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naar de molens?
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UITNODIGING
Algemene ledenvergadering
Woensdag 4 juni 2014
In zwembad ’t Zwarte Plasje,
Oude Raadhuislaan 154.

Welkom vanaf 19.30 uur,
aanvang programma 20.00 uur
Thema:

100 jaar ’t Zwarte Plasje

www.vsw.biz

HILLEGERSBERG • SCHIEBROEK • TERBREGGE

De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge
nodigt u van harte uit voor haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op woensdag 4 juni om 20.00 uur.
Het bestuur is bijzonder verheugd dat deze bijeenkomst kan plaatsvinden in
zwembad ‘t Zwarte Plasje, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van deze oer-Hillegersbergse instelling:
Oude Raadhuislaan 154 in Hillegersberg (zwemkleding is niet nodig).

Agenda:
19.30 uur:	’t Zwarte Plasje open. U wordt ontvangen met een kopje koffie of
thee. Loop eventueel nog even langs de stand van de commissie
Promotie en Voorlichting, waar u de publicaties die de VSW de
laatste jaren heeft uitgegeven kunt kopen.
20.00 uur:

Jaarvergadering VSW
1. Opening door Agnes van Zoelen, voorzitter van de VSW
2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 29 mei 2013
zie pagina 8
3. Jaarverslag 2013
zie pagina 9, 10 en 11
4. Jaarrekening 2013, verslag van de kascontrolecommissie en
begroting 2014
zie pagina 6 en 7
5. Benoeming van de kascontrolecommissie 2014
6. Bestuursverkiezing
Statutair aftredend zijn de bestuursleden Marius Heijenk
(secretaris) en Jack Fens. Beiden hebben zich voor een nieuwe
termijn herkiesbaar gesteld.
7. Wijziging Schildjesreglement.
zie pagina 20
8. Wat verder ter tafel komt; vragen en opmerkingen van leden

20.45 - 21.15 uur:

Pauze
9. Thema: 100 jaar Zwarte Plasje
Inleiding door Chris Mast.
Als erkend ‘wijkhistoricus’ behoeft Chris Mast bij de leden van de
VSW geen nadere introductie. Het bestuur van zwembad ‘t Zwarte
Plasje heeft hem gevraagd ter gelegenheid van dit jubileum de
geschiedenis van het zwembad te boek te stellen. Vanavond hoort u
een voorproefje uit de eerste hand.

22.00 uur:

Afsluiting

Voorwoord voorzitter

Burgerparticipatie:
wie gaat dat regelen?
De gemeenteraadsverkiezingen zijn intussen geweest, de coalitievorming is, nu ik dit schrijf nog
in volle gang. Welk college er in Rotterdam zal komen is dus nog ongewis. Van de deelgemeente, die voor onze vereniging jarenlang een eerste aanspreekpunt was, hebben we intussen afscheid
genomen. Daarvoor zijn in de plaats de gebiedscommissies gekomen. De gebiedscommissies zijn
weliswaar gekozen, maar politieke bevoegdheden zijn er nauwelijks, want budget wordt er niet aan
toegekend. Het doel van een gebiedscommissie is om een gebiedsplan op te stellen op basis van
inspraak van de bewoners uit dit gebied. Dit gaat dan met name over veiligheid, de buitenruimte
en voorzieningen in de wijk. Het idee is dat bewoners en bedrijven op deze manier nadrukkelijk
worden betrokken, participeren, bij het maken van plannen in hun eigen wijk. Uiteindelijk zal dit
plan aan de gemeenteraad worden voorgelegd en daar zal ook de stadsbrede afweging over de toekenning van de financiën ervoor, plaatsvinden.
Wat mogen we naar de toekomst toe, van deze commissies verwachten? Zal de gemeenteraad met
de wensenlijstjes voortvarend aan de slag gaan en daadwerkelijk voldoende budget vrij maken om
de gebiedscommissies serieus tegemoet te treden, al was het maar om het concept “gebiedscommissie” niet direct in de kiem te smoren? Het blijft voorlopig nog een onwennig fenomeen en het
al of niet slagen ervan zal deels afhangen van de waarde die de gemeenteraad eraan geeft en deels
van de kwaliteit en inzet van de commissies zelf.
Voor ons als vereniging zullen we het belang van een goede stedenbouwkundige kwaliteit op beide
fronten, gemeenteraad en commissie, onder de aandacht moeten brengen. Al blijft het nog zoeken naar welke elementen op dit vlak in een gebiedsplan passen. Het zal daarom des te belangrijker
worden om de contacten aan te halen met leden van de Rotterdamse gemeenteraad. In een tijd dat
“minder regels” het adagium is en behoud van erfgoed nergens op de politieke agenda staat, zullen wij als belangenvereniging nog belangrijker worden om het gat te dichten tussen onze wijk en
het verre bestuur op de Coolsingel.
Mensen bewust laten worden van de kwaliteit van hun eigen woonomgeving en kansen grijpen om
er zelf iets aan te doen, zal kunnen leiden tot echte burgerparticipatie. Een goed voorbeeld hiervan
was het destijds in de kiem gesmoorde burgerinitiatief, om het gebied “Kern en Plassen” als beschermd stadsgezicht aangemerkt te krijgen. Een ander voorbeeld is ons project “Verbetergroen”,
waarmee we iedereen willen stimuleren om, waar dat mogelijk is, groenplekjes in de wijk op te knappen. Meedenken over een nieuwe bestemming voor leegstaande markante gebouwen in onze wijk
zou ook een onderwerp kunnen zijn.
Kortom, met elkaar de krachten bundelen, met de vereniging als middel daarvoor, moet ons in
staat stellen, invloed op onze eigen woonomgeving te laten houden. En of een gebiedscommissie
daar nog bij kan helpen, dat zullen we maar even afwachten.
Graag wil ik hierbij van de gelegenheid gebruik maken om u uit te nodigen voor onze Algemene
Ledenvergadering, die , naast de behandeling van de reguliere stukken, in het teken zal staan van
het “Zwarte Plasje”, dat dit jaar haar 100-jarig bestaan viert.
Ik hoop u allen op deze vergadering te mogen begroeten.
AGNES VAN ZOELEN,

voorzitter VSW

Op de voorplaat: Het jubilerende Zwarte Plasje.
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Preview jubileumboek voor bezoekers ledenvergadering

Gemeentelijke
verordening uit 1886
met verbod op
zwemmen en baden.
(collectie Chris Mast)

Rotterdamse oase
’t Zwarte Plasje
een eeuw oud
Het VSW-bestuur is bijzonder verheugd dat het de Algemene Ledenvergadering
op 4 juni mag houden in het jubilerende Zwarte Plasje. Het natuurzwembad is al
generaties lang een ingeburgerd begrip in Hillegersberg. Het ligt als een groene
oase midden in de woonwijk.
De ouderen die er dagelijks hun baantje trekken, de alom aanwezige waterpoloërs, jongeren
die er kennis maken met hun eerste liefde en de
kleintjes die zich thuis omkleden en in zwemkleding op slippers door de wijk naar ‘t Zwarte
Plasje lopen. Het unieke zwembad is niet meer
weg te denken uit de wijk. In 2001 werd door
de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud
een VSW-schildje toegekend.
Dit jaar bestaat de Sportvereniging Hillegers
berg (SVH), eigenaar van het zwembad,
officieel 100 jaar. Reden genoeg om de rijke geschiedenis van het zwembad voor eens en altijd
vast te leggen. De jubileumcommissie van het
Plasje heeft de bekende Chris Mast gevraagd
onderzoek te verrichten, teksten te schrijven
en illustraties te selecteren over de geschiedenis van ‘t Zwarte Plasje, dat reeds als waterplas
is terug te vinden op een 250 jaar oude kaart.
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Op 4 juni vanaf 19.30 uur bent u van harte
welkom in ’t Zwarte Plasje op de jaarlijkse ledenvergadering van de VSW. De schrijver
van het deze zomer uit te geven boek, Chris
Mast, zal dan een preview geven speciaal voor
VSW-leden. Wellicht krijgen we antwoorden
op vragen als: Wat waren de grote en de kleine
SVH? Wordt het Plasje gevoed door wellen?
Hoe is het Plasje ontstaan? Wellicht horen we
ook enkele van de ongetwijfeld vele smakelijke anekdotes.

