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Voorwoord voorzitter

Rood, maar ook 
groen…

Vorig jaar was het thema van Monumentendag ‘Groen van Toen’. Naar mijn beleving was dat 
voor het eerst dat de aandacht echt naar de groene monumenten uitging. Gebouwen staan nooit 
los, niet van elkaar, maar ook niet van de landschappelijke omgeving:  een mooi aangelegde tuin 
kan een monumentaal pand maken of breken. Niet voor niets dat we bij onze bezwaren tegen 
de grote aanbouw in de tuin van het Raadhuis aan de Straatweg, het verlies van de tuin mede 
als argument hebben aangedragen. 
Veel van de waarde van een deelgemeente als Hillegersberg-Schiebroek zit in de aanwezigheid 
van het vele groen. De mooie lanen met diepe voortuinen en statige bomenrij, de Bergse Plassen, 
de parken en de mooie singels, dit vind je op deze schaal eigenlijk nergens anders in Rotterdam. 
Daar mogen we best trots op zijn, maar we moeten er ook zuinig op zijn. Er blijven altijd be-
dreigingen bestaan.
Ten eerste omdat dit een waarde is die niet door iedereen erkend wordt, of dat economische 
motieven prevaleren. Er wordt altijd geknabbeld aan de randen van dit groen: een sportveld dat 
toch verdwijnt en bebouwd gaat worden, een grasveldje waar men denkt dat dat nog geschikt 
is voor een paar huizen, bebouwingsgrenzen die toch nog opgerekt kunnen worden, tuinen die 
van groen naar grijs verkleuren door betegeling. 
Ik denk dat iedereen nog weet hoe ‘rood’ het oorspronkelijke bestemmingsplan Kern en Plassen 
er in eerste instantie uitzag. Gelukkig hebben we met vereende krachten in onze wijk dit goed 
weten te repareren. Altijd maar knabbelen kan ertoe leiden dat op een gegeven moment de koek 
op is. Dit verlies is meestal onomkeerbaar.
Ten tweede denk ik dat maar weinig mensen beseffen dat het er is en hoeveel een groene om-
geving bijdraagt aan het woonplezier. Niet voor niets wordt wel beweerd “je beseft het pas, als 
je het niet meer hebt”. Beleving van groen draagt ook daadwerkelijk bij aan de gezondheid van 
mensen. Gelukkig zien we dat er juist in een tijd van recessie een opleving ontstaat voor meer 
aandacht, dicht bij huis, voor natuur beleving. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van stadstui-
nieren, aandacht voor moestuinen, eten uit de stad etc. Daar past ook de actie van de gemeente 
Rotterdam in om de stad te vergroenen met als motto ‘tegel eruit, plantje erin’. 
Belangrijk voor het behoud van onze mooie groen is mensen er bewust van te laten worden.
De Deelgemeente heeft zich op dit vlak ook actief getoond door een beleidsstuk hierover op te 
stellen. En niet in de laatste plaats is de commissie Studie en Inventarisatie bezig om, naast de  
inventarisatie van de waardevolle gebouwen, het groen in de wijk op de kaart te zetten.
Zowel de invalshoek van de Deelgemeente, als van de commissie S&I zullen op onze openba-
re VSW vergadering in november aan de orde komen en wellicht kunnen we met uw inbreng 
hier nog een verdieping aan geven. Iedereen weet wel plekjes groen, die erg waardevol zijn of 
juist voor verbetering vatbaar zijn.
Kortom, ik nodig u van harte uit voor onze vergadering, het wordt zeker weer interessant! Niet in 
de laatste plaats omdat Anton Stapelkamp, u allen waarschijnlijk nog welbekend als voormalig deel-
gemeente bestuurder, het boek ‘De Dorpen van Rotterdam’ persoonlijk zal inleiden op deze avond.

AGNES VAN ZOELEN, voorzitter VSW

Openbare vergadering

Op de voorpagina: De oude beuk op het kerkhof bij de Hillegondakerk. (foto: Wim Meijer)

Agenda:
19.30 uur    Zaal open

U bent van harte welkom en de koffie/thee staat klaar
 

20.00 uur    Opening
Door Agnes van Zoelen, voorzitter van de VSW

20.05 uur Boekpresentatie “De Dorpen van Rotterdam”
Anekdotes en achtergronden van de realisatie van dit boekwerk 
door Anton Stapelkamp, voormalig voorzitter van de stichting 
Rotterdam is vele Dorpen, die aan de wieg heeft gestaan van dit 
project. Het boek is uiteraard op deze avond te koop en/of in te 
zien.

20.40 uur Het VSW-schildje 2013
Wordt er dit jaar weer een schildje toegekend en daarmee een 
oorkonde uitgereikt? 

21.00 uur Pauze

21.15 uur Bouwen aan een groen Hillegersberg Schiebroek
Chantal Zeegers, dagelijks bestuurder van de deelgemeente, zal een 
presentatie geven over het groen in de wijk.

21.45 uur “Verbetergroen”: kansen en mogelijkheden
Karel Fibbe, lid van de commissie Studie & Inventarisatie, zal de 
resultaten presenteren van de inventarisatie van het groen in de wijk 
en voorstellen aanreiken over mogelijke verbeteringen.

22.15 uur  Afsluiting

De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge
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partijen die bij de ontwikkeling van de nota 
geadviseerd hebben. We hebben een groene, 
waterrijke deelgemeente. In de nota staat on-
der meer hoe we de groenkwaliteit in stand 
moeten houden. Hoe kunnen we ervoor zor-
gen dat niet allerlei projectontwikkelaars 
het groen hier laten verdwijnen? We zeggen 
niet dat op een locatie nooit gebouwd mag 

worden, maar we gaan wel kijken hoe het 
eventueel verdwenen groen gecompenseerd 
kan worden. Door middel van herplantplicht 
bijvoorbeeld of door de aanleg van een vijver, 
zodat het water weg kan lopen. Maar groen 
kun je ook terugkrijgen op andere manieren. 
Zo krijgen de woningen die op het voorma-
lig SMV-terrein gebouwd gaan worden royale 

voortuinen, een kenmerk van Hillegersberg.”   
Als voorbeeld van het bevorderen van het ver-
groenen en het tegengaan van de verstening 
van de wijk, noemt Zeegers de gemeentelijke 
campagne ‘Tegel eruit, groen erin’. Ook achter 
het verminderen van het aantal parkeerplaat-
sen bij het Wilgenplasstation zit dezelfde 
gedachte. “In plaats daarvan komt beplanting 
die goed is voor bijen en vogels. En dus ook 
goed voor allerlei andere diertjes en voor ons.”
Al speelt ecologie een hoofdrol in het beleid, 
Chantal Zeegers kijkt ook naar beeldkwali-
teit. “Op het gazon langs de Bergse Voorplas 
aan de Weissenbruchlaan komt geen ex-
tra groen. Zoals het nu is: die mooie vlakke, 
groene strook, die het uitzicht op de plas niet 
belemmert maar eerder versterkt, zo moet het 
blijven. We gaan het daar wel verstevigen, want 
het verzakt. Gekozen is nu voor een vrij dure 
versteviging, zodat de beeldkwaliteit gehand-
haafd blijft. Ik ben wel voor groen, maar het 
hoeft van mij niet één grote jungle te worden.”

WIL BAGHUIS

‘‘ Het hoeft van  
mij geen jungle  
te worden’

Chantal Zeegers zet groenkwaliteit hoog op de politieke agenda

“Natuurvriendelijk beleid voor zover dat mo-
gelijk is. Openbaar groen mag bijvoorbeeld 
niet de verkeersveiligheid in gevaar brengen. 
En al kan de aanleg van een fietspad in een na-
tuurgebied schadelijk zijn voor het aanwezige 

groen, het komt er toch want het biedt mensen 
de mogelijkheid tot recreatie. De mogelijkheid 
van die natuur te genieten, dat is ook belang-
rijk.”
Beheer van het openbare gebied betekent voor 
Chantal Zeegers onder meer het groen, dat er 
is, proberen te behouden en zo mogelijk uit 
te breiden. Een ecologisch klimaat te schep-
pen waardoor biodiversiteit kan ontstaan. “We 
zijn bezig met het maken van een ecologische 
kaart. Daarin worden de ecologische zones 
of routes, die we in de deelgemeente hebben, 
vastgelegd. Gebieden waarin optimale leefom-
standigheden geboden worden aan planten en 
dieren, zoals vlinders, bijen en vleermuizen. 
Het groen langs de Jasonweg is zo’n ecologi-
sche route. Daar maaien we op een speciale 
manier om de biodiversiteit niet te versto-
ren. Twee maal per jaar in bepaalde periodes. 

