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Voorwoord voorzitter

Wat viel er te kiezen?

Op de voorpagina: Na het baarhuisje en het hek wordt nu ook het kerkhofje gerestaureerd

Agenda:
19.30 uur Zaal open.

U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee. Loopt u 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 4 juni 2014 

zie pagina 6 en 7
3.  Jaarverslag 2014

zie pagina 10 t/m 13
4.  Jaarrekening 2014,

verslag van de financiële commissie en begroting 2015 
zie pagina 8 en 9

5. Benoeming van de financiële commissie 2015
6. Bestuursverkiezing

Statutair aftredend zijn de bestuursleden Agnes van Zoelen, Hans 
Mani en Wim Meijer. Zij hebben zich voor een nieuwe termijn 
herkiesbaar gesteld. 

7. Wat verder ter tafel komt; vragen en opmerkingen van leden
8. Wat heeft één jaar gebiedscommissie ons gebracht? 

Inleiding door en discussie met Jaco de Hoog, voorzitter 
gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek

PAUZE

9. Rond het Baarhuisje
Bestuurslid Hans Mani vertelt over de laatste ontdekkingen over de 
begraafplaats aan de Ringdijk en het Baarhuisje en over de plannen 
de begraafplaats te restaureren.

22.15 uur  SLUITING.

De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge

nodigt u van harte uit voor haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op woensdagavond 20 mei om 20.00 uur 
in Lommerrijk aan de Straatweg 99

De verkiezingen voor de waterschappen en Provinciale Staten liggen al weer achter ons. Opmerkelijk 
was dat de media aandacht alleen ging naar de landelijke politiek, natuurlijk met het oog op de ge-
trapte verkiezing voor de Eerste Kamer. De standpunten van de verschillende politieke partijen 
ten aanzien van de onderwerpen, waar de provincie over gaat, heb ik zelf eigenlijk niet gehoord 
of gezien. Toch zijn dit onderwerpen die ons direct raken. Naast toezichthoudende taken en uit-
voering van landelijk beleid, voert de provincie een eigen beleid op de ruimtelijke ordening. Waar 
komen uitbreidingen van steden, industrieterreinen, natuur- en recreatiegebieden? Waar worden 
wegen en spoorwegen aangelegd? De provincie is zelf onder meer verantwoordelijk voor de aan-
leg van provinciale wegen en fietspaden en de aanleg van nieuwe natuurgebieden.  
Niet onbelangrijk voor ons als verenigingen is, dat de provincie ook gaat over cultureel erfgoed. Als 
je de verkiezingsprogramma’s van de partijen erop nakijkt blijkt dat alle partijen in Zuid-Holland, 
op één na, daar iets over hebben opgenomen.  Een geruststellende gedachte is dat al die partijen 
cultureel erfgoed in meer of mindere mate, belangrijk vinden.  Zorg voor het behoud van molens 
wordt zelfs door een aantal partijen expliciet genoemd. In een verkiezingsprogramma staat zelfs 
dat meer geld uitgetrokken moet worden voor het opknappen van monumenten.  
In verschillende programma’s wordt aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid van het erfgoed. 
Ik denk dat wij als vereniging dat kunnen onderstrepen. Onbekend maakt onbemind tenslotte.
Als vereniging hebben we niet alleen met provinciaal beleid te maken, maar vooral ook met ge-
meentelijk beleid. Helaas heb ik in het coalitieakkoord van Rotterdam niets kunnen vinden dat 
wijst op enige aandacht voor het behoud van ons cultureel erfgoed. Ter illustratie van zulk beleid in 
de afgelopen jaren, is misschien wel de ophef die er ontstond over de beschadiging van het monu-
ment aan de Mathenesserlaan, het voormalig gemeentearchief, door de verfbeurt aan de voorgevel. 
Ooit is dit pand verkocht aan het consulaat van Angola. Men was zich niet bewust dat het om een 
rijksmonument ging en dat dit schilderwerk ongeoorloofd was. Misschien stelde het consulaat te-
recht, dat in hun visie zulke belangrijke monumenten nooit aan een buitenlandse eigenaar verkocht 
zouden moeten worden. De directeur van Stadsherstel Historisch Rotterdam pleit er nu voor om 
monumenten alleen nog te verhuren aan ambassades en consulaten. 
Zo te zien ligt er voor de VSW nog steeds een belangrijke taak inzake het stedenbouwkundige wijk-
behoud in brede zin. Onbekend maakt onbemind, aan ons dus de schone taak om het meer bekend 
te maken. Dat doen we niet alleen door al onze publicaties, maar ook door onze excursies, wande-
lingen in de wijk, toekennen van schildjes en de interessante lezingen op onze ledenvergadering.
Het komend jaar willen wij als bestuur dit nog verder versterken. We denken hierbij onder andere 
aan het geven van lezingen aan verenigingen, verzorgingstehuizen of anderszins. Jongeren hebben 
de toekomst, ook daar zouden we meer aandacht aan moeten besteden. Als dit uw interesse heeft 
om daar actief aan bij te dragen, stellen we het zeer op prijs als u contact op zou willen nemen met 
één van de bestuursleden.
Rest mij nog u nadrukkelijk uit te nodigen voor onze Algemene Ledenvergadering van 20 mei. 
Naast de jaarstukken zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen: een bijdrage van de 
voorzitter van de Gebiedscommisie, die zijn visie zal geven op erfgoed en groen in onze wijk en 
een presentatie van ons bestuurslid Hans Mani, over de stand van zaken rond het Baarhuisje dat 
tenslotte één van de gemeentelijke monumenten is in onze stad.
Ik hoop dat u weer allen aanwezig zult zijn!