Folder voor
zwembad
De Overdekte
open sinds
september 1936.
(collectie
Chris Mast)

Uitgevoerd ontwerp uit 1932 van het
toegangshek van de architect Jan van
Teeffelen (1877-1935) ook bestuurslid
van ‘t Zwarte Plasje. (collectie Chris Mast)

Wij zien u graag terug deze avond. Na afloop
kunt u zich tegen een aanmerkelijke reductie
inschrijven op het in een beperkte oplage te
verschijnen boek.
Tot 4 juni,
WIM MEIJER,

bestuurslid

Openingsceremonie van internationaal waterpolotoernooi in ‘t Zwarte Plasje met vijf buitenlandse teams
en de SVH in juli 1964, met op de achtergrond de net
gebouwde wijk 110-Morgen. (collectie Focko Rommerts)
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Jaarrekening 2013 en begroting 2014
VERLIES- EN WINSTREKENING ( €)

Realisatie 2012

Begroting 2013

Realisatie 2013

Begroting 2014

Totaal

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

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

13.306,50
625,00
45,00
1.779,89
1.624,30
70,00
0,00
12.000,00
882,30
30.332,99

11.500,00
600,00
100,00
1.000,00
1.500,00
50,00
0,00
0,00
500,00
15.250,00

Totaal

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

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

1.088,48
2.159,12
4.807,37
2.072,44
1.057,13
1.151,66
74,95
151,40
399,30
0,00
49,40
0,00
13.011,25

1.000,00
4.500,00
5.000,00
1.500,00
1.000,00
1.500,00
100,00
500,00
5.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
22.100,00

Saldo

-13.239,18

13.650,00

17.321,74

-6.850,00

31-12-2010

31-12-2011

31-12-2012

31-12-2013

Totaal

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

95.798,56
0,00
95.798,56

Totaal

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

39.851,18
15,00
0,00
0,00
0,00
55.932,38
95.798,56

BATEN
Contributie leden
Donaties
Bijdrage buitengewone leden
Rente
Verkoop boeken
Promotie artikelen
Subsidies
Bijdragen restauratie hek bgr.pl.
Overige baten

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

BALANS
ACTIVA
Giro, Banken
Nog te ontvangen rekeningen

PASSIVA
Reservefonds
Vooruitontvangen contributies
Reservering lustrum
Reservering restauratie hek begrpl
Nog te betalen rekeningen
Publicatiefonds

©dp VSW
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Toelichting Jaarrekening 2013 en
begroting 2014
Realisatie 2013
Het jaar 2013 is in financieel opzicht voor de
VSW een goed jaar geweest.
De Verlies– en Winstrekening 2013 laat
t.o.v. 2012 een groot positief resultaat zien
(Saldo 2013 € 17.321,74 positief; Saldo 2012
€ 13.239,18 negatief ). De verklaring daarvan
is dat de restauratie van het hek van de begraafplaats aan de Ringdijk in 2012 plaats vond en
betaald is, en dat de toegezegde subsidie voor
een relatief klein deel (€ 5.325,00) ontvangen
is in 2012 en voor het grootste deel in 2013
( € 12.500,00). Daarmee is het tekort 2012
vrijwel geheel weggewerkt.
Ook t.o.v. de begroting 2013 laat de Verliesen Winstrekening een positief resultaat zien
(€ 17.321,74 t.o.v. € 13.650,00). Dit hangt
samen met hogere baten en lagere lasten
dan begroot. Die hogere baten (in totaal
€ 2.622,99) zijn opgebouwd uit hogere
Contributiebijdragen (+ € 2.508,80), hogere
Rente ontvangsten (+ € 479,89) maar ook
lagere opbrengsten op de Verkoop boeken/
promotie artikelen ( - € 355,70). De lagere lasten
(in totaal € 1.038,75) zijn minder groot dan
begroot door lagere Bestuurs-, Commissie-,
Administratie- en Lidmaatschapskosten
(- € 277,78), lagere onderhoudskosten
Baarhuisje ( - €340,88) en door het nauwelijks aanspreken van de posten Promotie
activiteiten, Juridische kosten, Diversen en
Onvoorzien (- € 2.199,20). Wel zijn Drukwerk
en ledencontacten wat hoger dan begroot
(+ € 307,37) als gevolg van een nagekomen
factuur uit 2012 en zijn de Vergader- en
excursiekosten hoger door een bijzonder uitgevoerde uitnodiging, aan alle leden per post
toegezonden, en het niet in rekening brengen
van een deelnamevergoeding ( + € 1.072,44).
Opvallend aan de lastenkant is de niet begrote post Productiekosten ( + € 399,30). Dit
betreft de ontwikkeling en uitgave van een brochure over het groen in de wijk en met name
de top tien groenplekken die op korte termijn

aan verbetering toe zijn; deze brochure is op de
ledenvergadering van november 2013 aan de
betreffende portefeuillehouder van de deelgemeente aangeboden.
Al met al is 2013 afgesloten met een groot positief saldo ( € 17.321,74; €3.671,74 meer dan
begroot).

Begroting 2014
De begroting is gebaseerd op financiële realisaties van voorgaande jaren met daarbij
aanpassingen i.v.m. voorgenomen dan wel in
uitvoering genomen activiteiten in 2014.
De inkomsten Contributie/Donaties is
gehandhaafd op hetzelfde bedrag als in de begroting 2013; het aantal leden neemt nog steeds
af. De Rente (over 2013) is lager begroot omdat in 2013 al een deel ervan ontvangen is
door systeem aanpassingen bij Robeco. De
resultaten op de Verkoop boeken is lager geschat gezien de resultaten 2013. Het lijkt
erop dat de markt verzadigd is met (oudere) VSW boeken. De commissie Studie en
Inventarisatie is inmiddels bezig met een
nieuwe productie: een boek over de scholen/
schoolgebouwen in Hillegersberg, Schiebroek
en Terbregge, dat waarschijnlijk begin 2015
zal verschijnen. In de begroting is daarom
€ 5.000,00 opgenomenals Productiekosten.
De grote stijging in de kosten Baarhuisje hangt
samen met het plan van het bestuur om het
kerkhofje aan de Ringdijk opnieuw in te richten en in zijn oorspronkelijke vorm terug te
brengen. Verder heeft het bestuur een subsidie van maximaal € 1.000,00 toegezegd aan de
Sport Vereniging Hillegersberg t.b.v. de uitgave
van een boek over 100 jaar natuurbad ’t Zwarte
Plasje (€ 500,00 subsidie en € 500,00 garantie),
onder gebracht bij Diversen resp. Onvoorzien.
De voorgestelde begroting leidt tot een tekort van € 6.850,00. Dit bedrag komt ten
laste van het Publicatiefonds (€ 5.000,00 en
het Reservefonds ( € 1.850,00).

Balans per 31 – 12 – 2013
Het jaar 2013 is zoals boven vermeld afgesloten met een positief saldo € 17.321,74.
Hiervan is € 1.624,30 toegevoegd aan het
Publicatiefonds (opbrengst verkoop boeken)
en de rest (€ 15.697,44) aan het Reservefonds.
Het publicatiefonds neemt toe tot € 55.932,38
en het Reservefonds tot € 39.851,18.
Gezien de hoogte van deze fondsen is het
volgens het bestuur alleszins verantwoord
om gelden uit het Reservefonds te besteden
aan de herinrichting van het kerkhofje aan de
Ringdijk en om het Publicatiefonds te belasten met de kosten van uitgave van een nieuw
VSW boek.
Onder Passiva zijn vooruit ontvangen contributies opgenomen.
Op de Balans zijn niet opgenomen de bezittingen van de VSW zoals kantoormeubilair
en – apparatuur, boeken etc. Deze bezittingen
worden in het jaar van aanschaf afgeschreven.
PIET VAN DER VEEN,

penningmeester
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2013

Locatie Plaswijckpark
schot in de roos
In 2013 werd het 90-jarig bestaan gevierd van het Plaswijckpark. Reden
voor de VSW zijn jaarvergadering te houden in het spiksplinternieuwe
Huis in de Heuvel in dit park en wel op 29 mei. Voorafgaand aan de
vergadering was er een rondleiding door het park, waaraan ruim 30
leden deelnamen. Bij de vergadering waren ongeveer 90 leden aanwezig.
Opening
Voorzitter Agnes van Zoelen heet de aanwezige leden van harte welkom in deze bijzondere
locatie. Aangezien er geen microfoon aanwezig is, verzoekt zij de sprekers luid en duidelijk
te spreken.

Verslag Algemene ledenvergadering
van 16 mei 2012
Dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Jaarverslag 2012
De secretaris wijst erop, dat door een misverstand één van de illustraties bij het jaarverslag
niet klopt met het verslag: de afgebeelde foto
is van het in 2011 reeds gesloopte boerderijtje
aan de Hoge Limiet 187, terwijl in het onderschrift en in het jaarverslag is gedoeld op Hoge
Limiet 15. Vervolgens wordt het jaarverslag
ongewijzigd vastgesteld.