Het weer speelt daarbij een rol omdat gras re-
ageert op het weer. Je mag het gemaaide gras 
weer niet te lang laten liggen, anders krijg je  
allerlei onkruid. Dat vraagt dus alerte groen-
beheerders. We zijn heel gelukkig met onze 
groenbeheerders. Ze hebben een heel groot 
hart voor ecologie. Zijn ook nauw betrokken 
bij de ecologische kaart.”

Bij haar beheer wordt Chantal Zeegers ge-
steund door de beleidsnota ‘Bouwen aan een 
groen Hillegersberg Schiebroek’. Deze nota 
is inmiddels vastgesteld door de deelraad en 
het gemeentelijk college. Arian Pleizier, por-
tefeuillehouder Ruimtelijke Ordening, heeft 
als opdrachtgever van de nota de bestaan-
de groene en waterrijke kwaliteiten van de 
deelgemeente zoveel mogelijk willen bor-
gen. Zeegers: “Ook de VSW behoort tot de 

Chantal Zeegers, portefeuillehouder Buitenruimte, Milieu, Verkeer en Vervoer, is 
door de VSW uitgenodigd om tijdens de novemberbijeenkomst een presentatie te 
geven over het groen in de wijk. Een onderwerp dat haar na aan het hart ligt. 
Bekend is dat zij onder het motto: ‘Een groene omgeving komt het welzijn van de 
mens (lees: burger) ten goede’, een natuurvriendelijk beleid voert.

Het mooie, vlakke gazon langs de Bergse Voorplas  
bepaalt mede de beeldkwaliteit.

.

De woningen die op het voormalig SMV-terrein 
gebouwd worden, krijgen royale voortuinen.

Chantal Zeegers bij de 
natuurvriendelijke oevers  

van de vijver  
in het Argonautenpark.
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Herstel landschappelijke tuin Buitenlust

Kinderen spelen nu  
in historische tuin
Buitenlust, het voormalige raadhuis van de deelgemeente Hillegersberg-
Schiebroek, heeft een nieuwe bestemming en in dat kader wordt de 
landschappelijke tuin van Leonard Springer hersteld. Landschapsarchitect 
en voorzitter Stichting behoud kern en plassen Hillegersberg, Tineke van 
Oosten, is nauw bij het proces betrokken. Ze doet verslag:

Korte voorgeschiedenis: hoe de oude bomen 
werden gered.
Vanaf 2003 werden plannen voorbereid om 
aan het raadhuis – gevestigd in het voorma-
lige buiten Buitenlust – in de achtertuin een 
grote aanbouw te realiseren voor de vestiging 
het deelgemeentelijke apparaat op één locatie. 
De omwonenden maakten een afspraak met 
de voorzitter van de deelgemeente om te over-
leggen over een andere locatie: immers toen 
was al duidelijk dat in 2014 de deelgemeenten 
zouden worden opgeheven. De omwonen-
den vonden het jammer om oude bomen en 
een oude tuin op te offeren voor een belang 
van korte duur, bovendien een groot kantoor 
op deze locatie in de woonwijk is ook niet 
gewenst. Het antwoord van de toenmalige 
voorzitter was: See you in court. Deze hou-
ding was de onmiddellijke aanleiding om een 
vereniging (vereniging tot behoud van kern en 
plassen Hillegersberg, VBKPH) op te richten. 
Met succes is de zaak bij de rechtbank afge-
sloten, hiervan is in 2008 in dit blad verslag 
gedaan. 
Vervolgens is het niet gelukt om invulling te 
geven aan het initiatief van de omgeving om 
er een museum annex bed en breakfast van 
te maken. Het pand werd door de gemeen-
te verkocht aan een vastgoedontwikkelaar. 
Deze heeft de oudste en grootste  hulst van 
Rotterdam laten omkappen en de bijzonde-

re esdoorn aan de voorzijde onevenwichtig 
laten snoeien. Het is gelukt om verdere kap-
werkzaamheden te stoppen. Vervolgens vroeg 
de nieuwe huurder Kindergarden een omge-
vingsvergunning aan met een tuinplan dat 
totaal geen recht deed aan de oude bomen en 
de oorspronkelijke tuin in landschapsstijl van 
Leonard Springer (1927). Na bezwaar en een 
uitzending via tv Rijnmond zijn de bezwaar-
makers (waaronder VBKPH en VSW) en de 
huurder in gesprek geraakt. Uiteindelijk heb 
ik (landschapsarchitect) het inrichtingsplan 
voor de tuin in goed overleg met Kindergarden 
gemaakt.

Nieuw tuinplan
Oorspronkelijk (ten tijde van de eerste ei-
genaar de heer de Kadt en de sociëteit van 
C.N.A. Loos) was de tuin veel groter, de hui-
dige tuin was de ruimte vlak bij het huis, van 
daar kon men verder het landschap in kijken 
over de achterliggende vijver in de richting van 
de Bergse Achterplas. Leonard Springer was 
gevraagd om na de aankoop van het raadhuis 
door de gemeente Hillegersberg het gedeelte 
dat bij het raadhuis hoorde (de huidige tuin) 
vorm te geven. Hij ontwierp een ellips, met 
daarbinnen enkele grote bomen, hiervan is 
alleen de rode beuk (150 jaar oud) nog over. 
Voor de randen van de tuin werd de beplanting 
van de oorspronkelijke tuin gebruikt en aange-

vuld. Over de lage beplanting achterin de tuin 
was nog zicht op de vijver mogelijk. De bele-
ving van de ellips werd versterkt door een pad 
in die vorm. Ten tijde van de rechtszaak is dit 
pad opgegraven.
Het plan van Leonard Springer is als uitgangs-
punt genomen: een ellips, waarvan de lengteas 
is gericht op de vijver. Rondom het gebouw 
speelruimte voor de allerkleinsten op terrassen, 
de ellips en het grasveld bieden ruimte voor de 
wat grotere kinderen (fietsen, rennen, zand-
bak enz). Het plan is aan de diverse managers 
van Kindergarden gepresenteerd: er werd heel 
enthousiast gereageerd: ”eindelijk een ronde 
vorm in één van onze tuinen!” De inspecteur 
van de gemeente inzake monumentenzaken 
was ook content: de terrassen waren niet vast 
verbonden met het pand. 
Tot zover ging alles op rolletjes. Maar dan: 
Kindergarden achterhaalde uit de akte van 
de aankoop van de vastgoedontwikkelaar, 
dat er bodemvervuiling aan de orde is. Wat 
nu? Ik hoor u vragen: waar komt die bodem-
vervuiling vandaan? Rond de oorlog schijnt 
wegens inklinking van de bodem zestig cen-
timeter grond te zijn opgebracht, grond die 
bestond uit bodem van de plassen, hierin zijn 
zware metalen opgeslagen. Afgraven tot een 
diepte van tenminste twee meter zou er in re-
sulteren dat alsnog de oude bomen zouden 
sneuvelen. De, in overleg met DCMR ge-

vonden oplossing, bestaat uit afscheiden en 
afdekken. De delen met oude bomen zijn afge-
scheiden door een ovaal hekwerk rondom het 
ellipsvormige pad, zodat de kinderen er niet 
kunnen komen. Terrassen en paden vormen 
een adequate afdekking. Het grasveld wordt 
uitgevoerd in kunstgras: een dunne zandlaag 
met het kunstgras erop vormt eveneens een 
volledige afdekking. En voor de bomen levert 
dit geen schade op, omdat de  kunstgrasmat 
water en lucht doorlatend is. Al met al zal met 
deze oplossing de ruimtelijke visie van Leonard 

Springer herteld zijn en zullen vele jonge kin-
deren hier plezier aan beleven.
Rond het verschijnen van dit blad is het voor-
malige raadhuis in gebruik genomen als 
kinderdagverblijf en is de tuin in hoofdlijnen 
aangelegd. Voor mij een mooie afsluiting van 
een traject van tien jaar.

