jaren
zestig nog niet.

De uitkijktoren is alleen nog toegankelijk voor
het publiek op Midzomeravond 21 juni.
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Vragen over het oude amphitheater in het Plaswijckpark

‘Wie weet hier
het fijne van?’
Wie kent niet het Plaswijckpark, en wie van de ouderen onder ons kent
niet het Amphitheater, hetzij als bijzonder gebouw in dit park, hetzij als
bezoeker van het horeca-gedeelte ervan. Dit Amphitheater bestaat niet
meer; het is in 1982 gesloopt omdat het in een dusdanig slechte
bouwkundige staat verkeerde dat restauratie duurder werd geacht dan
een geheel nieuw gebouw. Bij het 90-jarig bestaan van het park wil
bestuurslid Jack Fens nader op dit toen fraaie gebouw ingaan. Er leven
bij hem vele vragen inzake dit oude gebouw.
Het “verhaal” Plaswijckpark begint in 1914
met de aankoop door C.N.A. Loos van Villa
Buitenlust (de latere deelgemeentesecretarie)
en hij veranderde de naam in Villa Plaswijck;
hij maakte er met achtergelegen terrein de
“theeschenkerij en Societeit Plaswijck” van.
Deze villa werd in 1920 aangekocht door de
gemeente Hillegersberg als nieuw raadhuis,
omdat het oude aan de Kerkstaat te klein werd.
Loos ontwikkelde hier vanaf 1922 plannen
voor een recreatieterrein langs de Bergse
Achterplas. In het begin, na de opening in
1923, was het net groot genoeg voor een familie-uitje, later werd het gebied sterk vergroot.
De achtergelegen tuin van Plaswijck werd
door Loos uitgebreid met diverse terreinen
richting Inktpot en Ringdijk en werd onder
andere het Plaswijck Paviljoen gebouwd, het
later bekende Van der Valk restaurant. Het
gebied werd in de loop der tijd ingericht als
park - Engelse landschapstuin - met dierenverblijven, vogel- en reptielenpaviljoen met plaats
voor diverse soorten dieren zoals apen, vogels
en herten (de echt wilde dieren zijn nooit
gekomen) en met veel plantensoorten. Ook de
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kinderen werden niet vergeten, zij kregen een
grote speeltuin. Later (1928) werd er een tennispark aangelegd, van het park gescheiden
door de nieuw aangelegde Plaswijcklaan. Ook
een windhondenrenbaan, en later de uitkijktoren, behoorden tot de attracties.
Hillegersberg was trouwens niet slecht bedeeld
met uitspanningen. Plaswijck, Plaats
Lommerrijk (Vrouw Romein), Theetuin Tivoli
en Jardin de Plaisance - Tuin Feericks bevonden
zich binnen de gemeentegrenzen.
Aan de bestaande bouwsels werd in 1928 een
bijzondere horecavoorziening toegevoegd,
namelijk het “amphitheater”, aan de zuidoostzijde van het park aan het water van de Bergse
Achterplas. Het ontwerp was van architect L.N.
Krijgsman die veel andere gebouwen in
Hillegersberg heeft ontworpen. Tekeningen
ervan zijn nog aanwezig in het archief van het
NAI. Het was een langwerpig gebouw met
gebogen einden, waar via twee buitentrappen
het dak met een dakterras werd bereikt. De
gebogen ramen gaven het een bijzonder uiterlijk.

Aquarel van het Amphitheater, gemaakt door Jack Fens.

De tuin er omheen was trapsgewijs opgebouwd met niveauverschillen, met aan de zijde
van de plas een halfronde vijver in het terras.
Aan de andere zijde (noordwest) was eveneens
een terras, met aan de overzijde van de sloot
een “Versailles”-tuin, met langwerpige waterpartij, een ronde vijver in het midden en aan
de einden een dwarse waterpartij . Dit is ook
nu nog een duidelijk tuinelement.
In 1934 werd op het amphitheater een tweede
bouwlaag gemaakt en verdween het buitendakterras. De trappen kwamen inpandig, en
de trapsgewijze opbouw van de buitenruimte
verdween, evenals de vijver. In deze tweede laag
kwam de horeca, de begane grond (onderbouw) werd dienstruimte en museum. Het
geheel in een dichtbegroeide ambiance.
Dit amphitheater is het eigenlijke onderwerp