Jaarrekening 2012 en begroting 2013
Penningmeester Piet van der Veen geeft een
korte toelichting op de vermelde bedragen.
Hij licht toe, dat het tekort, dat de verliesen winstrekening over 2012 laat zien, vrijwel
geheel veroorzaakt wordt doordat alle toegezegde bedragen voor de restauratie van het hek
aan de Ringdijk voor het einde van het jaar nog
niet waren ontvangen. Inmiddels is € 10.000
van dit bedrag op de rekening van de VSW bijgeboekt en is hem toegezegd, dat de resterende
€ 2000 binnen een week wordt overgemaakt.
Het dan nog resterende tekort is de eigen bijdrage van de VSW aan de restauratie.
Namens de financiële commissie deelt de heer
Schepel mee, dat de commissie geheel tevre-
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den is over de financiële verantwoording die
de penningmeester heeft overgelegd. Hij stelt
daarom voor de jaarrekening 2012 vast te stellen en het bestuur decharge te verlenen. Met
een enthousiast applaus wordt dit voorstel aangenomen. De begroting 2012 wordt eveneens
bij acclamatie vastgesteld. De penningmeester
deelt nog mee, dat van de 850 leden op dit moment 59 de contributie van het vorig jaar nog
niet hebben betaald. Rond de zomervakantie
zal het bestuur zich bezinnen op maatregelen.

Benoeming van de financiële
commissie 2012
De voorzitter memoreert, dat vorig jaar de heer
Van Rietschoten bij zijn afscheid van de financiële commissie het voorstel heeft gedaan deze
commissie voortaan “kascontrolecommissie” te
noemen. Abusievelijk staat deze naam ook op
de agenda. Het bestuur heeft namelijk geconstateerd, dat de term “financiële commissie” in
de statuten wordt genoemd en dat er dus een
statutenwijziging voor nodig is om de naam te
veranderen. Zij stelt voor, dat niet te doen en de
vergadering sluit zich daarbij aan.
Vervolgens dankt zij de heer Schepel, die als lid
van de commissie aftreedt, voor zijn werkzaamheden in de commissie. De penningmeester
overhandigt hem een fles wijn. Als zijn opvolger wordt benoemd de heer C. van Heijningen,
die nu samen met mevrouw Van Seventer en
de heer Van Blitterswijk de commissie vormt.

Bestuursverkiezing
De aftredende bestuursleden Norman Langelaan
en Piet van der Veen hebben zich beide herkiesbaar gesteld en worden bij acclamatie herkozen.

Ivonne Koedam is eveneens aftredend, maar zij
heeft besloten uit het bestuur terug te treden.
De voorzitter memoreert, dat zij 10 jaar deel
van het bestuur heeft uitgemaakt en dankt haar
voor de vele verdiensten die zij in die tijd voor
de VSW heeft gehad. Het begon er mee, dat zij
als afscheidscadeau als voorzitter van de deelgemeente een bedrag vroeg (en kreeg) om de
verdere verpietering van het Baarhuisje tegen te
gaan en de restauratie ervan mogelijk te maken.
Ivonne vult aan, dat hiermee ook werd voorkomen, dat het kerkhof ontruimd zou worden en
er flats op die plaats zouden worden gebouwd.
Verder wijst de voorzitter erop, dat het bestuur
altijd welkom was om bij Ivonne thuis te vergaderen zolang het Baarhuisje nog niet klaar was
en dat ze daarna altijd voor de catering en het
schoonhouden van het Baarhuisje zorgde. Zij
beschikte over een groot netwerk van personen
op wie de VSW altijd een beroep kon doen, was
actief in de commissie Promotie en Voorlichting
en onderhield namens het bestuur de contacten
met de schildjescommissie. De voorzitter onderstreept haar woorden met een fraaie bos bloemen
en een passend geschenk (de Historische Bosatlas). De vergadering bevestigt haar dank met
een warm applaus. Ivonne zegt, dat zij het werk
voor de VSW altijd met veel plezier heeft gedaan.
Zij meent, dat zij er nooit in geslaagd zou zijn het
Baarhuisje te behouden, als niet veel mensen haar
daarbij hadden gesteund. Zij blijft nog actief als
lid van de commissie Promotie en Voorlichting.

Wat verder ter tafel komt
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Na de pauze is het woord aan de historica
Yvonne Boot, die ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Plaswijckpark een onderzoek
heeft ingesteld naar de historie van het park en
hoe het mogelijk is, dat dit park door de loop
der tijden met vallen en opstaan toch behouden
is gebleven. We zijn nu 15 jaar verder; het park
floreert nog steeds en mag volgens spreekster
nog altijd een zonnige toekomst tegemoet zien.
De voorzitter dankt haar hartelijk voor haar
enthousiaste en aanstekelijke betoog en sluit
de vergadering. Daarna maakt menig VSWlid nog dankbaar van de gelegenheid gebruik
onder het genot van een drankje (jeugd)herinneringen aan het park op te halen.

Het, betrekkelijk rustige,
VSW-jaar 2013
In het vorige jaarverslag konden we vermelden, dat 2012 een jaar van hoogte- en
dieptepunten was. Hoogtepunten als de viering van het 35-jarig jubileum van de vereniging
en de feestelijke opening van het gerestaureerde hek van de begraafplaats aan de Ringdijk.
Dieptepunten als de sloop van het beeldbepalende boerderijtje aan de Hoge Limiet 15, de kap
van de monumentale kastanjeboom aan de Oude Raadhuislaan.
Hiermee vergeleken was 2013 een betrekkelijk rustig jaar. De crisis zorgde er voor, dat
we ons minder te weer hoefden te stellen tegen allerlei plannen die het dorpse karakter
van onze deelgemeente zouden bedreigen.
Sterker nog: plannen, waar we ons in de afgelopen jaren tevergeefs tegen hebben verzet,
zoals de grootschalige bebouwing van het
Cossee-terrein (midden in de dorpskern van
Hillegersberg) of de hoogbouw op de plaats
van Restaurant Van der Valk aan de Bergse
Achterplas, verdwenen voorlopig geruisloos
in de ijskast, omdat de investeerders er op dit
moment geen brood meer in zien.

Bestuur en leden
Het bestuur bestond in 2013 uit Agnes van
Zoelen (voorzitter), Marius Heijenk (secretaris), Piet van der Veen (penningmeester), Hans
Mani, Norman Langelaan, Jack Fens en Wim
Meijer. Iet Heetman bleef als bestuursadviseur
het bestuur voorzien van wijze raad.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op
29 mei werd afscheid genomen van Ivonne
Koedam, die zo’n tien jaar deel van het bestuur
heeft uitgemaakt. Voorzitter Agnes van Zoelen
dankte haar voor de vele verdiensten die zij in
die tijd voor de VSW heeft gehad. Ivonne wist
te voorkomen, dat het Baarhuisje en het kerkhof ontruimd zou worden en er flats op die
plaats zouden worden gebouwd. Dank zij haar
kon het Baarhuisje worden gerestaureerd en
aan de VSW ter beschikking gesteld. Zolang
de restauratie nog niet klaar was, was het
bestuur altijd welkom om bij haar thuis te vergaderen. Zij beschikte over een groot netwerk
van personen op wie de VSW altijd een beroep

kon doen, was actief in de commissie Promotie
en Voorlichting en onderhield namens het bestuur de contacten met de schildjescommissie.
Hoewel zij uit het bestuur terugtrad blijft zij
de commissie Promotie en Voorlichting trouw.
Deze Algemene Ledenvergadering vond
plaats in het nieuwe Huis in de Heuvel in het
Plaswijckpark ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van dit park. Voorafgaand aan de
vergadering kregen de leden een rondleiding
door het park, waarbij zij alle gelegenheid
kregen eens achter de schermen te kijken en
werden bijgepraat over de nieuwe ontwikkelingen. Tijdens de vergadering vertelde historica
Yvonne Boot over de veelbewogen geschiedenis van het park.
De openbare najaarsvergadering op 20
november werd weer in Lommerrijk gehouden. Anton Stapelkamp, voormalig
Dagelijks Bestuurslid van de deelgemeente
Hillegersberg-Schiebroek en oud-voorzitter
van de Stichting Rotterdam is vele Dorpen
presenteerde hier het boek “De dorpen van
Rotterdam” van Arie van der Schoor. Na
de standaardwerken die over het ontstaan
van de stad Rotterdam zijn geschreven, is er
nu een boek, dat de geschiedenis beschrijft
van de dorpen, die in de loop van de tijd
in deze stad zijn opgegaan (Hillegersberg,
Schiebroek, Terbregge, Kralingen, Crooswijk,
Katendrecht, Charlois en vele andere).
Huidig DB-lid Chantal Zeegers vroeg aandacht voor het groen in onze deelgemeente,
mede naar aanleiding van de nota “Bouwen
aan een groen Hillegersberg-Schiebroek”.

Ook portefeuillehouder Arjan Pleizier, onder wiens verantwoordelijkheid deze nota tot
stand is gekomen, was bij deze vergadering aanwezig. Deze nota is inmiddels ook door het
college van Burgemeester en Wethouders van
Rotterdam onderschreven, waardoor het hierin geformuleerde beleid richtinggevend blijft
voor bestemmingsplannen in de toekomst.
Karel Fibbe voorzag deze nota nog van een
kleine aanvulling: hij presenteerde de inventarisatie van de VSW-commissie Studie en
Inventarisatie van groene plekken in de deelgemeente, waar nog wel wat aan verbeterd kan
worden. De commissie heeft deze samengevat
in de folder “Verbetergroen top tien”, die vervolgens door voorzitter Agnes van Zoelen aan
Chantal Zeegers werd aangeboden. Deze beloofde haar best te doen om nog te verbeteren
wat in haar vermogen lag, voordat de deelgemeente in 2014 ophoudt te bestaan.