TINEKE VAN OOSTEN.

Bodemsanering bleek noodzakelijk.

Tuin met doorzicht naar vijver en bruggetje.
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Een bankje maakt al 
het verschil 
Na de actualisatie van de VSW-waardering voor ´het rood´ heeft de commissie Studie en 
Inventarisatie (S&I) zich dit jaar bezig gehouden met het groen in de wijk. Niet omdat de 
groenkwaliteit ver beneden de maat zou zijn, maar vanuit de overtuiging dat de samenhang 
van gebouw en omgeving bepalend zijn voor de stedenbouwkundige kwaliteit.

 In het verleden heeft de VSW al met het 
uitreiken van een schildje haar waardering uit-
gesproken voor het zorgvuldige behoud van 
het Zwarte Plasje (2000) en voor het groot on-
derhoud van de bodem en het water  van de 
Bergse Plassen (2003). Ook de deelgemeente 
zet zich al jaren in voor behoud en, waar mo-
gelijk, verbetering van de groenkwaliteit. De 
portefeuillehoudster Chantal Zeegers heeft 
de groenkwaliteit hoog op de politieke agen-
da gezet. Na de’ Visie Groen’ in 2008 is dit jaar 
de nota ‘Bouwen aan een groen Hillegersberg 
Schiebroek’ vastgesteld: een degelijk stuk werk 
van Stadsontwikkeling Rotterdam, waarin de 
groenkwaliteit van de deelgemeente uitvoerig 
is geïnventariseerd en vastgelegd. Daarnaast 

worden zogenoemde ‘groene bouwstenen’ 
geformuleerd waarmee bouwprojecten een 
bijdrage moeten leveren aan het versterken 
van het groene karakter van de deelgemeente.  

De commissie S&I onderschrijft de analyse en 
adviezen van de nota van harte. Tegelijkertijd 
vroeg zij zich af wat we als wijkbewoners kun-
nen bijdragen aan de realisatie van de goede 
voornemens. En dus trokken de leden van de 
commissie S&I de wijk weer in om te kijken 
hoe de ’stand van het gewas’ is en welk ‘laag-
hangend fruit’ al geplukt kan worden. Met 
andere woorden: welke groene plekken zijn 
belangrijk voor de kwaliteit van het gebied 
en zijn het behouden waard, en welke van die 

plekken kunnen als ‘verbetergroen’ op korte 
termijn en zonder al te veel moeite aangepakt 
worden?

Onze deelgemeente wordt gekenmerkt 
door veel groenkwaliteit. De Rotte, de 
Bergse plassen en de wijkparken aan de ran-
den van de deelgemeente bepalen de ´hoofd 
groenstructuur´. De verschillende wij-
ken hebben eigen specifieke kwaliteiten, 
zoals de singels van Schiebroek, de lanen 
van het Molenlaankwartier, de tuinen van 
Hillegersberg en het water van Terbregge. 
Alleen het Kleiwegkwartier is maar spaarzaam 
voorzien van openbaar groen. Daar komt bij 
dat het verkeer het groen onder druk zet, waar-
door de openbare ruimte gedomineerd wordt 
door parkeerplaatsen. Werkendeweg kwam de 
commissie S&I tot de conclusie dat het vaak 
beperkte ingrepen zijn die het verschil kunnen 
maken: een bankje op plek met mooi uitzicht, 

een beukenhaagje rond geparkeerde auto’s of 
gewoon de rommel opruimen.

Veel (burger)initiatieven dragen al bij aan de 
beoogde verbeteringen. Zo wordt de tuin van 
het voormalige Raadhuis heringericht, wordt 
in het Kleiwegkwartier het Koeienplein om-
getoverd van een standaard speelplaats tot een 
natuurspeeltuin en waken de bomenridders 
over het wel en wee van de bomen. We hoe-
ven dus niet te wachten op de overheid, maar 
kunnen zelf aan de slag. Met de voortuin, of 
met gevelgroen. Of met een gezamenlijk ini-
tiatief voor verbetering van het buurtgroen. 
En, waar nodig, ondersteunt de deelgemeen-
te bewonersinitiatieven die de leefbaarheid 
versterken.

Iedereen kent favoriete plekjes. Vanwege de 
rust, het uitzicht, de groenkwaliteit, de ge-
schiedenis, of gewoon omdat het een lekker 
plekje is. Daar moeten we zuinig op zijn. En er, 
waar mogelijk, nieuwe plekjes aan toevoegen. 
We hebben in onze groenverkenning verras-
send veel van die plekken ontdekt en hebben 
daaruit een ‘verbetergroen top tien’ samenge-
steld. Wij brengen die plekken graag onder de 
aandacht via de VSW-website www.vsw.biz en 
vragen u in actie te komen. Volgend jaar kijken 
we naar de resultaten en zetten dan het best 
verbeterde groenplekje in het zonnetje.

Namens de commissie Studie en Inventarisatie,
HANS MANI.

Wat kunnen wijkbewoners doen tot behoud van het groen?

Bovenkruierlaan: Historisch groen

DonkersingelWilgenplaslaan: 
Groen om te ravottuh

Jubileumplein: Verboden 
gebruiksgroen

Mozartlaan: Rommelgroen

98



Het rioolgemaalhuisje  
aan de Weissenbruchlaan

Waarom een tuin groen zou moeten zijn

Terug naar de 
regenton
Agnes van Zoelen, voorzitter van de VSW, neemt ons mee in de wereld 
van het riool. Vooral bij overvloedige en langdurige regenval, heeft ons 
rioolstelsel het zwaar. Groene, tegelarme tuinen kunnen helpen 
wateroverlastproblemen te voorkomen.

Nederland is een echt kikkerland, dat wil zeg-
gen het regent hier vaak en soms ook hevig. 
Toch hebben we er in de meeste gevallen geen 
last van, maar een enkele keer is er wel water-
overlast, als het heel hard en langdurig regent. 
Het vervelende hierbij is dat de kans op echt 
zware buien door klimaatverandering alleen 
nog maar zal toenemen. Het is dus wel goed om 
te kijken wat we daar aan zouden kunnen doen. 

Laat ik u eerst meenemen in de wereld van 
het riool. Het zit voor een groot deel onder 
de grond en dat daar veel geld naar toe gaat 
om dit op orde te houden weten maar weinig 
mensen. Alles wat we in huis door de goot-
steen, toiletpot, doucheputje etc. als afvalwater 
doorspoelen, komt via buizen in het riool in de 
straat terecht. Dit riool voert het naar  een ri-
oolgemaal (bijvoorbeeld in dat huisje aan het 
eind van de Weissenbruchlaan) dat het verder 
stuurt door een groter riool (in de Straatweg) 
naar de afvalwaterzuivering (Kralingse Veer). 
Daar wordt het gezuiverd en het weer scho-
ne water wordt in de Nieuwe Maas geloosd 
en gaat naar zee.

Rotterdam heeft voor een groot deel een oud 
rioolsysteem voor zowel afvoer van het afval-
water als van het regenwater. Al het water op 
straat, van de daken en van alle tuinen die ver-
hard zijn (met grote tegels), wordt afgevoerd 
naar één en dezelfde rioolbuis in de straat. 
Langs de stoepranden zie je de openingen, kol-

ken genoemd, voor deze regenwaterafvoer en 
als deze verstopt zijn of als het riool al hele-
maal vol is, zie je daar als eerste het water op 
straat staan. Het rioolstelsel is zo gemaakt dat 
er meestal geen probleem ontstaat, maar voor 
noodgevallen is er een verbinding met het wa-
ter in de singels, een zogenaamde overstort, om 
het te veel aan rioolwater te kunnen lozen. Dit 
kan stankoverlast geven en soms dode vissen, 
maar de keuze is: deze oplossing of het riool-
water in uw toiletpot omhoog laten komen!