van dit stuk. Veel oudere Hillegersbergenaren
zullen zich dit pand nog goed kunnen herinneren; Het was dan ook een bijzonder vormgegeven gebouw. Oorspronkelijk met zichtbare baksteen, later met een witte gevelbepleistering. Helaas heeft de fundering veel minder
aandacht van de bouwer gekregen, want in de
loop der tijd ging het pand verzakken en veel
scheurvorming vertonen. Uiteindelijk is het in
1982, na een mislukte poging tot restauratie,
gesloopt en vervangen door het huidige paviljoen dat in 1983 werd geopend op geringe
afstand van de oorspronkelijke bouw.
Er leven bij mij nogal wat vraagtekens rond het
oude gebouw, en dan vooral betrekking hebbend op de periode dat de eenlaagse bebouwing werd verhoogd met een tweede bouwlaag.
Het verschil in hoogte van de gebogen ramen

roept vragen op: was het terras aan de ene zijde
hoger gelegen dan aan de andere kant? Heeft
het te maken met de functieverschuiving van
de begane grond? Wat is er gebeurd met het
grote halfcirkelvormige terras met vijver aan de
plaszijde toen de tweede bouwlaag erop werd
gezet. Kennelijk is dit verhoogde terras in zijn
geheel afgegraven.
Foto’s van de noordwest-zijde zijn talrijk, maar
van de zuidoostkant is nauwelijks iets te vinden, of alles is verscholen achter een dichte
begroeiing van struiken en bomen, zodat er
nauwelijks iets zichtbaar is. De tekeningen
geven ook niet direct de gewenste duidelijkheid. Wel is het hoogteverschil van de buitenruimte “voor” en “achter” soms herkenbaar.
Wie weet hier het fijne van of heeft goede
duidelijke foto’s van die kant?

De hier bijgevoegde aquarellen geven een helder beeld aan de NW-zijde; aan de ZO-kant
is er met de nodige fantasie gewerkt, namelijk
wel een pand in twee bouwlagen, maar ook
met het halfronde terras ervoor met de vijver,
de trappen en de rondgaande paden. Twee
bouwfasen lopen dus door elkaar heen. Wie
helpt en kan de gewenste nadere informatie
geven?

JACK FENS

Bronnen:
- boek Yvonne Boot
- vele krantenartikelen van Rotterdams
Nieuwsblad en Koerier.
- diverse beschikbare foto’s
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Vervolg ruimtelijke ontwikkelingen in Hillegersberg (10)

Meest actuele stand
van zaken
Zo langzamerhand komen diverse ontwikkelingen in onze omgeving in
een stadium dat duidelijk wordt wat er gaat gebeuren. In dit artikel stelt
VSW-lid Tineke van Oosten u met een kort bericht van de meest actuele
stand op de hoogte per ontwikkeling. Tineke van Oosten schrijft op
persoonlijke titel.
Locatie Van der Valk

Cosseeterrein

Hier beoogde een projectontwikkelaar drie
torenflats te bouwen. Het protest was massaal.
In de procedure bij de Raad van State (door vier
gezamenlijk optrekkende verenigingen in onze
wijk) is de wijzigingsbevoegdheid, die die ontwikkeling mogelijk moest maken, vernietigd.
Inmiddels is het bestemmingsplan Kern en
Plassen met een reparatieplan vigerend. In het
huidige geldende bestemmingsplan is ter
plaatse alleen de horeca van de huidige omvang
toegestaan. Vorig jaar reeds heeft Van der Valk
een nieuwe exploitatievergunning gekregen.
Daarna is er niets meer gebeurd. Herstel van het
restaurant aan de plas zou een verrijking zijn!

Ter plaatse van het Cosseeterrein achter de
Bergse Dorpsstraat en op de hoek van deze
straat en de Argonautenweg maakt het bestemmingsplan door middel van een wijzigingsbevoegdheid een grootschalige ontwikkeling
mogelijk met winkels, woningen en andere
functies: het geheel beoogde een grootstedelijk
beeld uit te stralen. Het beroep van de vier verenigingen heeft niet tot vernietiging van deze
wijzigingsbevoegdheid geleid. Recent heeft de
projectontwikkelaar aan het deelgemeentebestuur laten weten dat deze ontwikkeling in de
huidige tijd geen doorgang kan vinden.
Oorzaken zijn de onzekerheden over de proce-

dure (bezwaar makende verenigingen, aanzegging door bewoners in verband met grondwaterdaling door aanleg parkeerkelders) en de
economische teruggang en bezuinigingen.
Onderzocht wordt of er een kleinschaliger ontwikkeling wel tot de mogelijkheden behoort.
Gedacht wordt aan modernisering van de Aldi
en bouw van appartementen op het binnenterrein, dit zonder parkeerkelder.

