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Lezing over
molens
Gebiedscommissie
op bezoek
Hoe zit het met
de Plaswijcklocatie?
Leuk rondje
om de plas

De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge
nodigt u uit voor een openbare vergadering op woensdag 12 november in Lommerrijk, Straatweg 99 te
Rotterdam.

Agenda:
19.30 uur:	Zaal open
U bent van harte welkom en de koffie/thee staat klaar
20.00 uur:

Opening
Opening door Agnes van Zoelen, voorzitter van de VSW

20.05 uur

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

20.25 uur

De scholen in Hillegersberg-Schiebroek.
Inleiding door Gert Jan te Velde over het project, waar de VSWcommissie Studie en Inventarisatie nu mee bezig is.

20.45 uur

Pauze

21.15 uur

Molens in en rond Rotterdam.
Inleiding door de heer Hans van Krimpen, 			
auteur van het Groot Rotterdams Molenboek

22.15 uur

Afsluiting

Voorwoord voorzitter

Op stap in de wijk
Als ik dit schrijf is het al herfst, al lijkt het nog zomer. Iedereen is weer gewoon aan het werk, maar
de herinneringen aan de vakantiereizen zitten nog vers in het geheugen.
Door op reis te gaan neem je daadwerkelijk afstand van waar je dagelijks mee bezig bent, maar
ook van waar je dagelijks bent. Door afstand te nemen en terug te keren kijk je weer met een frisse
blik naar de plek waar je woont en werkt. Kom je terug met het vliegtuig en je hebt geluk dat het
helder weer is, dan is het fantastisch om het slagenlandschap van de polders te zien. Een ritmisch
patroon van sloten en weilanden en dan kan je daar best trots op zijn om hier te wonen. Datzelfde
ervaar je als je met de auto terugkomt en over de Van Brienenoordbrug rijdt, waar dan de skyline
van Rotterdam zich ontvouwt; helemaal als het al avond is en duizenden lichtjes branden.
Rotterdam is de stad die steeds meer gewaardeerd wordt, ook door buitenlandse toeristen. De bezoekersaantallen stijgen en als stad komen we hoger op de ranglijst van meest attractieve steden te
staan. Met de opening van de nieuwe Markthal hebben we er onlangs weer een attractie bij gekregen. Nieuwe iconen worden gebouwd en in de oude wijken worden huizen en straten opgeknapt.
Kortom Rotterdam is een stad om trots op te zijn.
Kom je terug in je eigen wijk, dan voelt het al gauw weer vertrouwd. Toch kijk je ook dan weer met
een blik van “goh, wat wonen we hier eigenlijk mooi”. Dat gevoel van verwondering zou je eigenlijk vast moeten kunnen houden.
Om die reden vind ik het heel leuk, om u te wijzen op het nieuwe initiatief van de VSW om in
de wintermaanden een wandeling in de wijk te maken, vergezeld van een deskundige, die u op de
hoogte brengt van de laatste ontwikkelingen of juist terug gaat naar wat er zich in het verleden
heeft afgespeeld. Kijken met andere ogen naar bekende en minder bekende plekken. Elkaar ontmoeten en in gesprek raken over wat ons bindt in de wijk.
Het is de bedoeling dat zes keer, op iedere eerste zondag van de maand, vanaf oktober een wandeling gemaakt gaat worden. Iedereen is van harte welkom en u hoeft zich vooraf niet aan te melden.
De informatie over tijdstip en verzamelplaats kunt u vinden op onze website: www.vsw.biz. Nog
makkelijker wordt het als uw mailadres bij ons bekend is, omdat we u dan persoonlijk een bericht
kunnen sturen met deze informatie.
Misschien wel een goede aanleiding om juist nu uw mailadres aan ons toe te sturen, indien u dat
nog niet eerder heeft gedaan, omdat in deze digitale tijd berichten steeds vaker via de mail zullen
gaan lopen. U kunt uw mailadres doorgeven via onze website of direct een berichtje sturen aan vswhst@hotmail.com.
Als ik nu toch bezig ben om de loftrompet te steken op onze eigen woonomgeving, dan past daar
ook wel de waardering voor onze molens bij. Wat is het polderlandschap zonder molens, wat is het
bijzonder dat we nog een echte graanmolen langs de Rotte hebben staan, waar je ook nog eens de
allerlekkerste bakproducten kunt kopen? Waar vind je nog en intacte molenviergang?
Reden genoeg om in onze komende openbare vergadering aandacht aan te besteden aan de molens in onze omgeving. Als vanouds zullen wij de vergadering weer in Lommerrijk aan de Straatweg
houden. Ik verheug mij erop velen van u weer op deze avond te mogen ontmoeten en om met elkaar na afloop nog gezellig na te kunnen praten.

AGNES VAN ZOELEN,

voorzitter VSW

Op de voorpagina: Molen De Vier Winden
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Preview jubileumboek voor bezoekers ledenvergadering

Molenlezing door
Hans van Krimpen
Op onze jaarlijkse novemberbijeenkomst, woensdag 12 november, zal er een
molenlezing gegeven worden. De lezing wordt verzorgd door de heer Hans van
Krimpen, één van de schrijvers van het tweede Molenboek, waarin onder meer
alle molens uit onze omgeving staan beschreven.
Het gaat niet alleen om de twee nog bestaande
molens aan de Rotte, maar ook om oliemolens,
voor het persen van olie uit zaden (lijnzaad naar
lijnolie), houtzaagmolens, karottenmolens, papiermolens enzovoorts, die allemaal verdwenen
zijn. De eerste industrie, de Engelstaligen noemen een fabriek nog steeds `a mill’.
De droogmaalmolens hadden in onze omgeving een belangrijke rol, zij zorgden ervoor dat
de grote waterplas van Rotterdam naar Gouda
en Zoetermeer, ontstaan door het veensteken,
werd drooggemalen.
Honderden molens zorgden voor het droogmalen van deze grote plas, later werden zij
vervangen door stoom, daarna door diesel en
op dit moment doen elektrische gemalen het
werk. Bijna al deze molens verdwenen in de
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loop der tijd, soms bleven de onderstukken (de
stompen) nog gespaard en tot woonhuis omgebouwd, zoals in het Bergse Bos te zien is. (zie
foto). Een prachtige molenstomp uit een serie
van drie molens (molengang) die trapsgewijs de
Bleiswijkse polder leeg maalden. De watergang
onder de molen lijkt nog in goede staat. Vlak
bij de Rotte in het bos staat nog een bewoonde
stomp, de hoogste uit de serie van drie, minder mooi en geen watergang meer te bekennen.
Bij de lezing is het 2de Molenboek met korting te verkrijgen.
NORMAN LANGELAAN

Bij deze bewoonde
molenstomp
is de watergang
verdwenen

De korenmolen De Vier Winden van Terbregge geschilderd
door Dick Carlier samen met nog wat enthousiastelingen.
De schildering siert een braak stuk terrein aan de Kootsekade
(zijstraat Straatweg)