Het probleem speelt dus als het heel erg lang 
hard regent. Kunnen wij er eigenlijk zelf iets 
aan doen? Ja dat kan! Ik ga dan uit van het 
principe “alle beetjes helpen”. Het is eigenlijk 
heel simpel: overal waar nu stenen liggen die 
zo groot en dicht tegen elkaar aan liggen dat 
er geen water in de grond gaat, maar het direct 
ervan af stroomt, zouden vervangen moeten 
worden door groen, grind of ander waterdoor-
latend materiaal. De gemeente Rotterdam 

heeft hier zelfs een campagne voor gestart: 
“Tegel eruit Plantje erin”. De gemeente stimu-
leert het aanleggen van geveltuintjes. Groen 
is niet alleen veel mooier en gezonder, maar is 
dus ook nog eens heel erg nuttig.
Bijkomend voordeel van het opvangen van wa-
ter is dat er weer meer schoon zoet water naar 
het grondwater gaat. Dit is heel goed, omdat 
we onder zeeniveau wonend, altijd de druk van 
het zoute water (kwel) ondervinden. Voeden 
van het grondwater blijft  noodzakelijk.

Tuinen helemaal betegelen is dus niet erg 
verstandig, een gedeeltelijke vervanging met 
grind of kleine klinkers of door gras of planten, 
zou veel beter zijn. Er zijn ook waterdoorla-
tende klinkers mogelijk. Het water van de 
regenpijp zou bijvoorbeeld via een bak met 
moerasplanten, via een grindbed uiteindelijk 
in de ondergrond kunnen sijpelen. Een re-
genton, waarmee je weer gietwater op droge 
momenten voorradig hebt, is ook een simpe-
le oplossing. Van een gewoon dak een groen, 
met planten bekleed dak maken kan water ab-
sorberen. Kortom, er zijn tal van voorbeelden 
hoe we zelf creatief met regenwater op en rond 
het huis kunnen omgaan (zie ook de website 
www.riool.info ).
Als we met elkaar eens goed naar alle verhar-
ding kijken en zoeken naar “vergroening”, dan 
gaat het vast lukken.

AGNES VAN ZOELEN

Regenwater rond de woning.  
(illustratie van website RIONED)
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Indrukwekkende boom op bijna heilige plek

Groene bordjes op de 
graven brengen onrust
Bestuurslid Wim Meijer bezocht ‘zijn’ oude beuk op de begraafplaats bij de 
Hillegondakerk. Hij kwam wenkbrauw fronsend en een beetje ongerust weer thuis.

Zullen de oude, gigantische grafstenen 
moeten verdwijnen?

Wanneer men mij zou vragen welke mooie 
bomen er in de wijk staan, zou ik er wel een 
stuk of tien kunnen noemen. Ik zou trou-
wens ook geen moeite hebben met de vraag 
wat ik de mooiste boom van de wijk vind. In 
mijn beleving kan dat er maar één zijn, name-
lijk de rode beuk op de begraafplaats bij de 
Hillegondakerk. 
Dit overdenkend besluit ik direct te gaan kijken, 
ik woon vlakbij, het is begin september en mooi 
weer, de boom zou nog vol in het blad moeten 
staan. Bovendien is het al weer zo’n drie jaar ge-
leden dat ik hem van dichtbij heb gezien. 
Terwijl ik naar het kerkhof loop, zie ik de 
boom al in volle glorie boven alles uittorenen. 
De donkere bladeren tekenen fel af tegen het 
lichte groen van de andere bomen. Het mag 
dan een rode beuk heten, de bladeren zijn bij-
na zwart.

De boom naderend merk ik dat mijn mening 
van “mooiste boom” weer bevestigd wordt. De 
prachtige plek waar hij staat, tussen een paar 
zeer oude graven, versterkt dit. De boom ziet 
er gezond uit en lijkt de graven die er onder 
liggen, ondanks de scheurvorming, eeuwige 
beschutting te geven. Terwijl ik onder de in-
drukwekkende oude boom sta, wordt dit ook 
bijna voelbaar. Plechtig, nederig en - hoewel 
ik religievrij ben - heilig zijn woorden die bij 
mij opkomen.

Onder het fotograferen vallen me enkele groe-
ne bordjes op die op de grafstenen onder de 
boom gelijmd zitten. Iets verder zie ik er nog 
veel meer op de terrasvormige graven die als 
een grote trap, de donk volgend, oplopen naar 
de ruïne. Men is op zoek naar nabestaanden 
omdat de grafrechten op de soms meer dan 

250 jaar oude graven verlopen zijn. Wat zou 
er met die graven gebeuren wanneer die nabe-
staanden niet gevonden worden, bedenk ik.
Weer op straat lopend probeer ik nare gedach-
ten, waarin de oude gigantische grafstenen 
vervangen worden door kleine hoogglanzen-
de granieten exemplaren met witte kiezeltjes, 
van me af te zetten. Dit lukt niet direct want 
ik krijg ook visioenen van goedwillende 
bouwvakkers die bij het slopen van de graven 
onherstelbare schade toebrengen aan de wor-
tels van mijn boom. 

Lekker gewandeld, vraagt de buurman terwijl 
ik de sleutel in het slot steek. Ja, ja…, antwoord 
ik afwezig.

WIM MEIJER

Groene bordjes op de graven melden  
dat gezocht wordt naar nabestaanden  

omdat de grafrechten zijn verlopen.
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‘Het mooiste balkon 
van de wijk’
Het leken wel de twee koningskinderen die elkaar maar niet konden 
bereiken: Bouwvereniging Onze Woning en de VSW. Al op de 
novembervergadering van 2011 werd bekendgemaakt dat volgens het 
nieuwe Schildjesreglement een schildje was toegekend aan een 
renovatieproject in 110 Morgen dat in 1991 plaatsvond. Omdat de 
mensen van Onze Woning die avond in een andere Lommerrijkzaal zaten, 
kon de bij het schildje behorende oorkonde niet worden uitgereikt. Later 
bleek het moeilijk tot een afspraak te komen voor de bevestiging van het 
schildje. Maar dan toch, op 18 mei 2013, stonden de betreffende 
delegaties en enkele bewoners voor het portiek Cassandrastraat 25/35 
klaar voor het officiële moment.

Het rapport van de Schildjescommissie 
vermeldt onder meer dat het gaat om 108 por-
tiekwoningen in 110 Morgen, gelegen in de 
Cassandrastraat, Orpheusstraat, Cerberuspad 
en Demeterpad. Gebouwd in de jaren vijftig. 
In een tijd dat de renovaties van naoorlogse 
woningbouw nog sterk gesubsidieerd werd, is 
dit complex bestaande uit zes kleine en gro-
tere bouwblokken in 1991 gerenoveerd. De 
ingreep bestond uit groot onderhoud en wo-
ningverbetering met een investeringsniveau 
van 52.500 gulden per woning. Ondanks dat 
het project twintig jaar geleden opgeleverd is, 
ziet het er nog altijd modern uit.
De portiekwoningen zijn begin jaren vijftig 
ontworpen door architect Bas Tol. In deze we-
deropbouwperiode moest productie gemaakt 
worden, daarom werd zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van standaard elementen. Met een 
slechte isolatie van de woningen tot gevolg.
Aan architect Karel Fibbe werd dus begin ja-

ren negentig de opdracht gegeven een ontwerp 
te maken om de ‘schil’ van de portiekwoningen 
te verbeteren en te isoleren. Dit is hem, volgens 
de Schildjescommissie, goed gelukt. Letterlijk 
staat in het rapport dat de aanpak van het pro-
ject een schildje waardig is. Vooral vanwege de 
durf waarmee de achtergevel is gerenoveerd, de 
beheersing die is getoond bij de voorgevels en 
het gewaagde kleurgebruik.