Verbetergroen aan de Bovenkruierlaan.

Externe contacten
Hoewel het in een jaarverslag natuurlijk vooral
gaat over de activiteiten, die binnen de vereniging worden ontplooid, werkt de VSW
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hiervan werden samengevat in de brochure
“Verbetergroen top tien”, die op de najaarsvergadering op 20 november door Karel Fibbe
werd toegelicht en door voorzitter Agnes van
Zoelen aan deelgemeentebestuurder Chantal
Zeegers werd aangeboden. Enkele leden van
de commissie maakten daarna een fietstocht
met Chantal Zeegers door de deelgemeente,
om de verbeterpunten ter plekke toe te lichten.

Promotie en voorlichting.

Op 20 april werd een excursie naar het
gerestaureerde Boterdorps Verlaat gehouden.

uiteraard waar dat mogelijk is samen met gelijkgezinde organisaties.
De Stichting Rotterdam is vele Dorpen
werd in het bovenstaande al genoemd. Het
voornaamste doel om deze stichting op te
richten was het uitgeven van het Rotterdamse
“Dorpenboek”. Nu dit er is, heeft de stichting
besloten door te gaan met zijn activiteiten om
de belangstelling voor de Rotterdamse dorpen
te promoten. Sinds 2013 wordt de VSW in
het bestuur vertegenwoordigd door Norman
Langelaan.
Geen andere organisatie staat zo dicht bij
de VSW als de Stichting Berg en Broek.
Oorspronkelijk opgericht om historische
panden en andere objecten in Hillegersberg
door aankoop en herstel te kunnen behouden,
is thans het beleid gericht op het financieel
bijdragen in initiatieven om historisch erfgoed binnen Hillegersberg en Schiebroek
te bewaren en in goede staat te houden (zo
werd bijvoorbeeld bijgedragen aan de restauratie van het Baarhuisje en het hek rond
de begraafplaats aan de Ringdijk, het herstel
van het raam van Richters in de Oranjekerk
en het plaatsen van een viertal Stolpersteine).
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Omdat de Stichting als ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling) vanaf 2014 verplicht is
enkele gegevens jaarlijks op internet te publiceren, heeft de VSW aangeboden hiertoe van
de VSW-website gebruik te maken.
De afgelopen jaren heeft de VSW regelmatig samen opgetrokken met de Vereniging
tot Behoud van Kern en Plassen, onder andere bij het burgerinitiatief de dorpskern
van Hillegersberg en de Bergse Plassen tot
beschermd stadsgezicht te maken. Deze vereniging is het afgelopen jaar omgevormd tot
een stichting die zich onder meer inzet voor
het mooi en aangenaam bewoonbaar houden
van het werkgebied en het behartigen van de
collectieve belangen van de bewoners als het
gaat om de kwaliteit van de leefomgeving.
Gezien de verwantschap met de doelstelling
van de VSW, werd de VSW een zetel in het
bestuur aangeboden. Deze wordt ingenomen
door Norman Langelaan.
Verder onderhoudt de VSW banden met onder meer de Bomenridders en de verschillende
bewonersorganisaties. Wanneer het met het
oog op het behartigen van overeenkomende belangen wenselijk is, weten wij elkaar te vinden.

Commissies:
Ook in 2013 werd een groot deel van het werk
van de VSW verzet in de commissies, die de
vereniging rijk is.

‘Studie en 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. Nadat de
commissie in 2013 de inventarisatie van
waardevolle panden in de deelgemeente had
afgerond en op DVD had uitgebracht, richtte men zich dit jaar vooral op het groen, om
ook op dat gebied een inbreng te kunnen leveren bij de gewijzigde regelgeving ruimtelijke
ordening. De commissie was blij met het vele
werk, dat de deelgemeente al had verricht voor
de nota “Bouwen aan een groen HillegersbergSchiebroek”. Na grondige bestudering van deze
nota kon de commissie zich geheel vinden in
de inventarisatie die in deze nota is verricht en
de aanbevelingen die daaraan worden vastgeknoopt. Vervolgens besloot men tot een
inventarisatie van het groen, waar nog wel
wat aan verbeterd kan worden. De resultaten

Leden van deze commissie zijn Hilde
Vaatstra, Wil Baghuis, Ank Breugem,
Marijke Zoetemeijer, Ivonne Koedam, Jaap
van Klaveren, Axel de Boer en Wim Meijer.
Als nieuw lid mocht de commissie Jola Boddé
welkom heten.
De commissie organiseerde op 20 april
een geslaagde excursie naar het Boterdorps
Verlaat, dat mede op aandringen van de
VSW is gerestaureerd en weer in oude glorie is hersteld. Projectleider A. de Ruiter van
Gemeentewerken vertelde in De Prins van
Terbregge over de geschiedenis van het verlaat, het verloop van de restauratie en de
problemen, die men daarbij het hoofd moest
bieden. Daarna verplaatste het gezelschap zich
naar het verlaat zelf, om met eigen ogen te zien,
wat men zojuist had gehoord. Ook leverde de
commissie zijn bijdrage aan de organisatie van
de ledenvergaderingen en de rondwandeling
door het Plaswijckpark.
De commissie verzorgde een inleiding over
het werk van de VSW voor Anders Ouder
Worden en was weer present bij het inmiddels al bijna traditionele Midzomernachtfeest
in het Plaswijckpark. Helaas werkten evenals
vorig jaar regen en wind niet mee om hier
een succes van te maken. Angst voor vergelijkbare weersomstandigheden bleek voor de
organisatoren van het jaarlijkse Jazz-festival in
Hillegersberg aanleiding te zijn om het festival
dit jaar van september naar juni te verplaatsen.
Helaas maakte men dit op een zo laat tijdstip
bekend, dat het voor de commissie niet meer
mogelijk was nog tijdig een stand te bemensen.
Dat betekende, dat de bezoekers van het jazzfestival het voor het eerst sinds jaren zonder
een presentatie van de VSW moesten stellen.
En voor het weer had men het festival niet

hoeven te verplaatsen: regen en wind waren
ook nu ruimschoots van de partij.
Uiteraard was de commissie op Open
Monumentendag wel met een stand present
bij het die dag geopende Baarhuisje en ook
ontbrak men niet bij de jaarlijkse fototentoonstelling van Terbregge’s Belang.
Verder houdt de commissie regelmatig contact
met Jan Vermaak, webmaster van de VSWwebsite www.vsw.biz.
Het was klimmen, klauteren en klunen voor de
bezoekers aan het Boterdorps Verlaat.

Publicaties
Deze commissie bestaat uit Iet Heetman,
Wil Baghuis en Wim Meijer. Behalve de folder over het verbetergroen werden dit jaar
geen nieuwe uitgaven aan het VSW-fonds
toegevoegd. Wel verschenen uiteraard weer
twee welverzorgde nummers van ons lijfblad
“Tussen Wilgenplas en Rotte”.

Schildjescommissie
Leden van de schildjescommissie waren ook
dit jaar Ton van Hoorn, Kees van Holst en
Tom Remken. Er werden twee schildjes uitgereikt: één voor een geslaagde renovatie van een
bestaand pand en één voor een nieuwbouwproject met architectonische allure en respect
voor de omgeving. Het schildje voor de restauratie ging naar de eigenaren van de Lefevre de
Montignylaan 29 en dat voor de nieuwbouw
naar de Toorop mavo aan de Tooroplaan (bij
de Grindweg).
Verder werd gevolg gegeven aan de afspraak
het in 2010 gewijzigde schildjesreglement te

evalueren. Hieruit kwamen enkele voorstellen tot wijziging van dit reglement voort, die
in 2014 aan de Algemene Ledenvergadering
zullen worden voorgelegd.

De financiële commissie
Mevrouw van Seventer en de heren Schepel
en Van Blitterswijk controleerden namens
de leden de boeken van de penningmeester.
Namens de commissie kon de heer Schepel
meedelen, dat de commissie geheel tevreden
was over de financiële verantwoording die de
penningmeester heeft overgelegd. Daarna trad
hij af als lid van de commissie. In zijn plaats
werd benoemd C. van Heijningen.