Raadhuis/ Villa Buitenlust
Zoals bekend is het Raadhuis niet uitgebreid
als deelgemeentekantoor. Gelukkig maar, de
deelgemeente wordt opgeheven in 2014 en
vervangen door een klein ambtelijk apparaat

In de achtertuin van het voormalige
raadhuis komt geen nieuwbouw. Het
gerestaureerde pand en de tuin wachten
sinds 2008 op een passende bestemming.
Waarschijnlijk wordt de tuin heringericht,
aansluitend op het oorspronkelijke ontwerp
van Leonard Springer.

voor het stadskwartier HillegersbergSchiebroek. Het gerestaureerde pand en de
tuin wachten al sinds 2008 op een passende
bestemming. Het ziet er nu naar uit dat in
september 2013 een kinderdagverblijf de deuren zal openen. De tuin zal voordien worden
heringericht, waarbij het ontwerp aansluit op
het tuin ontwerp van Leonard Springer uit
1927. Hierover zal ik (Tineke van Oosten) als
het is uitgevoerd een afzonderlijk artikel
schrijven, er valt wel het één en ander over toe
te lichten.

Plaswijckpark
Door de nieuw gebouwde winterspeeltuin
heeft de deelgemeente extra parkeerruimte
geëist, deze zal bij de oude ingang worden gerealiseerd en voor de ontsluiting ervan zal de
oude ingang worden heropend. De buurt heeft
hiertegen bezwaar gemaakt en is na afwijzing
daarvan in beroep gegaan.

Lommerrijk
Het voormalige Van der Valk-restaurant
Plaswijck ligt er verlaten bij. Herstel van het
restaurant aan de plas zou een verrijking zijn.
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Het bedrijf is verkocht aan een projectontwikkelaar. Het overleg over mogelijke ontwikke-

lingen dat liep tussen Lommerrijk en de
omwonenden en belanghebbenden is daarmee stilzwijgend beëindigd. Recent is een
aanvraag gedaan voor een tijdelijke vergunning voor een restaurant op de landtong, bij
deze aanvraag wordt gemeld dat op termijn
het huidige Lommerrijk wordt gesloten.
Omwonenden en belanghebbenden hebben
bezwaar aangetekend.

Paalrot in Oud-Hillegersberg
De commissie grondwater van de Bewoners
organisatie Oud-Hillegersberg is thans aan de
afronding van haar onderzoek bezig. Na veel
aandringen heeft de gemeente Rotterdam zich
bereid verklaard om over oplossingen mee te
denken. De commissie hoopt op een constructief overleg. In oktober zal de bewonersorganisatie een informatieavond organiseren voor alle
bewoners van Oud-Hillegersberg waarin duidelijk zal worden wat de gemeente kan doen,
wat het Hoogheemraadschap en wat de bewoners zelf kunnen doen om er voor te zorgen dat
de te lage grondwaterstand wordt hersteld naar
een hoger niveau.

A13/A16
De aanleg van de kortsluiting tussen de A13 en
de A16 door het Bergse Bos is geen onderwerp
van bezuinigingen. De aanleg van de weg zal
doorgang vinden. De actiegroep uit het
Molenlaankwartier heeft eind maart een alternatief (portway variant, niet via Bergse Bos) in de
Tweede Kamer gepresenteerd, mogelijk dat dit
alternatief bij de afwegingen wordt betrokken.
TINEKE VAN OOSTEN,

voorzitter vereniging Behoud Kern en Plassen
Hillegersberg, lid VSW
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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;
een proefinventarisatie van de historische stedebouwkundige kwaliteiten; september 1993.

Gebouwen van Gezag

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.

Wandel- en fietstochten

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.

Tempelen & begraven
Het Geluk van de Rotte
Van Hildegaersberch gheboren
Van Boven Bekeken

Vouwbladen en Studies

Opeens vielen wij

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).
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