Schuifpui 
Enkele bewoners van portiek 25/35 zijn bij de 
bevestiging van het schildje op ‘hun‘ portiek 
aanwezig. Hoewel het al meer dan twin-
tig jaar geleden is dat de woningen werden 
gerenoveerd, zijn ze nog steeds blij met hun 
verbeterde huisje. Vooral de schuifpui in de 
achtergevel wordt geprezen, al zou die er zon-
der hun inspraak niet gekomen zijn.
Mevrouw Julia Degeling woont al 54 jaar in 
110 Morgen en 45 jaar op hetzelfde adres. 

Ze zou niet anders willen. “Ik ben tevreden 
met m’n huisje. Het is gerieflijk, heeft voor 
mij genoeg ruimte. Meer heb ik niet nodig.  
Bovendien is het hier gezellig wonen.” De 
renovatie mag dan de buitenkant drastisch 
aangepakt hebben, binnen veranderde er niet 
veel. “Nee, er is niet zo gek veel veranderd. We 
hebben juist zelf veel verbouwd. Bijvoorbeeld 
van twee kamers één gemaakt. Daardoor kreeg 
je een royalere kamer, veel mooier. Met de re-
novatie is wel het balkon dichtgemaakt. De 
muren in de keuken en de wc werden betegeld. 
We hadden toen nog van die ruwe muren. In 
de wc kwam een fonteintje.”
Het mooie was dat de bewoners tijdens de 
verbouwing hun huis niet uit hoefden. Julia 
Degeling: “Het was wel een stoffige toestand. 
’s Avonds moest je alles weer stofzuigen. Maar 
daar maakten we ons eigenlijk niet zo druk 
om. We waren veel te blij met die verbeterin-
gen, vooral met de schuifpui. Dat was een wens 

Bevestiging schildje in 110 Morgen

van de bewoners. Toen de eerste blokken klaar 
waren, zagen we die kleine raampjes aan de 
achterkant. Zo hokkerig, dat wilden we niet. 
De bewoners van de volgende blokken die ver-
bouwd werden, mochten dus kiezen voor een 
schuifpui. Ik ben echt blij dat we op ons punt 
zijn blijven staan. Dat we doorgezet hebben. 
Die pui geeft zoveel extra aan de woning. Je 
kunt er je was drogen als het regent. Met oud-
jaar hebben we lekker naar het vuurwerk staan 
kijken. Sommige mensen hebben er een extra 
slaapkamer van gemaakt. Mijn dochter heeft 
wel eens gezegd dat die schuifpui eigenlijk een 
te grote luxe is voor dit soort woningen. Dat 
mag zijn, maar we hebben hem gelukkig wel.”

Schoon portiek
Haar buurvrouw, Ineke Sanders, blijkt nog 
honkvaster. Zij woont al 56 jaar op hetzelf-
de adres. “Nog sterker: ik ben zelfs de eerste 
bewoner van dit huis. En ik woon hier nog 

steeds naar m’n zin.” Zij buit de mogelijkhe-
den van de schuifpui uit om van haar balkon 
een complete plantentuin te maken. Lachend: 
“Ik denk dat ik het mooiste balkon van de wijk 
heb. Heel de zomer staat de pui open. En ook 
als het wat frisser wordt, gaat de pui zo gauw 
het maar kan, een stukje open.” Ze is destijds 
met een groepje bewoners en architect Karel 
Fibbe naar Brabant gereisd. Daar stonden 
woningen met een schuifpui van ongeveer 
hetzelfde principe. “En ja, zo wilden we ons 
balkon wel dichtgemaakt hebben. En zo is het 
ook gebeurd.”    
Beide buurdames zijn trots op hun portiek. Bij 
de renovatie werden de trappenhuizen in de 
portieken betegeld. “We houden het netjes. 
De schoonmaakdienst prijst altijd ons por-
tiek. We denken dat daarom het schildje hier 
bevestigd is.”

WIL BAGHUIS

Kees van Holst (links), 
Schildjescommissie VSW,  
overhandigt het schildje  
aan Leen de Jong,  
voorzitter van Onze Woning.

De buurdames  
voor hun portiek.  

V.l.n.r. Ineke Sanders,  
mevrouw Merks  

en Julia Degeling

Delegaties van de VSW en  
Onze Woning hebben zich  

verzameld voor portiek 25/35.

Norman Langelaan  
heeft het karwei  
geklaard.
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Het klinkt als dronken, 
lallende eksters
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 zestiende 
boompje(s) op:  de diverse bomen langs de Strekkade. 

Herbouwde Huize Bergsteyn kreeg schildje Bomen over bomen in de wijk

We maken een wandeling langs de Strekkade 
in het Beatrixplantsoen, beginnend bij de 
Weissenbruchlaan en eindigend bij het 
Boterdorpse Verlaat. Vrijwel direct worden we 
geconfronteerd met drie bijeenstaande brui-
ne beuken met jong, fris uitziend blad. Ze zijn 
glimmend met gladde rand en lichte beharing.
Lopen we door en kijken we alleen naar de bo-
men aan de linkerzijde van het pad, dan zien 
we respectievelijk een gewone beuk met grij-
ze stam en een haagbeuk, eveneens met grijze 
stam. Oppervlakkig gezien lijken ze erg veel op 
elkaar. Hoe zijn ze eenvoudig uit elkaar te hou-
den? Door goed naar het blad te kijken. Dan 
blijkt dat de haagbeuk doffe bladeren heeft met 
een dubbelgezaagde bladrand. We staan dan ter 
hoogte van de flat met huisnummer 6 – 7 waar 
we met de haagbeuk worden geconfronteerd.
Enkele meters verder staat een Turkse eik, een 
door de gemeente geplaatste nieuwe aanplant. 
Weer enkele meters verder staat een ongeveer 
vijftig jaar oude veldesdoorn met een overstaand 

blad (kenmerk van acers). 
Bij de eerste bank staat een beuk: glimmend blad 
en gladde bladrand. Hèt kenmerk van de beuk 
zijn natuurlijk de nootjes, die in het najaar rijp 
zijn en nu (geschreven in september) massaal 
worden aangevallen door de halsbandparkieten; 
ze maken een zeer onmuzikaal geluid dat doet 
denken aan dronken, lallende eksters.
De vruchtbeginsels van de haagbeuk zijn in 
september nog niet rijp. Dat is pas in oktober/
november het geval nadat ze eerst geel verkleu-
ren. Deze vruchtkatjes zijn tot tien centimeter 
lang; de vruchtschubben hebben een midden-
lob en twee zijlobben. 
Tussen de eerste en tweede bank staan een haag-
beuk (Carpinus betulus) en een beuk (Fagus 
sylvatica). Het wordt duidelijk dat van de aanvan-
kelijke gelijkenis heel weinig over blijft. Slechts de 
stammen zijn identiek. Zo hoort de haagbeuk tot 
de familie van de berkachtigen en de beuk bij de 
beukachtigen.
Lopen we door dan staat vlak voor de derde bank 

een beuk; acht meter erna nog één. Direct ach-
ter de bank staat een nog jonge beuk (ter hoogte 
van  huisnummer 22). Naast de vijfde bank staat 
een beuk, twee meter er voorbij een veldesdoorn. 
Ter hoogte van het bruggetje enkele zomereiken.
Bij de zesde bank (ter hoogte van nummer 28) 
een veldesdoorn. Tien meter er voorbij een gro-
te Canadese populier, er vlak achter een Noorse 
esdoorn (Acer platanoides) met melksap in de 
bladsteel en vruchtvleugels in elkaars verlengde.
Achter de zevende bank opnieuw een beuk, twee 
meter verderop een haagbeuk. Naast de achtste 
bank een overhangende beuk. Achter de negen-
de bank een haagbeuk, voor de tiende bank een 
beuk en erachter staat weer een haagbeuk. 
Misschien dat enige verdieping van de kennis van 
bomen het wandelgenot verhoogt.