Een tot woonhuis
omgebouwde molenstomp
in het Bergse Bos
met watergang

5

Nu ook Grindweg 47
gered

In memoriam

Wij ontvingen het bericht dat op 6 juni
2014 is overleden onze oud-voorzitter ir. Piet
Mulder, hij was 92 jaar oud.
Reeds in 1988 trad hij toe tot het bestuur van
de VSW en daar werden zijn kwaliteiten snel
herkend. Op 23 mei 1991 werd hij gekozen
tot voorzitter maar eerst in november van dat
jaar benoemd. Dat was om de aftredende voorzitter ir. Jack Fens de gelegenheid te geven zijn
voorzitterschap van tien jaar vol te maken. In
mei 1997 stelde Piet Mulder zich niet meer
herkiesbaar. Hij werd opgevolgd door mevrouw dr. ir. D. Boas-Vedder.
Als secretaris van de VSW heb ik hem vele
jaren meegemaakt. Ruimtelijke Ordening
en Bouwen hadden van zelfsprekend zijn
speciale aandacht. Hij schreef talloze artikelen in “Tussen Wilgenplas en Rotte”
en was ook (plaatsvervangend) lid van de
Schildjescommissie en de commissie Studie
en Inventarisatie.
Ir. Piet Mulder was een toegewijd lid en een
graag geziene gast op de vergaderingen van de
VSW. Hij was een aimabel mens die zijn zaken
bij voorkeur in goede gemoede regelde en juist
daardoor veel wist te bereiken.
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Tijdens de ledenbijeenkomst in november
2011 ontving Piet Mulder uit handen van
voorzitter Agnes van Zoelen de VSW-speld
en werd hij tot erelid benoemd.
Niet alleen om zijn staat van dienst en zijn
kennis van zaken maar vooral ook om zijn
minzaamheid zullen wij hem missen. Hoe
moet het zijn familie te moede zijn geweest
toen twee maanden later zijn vrouw Wien
Mulder-Meiss ook plotseling overleed. Wij
leven met hen mee.
IET HEETMAN-VAN RIEL

Tijdens de ledenbijeenkomst in
november 2011 ontving Piet Mulder
uit handen van voorzitter
Agnes van Zoelen de VSW-speld
en werd hij tot erelid benoemd.

Piet Mulder (rechts) in 2012 in zijn functie
als voorzitter Schildjescommissie.
Links de eigenaar van het met
een schildje onderscheiden pand.

De wagenschuur wordt in het voorjaar
herbouwd (foto oude situatie)

Betrokken als hij is bij de wijk doet bestuurslid
Norman Langelaan verheugd melding van de
restauratie van een rijtje rijksmonumenten aan
de Grindweg.
“Op de Grindweg staan vier rijksmonumenten op een rij. Vanaf de Molenlaankruising
richting Bergschenhoek, aan de linkerkant
(westzijde), de eerste vier panden. Het zijn
twee woonhuizen met ieder een koetshuis cq.
wagenschuur.
Het eerste pand (pand 1) de Jongejoris, een
herenboerderij uit 1878, is een paar jaar geleden samen met het koetshuis (pand 2)
geheel verbouwd en opgeknapt door de
nieuwe eigenaren.
Het pand ernaast, een voormalige boerderij

uit 1859 (pand 3) en de wagenschuur (pand
4), raakten de laatste jaren steeds meer in verval. Het woonhuis staat op dit moment in de
steigers. Het dakbeschot is vernieuwd, de sierlijk gefigureerde boeiboorden en gootranden
worden vernieuwd. De nieuwe eigenaren nemen zelf het opknapwerk en schilderwerk van
de muren en de vensters ter hand. Eind 2014
zal het buitenwerk klaar zijn en is verder verval gekeerd. Binnen wordt ook hard gewerkt
aan herstel.
De boerderij is in tweeën gesplitst, ook in het
achterdeel is een zelfstandige woning gesitueerd. Dit huis heeft nu een eigen brug.

Het woonhuis
staat op dit
moment in de
steigers

De wagenschuur was gedeeltelijk ingestort en
is daarom voor een deel gesloopt als voorbereiding op de herbouw in het voorjaar 2015. Wat
de toekomstige functie gaat worden was nog
niet bekend op het moment dat ik met de ondernemende eigenaren, de heer en mevrouw
Bader-de Jong, sprak.
Zo`n extra inspanning om door herstel tot
de oorspronkelijke situatie te komen, zou wel
eens tot een VSW-schildje kunnen leiden. Met
spanning volgen we de vorderingen.”
NORMAN LANGELAAN,

bestuurslid VSW
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Ontwikkeling van scholenbouw in onze wijken

Het Calandlyceum bij de oplevering in 1962

Voormalig
Calandlyceum
ligt er mooier
bij dan ooit
Scholing is misschien wel dé bepalende factor voor de toekomst van
onze kinderen. Over het onderwijs, ook in onze wijken, is altijd veel te
doen geweest. Des te verbazingwekkender is het dat dit in mindere mate
geldt voor de gebouwen waarin dit onderwijs wordt gegeven. Daarom
heeft de Commissie Studie&Inventarisatie van de VSW zich gestort op
een inventarisatie en analyse van de schoolgebouwen in HillegersbergSchiebroek. Op de VSW-bijeenkomst op 12 november zal de Commissie
haar werk over de scholen toelichten. Hieronder volgt een korte preview.

8

Het schoolgebouw, nu Wolfert Dalton geheten, in het groen

De school en dus ook het schoolgebouw is in
de loop van de 20ste eeuw een steeds grotere
rol gaan spelen in ons leven. Inmiddels gaat iedereen minimaal twaalf jaar van zijn leven naar
school, maar vaak is dat met een vervolgopleiding nog veel langer. In de opvoeding van onze
kinderen wordt ook steeds meer verwezen
naar de functie of taak van de school daarin.
Dit is niet vreemd alleen al gezien de tijd die
de kinderen op school zijn. Dat was allemaal
tot, laten we zeggen, het jaar 1900 wel anders.
Het is dan ook opmerkelijk, maar tegelijkertijd
voor de hand liggend, dat de afgelopen eeuw
de scholenbouw steeds centraler komt te staan
in de stadsontwikkeling in het algemeen en in
de ontwikkeling van Hillegersberg-Schiebroek
in het bijzonder. De scholenbouw vormt daarmee ook een spiegel van de ontwikkeling van
de deelgemeente: dorpse ontwikkeling tot
het interbellum, eerste uitbreidingsgolf in
het interbellum, stormachtige groei in de wederopbouw, consolidatie in de jaren ‘60 en
‘70 en hergebruik en vervanging in de 21ste
eeuw. Deze ontwikkeling laat zich prachtig

beschrijven aan de hand van enkele markante
schoolgebouwen in Hillegersberg-Schiebroek.
We hebben maar liefst 65 schoolgebouwen en
-complexen in ons gebied geïdentificeerd. De
meeste daarvan zijn nog steeds in gebruik als
school, maar ook heeft een aantal een tweede leven gekregen als woning, atelierruimte,
zalencentrum of kantoorgebouw. En 100% zeker dat we volledig zijn, zijn we nog niet eens.
Misschien kunt u ons nog wijzen op een onontdekte school! Van de 65 scholen hebben we
zes exemplarische scholen geselecteerd die iets
laten zien van de geschiedenis van de scholenbouw in onze omgeving.