Onderhoud begraafplaats
Zoals alle begraafplaatsen in Rotterdam wordt
het algemene onderhoud van de begraafplaats
aan de Ringdijk verzorgd door de Afdeling
Begraafplaatsen en Crematoria van de Dienst
Gemeentewerken. Deze dienst maakte in het
afgelopen jaar de restauratie van het hek compleet, door ook enkele zwakke plekken in de
houten omheining van de begraafplaats te repareren en een goede aansluiting te maken
tussen het nieuwe hek en deze omheining.
Maar zonder de inzet van onze vrijwilligers, de
heren Schiesser en Schrama, zag het er allemaal
toch lang niet zo verzorgd uit als het nu doet.“
MARIUS HEIJENK

secretaris
Op 9 november kreeg het pand van
de familie Vreugdenhil
aan de Hoge Limiet een schildje.
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Molens in Hillegersberg

Van de zeventien zijn
er nog maar twee over
Tijdens de novembervergadering wordt een lezing gegeven over de
molens in en rond Hillegersberg. Dit naar aanleiding van het onlangs
verschenen tweede deel van het Groot Rotterdams Molenboek. Hieronder
schetst bestuurslid Norman Langelaan in het kort de geschiedenis van de
onvermijdelijke neergang van het molenbestand in onze contreien.
Hillegersberg telde vroeger vele molens. Niet
alleen koren- en watermolens zoals respectievelijk De Vier Winden en De Prinsenmolen,
maar ook papier-, olie/verf-, pel- en zaagmolens. De industrie van toen - op windkracht
- werd langzamerhand overgenomen door
stoom, later door dieselmotoren en tot nu toe
elektriciteit. Allemaal wat minder onvoorspelbaar dan de wind, ook niet zo arbeidsintensief
en ook niet meer gratis.
Vooral bij de watermolens kon het aantal gedecimeerd worden bij de komst van de andere
energiebronnen. De polders waren immers
ontwaterd en hoefden alleen maar op peil gehouden te worden. Van de zeventien molens
van Hillegersberg zijn er nog maar twee over.
Toendertijd, reikte het gebied van de gemeente Hillegersberg nog tot de huidige
Zaagmolenstraat. U raadt het al: daar stond
een aantal zaagmolens, dat bomen tot planken
en balken verzaagde. Rond 1875 ging men er
over op stoomkracht. De molen de Zwaan uit
1660 (!) werd gesloopt in 1911 (Kloet). Hier
lag de oorsprong van de houthandel Abraham.
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Om de Schiebroekse polder leeg te pompen
was er in Schiebroek een molendriegang (op
de plek van de huidige Wilgenlei). Drie molens vlak achter elkaar, die telkens ongeveer 1.5
meter het water omhoog konden stuwen, dus
totaal 4.5 meter. Nu wordt Schiebroek droog
gehouden door het elektrische gemaal op de
hoek van de Wilgenlei, beneden achter de huizen.
De molens pompten het water in de Bergse
Achterplas, die in verbinding staat met de
Bergse Voorplas, van daar uit werd het door
de Prinsenmolen weer in de Rotte ‘gemalen’.
Dat gebeurt tegenwoordig door het elektrische
gemaal op de hoek van de Prins Bernhardkade.
De Bergse Voor- en Achterplas zouden aanvankelijk ook tot een polder droog gemalen
worden, daar is men echter van terug gekomen.
Later werd dit een lustoord waar men aan het
water graag buitenplaatsen bouwde. Jammer
genoeg is van die buitens niet veel meer over.
Ze werden vaak goedkoop en slecht gebouwd,
niet goed gefundeerd en slecht onderhouden.
Na verval werden ze gesloopt en de terreinen
verkaveld voor de bouw van modernere hui-

zen en villa`s.
Er was ook een levendige molenhandel.
Molens werden gesloopt, verkocht en vervoerd naar een nieuwe locatie. Zo werd een
Hillegersbergse molen begin 1900 naar midden-Limburg vervoerd om daar weer jaren
dienst te doen.
In het Bergse bos staan nog twee molenstompen; molens zonder het wiekenstelsel en de
beweegbare kap, dus alleen het stenen onderstel. Zij zijn bewoond. Deze molens zijn
indertijd werkloos geworden doordat er moderne gemalen kwamen. Eén van deze molens
komt nu vlak tegen de aarden rug te liggen van
de nieuwe snelweg A13/A16 die ‘onder-door’
het Bergse bos gaat te lopen.
Naar aanleiding van het onlangs uitgegeven
Groot Rotterdams Molenboek deel 2 door
uitgeverij Voet, hopen wij op onze najaarsbijeenkomst in november een molenlezing
te kunnen houden over de molens nabij
Hillegersberg

De witte korenmolen De Vier Winden.

De Prinsenmolen is een watermolen.

WIE WIL OP 14 JUNI NAAR DE MOLENS
Het artikel van Norman Langelaan heeft bij u misschien de interesse gewekt
zelf eens een molen van binnen te bekijken en te zien hoe dat allemaal werkt.
Dat kan! Op zaterdag 14 juni houdt de VSW van 10.00 uur tot 12.00 uur
een bezoekochtend aan de laatste twee molens in onze contreien.
U kent natuurlijk de beide molens, die in het werkgebied van de VSW nog volledig

bocht van de Molenlaan tegenover het Rheumaverpleeghuis). Daarvandaan

in tact zijn: de poldermolen de Prinsenmolen in het Prinsenmolenpark en

loopt u in enkele minuten naar de witte molen De Vier Winden.

de korenmolen De 4 Winden in Terbregge. Op zaterdag 14 juni zetten de
molenaars hun deuren open om de VSW-leden over hun molen te vertellen en te

U moet er rekening mee houden, dat er niet meer dan ongeveer tien personen

laten zien hoe alles werkt. Tussen 10 en 12 uur bent u welkom. Tussen deze

tegelijk naar binnen kunnen, dus is het mogelijk dat u even moet wachten.

tijden maakt het niet uit, hoe laat u precies bij één van de molens aankomt, of in

Maar u wordt vriendelijk opgewacht door de leden van de VSW-commissie

welke volgorde u deze bezoekt. Het is een prachtige wandeling van ongeveer een

Promotie en Voorlichting, die een kopje koffie voor u klaar hebben staan.

kwartier langs de Rotte van de ene molen naar de andere; per fiets doet u dit in

Voor mensen, die er tegenop zien smalle steile ladders te beklimmen is deze

vijf minuten.

excursie minder geschikt, evenals voor mensen, die hoogtevrees hebben. Voor
hen zullen we proberen op onze website foto’s van deze excursie te laten zien.

NORMAN LANGELAAN

Kom bij voorkeur te voet of per fiets: de Prinsenmolen is met de auto niet te
bereiken en bij De Vier Winden is nauwelijks parkeerruimte. Als u beslist met

Graag even opgeven bij Hilde Vaatstra, telefoon: 4226072, emailadres:

de auto wilt komen, kunt u deze het beste parkeren aan de Molenhoek (bij de

hildevaatstra@planet.nl.
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Verbetergroen

Bomen over bomen in de wijk

Stam van oudere bomen
is diep gegroefd
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
zeventiende boompje op: de amberboom.

Zij stapten op de fiets: v.l.n.r. Jannes Mulder, Chantal Zeegers, Jan
van Arkel en Karel Fibbe op zoek naar verbetergroen.

Eerste reacties mooie
plekjes komen binnen
Tijdens onze bijeenkomst in november vorig
jaar overhandigde Agnes van Zoelen namens
de VSW een ‘Verbetergroen top tien’ aan
Chantal Zeegers, de toenmalige portefeuillehouder van de deelgemeente, met de oproep
aan alle inwoners zich in te zetten voor al die
mooie plekjes die met een -soms kleine- ingreep nog mooier kunnen worden.
De eerste reacties komen ondertussen binnen. Zo meldde de Bewonersorganisatie
110-Morgen zich al jaren in te zetten voor wat
zij noemen het “groot te vermijden” pad in het
park van 110-Morgen. Ook Chantal Zeegers
pakte de handschoen op en op een frisse februaridag stapte zij samen met Alan Toutijn
van de dienst Groenonderhoud en een delegatie van de commissie S&I op de fiets om te
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zien wat er nog op korte termijn kon worden
aangepakt.
De keuze viel op de landtong achter Gauchos
aan de Weissenbruchlaan. Een mooi rustig
stukje groen, waar je van de plassen kan genieten zonder dat je gehinderd wordt door
autolawaai en bebouwing. Helaas is het perceel
nog al verwaarloosd, er wordt wel gemaaid,
maar op de wallenkanten staat veel hoog opgeschoten onkruid, waardoor het uitzicht op
de plas in de zomer wordt verhinderd.
Door de wallenkanten van lagere en natuurlijke begroeiing te voorzien zal het verblijven
op de landtong worden veraangenaamd. Met
het plaatsen van bankjes plus zo mogelijk een
tafel zal het recreatiegebied aan de plassen
sterk verbeteren. De openbare verlichting,

bijvoorbeeld door lage verlichting in plaats
van lantarenpaalverlichting, vraagt aandacht.
Een informatiebord over de geschiedenis van
de Bergse (veen)plas kan worden overwogen.
Goed voorbeeld doet goed volgen. Wij horen graag of er ook andere initiatieven zijn.
Krijg ook lentekriebels en ga aan de slag met
de voortuin of met gevelgroen. Of met een gezamenlijk initiatief voor verbetering van het
buurtgroen. Zoek medestanders via een buurtvereniging of bewonersorganisatie en geniet
van het resultaat.
HANS MANI