FRANS PRINS.

Lid van de Nederlandse 
Dendrologische Vereniging (NDV).

Oude  
wens  
alsnog  
vervuld
Het was een bijzonder moment voor de Schildjescommissie: de bevesti-
ging van het VSW-schildje op 25 mei aan het nieuwe Huize Bergsteyn 
aan de Grindweg 13. Want lange tijd leek de herbouw van dit histori-
sche woonhuis een illusie die zeer waarschijnlijk in rook zou opgaan.
Het oorspronkelijke pand, daterend uit 1898, moest zo’n zeven jaar ge-
leden met nog twee kleine huisjes wijken voor de bouw van een XXL 
Albert Heijn. De VSW, met name Norman Langelaan, had met alle 
betrokken partijen overleg gepleegd om dit, van zo’n rijke historie voor-
ziene, huis te herbouwen. In mei 1999 werd dit daadwerkelijk door de 
gemeente vastgelegd. 
Het duurde echter tot 2011 voordat de eerste paal voor het nieuwe 
Bergsteyn de grond in ging. Het echtpaar Jonk durfde de uitdaging, 
een historisch woonhuis vrijwel exact  herbouwen, aan te gaan. Het huis 
kon uiteraard niet letterlijk nagebouwd worden, omdat een bouwwerk 
nu moet voldoen aan het vigerende bouwbesluit. 
Het rapport van de Schildjescommissie meldt onder meer als plus-
punt het omgevingsaspect: terugliggend van de openbare weg zoals 
ook oorspronkelijk het geval was, zodat het aanzicht van het huis van-
af de openbare weg goed tot zijn recht komt.
Ook in het rapport: ‘details en materiaalgebruik ademen de sfeer van 
vroeger zoals de kleine maat van de dakpannen, de ornamenten die de 
dakkapellen omlijsten, de overhangende en geprofileerde gootlijst. De 
afwerking van de plint is van hardsteen, de zinken goten lijken iden-
tiek aan het origineel.’ Een minpuntje: ‘het bijgebouwde koetshuis is 
in één kleur antraciet geschilderd, hetgeen het uitkomen van details 
niet ten goede komt.’
Op een zonnige zaterdag in mei werd de VSW-delegatie gastvrij door 
het echtpaar Jonk in hun spiksplinternieuwe huis ontvangen en werd 
het schildje op het pand aangebracht.

Het echtpaar Jonk (links) ontvangt het schildje van Kees van Holst 
(Schildjescommissie) en Agnes van Zoelen (voorzitter VSW). 

De eigenaren, het echtpaar Jonk,  
voor hun met een schildje bekroonde pand.

1716



De Rotte, van Wilde Veenen tot wereldhaven Geschiedenis van dertien dorpen onder de rook van Rotterdam

Alles over de rivier die 
geen rivier meer is

Hoe gingen zij om met 
veranderingen?

Auteur Koos Termorshuizen: “De Rotte leeft 
sterk, dat is één van de eerste dingen die bleken 
toen ik aan het boek werkte. Iedereen die ik be-
naderde zat vol verhalen en werkte enthousiast 
mee. Het boek is bedoeld om op een leuke ma-
nier de hele Rotte in het zonnetje te zetten, van 
begin tot eind. De rivier is in stukjes van een 
kilometer gehakt, en elke kilometer heeft zijn 
eigen hoofdstuk. Daarin wordt die kilometer 
onder de loep gelegd, overal wordt de histo-
rie erbij gehaald en ruim voorzien van foto’s. 
Interviews met mensen die een heel speciale 
band met de Rotte hebben, maken het boek 
compleet.

De titel geeft twee dingen aan: ten eerste een 
reis door de tijd - ‘eerst was er veen en later een 
wereldhaven’ - en ten tweede dat het de hele ri-
vier betreft: de polder aan het ene eind van de 
Rotte heet de Wilde Veenen, aan het andere 
eind is de wereldhaven.

Over de Rotte is bijzonder veel te schrijven. 
Natuurlijk over de rivier zelf - die geen rivier 

meer is. En alle pogingen om het land be-
woonbaar te maken en te houden. Een veiling 
die steeds verder stroomopwaarts verhuist. 
Vele, vele molens die eeuwenlang het land-
schapsbeeld bepaald hebben. En Rotterdam 
dat zich ontwikkelde vanaf de dam in de Rotte. 
Het boek geeft over al deze onderwerpen we-
tenswaardigheden.

Eén van de meest bijzondere punten van 
de Rotte is dat die nog steeds een landelijke 
uitstraling heeft, ondanks oprukkende bebou-
wing. Wie langs de Rotte fietst, waant zich in 
een uitgebreid natuurgebied, terwijl het in fei-
te een smalle groene corridor is, een corridor 
die gekoesterd moet worden. Ook midden-
in Rotterdam is de Rotte aanwezig, zowel 
als gedempte streep, als in de oorspronkelijke 
monding en via de Boezem.
De historie van de Rotte en de mate waarin 
die nog steeds zichtbaar is via molens, sluizen, 
dammen, de natuur en havens zijn het waard er 
een toeristische trekker van de eerste orde van 
de maken. Dit boek hoopt daartoe een aan-
zet te geven.”

DE ROTTE, VAN WILDE VEENEN TOT 

WERELDHAVEN

Door Koos Termorshuizen
240 pagina’s full colour

ISBN 978 94 91196 58 4
€ 25

www.uitgeverijdekunst.nl
www.de-rotte.nl

De auteur behandelt de boeiende geschiedenis van de dorpen die nu deel 
uitmaken van Rotterdam, van het vroege begin in de Middeleeuwen tot 
hun annexatie eeuwen later, inclusief de meest recente samenvoeging van 
Rozenburg met Rotterdam in 2010.
Voor de lange en complexe geschiedenis van de ‘Rotterdamse dorpen’ 
Cool, Delfshaven, Overschie, Schiebroek, Hillegersberg, Kralingen, 
IJsselmonde, Charlois, Katendrecht, Pernis, Hoogvliet, Rozenburg en 
Hoek van Holland is een indeling gemaakt in zes landschappelijke tijd-
vakken sinds het jaar 1000. Kenmerkende onderwerpen daarin zijn 
respectievelijk ontginning en ontstaan van dorpen en steden, polder-
vorming en reorganisatie, vervening en landwinning, droogmaking en 
landwinning, urbanisatie en annexatie en tot slot de meest recente land-
schappelijke aanpassingen. 
Met de landschappelijke indeling als basis zijn per periode die maatschap-
pelijke ontwikkelingen en landschappelijke gevolgen centraal gesteld die 
de geschiedenis van de dorpen ingrijpend hebben beïnvloed. Hoe dor-
pen ontstaan, groeien dan wel inkrimpen en omgaan met verandering zijn 
kernaspecten van dit onderzoek. De constante factor daarbij is de relatie 
tussen dorpen en steden, bezien vanuit het dorpsstandpunt. 
Een ander belangrijk onderwerp is het dorp als dorpsgemeenschap. Het 
ontstaan en functioneren van lokale  gemeenschappen verheldert de ma-
nier waarop dorpelingen zich als verbonden beschouwden. Hoe gingen 
zij om met veranderingen en hoe reageerden zij op uitdagingen? 

Auteur: Arie van der Schoor
DE DORPEN VAN ROTTERDAM

Van ontstaan tot annexatie
 

1e druk, 324 blz.
Gebonden, 21 x 26 cm

Prijs 29,50

 Dorpen van Rotterdam. Van ontstaan tot annexatie is rijk geïllustreerd 
met (reconstructie)kaarten, infographics, prenten, tekeningen en foto’s.

Uit pure interesse en nieuwsgierigheid, 
die stammen vanuit z’n vroegste jeugd, 
heeft Koos Termorshuizen een boek 
geschreven over de Rotte. Zijn 
geesteskind, De Rotte, van Wilde 
Veenen tot wereldhaven, werd op 24 
oktober officieel gepresenteerd. 