Dorpsscholen en interbellum
In de 19e eeuw waren schoolgebouwen in omvang en architectuur niet veel meer dan uit
de kluiten gewassen woonhuizen. Een mooi
voorbeeld hiervan zijn de voormalige schoolgebouwen aan de Terbregse Rottekade 122
en 130. Deze als school ontworpen gebouwen zouden net zo goed woningen kunnen
zijn. Dit blijkt uit de architectuur die in niets

wijst op het bijzondere gebruik, maar ook uit
de plek die ze innemen: gewoon aan de dijk
tussen en naast woongebouwen en gebouwen
voor andere functies. Niets meer, niets minder.
Het is dan ook niet zo opmerkelijk dat deze gebouwtjes inmiddels als woonhuis in gebruik
zijn, nadat ze voor de schoolpraktijk onbruikbaar waren geworden.
In het begin van de 20ste eeuw wordt de scholenbouw met de invoering van de leerplichtwet
van 1900 een zelfstandige programmatische
en architectonische opgave. In de stedelijke
ontwikkeling echter blijft de positie van de
school nog marginaal als onderdeel van een
straatwand of soms zelfs op een binnenterrein
van een gesloten bouwblok. De schoolgebouwen aan de Koraalstraat of op de hoek van de
Saffierstraat en de Erasmussingel zijn hiervan mooie voorbeelden. Toch zien we ook
al in deze periode een ontwikkeling naar een
meer prominente positie van de school in
de wijk in architectuur, zoals bijvoorbeeld
de Jacob Marisschool. Deze school aan het
Jacob Marisplein is duidelijk al meer dan een
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De Jacob Marisschool nu

aantal kinderen, gaat de
school een centrale rol in
de wijkopbouw spelen.
De school wordt steeds
meer een centrale rol in
de maatschappij toegedicht wat ook tot uiting
De Jacob Marisschool uit 1930 is een voorbeeld van een school
komt in een zichtbadie nog in de straatwand is opgenomen, maar al wel een
prominente plek in de buurt inneemt
re centrale plek in buurt
en wijk. Tegelijkertijd
‘toevallig’ gebouw ergens in de straat. Het ge- worden de architectonische mogelijkheden
bouw heeft een eigen typologie ontwikkeld minder en minder door de beperkte budgetten
met gangen aan de voorgevel (met de smal- en de noodzaak zo snel mogelijk zo veel mogele bovenramen) en lokalen aan de achterzijde lijk scholen te bouwen. Een antwoord daarop
en op de koppen. Het schoolbestuur en de ar- is de ontwikkeling van de systeembouw: een
chitect hebben het gebouw op een bijzondere van te voren uitgedacht bouwsysteem dat op
plek aan een pleintje gesitueerd en dat pleintje verschillende plekken op min of meer dezelfde
versterkt door de streng symmetrische opbouw manier kan worden toegepast. De voormalivan de gevels.
ge Melanchthonschool aan het Midaspad/
Argonautenweg is een voorbeeld van het Den
Na de oorlog
Hollandersysteem, vernoemd naar de ingeniPas na de oorlog, als de scholenbouw een eur van Gemeentewerken Rotterdam die dit
enorme vlucht neemt door uitbreiding van systeem bedacht heeft. Ook aan de Olijflaan
de leerplicht en de explosieve groei van het en de Meidoornsingel is dit systeem benut
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voor de bouw van respectievelijk de (huidige)
Wilgenstam en de Openluchtschool.
Een ander voorbeeld is het MUWI-systeem,
ontwikkeld door een aannemer om snel en
goedkoop scholen (en andere gebouwen) te
realiseren. Dit systeem is toegepast voor de
bouw van de St. Stefanusschool (Asserweg)
en de Goede Herderschool (Kastanjeplein).
Op zichzelf zijn deze systeembouwscholen
misschien niet erg bijzonder, maar als representant van een periode in onze geschiedenis
zijn ze toch van belang om eens stil te staan tijdens een wandeling in uw woonbuurt.
Na de oorlog zijn fraaie scholen gebouwd,
zoals het voormalige Calandlyceum uit
1962 (nu Wolfert Dalton), waaraan prominent VSW-lid wijlen Piet Mulder als
architect gewerkt heeft. De losse paviljoens
met de lokalen over twee verdiepingen en
de verbindende glazen gang, zijn op een
in het oog springende plek gelegen (hoek
Argonautenweg-Jasonweg) en verbeelden
het geloof uit die tijd in licht, lucht en ruimte
voor leerlingen als geen ander. Met het vol-

wassen worden van het omliggende groen ligt
deze school er mooier bij dan ooit.
In de jaren ’60 en ’70 kwam steeds meer de
nadruk te liggen op vervolgonderwijs, zoals
het Noordrandcollege, en bijzondere onderwijsvormen, zoals bijvoorbeeld het huidige
Instituut Mr. Schats voor moeilijk opvoedbare kinderen uit 1969. Dit sterke ontwerp van
onder anderen Hooijkaas kent een zorgvuldig ontworpen plattegrond en een beheerst
speelse gevel. Het casco zet zich voort in de
gevel, die grotendeels met blauwe kozijnen en
witgeschilderde gemetselde borstweringen is
gevuld. Het weerspiegelt het begin van de
architectuurstroming Structuralisme, waarover nu in het Nieuwe Instituut (voormalige
Architectuur Instituut) een tentoonstelling is.

Elegant
Aan uitbreiding van de schoolcapaciteit is nu
geen behoefte meer, net als overigens grosso
modo geldt voor de woningbouw. Wel is er
behoefte aan gebouwen die beter voldoen aan
de moderne onderwijsvormen en -organisaties

en in beheer en onderhoud minder geld kosten (denk bijvoorbeeld aan stookkosten). Dit
leidt enerzijds tot het afstoten van verouderde
schoolgebouwen, die dan een prima tweede leven in een andere functie kunnen krijgen.
Anderzijds leidt het tot nieuwbouw ter vervanging van de verouderde gebouwen.
Een schitterend gebouw voor de St.
Michaelschool is recent verrezen aan de
Mahlersingel naar ontwerp van Bart van
Kampen van De Zwarte Hond. Het elegante
wit gepleisterde gebouw van één etage hoog en
plat dak ligt op een opvallende, van alle kanten
zichtbare locatie, tegenover het park. De aaneengesloten ramen op de begane grond en op de
eerste etage vormen strakke, horizontale zichtlijnen die uitmonden in de kop met entree en
gewelfde structuur. De entree aan de achterkant
heeft iets intiems. Onder meer door de gebogen dakrandstructuur. Aan de andere kant zien
we een voorbeeld van tijdelijk hergebruik in de
al genoemde voormalige Melanchthonschool
aan het Midaspad vlakbij de AH XL aan de
Argonautenweg, maar ook in de voormalige

schoolgebouwen aan de Koraalweg die nu als
atelierruimte en kinderopvang in gebruik zijn.
Oude schoolgebouwen blijken prima opnieuw
te gebruiken en blijven op die manier ook in het
straat- en stadsbeeld behouden.