Liquidambar styraciflua, sweet gum. De vertaling van deze naam is: vloeibare amber. Wat is amber? Amber is een half doorschijnende, lekker ruikende,
stof, die gevonden wordt in potvissen en gebruikt wordt in de parfumindustrie. Echter honderden jaren geleden verstond men onder amber de
harsachtige stof, die uit de verwonding van de bast van de amberboom welt.
Die boom is afkomstig uit het Middellandse Zee gebied. De stof heeft een
aangename geur en de Grieken noemden haar: styrax.
De tegenwoordige amber is voornamelijk afkomstig uit de
bovengenoemde amberboom, die in het oosten van NoordAmerika groeit. Ze zijn daar te vinden in lage, drassige gronden
in de nabijheid van water. Het is duidelijk dat er verschillende soorten amberbomen bestaan, waarbij die uit de USA
de bekendste is. Ze horen tot de familie van de
toverhazelaars (hamamelidaceae) waartoe
ook parrotia persica behoort (zie artikel mei
2012). In Noord-Amerika zijn ze belangrijk
in de bosbouw en de houtverwerking. In eerste instantie doen ze denken aan esdoorns,
maar bij nadere observatie ziet men vrij snel
dat de bladeren verspreid staan en niet overstaand zoals bij esdoorns.
Bij wat oudere bomen ziet men dat de
stam diepe groeven vertoont, grote
ribbels uit een kurkachtige materie bestaand; de jongere exemplaren hebben
dat kenmerk vaak nog niet (zie boom
voor pand Prinses Beatrixplantsoen
27). Ook de zijtakken hebben vaak
kurklijsten.
De bladeren zijn 3-5 lobbig, gelijkend op die
van esdoorns en toch met een eigen karakter.
Evenals de esdoorns hebben ze meestal een fraaie
herfstkleur, waar ze in Amerika beroemd om zijn
(Indian summer).
Vruchten: de mannelijke en vrouwelijke bloemen staan beide in hoofdjes en
komen ongeveer gelijktijdig met de bla-

deren tevoorschijn. De vruchten zijn in het najaar rijp en bestaan dan
uit een verdrogend vruchthoofdje van 2-4 cm, bolvormig, bestaande
uit vele doosvruchtjes met een hoornachtige punt. Ze hangen als belletjes aan de boom.
In onze omgeving Hillegersberg zijn er de laatste decennia heel wat neergezet, vaak door de gemeente op openbare plaatsen en als straatboom.
Enkele locaties:
Beatrixplantsoen 27 in het park
Jeroen Boschlaan 49 (in de tuin)
Hoek Berliozlaan-Beethovenlaan ( fraaie kurklijsten, gegroefde stam).
FRANS PRINS.

Lid van de Nederlandse Dendrologische Vereniging (NDV).
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Het kan weer: begraven worden onder de oude beuk

Karakter begraafplaats
blijft behouden
Bestuurslid Wim Meijer, die in het novembernummer van de Tussen Wilgenplas
en Rotte zijn bezorgdheid uitte over de rode beuk op de begraafplaats bij de
Hillegondakerk, is gerustgesteld. In een e-mailreactie van Hans Burgers,
secretaris van het College van Kerkrentmeesters, werd hem verzekerd dat bij
de komende werkzaamheden op de begraafplaats de beuk geen schade zal
oplopen. “We zijn het met je eens dat de beuk de mooiste van de hele wijk is.
Voelen ons enerzijds bevoorrecht als eigenaar van zo’n pracht van een boom
en anderzijds verantwoordelijk dat die boom zijn pracht behoudt.”

Een afspraak was snel gemaakt. Op een zonnige dag in maart werd Wim Meijer ontvangen
door Martine Verduyn en Maarten van der
Kooij, beheerders van de begraafplaats.
Tijdens dat gesprek was het voor Wim verheugend om te merken hoe betrokken beiden
bij de unieke plek in het Hillegersbergse zijn.

Wim Meijers ongerustheid verminderde toen
hem in dezelfde e-mail werd verteld dat sinds
2011 een groenplan op de begraafplaats wordt
uitgevoerd. Het plan houdt onder meer in: het
herstel van hagen, nieuwe aanplant van groen,
opknappen van de paden en het plaatsen van

Maar eerst wilde hij het fijne weten van de
groene bordjes. Martine Verduyn: “Het
plaatsen van bordjes met het verzoek aan de
rechthebbenden van een graf om zich bij de
beheerder te melden is niet nieuw: jaarlijks
speelt het verlengen of beëindigen van graf-

nieuw meubilair. In de e-mail werd ook uitgelegd wat de groene bordjes op sommige graven
betekenen. De uitgebreide toelichting eindigde
met een uitnodiging: “Wim, stap eens binnen
bij ons kerkkantoor als je vragen en zorgen hebt.
Daar zal men je zo goed mogelijk informeren.”

Groene bordjes

rechten. Als we de rechthebbende kunnen
achterhalen, vragen we per brief of men het
grafrecht wil verlengen of beëindigen. Van veel
oudere graven is – als gevolg van verhuizing of
overlijden van de rechthebbende – vaak niet
meer duidelijk wie de rechthebbende is. In die
gevallen gebruiken we het bordje. Vanwege de
behoefte om graven opnieuw uit te kunnen geven, zijn vorig jaar meer bordjes geplaatst.”
Er is nog een reden om de rechthebbende
van een graf op te trommelen. “Er bestaat het
probleem dat sommige graven door de rechthebbende niet meer worden onderhouden,
wat soms gevaarlijke situaties oplevert. Dat
speelt bij een aantal keldergraven, met gebarsten, vaak oude zerken. Vanwege de veiligheid
moeten we dus herstelwerkzaamheden laten
verrichten aan een aantal keldergraven. In principe is de rechthebbende verantwoordelijk,
maar de beheerder moet deze over de slechte
staat van onderhoud informeren en met hem
of haar de kosten van de herstelwerkzaamheden bespreken. We benaderen deze mensen
zoveel mogelijk per brief, maar als we niet we-

ten naar wie we de brief moeten sturen dan zijn
de bordjes nodig.”

voerd. De bedoeling is het bestaande beeld in
stand te houden.

Grafrechten moeten binnen een jaar na het
overlijden van de rechthebbende overgeschreven worden op een nieuwe rechthebbende. Als
het grafrecht vervalt, vervalt niet alleen het
graf maar ook de zerk aan de begraafplaats.
Wanneer het graf opnieuw wordt uitgegeven, zorgt de nieuwe rechthebbende voor
een te plaatsen zerk. Martine Verduyn: “Maar
op sommige ‘historische’ graven liggen monumentale zerken. Als daarvoor zogeheten
grafrechten voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven, blijft ook de zerk daar liggen. Levert zo’n
zerk echter gevaar op, omdat hij bijvoorbeeld
gebarsten is, dan …nee, dan ruimen we hem
niet, maar laten hem lichten, opknappen en er
een betonplaat onder schuiven”. Beide beheerders verzekeren dat aan het specifieke karakter
van de oplopende plateaus met de grote zerken
niet getornd zal worden. Eventuele nieuwe zerken zullen in het oude patroon moeten passen.
Hetgeen bij sommige keldergraven al is uitge-

Fondsen werven
Een kostbare operatie. En dat in een economisch moeilijke tijd. Toch is men op de
begraafplaats niet van plan voor de gemakkelijkste weg te kiezen. Maarten van der Kooij:
“Momenteel zijn we bezig de graven te inventariseren en in kaart te brengen wat er
eventueel gerestaureerd en opgeknapt moet
worden. We zijn heel erg aan het nadenken op
welke manier we fondsen kunnen verwerven,
zodat we bijvoorbeeld de gietijzeren hekjes in
oude staat terug kunnen brengen. Ook willen
we van een groot leeggekomen familiegraf een
verzamelgraf gaan maken, waarin de stoffelijke resten uit geruimde graven kunnen worden
herbegraven.”
Funderingen van keldergraven verstevigen,
zerken restaureren, gietijzeren hekjes opknappen, een verzamelgraf creëren, het groenplan
uitvoeren, het kost allemaal geld. Martine
Verduyn: “Heel veel geld. We zijn dan ook op
zoek naar donateurs en fondsen. We weten dat
mensen die in de wijk geboren en getogen zijn,
ooit heel graag onder de beuk begraven zouden willen worden. Als alle werkzaamheden
en plannen uitgevoerd kunnen worden, is dat
weer mogelijk.”
Onder de beuk begraven worden of je urn
bijgezet. Het lijkt Wim Meijer wel wat.
“Voorlopig liever nog niet, natuurlijk. Maar
ik vind het wel een rustgevend idee.”
(Voor informatie over de begraafplaats zie
onze website: www.vsw.biz)
WIL BAGHUIS

Martine Verduyn en Maarten van der Kooij
bij een graf waarvan de zerk is
gerestaureerd.