Tijdens de novemberbijeenkomst wordt het boek De dorpen 
van Rotterdam. Van ontstaan tot annexatie, gepresenteerd. 
Het boek is geschreven door Arie van der Schoor in 
opdracht van de stichting Rotterdam is vele Dorpen. 
Voormalig deelgemeentebestuurder Anton Stapelkamp die 
destijds voorzitter van de stichting was, zal het boek in 
Lommerrijk komen belichten. Het boek is in de pauze door 
te kijken en uiteraard te koop.
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Van mausoleum tot columbarium

‘Er zijn niet veel van 
zulke grafkelders’

De begraafplaats Oud Kralingen is eigenlijk 
het oorspronkelijke dorp Kralingen. Door 
veenwinning tot in de 19de  eeuw rondom het 
dorp werd de bodem in het dorp zo instabiel, 
dat de huizen en ook de 14e eeuwse kerk in-
stortten. De restanten van de kerk zijn nog 
steeds aanwezig en worden gebruikt als graf-
kelders. Het huidige Kralingen werd rond 
1852 opnieuw gesticht, echter meer richting 
Rotterdam.
In 1911 werd er door Pieter de Kruijff 
Bartholomeus Zn een grafkapel gebouwd in 
neoromaanse stijl. Onder het gebouwtje dat 
ongeveer een oppervlakte heeft van vijf bij vijf 
meter en een hoogte van tien meter, bevindt 
zich een even grote grafkelder. Hierin stonden 
twaalf grafkisten van de familie. 
De grafkapel werd te bouwvallig, daarom wer-
den een aantal jaren geleden de kisten verhuisd 
naar de grafkelders in de fundamenten van de  
gesloopte 14e eeuwse kerk, ook op de begraaf-
plaats. Na het vertrek van de familie Kruijff 
ging de grafkapel automatisch over in eigen-
dom van de algemene begraafplaats van de 
hervormde gemeente Kralingen. Het was on-
dertussen een rijksmonument geworden.

Sloop
Na een begrafenis van een kennis, ontdekte ik  
het mausoleum, dat al acht jaar in de steigers 
stond. Sloop leek onontkoombaar. Ik wist  het  
kerkbestuur tot een monumentenrestauratie 
subsidieaanvraag te verleiden. Ik diende een 
aanvraag bij de provincie in…
Er zijn in Nederland niet veel mausolea en 
zeker niet van deze afmetingen en deze  bijzon-
dere  bouw : een vierkante kapel met 
voorportaal, lichtbetonnen (1911!) koepeldak 
met lantaarn, voorzien van kleine ventilatie-
roosters en glas in lood. De kapel is aan de 
buitenkant geheel met gefrijnde Belgisch hard-
stenen platen bekleed. Er zijn veel zwart 
marmeren zuilen en zuiltjes in het ontwerp 
verwerkt. Daarbij veel geornamenteerde con-
soles (waarvan één met een kikkertje) en 
kapittelen van wit marmer, evenals de bijzon-
der geornamenteerde ronde  togen van wit 
marmer boven het voorportaal.
De tweelingramen zijn voorzien van glas in 
lood, met funaire symboliek. Het interieur 
heeft vier kleine zitkapelletjes die, net als de 
lambrisering, van Carrara marmer zijn. 
Voorzien van gevlamde marmeren zuilen.

De toegang tot de kelder, met een verschuif-
bare ijzeren trap, het trapgat is omzoomd door 
een smeedijzeren hek. Het plan is om de fraai 
betegelde grafkelder te gaan gebruiken als ur-
nenkelder/columbarium. Hier zouden in de 
toekomst zo’n 150 urnenkastjes komen.
Doordat de ijzeren doken van de hardstenen 
platen zijn gaan oproesten en het lood is op-
geofferd, bevindt de grafkapel zich in een 
deplorabele staat. Alle platen zullen verwijderd 
moeten worden en opnieuw worden opgehan-
gen. Het is een onontkoombare restauratie of 
sloop op korte termijn. De provincie Zuid-
Holland zegde  de helft van het gevraagde 
bedrag als subsidie toe, meer krijg je nooit!
De Hoflaankerk, de eigenaar, zal voor een kwart 
van de begrote bouwsom een laagrente restaura-
tiehypotheek aanvragen. Een kwart zal uit 
sponsoring moeten komen, zoals het Prins 
Bernhardfonds en diverse Rotterdamse fondsen. 
Ook zal een crowdfunding aktie onder de 
Kralingse bevolking gestart worden. Hopelijk is 
de restauratie bij de Monumentendag 2014 klaar.

NORMAN LANGELAAN

Er zijn in Nederland niet veel mausolea en zeker niet van deze bijzondere bouw.Het mausoleum staat al jaren in de steigers.

Bestuurslid  en restauratiearchitect Norman Langelaan is ten opzichte 
van de VSW een beetje vreemd aan het gaan. Nadat hij, alweer enkele 
jaren geleden, de restauratie van het Baarhuisje op het kerkhof aan de 
Ringdijk met succes begeleidde, heeft hij zich nu met hart en ziel gestort 
op de gewenste restauratie van het mausoleum op de begraafplaats Oud 
Kralingen. Omdat we aannemen dat de interesse van de VSW-leden niet 
ophoudt bij de deelgemeentegrenzen, laten we hieronder Norman 
Langelaan vertellen over zijn nieuwe liefde:
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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 KUSIELGEB. 22 JUNI 1866OVERL. 20 JUNI 1940Zo 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.

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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Er bestond geen 
concentratiekamp 
‘Schribroek’
Toen Wim van Stiphout twee jaar geleden tijdens Open Monumentendag het kerkhofje aan de Ringdijk bezocht, 
trof hem de in het oog springende grafsteen van Salomon Kusiel. Gefascineerd door de tekst op de steen, 
besloot hij in de geschiedenis van de Joodse familie Kusiel te duiken. Deze zoektocht heeft, volgens zijn 
zeggen, een extra dimensie aan zijn leven gegeven. In deze Tussen Wilgenplas & Rotte het vervolg van het 
verhaal achter de grafsteen.

Na het vorige artikel, geschreven in oktober 
2012, is er in het voorjaar van 2013 een aantal 
ontwikkelingen geweest, waarbij veel relevan-
te gegevens boven water zijn gekomen over 
de familie van Salomon Kusiel. Aanleiding 
voor mijn onderzoek was de vermelding in 
Duitsland in enkele documenten en op een 
Stolperstein (herinneringssteentje) voor 
Salomon Kusiel, dat hij in 1940 in het ‘con-
centratiekamp Schiebroek’ ( KZ Schribroek) 
was omgekomen. Dit kon niet juist zijn, om-
dat er in de Tweede Wereldoorlog nooit een 
concentratiekamp in Schiebroek is geweest.
In juli 2012 heb ik m’n bevindingen gemeld 
aan de beheerders van enkele webpagina’s van 
de joodse gemeenschap in Ludwigsburg. Daar 
is men opnieuw grondig in de archieven gaan 
zoeken. Met een verrassend resultaat. Er zijn 
enkele notities gevonden van zoon Siegfried 
Kusiel met informatie over zijn ouders.
De deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek 
heeft mijn constatering, dat er nooit een con-
centratiekamp Schiebroek heeft bestaan, 
officieel bevestigd en aan “Ludwigsburg” ge-
rapporteerd. 
Zelf ben ik via internet nog gaan zoeken naar 
meer informatie over het echtpaar Kusiel én 
hun kinderen. Een bijzondere vondst was een 
documentje met de vroegste jeugdherinnerin-
gen van oudste dochter Alice van het echtpaar 
Kusiel.
Al deze informatie bij elkaar biedt een indrin-

gend beeld van het bewogen leven van deze 
joodse familie.