Preview 12 november
Hiermee hebben we in vogelvlucht een inkijkje gekregen in de ontwikkeling van de
scholenbouw in Hillegersberg-Schiebroek.
Tijdens de VSW-bijeenkomst op woensdag
12 november zullen we deze preview met veel
beelden aan u tonen. Mocht u naar aanleiding
van deze preview zelf nog suggesties, foto’s of
verhalen hebben over uw eigen schooltijd of
schoolgebouwen in onze voormalige deelgemeente dan horen we dat heel graag. Dat kan
op 12 november in gesprek met de leden van
de commissie Studie&Inventarisatie of per
mail met Jannes Mulder (janneshmulder@
gmail.com); bij voorbaat al dank daarvoor.
GERT JAN TE VELDE,

oktober 2014
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Schildje voor twee panden in Molenlaankwartier

‘Schoolgebouw
oogt elegant ondanks
fors volume’
Twee keer moest Norman Langelaan dit voorjaar met zijn elektrische boor
in touw komen om een schildje aan een, door de VSW, onderscheiden
pand te bevestigen. En wel één aan de nieuwbouw van de TooropMavo
en één aan een gerenoveerd woonhuis.
De heren Van Heijningen en Wieleman zijn
trots op hun gerestaureerde woning

Toorop-directeur Martin van Zanten
en VSW-voorzitter Agnes van Zoelen
bij het zojuist
aangebrachtegevelschildje
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“Niet alle oude pandjes zijn het waard om bewaard te worden, alleen omdat ze oud zijn.
Maar er zijn oude panden, die zo waardevol
zijn, dat je alles moet doen om te voorkomen
dat ze worden afgebroken. Bij nieuwe panden
weet je nooit, wat de mensen in de toekomst
waardevol zullen vinden. Maar over sommige
nieuwe gebouwen is zo goed nagedacht, dat ze
nu al iets bijzonders hebben. En daar is deze
school een voorbeeld van”.
Dit zei Tom Remken, lid van de Schildjescommissie, over de nieuwbouw van de TooropMavo aan de Tooroplaan in Hillegersberg.
Voor de VSW reden om aan deze school een
onderscheiding toe te kennen in de vorm van
een oorkonde en een (gevel)schildje. Het
schildje werd 25 april aan de school bevestigd.
Sinds 2010 komt ook nieuwbouw in aanmerking voor het blauw/gele schildje, als die zich
onderscheidt door architectonische kwaliteit
en respect voor de omgeving. Dat is volgens de
VSW bij de in 2011 gebouwde TooropMavo
het geval. Aan de kant van de Grindweg past
het gebouw goed bij de daar aanwezige lintbebouwing. “Door de horizontale voeg te

VSW-voorzitter
Agnes van Zoelen
overhandigt de oorkonde
aan de eigenaren van
het onderscheiden pand

accentueren en de staande voeg mee te kleuren
met de gevelstenen is een horizontale belijning
in het gevelbeeld gecreëerd. Deze detaillering
heeft het effect dat het gebouw, ondanks zijn
forse volume elegant oogt en meeloopt in de
omgeving”, aldus Tom Remken bij het aanbrengen van het schildje.

Volgens het juryrapport past de nieuwbouw
van de Toorop mavo goed in de daar
aanwezige lintbebouwing

Feestelijk
Het schildje voor een geslaagde restauratie
ging dit jaar naar de heren Van Heijningen en
Wieleman, bewoners van de Burgemeester Le
Fèvre de Montignylaan. Dit voor de manier
waarop zij hun woning hebben opgeknapt.
Volgens de VSW zou het goed zijn als veel
bewoners dezelfde zorg voor hun eigendom
aan de dag leggen, als de eigenaren van nummer 29 hebben gedaan. Het schildje werd daar
op 17 mei aangebracht tijdens een feestelijke
bijeenkomst, waarbij veel buurtgenoten van
de partij waren.
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Bomen over bomen in de wijk

Een eeuw ‘t Zwarte Plasje

Het groepje Oosterse platanen
op de hoek van de
Weissenbruchlaan/Beatrixplantsoen

De bast van de Oosterse plataan zou in grotere plakkaten afschilferen

Geen toeval dat die
platanen daar staan
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 achttiende
boompje op: de Oosterse plataan ofwel de Platanus orientalis.
In november 2007 heb ik een stukje geschreven in de Tussen Wilgenplas & Rotte met
uitleg over de gewone plataan, waarbij de
prachtige platanen aan de Molenlaan aan de
orde kwamen. De zeldzame Oosterse plataan
kwam begrijpelijkerwijs nauwelijks ter sprake.
Toch wil ik daar nu iets over kwijt.
Dit voorjaar liep ik van het Beatrixplantsoen
naar de Weissenbruchlaan, alwaar een groepje platanen staat. Een laaghangende tak sloeg
bijna in mijn gezicht. Tot mijn stomme verbazing zag ik dat het blad dat van de Platanus
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orientalis was. Dit is een weinig voorkomende
boom in ons land. Het groepje bomen moet
daar al vele jaren staan en ik ben er dus altijd
langs gelopen zonder te beseffen dat daar iets
bijzonders staat. Het is natuurlijk geen toeval
dat de gemeente juist daar op de hoek deze bomen heeft neergezet. Laten we er blij mee zijn.
Van nature komt deze boom voor in ZuidoostEuropa tot Iran. Van het hele groepje bomen
zijn thans de onderste takken weggesnoeid,
waardoor het moeilijker is om (bij toeval) de
diagnose te stellen. Maar het blad is evident

Chris Mast vertelt na de pauze van de Algemene
Ledenvergadering over de geschiedenis van ‘t Zwarte Plasje

anders dan dat van de Platanus acerifolis ofwel de gewone plataan. Verder zou de bast bij
de Oosterse plataan in grotere plakkaten afschilferen dan bij de gewone.
Nog een belangrijk kenmerk zouden de bolvormige bloeiwijzen, de vruchten, zijn. De
gewone plataan maakt 2 – 4 vruchthoofdjes
op één steel, terwijl de Oosterse er 4 – 6 maakt
op elke steel. In het najaar, wanneer de bladeren voor een groot deel zijn afgevallen, worden
deze vruchtjes beter zichtbaar. Voor de wandelaar en fietser zijn ze goed waar te nemen.
Veel succes!
FRANS PRINS.