16

17

Verdwenen buiten Berglust had waarschijnlijk eenvoudige setting

Er zouden koepels op
gezeten hebben
VSW-lid Tineke van Oosten besloot in de geschiedenis te duiken van de
verdwenen buitenplaats Berglust. Ze kwam tot voorzichtige conclusies en
hoopt dat lezers meer gegevens, zoals een afbeelding, kunnen aandragen.

met blauwe afbeeldingen deed een welgestelde
situatie vermoeden. De scherven zijn voorgelegd
aan een archeoloog van de gemeente Rotterdam.

Allemaal kennen we wel het Berglustkwartier:
een bekend deel van Oud Hillegersberg , waaraan je kunt zien dat het in één keer is gebouwd.
Minder bekend is dat deze wijk, in die tijd
gezien, een grote dorpsuitbreiding was.
Wanneer speelde dit en hoe kwam het dat
deze ontwikkeling mogelijk was? Het antwoord daarop is dat de buitenplaats Berglust
in zijn geheel te koop kwam in 1921.
Buitenplaats? Was er dan ooit een landhuis?
Ja zeker, en de plek waar het stond kunnen we
ook nog vrij precies aangeven.

Eenvoudig

Welgestelde Rotterdammers bouwden buitenplaatsen langs de Bergweg: tussen Rotterdam en
Hillegersberg om bijvoorbeeld in de zomer de
vuile stad te ontvluchten. Buitenplaats Berglust
werd gesticht in 1704 toen Coenraet Casteleijn,
schepen van Cool, zijn belegging verhuurde aan
Jacob Koole. Deze laatste bouwde er een landhuis
waar hij woonde tot hij stierf in 1726. Het geheel
met landhuis werd verkocht aan Willem Vinck,
‘doctor in de medicine’ wonend te Rotterdam. In
de loop der tijd wordt de buitenplaats met landhuis diverse malen verkocht, vaak als buitenhuis.
De beschrijvingen laten zien dat het geheel steeds
meer wordt verfraaid. Toch stijgt de prijs van het
bezit niet of nauwelijks.
Er zijn geen afbeeldingen van dit buiten gevonden. Jammer, er zouden koepels op zitten. In 1836
wordt het geheel nogmaals verkocht en verpacht
aan een kastelein uit Moordrecht, die er een uitspanning van maakt en het geheel vervolgens ook
koopt. Het beheer is vast niet erg goed geweest,
want in 1849 wordt het geheel voor een laag be-
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drag verkocht aan een timmerman en een
schoolmeester. Zij breken het huis af in 1850. Het
buiten is dus voornamelijk in de 18e en begin 19e
eeuw als zodanig in gebruik geweest (vóór het
ernaast gelegen buiten Buienlust, dat in 1884 is
gebouwd) . De gronden wisselen nog enkele malen van eigenaar. In 1921 komen de gronden te
koop en besluit het bestuur van de gemeente
Hillegersberg tot aankoop van de gronden om er
een grote bouwontwikkeling op te realiseren.

Bodemopbouw
In het kader van het onderzoek naar de lage
grondwaterstanden in de wijk Oud Hillegersberg
is de commissie Grondwater van de bewonersorganisatie aldaar op zoek geweest naar de
bodemopbouw van de wijk. Eén van de vragen
was: waar ligt nu precies de donk (rivierduin) in
de ondergrond. We zien natuurlijk de verhoogde
plek van de kerk en de begraafplaats, maar hoe
gaat het verder onder de grond? Inmiddels weten
we uit heel oude karteringen dat één van de uitlopers onder de huidige Berglustlaan is gelegen
(vanaf de Straatweg, vroeger Bergweg, ongeveer
op een derde van de Berglustlaan). Combinatie
van diverse kaarten leverde op dat het landhuis
precies op de uitloper van de donk is gebouwd.
De mogelijke verklaring zou kunnen zijn: de stevige ondergrond en de benodigde beperkte
lengte van heipalen.
De commissie ging op bezoek bij de huidige bewoners van de locatie van het landhuis. Tot onze
verassing bleek dat de bewoners bij bouwwerkzaamheden onder het huis diverse scherven
hebben gevonden. Vooral het witte aardewerk

Minuutkaart uit 1873;
het buiten Berglust is zichtbaar met huis en
vijvers voor en achter;
ingetekend: situering op de donkzanden;
en huidige ligging Berglustlaan.

De scherven bleken zeer divers te zijn. Maar een
belangrijke overeenkomst was de datering: voornamelijk uit de 18e eeuw. Een andere
overeenkomst is dat het gaat om eenvoudig gebruiksgoed. Dit blijkt onder andere uit de Goudse
pijpenkoppen: het gaat om de goedkoopste kwaliteit, merk ‘S’ van slecht. Hoge verwachtingen
hadden we van het witte aardewerk met blauw
beschilderd: een zalfpot ooit onderdeel van een
set van vijf voor boven op een kast. Echter het
bleek grof gemaakt, niet kostbaar. Andere gebruiksvoorwerpen zoals
platte melkteilen om de melk in te koelen, waarvan de kenmerkende oren zijn gevonden en
aardbeientestjes om aardbeien in te verkopen,
kenmerkend voor eind 17e begin 18e eeuw, waarvan de bodems zijn gevonden, wijzen op vooral
boerengebruik. Natuurlijk mogen er geen harde
conclusies worden getrokken uit één lokale vondst
op een voormalig buiten ter plaatse van het landhuis. Maar de vondsten die er zijn, laten zien dat
Berglust mogelijk wel een buitenplaats was, maar
vooralsnog een eenvoudige setting had met vooral een agrarisch gebruik. Een dergelijke situatie
kan voor stedelingen in die tijd ook heel aantrekkelijk zijn geweest.
Zelf hoop ik erop dat lezers nieuwe gegevens aandragen, zoals een afbeelding van het voormalige
Berglust.
TINEKE VAN OOSTEN

Voorzitter commissie grondwater van de
Bewonersorganisatie Oud Hillegersberg

Scherven die door de huidige bewoners
van de locatie in de grond zijn gevonden:
pijpenkoppen, deel van een zalfpot,
oren van melkteilen en bodems van
aardbeientestjes.
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Na evaluatie:

OPROEP!

Voorstel tot wijziging
Schildjesreglement
Op de Algemene ledenvergadering van 19
mei 2010 werd het Schildjesreglement voor
het laatst gewijzigd. Tot dan werd alleen
een schildje toegekend aan iemand die een
bouwwerk of locatie van cultuurhistorisch of
architectonisch belang had behouden of gerestaureerd. Met dit nieuwe reglement werd
het mogelijk ook een schildje toe te kennen
voor nieuwbouw die zich onderscheidt door
architectonische kwaliteit en respect voor de
omgeving.
In het reglement werd vastgelegd, dat het na
verloop van tijd zou worden geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Om deze doelstelling te bevorderen, aansprekende

kundig zijn op het gebied van cultuur, architec-

voorbeelden te stellen en daar bekendheid aan te

tuurhistorie en/of stedenbouwkunde.

geven kan de Vereniging jaarlijks één of meerdere
onderscheidingen toekennen.

6. De Schildjescommissie toetst de voorgedragen
objecten aan de criteria zoals omschreven onder

1. Doel van de onderscheiding is het stimuleren
van een bijzondere zorg besteed aan:
a. het in stand houden en/of herstellen van
bouwwerken en/of locaties van cultuur-his-

punt 3, en rapporteert haar bevindingen aan het
Bestuur, dat beslist over het al dan niet toekennen van de onderscheiding. Tegen het bestuursbesluit is geen bezwaar mogelijk.

torisch en/of architectonisch belang.
b. het realiseren van nieuwe objecten die zich

7. De uitreiking van de onderscheiding geschiedt

onderscheiden door hun architectonische

door of namens het Bestuur, op een in overleg

kwaliteiten en een verantwoorde inpassing

met de ad 2 genoemde persoon of instantie te

met respect voor de omgeving.

bepalen tijdstip en wijze van uitreiken.

De onderscheiding bestaat uit een oorkonde en een

In 2013 hebben het bestuur en de schildjescommissie in een gezamenlijke vergadering het
schildjesreglement geëvalueerd. In deze evaluatie bleek, dat de criteria om voor een schildje
in aanmerking te komen duidelijker konden
worden geformuleerd. Bovendien was niet
duidelijk of nu het pand als zodanig met een
schildje werd beloond of degene, die een buitengewone zorg aan de dag heeft gelegd bij het
bouwen of restaureren.

(gevel)schildje.