Salomon Kusiel (1866-1940) was geboren in 
Hochberg am Neckar, dichtbij Ludwigsburg. 
Uit de herinneringen van zijn dochter Alice 
weten we, dat hij vanaf de eerste jaren van zijn 
huwelijk in 1892 elke dag met paard en koets-
je naar Ludwigsburg reed voor zijn werk: een 
paardenhandel. Het bedrijf was gespecialiseerd 
in het leveren van een speciaal ras Belgische 
paarden (“het Belgisch trekpaard”) voor het 
zware werk in brouwerijen, de bouw en bos-
bouw. Auto’s en vrachtwagens bestonden 
nog niet. Als Salomon ‘s avonds thuis kwam 
nam hij vaak de tijd om met Alice te spelen 
en liedjes te zingen, waar zij erg van genoot. 
In 1905, toen de drie kinderen geboren wa-
ren, is de familie verhuisd naar Seestrasse 50 
in Ludwigsburg, tegenover de paardenhandel. 
Van 1928-1933, toen de kinderen al het huis 
uit waren, woonde Salomon met zijn vrouw 
op Seestrasse 49, bij de paardenhandel. Vanaf 
1933 werden door het nazibewind allerlei 
maatregelen genomen tegen de joodse bur-
gers, waardoor Salomon gedwongen werd 
zijn paardenhandel te stoppen. Hij heeft die 
in 1936 verkocht. 
In de Reichskristallnacht, de nacht van 9 op 10 
november 1938, waarin veel gebouwen en ei-
gendommen van joodse burgers in Duitsland 
zwaar werden beschadigd of vernield, werd 

ook de synagoge van Ludwigsburg in brand 
gestoken en vernietigd. Kort erna, in janu-
ari 1939, is Salomon met zijn vrouw naar 
Rotterdam Schiebroek gevlucht zonder enige 
bezittingen, behalve tien Mark. Zij zijn in het 
huis van hun zoon Siegfried op de Adrianalaan 
in Schiebroek gaan wonen. Op 20 juni 1940 
is Salomon daar - in ballingschap - overleden. 
In een bericht van zijn zoon staat vermeld, dat 
Salomon gestorven was aan een hartkwaal 
(“Krankheit / Herzleiden”). Op de  Algemene 
Begraafplaats aan de Ringdijk in Schiebroek is 
Salomon begraven. Zijn mooie, maar sobere 
grafsteen staat daar nog steeds.

Fanny Kusiel geboren Gutmann (1869-1943) 
was geboren in Ichenhausen dicht bij Ulm. 
Haar dochter Alice omschrijft haar in haar 
jeugdherinneringen als een verstandige en ont-
wikkelde vrouw. Gedurende haar tienerjaren 
had zij vijf jaren bij een tante in Parijs gewoond 
en daar vloeiend Frans leren spreken en ver-
staan. Haar kinderen heeft ze daarom ook van 
jongs af aan het Frans proberen bij te brengen.
Na haar vlucht met haar man in 1939 naar 
Schiebroek en na het overlijden van Salomon 
in juni 1940 heeft haar zoon haar in septem-
ber 1940 in Edam (N.H.) op de Voorhaven 
ondergebracht. De reden hiervoor was dat 
vanaf september 1940 het kustgebied, waartoe 
ook Schiebroek gerekend werd, voor Duitse 
vluchtelingen tot verboden gebied was ver-

Het verhaal achter de grafsteen van Salomon Kusiel (Deel 2)

klaard. Op dat adres in Edam woonde al een 
andere joodse familie uit Ludwigsburg, de 
familie Salomon en Julie Kaufmann. Fanny 
heeft er gewoond tot 1943. Op 23 april 1943 
is ze opgepakt en in Kamp Vught opgeslo-
ten. Daarvandaan is ze op 9 mei naar Kamp 
Westerbork gedeporteerd. Op dinsdag 11 
mei is ze in een goederentrein naar Sobibor in 
Polen weggevoerd.
Een bericht van het Rode Kruis vermeldt over 
dit transport: “Vertrek 11 mei; aankomst 14 
mei; aantal personen 1446.” En: “Van de trei-
nen van 17 Maart, 11 Mei en 1 Juni zijn alle 
vrouwen en kinderen vergast.”
In hetzelfde document is een ooggetuigenver-
slag opgenomen over het transport van 11 mei:
“Bij aankomst in Sobibor werden 80 jonge 
krachtige mannen voor werk uitgezocht, mede 
omdat zij Duits konden spreken. Vrouwen 
van dit transport werden niet voor werk uit-
gezocht. De rest werd vergast; zij moesten 
schoenen en sokken uittrekken en oudere en 
zieke mensen werden op lorriewagens gegooid; 

voortdurend werden deze mensen met zwe-
pen geslagen.”
Fanny was dus één van de 1446 slachtoffers 
die vanuit Westerbork naar Sobibor werd 
gedeporteerd en daar op vrijdagochtend 14 
mei 1943 aankwam. ‘s Avonds waren zij al-
len vermoord: vergast en daarna verbrand. 
Met uitzondering van de genoemde 80 jon-
ge mannen.

Nieuwe Stolperstein
Bij het onderzoek in de archieven in 
Ludwigsburg is een aantal berichten van 
Siegfried Kusiel gevonden betreffende zijn va-
der, waardoor duidelijk is geworden, dat deze  
niet  in een concentratiekamp in Schiebroek 
is overleden maar een natuurlijke dood is ge-
storven. Het heeft er verder toe geleid, dat op 
zaterdag 27 april 2013 in Ludwigsburg een 
nieuwe Stolperstein is geplaatst voor Salomon 
Kusiel met een aangepaste tekst. Bij die korte 
plechtigheid heeft men enkele passages uit de 
herinneringen van Alice Ottenheimer-Kusiel 

voorgelezen. Bovendien heeft men de web-
pagina over de familie Kusiel aangepast en 
aanzienlijk uitgebreid.

Zo is er een einde gekomen aan mijn on-
derzoek en is het begrip “concentratiekamp 
Schiebroek”, de aanleiding voor dit speurwerk, 
ontzenuwd. Het was een term die slechts in 
de documentatie over Salomon Kusiel heeft 
bestaan. De naaste familie moet altijd gewe-
ten hebben, dat hij een natuurlijke dood is 
gestorven. De grafsteen aan de Ringdijk voor 
Salomon Kusiel is een klein monument ge-
worden van een bewogen geschiedenis van 
een gewone joodse familie.

Voor de nieuwe gegevens  
kunt u kijken op webpagina: 

http://www.stolpersteine-ludwigsburg.de/
page1/page11/page11.html

WIM VAN STIPHOUT

De Stolperstein voor Salomon Kusiel met 
gecorrigeerde tekst. Foto: Jochen Faber
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Inventarisaties
De Kerkstraat en Omgeving - Een bijzonder gebied in Hillegersberg; 
een proefinventarisatie 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 inven-
tarisatie van historische, architectonische en stedebouwkundige 
kwaliteiten; mei 1996.
De Rotteoevers - Een bijzonder gebied in Hillegersberg en 
Terbregge; een inventarisatie van historische, architectonische en 
stedebouwkundige kwaliteiten; april 1998.

Vouwbladen en Studies
1987 : Het Dorp op de Donk

1987 : Het Boterdorpse Verlaat

1988 : De Straatweg

1989 : De Grindweg

1990 : Oude kaarten van Hillegersberg 

1991 : Terbregge 

1999 : Het Molenlaankwartier 

2000 : Hoge Limiet 

2003 : Schiebroek Historie &Topografie

2004 : Landschap in baksteen

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

Andere uitgaven van de VSW
Gebouwen van Gezag  Wie heeft 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 fietstochten  Een mapje met 8 wandel- en fiets-
tochten in de deelgemeente (€ 5,00)

Tempelen & begraven  Bekende en onbekende kerken en 
begraafplaatsen in de wijk (€ 6,50)

Het Geluk van de Rotte  Een bloemlezing op de Rotte - met 
veel kleurenfoto’s (€ 13,50)

Van Hildegaersberch gheboren  Kanttekeningen van een columnist 
uit de Middeleeuwen (€ 12,50)

Van Boven Bekeken  Luchtfoto’s Hillegersberg/
Schiebroek (€ 15,90)

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
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