Lid van de Nederlandse
Dendrologische Vereniging (NDV)

De Algemene Ledenvergadering werd in het
jubilerende Zwarte Plasje gehouden

Must in elke Hillegersbergse
boekenkast
Tijdens de laatste algemene VSW ledenvergadering op 4 juni in ’t Zwarte
Plasje gaf Chris Mast alvast een inkijkje in door hem opgetekende rijke
geschiedenis van de vereniging SVH (Sportvereniging Hillegersberg) die
dit jaar haar 100-jarig bestaan viert. Op deze bijeenkomst was het mogelijk om in te tekenen op het boekje ’t Zwarte Plasje een eeuw de oase van
Hillegersberg dat enkele weken later van de persen zou rollen.
Inmiddels is het boek verschenen en in ‘t Zwarte Plasje is het voor een ieder
te koop. Het boek bevat uniek fotomateriaal, minutieus inzicht in het bestuurlijk reilen en zeilen van de kleine en de grote SVH, de discussie wel of
niet gemengd zwemmen, de verhouding van het bestuur tot de verpachters
en de gezagdragers, het onlosmakelijke waterpolo, wel of geen versnaperingen, het financiële plaatje de jaren door, het zwembad gedurende de
oorlogsjaren.

Het is jammer dat de schrijver de kans niet aangegrepen heeft om een hoofdstukje aan de voorgeschiedenis van het meer dan 250-jaar oude watertje te
wijden. Het boek maakt ook nieuwsgierig naar de ongetwijfeld talloze anekdotes van gewone bezoekers.
Inmiddels verscheen er een aantal artikelen in het dagblad NRC waarin ingegaan werd op de geschiedenis van het zwembad en het door Chris Mast
geschreven boekje.
Hoewel het niet met zoveel woorden genoemd wordt, is het goed om
te weten dat ook de VSW een financiële bijdrage heeft geleverd aan
de totstandkoming van dit waardevolle boek. Een boek dat in geen
Hillegersbergse boekenkast mag ontbreken.
WIM MEIJER
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Gebiedscommissie op bezoek

Ogen en oren van de
gemeenteraad
Sinds april van dit jaar hebben we geen deelgemeente meer, maar een
gebiedscommissie. Niet meer een aparte gemeentelijke bestuurslaag,
maar een commissie bestaande uit dertien gekozen leden, die de
gemeenteraad van Rotterdam adviseert over zaken, die het gebied
Hillegersberg-Schiebroek betreffen. De eerste maanden van haar
bestaan was de commissie druk met het opstellen van een gebiedsplan.
Op 15 juli werd dit plan met als titel ‘Dorps wonen in een wereldstad‘
door de gebiedscommissie vastgesteld en daarna aan ’de Coolsingel’
aangeboden.
Bij de voorbereidingen van dit plan had het
bestuur van de VSW al enkele punten die wij
belangrijk vinden op papier gesteld om aan
de commissie mee te geven. Dit leidde tot de
wederzijdse interesse om eens nader kennis te
maken. Op 9 september waren drie leden van

de commissie in het Baarhuisje aanwezig om
met het bestuur van gedachten te wisselen:
Jaco de Hoog (voorzitter), Henk Kamps (vice-voorzitter) en Edward Sterenborg (lid). Na
een eerste kennismakingsrondje vertelde Jaco
de Hoog over de taken en bevoegdheden van

de commissie. In het kort komt dat erop neer
dat zij de ‘ogen en oren’ zijn van de gemeenteraad. Aan de ene kant mag de commissie
zich met meer zaken bemoeien dan de voormalige deelgemeente (men mag alles op de
agenda zetten), maar de beslissingen worden
genomen aan de Coolsingel. Ook de uitvoering valt onder de verantwoordelijkheid van
de Coolsingel.
Nadat onze voorzitter Agnes van Zoelen in
het kort had verteld, waar de VSW voor staat
en wat de VSW doet, kreeg bestuurslid Hans
Mani de gelegenheid zijn visie op het gebiedsplan te geven. Hij stelde vast, dat hij het met
veel onderwerpen die in het gebiedsplan worden genoemd eens kon zijn. Wel vond hij het

nogal een ambtelijk stuk en hoopte, dat in het
vervolg meer aandacht zou worden besteed
aan het waarborgen van de specifieke ruimtelijke kwaliteiten van de diverse onderdelen
van dit gebied.
Uit de verdere discussie bleek, dat de gebiedscommissie bij het voorbereiden en vaststellen
van bestemmingsplannen een ‘gekwalificeerd
advies’ geeft. Dat wil zeggen, dat de gemeenteraad wel met goede argumenten moet komen,
als ze van het advies van de gebiedscommissie
wil afwijken. Omdat de commissie namens zoveel mogelijk bewoners wil spreken, wil men
graag gebruik maken van de deskundigheid en
het draagvlak van de VSW. Afgesproken werd
dan ook elkaar over en weer pro-actief - ge-

vraagd en ongevraagd - te informeren, waarbij
beide partijen erkennen, dat ieder zijn eigen rol
en verantwoordelijkheid heeft.
Graag is de gebiedscommissie bereid op een
ledenvergadering van de VSW een toelichting
te geven op de taak en het beleid van de commissie of om met de leden van gedachten te
wisselen over een actueel thema. Daarnaast
werd afgesproken tenminste eenmaal per jaar
een gesprek met het bestuur te hebben. Uit
het geanimeerde gesprek dat vervolgens ontstond bleek, dat VSW en gebiedscommissie
elkaar voorlopig nog veel te vertellen hebben.
MARIUS HEIJENK,

Secretaris

De gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek
na zijn installatie door Burgemeester Aboutaleb.
De cursief gedrukte leden namen deel
aan het gesprek met het VSW-bestuur.
Achterste rij, van links naar rechts:
N.J. van Esch (Leefbaar Rotterdam)
J. de Hoog (VVD, voorzitter)
Derde rij, van links naar rechts:
J. Pierweijer (Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek)
F.J.D. Peutz (D66)
J. Tiernego (SP)
Tweede rij, van links naar rechts:
mevr. C.M.C. van den Berg (VVD)
A.P. van Eijsden(Bewoners! Hillegersberg-Schiebroek)
B.S. Stapelkamp (CDA)
H.M. Kamps (GroenLinks, vicevoorzitter)
Voorste rij, van links naar rechts:
mevr. L.W. van der Sluijs (D66, vicevoorzitter)
M. Matieschek (D66)
A. Aboutaleb (burgemeester)
E.W.M. Sterenborg (PvdA)
Niet op de foto:
mevr. C.C.P.S.A. Everse (Leefbaar Rotterdam)

In het gebiedsplan van de commissie
wordt het beperkte gebruik van de plassen
een gemiste kans genoemd
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Eerste zondagswandeling een succes

Leuk rondje Bergse
Voorplas
Commissielid Wil Baghuis liep al een tijdje rond met het idee de ooit door
de VSW uitgestippelde en op papier gezette zes wandelingen in het
voormalig deelgemeentegebied daadwerkelijk te gaan lopen. Maar omdat
ze niet alleen wilde wandelen, stapte ze naar het VSW-bestuur en stelde
voor gedurende de winter elke eerste zondag van de maand een
wandeling te organiseren voor de leden. Het bestuur vond het een prima
plan, zegde alle medewerking toe en wenste haar succes. Zondag 5
oktober was het zover: wandeling nr. 1 Rondje Bergse Voorplas zou
worden gehouden. Hieronder geeft Wil Baghuis een impressie van deze
eerste wandeling.
Een rustiek stukje Bergse Rechter Rottekade