8. Het schildje blijft eigendom van de VSW en
wordt op een zichtbare plaats op het object be-

2. De onderscheiding wordt uitgereikt aan een persoon of instantie, die als initiatiefnemer of op-

vestigd, in overleg met degene aan wie de onderscheiding is verleend.

drachtgever de hiervoor genoemde zorg heeft

Bij verwaarlozing of verminking van het object kan

getoond.

het schildje worden teruggevraagd c.q. ingenomen.
De beslissing tot het terugnemen van het schildje

3. De onderscheiding kan worden toegekend in-

wordt door het Bestuur genomen na advies van de

dien het resultaat van de inspanning heeft ge-

Schildjescommissie en na het horen van degene aan

leid tot een object dat:

wie de onderscheiding is verleend.

Foto’s en verhalen van oude
schoolgebouwen gezocht
Wie heeft oude foto´s en of verhalen over de schoolgebouwen van Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge?
De Studie en Inventarisatiecommissie (S&I) is gestart met een inventarisatie van de schoolgebouwen in ons
gebied. Schoolgebouwen zijn een onderbelicht onderwerp van ons cultureel erfgoed. En dat is vreemd, want
we zijn allemaal op school geweest en hebben dus ook allemaal herinneringen aan die gebouwen. Maar
kennelijk staan schoolgebouwen niet zo in de belangstelling als molens, kerken en boerderijen. Daar gaan we
dus nu iets aan doen.
Voor zover we kunnen nagaan, staan er in
ons gebied ruim zestig gebouwen die voor
onderwijs of een daaraan verwante functie zijn gebruikt. De variatie is groot: van
vooroorlogse dorpsschooltjes en de systeembouwscholen tijdens de wederopbouw
tot de moderne schoolgebouwen van nu.
Verouderde schoolgebouwen zijn in de loop
van de tijd uitgebreid en aangepast aan de
onderwijseisen van deze tijd. Sommige gebou-

wen zijn niet meer als school in gebruik en
hebben een andere functie gekregen. Andere
zijn, al dan niet terecht, gesloopt of staan op
de nominatie om gesloopt te worden.
We zijn op zoek naar foto’s van lang geleden waarop het schoolgebouw of het
klaslokaal goed is te zien. Indien iemand,
een leraar of een scholier, informatie van
heel vroeger over zijn of haar oude school

b. In goede staat van onderhoud verkeert

9. De oorkonde wordt eigendom van degene aan

c. Geschiedkundig, architectonisch, steden-

wie de onderscheiding is verleend en bevat naam,

bouwkundig en/of landschappelijk van

jaar, aanduiding van het object en de belangrijkste

belang is

redenen die tot de toekenning hebben geleid.

Alvast reuze bedankt.
Namens de commissie Studie en Inventarisatie,
HANS MANI.

De Bergse Dorpsstraat
met de uit 1885 daterende
openbare lagere school.
Bron: Gemeentearchief Rotterdam.

a. Past in de omgeving

Besloten werd de tekst van het reglement
anders te formuleren. Omdat een besluit
het schildjesreglement te wijzigen alleen
kan worden genomen door de Algemene
Ledenvergadering, stelt het bestuur u voor
dit nu als volgt vast te stellen:

heeft, horen wij het graag. Een e-mailtje aan
Jannes Mulder, secretaris van de commissie S&I janneshmulder@gmail.com of een
telefoontje 4181590 en hij neemt contact
met u op.

d. Een markant werk is, waaronder mede begrepen het materiaalgebruik, de kleuren, de

10. Dit reglement is vastgesteld door de Algeme-

detaillering en een passende terreinafwerking.

ne Ledenvergadering op ….. en zal na verloop van
tijd worden geëvalueerd en indien nodig worden

VSW-SCHILDJESREGLEMENT 2014

4. Een ieder, al dan niet VSW-lid, kan het VSW-be-

aangepast.

stuur voorstellen de onderscheiding te verlenen
De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

voor de zorg voor een bepaald object.

Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge (VSW) stelt zich
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ten doel het behouden en waar mogelijk herstellen

5. Het Bestuur draagt de voorstellen die voldoen

van geschiedkundig, architectonisch, stedenbouw-

aan de doelstelling, zoals omschreven onder

kundig en landschappelijk waardevolle elementen in

punt 1, om advies voor aan de Schildjescommis-

de deelgemeente / het stadskwartier Hillegersberg-

sie. Deze schildjescommissie bestaat uit drie

Schiebroek.

personen, waarvan tenminste twee leden des-

Wie dit voorstel wil vergelijken met de tekst
van het huidige reglement, kan dit vinden in
“Tussen Wilgenplas en Rotte” van november
2010. Als u dit nummer niet meer in uw bezit
heeft, kunt u het raadplegen op onze website
www.vsw.biz

De Bergse Dorpsstraat
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Prijsvraag voor de herontwikkeling van Lommerrijk

Ooit werd hier een
opera uitgevoerd
Een paar jaar geleden liepen de bouwplannen voor enkele woongebouwen op het land en op de landtong bij
Lommerrijk spaak. Sinds kort zijn er weer nieuwe initiatieven op dit gebied. Op 12 maart jongstleden werd
namelijk een prijsvraag uitgeschreven door de Exploitatiemaatschappij Lommerrijk om ruimtelijke professionals
de kans te geven hun droom aan het papier toe te vertrouwen.

Uitspanning Lommerrijk
in oude luister.
Reglement
Open Oproep Herontwikkeling Lommerrijk
De locatie Lommerrijk is een inspirerende plek die potentiële deelnemers
aan de prijsvraag moet prikkelen om mee te doen. Het is een unieke locatie aan de plas op een steenworp afstand van het Rotterdamse stadshart
en is van oudsher een lokale trekpleister. Iedere bezoeker heeft weleens een
droom om Lommerrijk nieuw leven in te blazen. Met deze prijsvraag bieden de eigenaren ruimtelijke professionals de kans een droom aan het papier
toe te vertrouwen en in te zenden.
Exploitatiemaatschappij Lommerrijk 12 maart 2014.
Eerste pagina van het reglement voor de prijsvraag.
Het complete reglement is te vinden op de VSW site:

www.vsw.biz

Deze open oproep tot herontwikkeling kunt u op onze website [www.
vsw.biz] inzien en als PDF downloaden. Het is te hopen dat de inzenders
zich laten inspireren door het Lommerrijk op de foto, waar honderden
stoelen en tafeltjes staan te wachten op het publiek dat zich er zal gaan
verpozen. Trouwens over dromen gesproken…
Ooit werd hier vanaf een drijvend podium, compleet met concertvleugel en aangekleed met palmbomen, een Italiaanse opera uitgevoerd.
Het podium was met een provisorische brug met het vasteland verbonden en werd prachtig met veelkleurige schijnwerpers uitgelicht. Het
concert dat op een zwoele zomeravond en onder een volle maan plaatsvond, werd door honderden bezocht.
Na iedere aria mengde zich het applaus van het publiek aan de wal zich
met de scheepstoeters van de belangstellenden die vanaf de Achterplas
toekeken.
WIM MEIJER

Kadastrale begrenzing
projectlokatie
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Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge
Inventarisaties

Andere uitgaven van de VSW

De Kerkstraat en Omgeving - Een bijzonder gebied in Hillegersberg;

Gebouwen van Gezag

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

Opeens vielen wij onder

Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge; maart 1994.

de Coolsingel

De Grindweg - Een bijzonder gebied in Hillegersberg; een inventari-

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

Vouwbladen en Studies
1987 : Het Dorp op de Donk
1987 : Het Boterdorpse Verlaat
1988 : De Straatweg
1989 : De Grindweg
1990 : Oude kaarten van Hillegersberg
1991 : Terbregge
1999 : Het Molenlaankwartier
2000 : Hoge Limiet
2003 : Schiebroek Historie &Topografie
2004 : Landschap in baksteen
Inventarisaties, Vouwbladen en Studies zijn schriftelijk te bestellen via
onze postbus of door het zenden van een e-mail (zie onder).

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

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

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

- Wil Baghuis - redactie en fotografie
- TradeMARC - vormgeving
- Wim Meijer - productie
- Grafia - drukwerk

 illegersberg, van boerendorp tot
H
stadswijk van Anton Stapelkamp
(€ 14,90)
Luchtfoto’s Hillegersberg/
Schiebroek (€ 15,90)
Kanttekeningen van een columnist
uit de Middeleeuwen (€ 12,50)
Een bloemlezing op de Rotte - met
veel kleurenfoto’s (€ 13,50)
Bekende en onbekende kerken en
begraafplaatsen in de wijk (€ 6,50)
Een mapje met 8 wandel- en fietstochten in de deelgemeente (€ 5,00)
Een bundeling verhaaltjes over
bijzondere plekken in onze
deelgemeente (€ 6,50)

Deze uitgaven zijn koop bij:
- Maximus, Bergse Dorpstraat 122
- Bruna, Argonautenweg 5e
- Boekhandel Coelers, Peppelweg 128a

Uitgave van de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud
Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge - nr. 1 - 2014
Voor de inhoud zijn verantwoordelijk:

 ie heeft er geen voetstappen
W
liggen in de raadhuizen van
Hillegersberg (€ 11,50)