Even wachten bij het Berg en Broekse Verlaat
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Het is zondagochtend half elf. Ik sta op het
verzamelpunt, de hoek van de Freericksplaats
en de Weissenbruchlaan, te wachten. Te wachten op, ja op wie eigenlijk? Afwachten is in dit
geval misschien een beter woord, want voor
deze wandeling heeft men zich niet hoeven
aanmelden. Ik heb dus geen idee of en hoeveel wandelaars met me mee gaan. Voorlopig
sta ik nog in m’n eentje en speur naar mensen die aanstalten maken om mijn kant op te
komen. Net als ik me af ga vragen of het wel
zo’n goed idee was, komen ze aanlopen: een
echtpaar met dochter en schoonzoon. “Komt
u voor de wandeling?” Natuurlijk komen ze
voor de wandeling. Vol verwachting kijken
ze me aan: wat gaan we doen? Ik geef ze de
VSW-routebeschrijving van wandeling nr. 1
en terwijl ik daarmee bezig ben, zie ik vanuit
m’n ooghoeken van alle kanten mensen aankomen, sommigen met de fiets aan de hand.
Hadden ze gewacht totdat er iemand naar me
toe zou komen? Dat zou ik namelijk zelf gedaan hebben: even de kat uit de boom kijken.
Na zo’n vijf à tien minuten tel ik veertien personen. Een leuk aantal. Het wachten is nu op
Norman Langelaan die beloofd heeft tijdens
de wandeling informatie te geven over de geschiedenis van het gebied en over de diverse

panden op de route. Daar komt hij aan, op z’n
fietsje. De wandeling kan beginnen.
Maar eerst beschrijft Norman de historische
ontwikkelingen van het gebied waar we doorheen gaan lopen. Hij heeft oude kaarten bij
zich waarop te zien is hoe de plassen en de
Straatweg er bij lagen rond 1870 toen de grote
veenplassen waaruit het gebied bestond, droog
gemalen waren. Door toeval, een gebrek aan
capaciteit van de destijds geplande gemalen,
werden de Bergse plassen daarvoor gespaard.
En hebben wij er nu veel plezier van.
We gaan de Straatweg op. Gaan voorbij Plasoord, een karakteristiek straatje dat
op een landtong is gebouwd. De landtongen werden bij het veenbaggeren benut voor
het drogen en transporteren van de turf. We
kruisen de Molensloot, de scheiding tussen
Bergse Dorpsstraat en Straatweg. Blijven aan
de ‘oneven’ kant van de Straatweg. Al wandelend worden diverse panden door Norman
Langelaan toegelicht. Geanimeerde discussies
ontstaan. Zelfs een al lang verdwenen gebouw,
dat van de Adriaanstichting, wordt besproken alsof het er gisteren nog stond. Iedereen
put daarbij uit eigen herinnering. Zo hoor je
nog eens wat.
Op de Kootsekade, bij de oude tramremise,

wordt lang stilgestaan. De verhalen zijn niet
van de lucht. Er valt ook veel te vertellen.
Op dit punt haken enkele wandelaars af, ze
bedanken Norman voor de leuke wandelingtot-nu-toe en stappen op de tram of de fiets.
De diehards gaan verder, want de eigenlijke,
stevige wandeling moet nu nog beginnen.
Door het rustieke stukje Bergse Rechter
Rottekade gaat het naar het Berg- en Broekse
Verlaat. Leuk is het dat de beide broers
Dijkshoorn onder de wandelaars zijn. Hun
vader was sluiswachter van het verlaat, ze hebben in het sluiswachtershuis gewoond en hun
vader bij zijn werk geholpen. Aan de grote tafel bij watersportvereniging UNO waar we
gestopt zijn voor een kop koffie, vertelt Wim
Dijkshoorn over hun jeugd in die bijzondere omgeving.
Het is gezellig, maar we moeten toch echt
verder. Norman neemt nu ook afscheid, zijn
taak zit er op. Met zo’n acht mensen lopen
we het laatste stuk van de route. Gaan langs
de Prinsenmolen, zien en passant dat bij het
Boterdorps Verlaat een enorme snoek gevangen wordt, lopen in ganzenpas over het smalle
pad langs de Strekkade en slaan links af bij de
Weissenbruchlaan waar we afscheid van elkaar
nemen. Sommigen beloven bij de volgende
wandeling (rond de Achterplas), op zondag 2
november, weer van de partij te zijn. Ik ga ze
niet aan hun woord houden, want ‘vrijblijvend’
is bij deze zes wandelingen het trefwoord.
WIL BAGHUIS
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Aannemer moet Plaswijck-restaurant kopen

Komt mooiste terras van
Rotterdam ooit terug
Op de laatste Algemene Ledenvergadering werd gevraagd hoe nu precies
de stand van zaken is met betrekking tot het (voormalige) Van der Valkrestaurant Plaswijck aan de CNA Looslaan. Graag praten bestuursleden
Hans Mani en Marius Heijenk u even bij en nemen daarbij meteen de
laatste ontwikkelingen mee.
Om uw herinnering even op te frissen: Van der
Valk verkocht het perceel aan de plas met het
restaurant Plaswijck in 2005 aan een vastgoed
BV met als grootste deelnemer aannemersbedrijf Van Omme & De Groot. Die wilde daar
een drietal woontorens neerzetten met zo’n
35 luxe appartementen met uitzicht over de
Bergse Plas. Daarom werd in het koopcontract de voorwaarde opgenomen, dat de koop
pas definitief werd als er vergunning was om
deze torens te bouwen. Zolang nog niet aan
deze voorwaarde was voldaan, zou de koper
een vergoeding van 3000 euro per week aan
Van der Valk betalen.

Bestemmingsplan
Om daar te mogen bouwen was een wijziging
van het bestemmingsplan nodig. Dat leek geen
probleem, want het bestemmingsplan “Kern
en Plassen” was toch aan herziening toe. In het
nieuwe bestemmingsplan werd voorgesteld
voor het betreffende perceel een wijzigingsbevoegdheid op te nemen. Onder andere de
Vereniging tot Behoud van Kern en Plassen,
de Vereniging Bergse Plassen en de VSW waren het daar niet mee eens. Door het indienen
van zienswijzen en bezwaren probeerden zij
duidelijk te maken dat deze plannen in strijd
waren met het door de gemeenteraad van
Rotterdam geaccepteerde burgerinitiatief om
de kern van Hillegersberg en de Bergse Plassen
tot beschermd stadsgezicht te verklaren. Toch
werd dit bestemmingsplan op 17 september
2009 door diezelfde gemeenteraad vastgesteld.
Ondanks alle bezwaren van bewoners werd bij
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de vaststelling van het bestemmingsplan de
wijzigingsbevoegdheid op de Plaswijck locatie gehandhaafd, waarbij de bouwhoogte zelfs
nog verhoogd werd tot 17 meter en de locatie
verruimd was met een naastliggende langzaam
verkeer verbinding en een groenstrook.
Hierna stelden de drie verenigingen beroep in bij de Raad van State. Deze heeft de
meeste ingebrachte bezwaren van de hand
gewezen, maar wel overgenomen dat de wijzigingsbevoegdheid meer garanties had
moeten bevatten voor het behoud van een
bestaande verbinding voor langzaam verkeer
en een groensingel. Omdat deze garanties
ontbraken werd de wijzigingsbevoegdheid
vernietigd. In overleg met de projectontwikkelaar heeft de gemeente daarop besloten de
wijzigingsbevoegdheid te laten vervallen en
de ontwikkeling van de locatie mogelijk te
maken door het opstellen van een projectbestemmingsplan.

Cultuurhistorische waarden
Ondertussen had de gemeente een aanvraag
ingediend tot aanwijzing van het gebied als
beschermd stadsgezicht. De betrokken ministeries hebben deze aanvraag echter niet in
behandeling genomen, omdat deze bevoegdheid ondertussen was gedelegeerd aan de
gemeente. De wethouder heeft daarop toegezegd dat bij de eerstvolgende actualisering
van het bestemmingsplan de cultuurhistorische waarden van het gebied zullen worden
vastgelegd en beschermd.

Wel is het Kern en Plassen gebied in de op 11
oktober 2012 vastgestelde Welstandsnota opgenomen als bijzonder welstandsgebied met
extra welstandscriteria. Bij een actualisering
van het bestemmingsplan of bij het opstellen
van een projectbestemmingsplan moet met
deze criteria rekening worden gehouden.
In afwachting van de definitieve overdracht
had Van der Valk zijn activiteiten in het restaurant reeds stop gezet. Om te voorkomen, dat er
gevaarlijke situaties zouden ontstaan, doordat
jeugdige passanten zich toegang tot het pand
wisten te verschaffen, werden de parkeerplaats
en het terras na enkele incidenten en herhaalde klachten van omwonenden met hekwerk
en prikkeldraad gebarricadeerd.
Ondertussen wilden Van Omme & De Groot
c.s. wel af van de deal met Van der Valk. Men
stopte met het betalen van de vergoeding over
de koopoptie en stapte naar de rechter om de
koopovereenkomst te ontbinden. Bovendien
eiste men de 1,6 miljoen euro terug, die men
ondertussen al aan Van der Valk had betaald.
Er was immers nog steeds niet voldaan aan de
voorwaarde uit het koopcontract, dat er een
bouwvergunning zou komen.
Maar Van der Valk accepteerde dat niet en eiste
dat de vastgoed BV de afspraken in het contract nakomt. Als de projectontwikkelaars op
tijd een projectplan bij de gemeente hadden ingediend, zou de gemeenteraad de bestemming
van de locatie hebben kunnen aanpassen aan het
bouwplan. Maar omdat zij dat niet hebben gedaan, is er nu geen vergunning. Dus wie heeft
hier nu eigenlijk schuld aan? aldus Van der Valk.
Op de achtergrond speelt bij beide partijen natuurlijk een rol, dat de markt is ingestort na
2005. Toen dacht het bouwconsortium nog
flink te kunnen verdienen aan een luxe woon-

complex aan de plas. En Van der Valk zag zijn
kans schoon een bedrag voor het pand te krijgen, dat hij met het serveren van schnitzels en
appelmoes nooit zou verdienen. Nu zou de locatie een veel lagere prijs opgeleverd hebben.
Begin september deed de rechter uitspraak:
de projectontwikkelaar kan niet onder het
koopcontract uit. Daar bovenop moet hij de
achterstallige optievergoeding vanaf 2013 tot
op heden aan Van der Valk betalen. Die komt
neer op bijna 3 ton. Bovendien moet het bedrijf
de betaling van de wekelijkse optievergoeding
van € 3000 per week hervatten. En als de vastgoed BV het koopcontract toch verbreekt, moet
deze een boete betalen van 1,35 miljoen euro.

Zo snel kan het gaan. Het parkeerterrein in het voorjaar van 2013

Het parkeerterrein is door onkruid overwoekerd

En nu?
Aan de ene kant kunnen we een zeker gevoel
van leedvermaak natuurlijk niet onderdrukken.
Dan hadden ze maar van “onze” plas af moeten
blijven en niet moeten proberen rijk te worden
door het unieke karakter van dit gebied aan te
tasten door grootschalige hoogbouw.
Maar daarmee hebben we wat eens het mooiste terras van Rotterdam was, nog niet terug.
En de kosten van het perceel zijn inmiddels
zo hoog opgelopen, dat het vrijwel uitgesloten
lijkt deze er ooit weer uit te krijgen.
Misschien is het maar te hopen, dat de vastgoed BV zijn verlies neemt en erkent, dat hier
voorlopig niets meer te verdienen valt, het koopcontract alsnog verbreekt en de boete betaalt.
Op Van der Valk rust dan in ieder geval de
morele plicht met het aldus verdiende geld de
horecavoorziening te realiseren, die wij daar
weer zo graag zouden zien. Dan wel het tegen
een zacht prijsje (hij heeft er immers inmiddels
al genoeg mee verdiend) over te doen aan iemand anders, die dat wil doen.
Beide partijen zouden hierdoor aanzienlijk in
onze sympathie kunnen stijgen.
HANS MANI EN MARIUS HEIJENK

Met dank aan Dichtbij voor de actuele
berichtgeving over de rechtszaak.
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Geschiedenis van de Grindweg te Hillegersberg

Hier woonde en werkte
de autochtone bevolking
Nu aan de Grindweg oude panden - het één na het ander- gerestaureerd
worden (zie stuk Norman Langelaan op pag. 7), vonden we het passend in
dit kader een artikel over de geschiedenis van de weg van Olga van der Plas
te plaatsen. Historica Olga van der Plas is enkele jaren geleden overleden, ze
schreef het stuk voor Ons Rotterdam. Het blad heeft ons toestemming
gegeven haar artikel in de Tussen Wilgenplas & Rotte over te nemen.
Voor 1872 werd de Grindweg aangeduid
als de Bergweg, in 1700 met Bergh Weg en
Berchwech, een straatnaam die vermoedelijk
omstreeks 1387 is ontstaan. De Bergweg is
de verbindingsweg met Den Bergschenhoek:
Van daaruit liepen de Oostweg en de Hoek
Eijndseweg naar Bleyswijck.
Terwijl in de 17e en de 18e eeuw aan de
Hillegersbergse Straatweg zomer- en buitenverblijven werden gebouwd door de
kooplieden en notabelen uit Rotterdam,
ontstonden langs de Grindweg (toen nog
Bergweg) de boerderijen en de werkplaatsen van de autochtone bevolking. Onder de
beroepen vinden we: veenman, turfschipper,
bouwman en bouwvrouw, smid, wagenmaker,
molenaar, papierfabrikateur, en ook notaris en
vrederechter.
Op een oude kadastrale kaart uit 1832 zijn alle
grondstukken genummerd aangegeven. Zo is
het nog mogelijk de eigenaren van de huizen
en percelen grond uit 1832 terug te vinden.
Het is interessant te zien, dat naast de gangbare
beroepen ook die van veenman en turfschipper worden aangegeven. Inderdaad waren de
Boterdorpse polder en de polder 110 morgen
in 1790 drooggelegd en in gebruik als weidegrond en bouwland. Maar oostelijk van de
Rotte was de veenderij van toen nog gaande: In de Ommoorden, de Spiegelnis en de
Boschpolder. Daar bezaten Pieter Kleiweg,
Cornelis van Meereveld en later Pieter
Diederik en Jacobus Conijn veel landerijen
waar geveend werd door de armsten onder de
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bevolking. Er ontstonden enorme veenplassen,
die op oude atlassen nog te zien zijn, ze werden
pas drooggelegd in 1869.
Er was ook enige industriële ontwikkeling:
de papiermolen ‘De Vriendschap’ behoorde aan van der Poot en Herpst uit 1780, en
de bierbrouwerij annex azijnmakerij van Arie
Vermeulen lagen aan de Strekkade.
Van de bebouwing uit 1832 is niet veel meer
over. Tot voor kort, in de jaren ’80 van de vorige eeuw gaf de oude bebouwing nog een
sfeervol, landelijk aanzien en dat is lange tijd
zeer gewaardeerd. Echter niet meer in onze
tijd. Er staan nu vrijwel alleen nog maar hedendaagse villa’s, het oude is vrijwel allemaal weg.

Terugblik omstreeks 1832
Ten noorden van de Dorpsstraat lag aan de
westzijde van de Grindweg (Bergweg) een
beeldbepalend oud huis, bestaande uit twee
woningen destijds de nummers 7 en 9. Ernaast
lag een oude werkplaats. Hier woonden in
1832 Adriaan Romeyn en Jan Witmond.
De grond waarop de wagenmakerij van Jan
Witmond stond heeft hij in 1819 voor f 200,gekocht van Cornelis van Meereveld.
Aan de overzijde van de Grindweg (Bergweg)
stond het voorhuis van het grote buitenhuis ‘Blanckersberg’, gebouwd omstreeks
1646 door Pieter Jansz. Blanckert. Hij was
president-schepen van Schieland. Het grote
Blanckenberg-complex werd in 1719 opgedeeld.

Witmond kocht met Romeyn in 1811 het
voorhuis van Blanckenberg, hij heeft er enige tijd gewoond. Hij trouwde met de weduwe
Hester Blom en hij had een zoon, Christoffel,
die het bedrijf voortzette. Waarschijnlijk
hebben de Witmonds van vader op zoon op
deze grond aan de Grindweg gewoond en
de wagenmakerij beoefend. Een van de geschiedschrijvers heeft in de jaren ’20 van de
vorige eeuw enige tijd naast Witmond op nr.
13 gewoond. Hij heeft de nazaat van de familie
Witmond goed gekend. Deze Jan Witmond
leek een wat norse man, maar bij nadere kennismaking viel dat erg mee. Voor de kinderen,
die in zijn wagenmakelij mochten spelen,
maakte hij wel eens kleine kruiwagens, als verjaarscadeau.
Naast de wagenmakerij lag een laantje, dat
leidde naar het huidige Hermespad. Vroeger
heette dit uitpad van de 110 Morgen: het
Laantje van Oosthoek, genoemd naar een
der vroegere eigenaren van dat deel van de
Grindweg.
Hierlangs liepen vader en zoon Lagerwaard
in 1936-1942 naar hun kwekerij in de polder
naast het Zwarte Plasje, reden de hoog opgeladen hooiwagens naar de Grindweg. Ook
passeerde hier vaak de boerenknecht Piet de
Waal, bijgenaamd ‘Zoekie’. Krom van de rheuma, maar altijd opgewekt op weg naar de tuin
van boer Visser op de Grindweg. Van Piet van
der Waal bestaat nog een prachtig portret, geschilderd door Marius Richters, die destijds
woonde aan de Grindweg nr. 1, aan het begin dus. Van het laantje is nu niets meer terug
te vinden.
Het woonhuis Bergstein, ooit Grindweg 13,
met bijbehorende schuur en stallen lag noordelijk van het uitpad van de 110 Morgen. Het
woonhuis werd omstreeks 1822 opnieuw gebouwd door Johannes van den Berg, dat blijkt

Het woonhuis Bergsteyn is inmiddels opnieuw gebouwd en heeft in
2013 een VSW-schildje gekregen. Op de foto: de VSW-delegatie met
rechts de eigenaren van Bergsteyn na de bevestiging van het schildje.

De masterkaart. Linksonder het Laantje van Oosthoek, rechts de
molen Biert en Azijn , ongeveer waar nu de Hema staat.

uit de koopakten uit die tijd. De grond lag in
de Berg en Broek polder, strekkende van de
Bergweg tot aan de dijk van de droogmakerij
der polder 110 Morgen,’ grenzend ten noorden en zuiden aan het gebied van Cornelis
Meereveld. De verkoopster van de genoemde kavels( nrs. B 64 en B 65) was Ingetje
Bravenboer, weduwe van Johannes van den
Berg, overleden op 6 mei 1823.

Papiermolen ‘De Vriendschap’
Jacobus Koops was korenmolenaar en had met
zijn vrouw Anna Bravenboer een wederzijds
testament. Het echtpaar kreeg 8 kinderen.
Op 21 augustus 1823 kocht Jacobus Koops
tevens 1/8e deel van de papiermolen ‘De
Vriendschap’ van de moeder van zijn vrouw,
Pleuntje Bosch en ook 3/8e deel van die mo-

len, zijnde van der Poots erfenis aan Ingetje,
Anna’s zuster, zodat Koops nu de helft van de
molen in eigendom had. De andere helft van
de molen behoorde toe aan Frederik Herpst,
die in 1799 samen het Cornelis van der Poot
de papiermolen had gebouwd.
Interessant is, dat heren Herpst en Koops een
onderlinge conventie aangingen over het beheer van de molen in het geval een van beiden
zou komen te overlijden. De overlevende zou
het recht hebben het andere deel van de molen
voor een vastgestelde som van de erfgenamen
over te nemen.
Helemaal ging deze onderlinge afspraak van
de heren niet op, want Anna wilde haar huwelijkse aandeel hierin niet betrekken. Doch
Frederik Herpst overleed op 93-jarige leeftijd
en Jacobus Koops werd voor 5500 gulden ei-

genaar van gehele molen. Jacobus overleed al
in 1836, waarna Anna alleen de directie van
het papierbedrijf voerde. Dit tot 1844, toen
de opvoeding van haar kinderen haar teveel in
beslag nam. De bezittingen, te weten de papiermolen en Bergweg 64 en 65 brachten bij
een veiling op 10 februari 1844, in de herberg
‘Het wapen van Holland’ van de weduwe van
den Hove slechts f. 3.125,- op, terwijl Koops in
totaal f. 15.500,- had betaald, nl. f. 1.000,- aan
Ingetje en Pleuntje en f. 5.500,- aan de erfgenamen van Herpst.
De kopers waren Isaac Claus (winkelier)
en Cornelis Verhoek (reisbediende) uit
Rotterdam.
OLGA VAN DER PLAS.
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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 Dorpsstraat 122
- Bruna, Argonautenweg 5e
- Boekhandel Coelers, Peppelweg 128a
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