AGNES VAN ZOELEN, voorzitter VSW
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Hoe zag de 
begraafplaats 
er vroeger uit?

Na Baarhuisje en hek is het kerkhof aan de beurt

Sinds enkele jaren is het “hoofdkantoor” van 
de VSW gevestigd in het Baarhuisje op de 
voormalige begraafplaats van de gemeente 
Schiebroek aan de Ringdijk. Het Baarhuisje 
werd  grondig gerestaureerd en in 2012 werd 
ook het toegangshek na een stevige opknap-
beurt weer feestelijk geopend. Wel zal het 
menigeen zijn opgevallen, dat de karakteris-
tieke uiltjes die op dit hek waren aangebracht, 
na korte tijd alweer verdwenen waren. Eén van 
de VSW-vrijwilligers, die het onderhoud van de 
begraafplaats verzorgt, had namelijk ontdekt, 
dat één van de uiltjes los zat en dat kennelijk 
was geprobeerd het van het hek af te krijgen. 
Uit voorzorg heeft hij toen beide uiltjes verwij-
derd en op een veilige plaats opgeborgen. Net 
voor Open Monumentendag konden beide uil-
tjes gelukkig weer bevestigd worden en hopelijk 

zitten ze nu zo goed vast, dat ze niet meer zo ge-
makkelijk los te krijgen zijn.

Het baarhuisje en het hek voldoen nu dus aan 
de eisen, die je aan een gemeentelijk monument 
mag stellen. Alleen aan het kerkhof zelf zou nog 
wel iets aangepakt kunnen worden. Veel graf-
stenen zijn in de loop van de jaren vernield en 
ook de indeling van de begraafplaats is niet 
meer zo herkenbaar. 

Het bestuur van de VSW heeft in de begroting 
geld gereserveerd om nu de begraafplaats onder 
handen te nemen. Zoals gezegd, staan de uil-
tjes weer op hun plaats. Enkele grafstenen zijn 
inmiddels schoongemaakt. 
Een steenhouwer heeft verschillende graf-
stenen, die in stukken lagen weer aan elkaar 

Het bestuur van de VSW heeft geld gereserveerd om de begraafplaats aan de 
Ringdijk onder handen te nemen. Bijvoorbeeld de oude indeling zo mogelijk terug 
te brengen. Hulp wordt hierbij gevraagd van de leden. Wie herinnert zich nog hoe 
het kerkhofje er vroeger uitzag? 

Het oorspronkelijke ontwerp  
van de indeling is ooit teruggevonden.

Er zijn nu weer ongeveer dertig 
grafstenen

De uiltjes zitten weer 
stevig op hun plaats in 

het hek.

gelijmd, zodat er nu weer circa 30 stenen op 
de begraafplaats aanwezig zijn. 
Ondertussen is de haag van haagbeuken aan 
de rand van het grafveld opnieuw aangeplant. 
De houten omheining onder aan het talud is 
hard aan renovatie toe en ook daar zullen we 
binnenkort een begin mee maken. De lelijke 
stenen trap zal vervangen worden door hard-
stenen treden.

We zijn al veel te weten gekomen over het 
ontstaan en gebruik van het begraafplaats-
je. Tijdens de Algemene Ledenvergadering 
op 20 mei willen we u daarover graag nader 
informeren. Wat betreft de indeling is de oor-
spronkelijke tekening en het bestek van de 
begraafplaats gevonden. Het is helaas niet meer 
mogelijk de inrichting die daar op is weergege-

ven geheel te herstellen, omdat de Ringdijk in 
de loop van de tijd is verbreed en nu een deel 
van de grond in beslag neemt, die vroeger bij 
de begraafplaats hoorde. Maar verder willen 
we graag de oude indeling zoveel mogelijk te-
rugbrengen. 
We weten wat voor soort bomen en struiken 
zijn aangeplant, maar we weten nog niet wat 
waar stond. Ook weten we nog niet waar de 64 
graven zich bevinden. Daarom doen we hierbij 
een dringend beroep op met name de oudere 
lezers van dit blad. Wie herinnert zich nog, 
hoe de begraafplaats er vroeger uit zag? Heeft 
u misschien nog foto’s uit de tijd dat deze nog 
als begraafplaats in gebruik was? Wie kan ons 
iets meer vertellen over de beplanting en waar 
de graven zich precies bevonden?
Als u ons verder kunt helpen, kunt u het beste 

contact opnemen met ons bestuurslid Norman 
Langelaan, telefoon (010) 422 50 18 of
via e-mail: normanlangelaan@hotmail.com.
Schriftelijk materiaal, (kopieën van) foto’s en 
dergelijke kunt u het beste opsturen naar het 
secretariaat van de VSW: 
Postbus 35054, 3005 DB Rotterdam.
Wij hopen met uw hulp ook de begraafplaats 
zo goed mogelijk in ere te herstellen.

HET BESTUUR
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Opening
Voorzitter Agnes van Zoelen dankt de heer 
Blonk voor zijn introductie. Verleden jaar ver-
gaderden we bij het 90-jarige Plaswijckpark, 
nu bij het 100-jarige Zwarte Plasje en zij vraagt 
zich af, welke instelling volgend jaar 110 jaar 
bestaat. Zij opent de vergadering met enkele 
mededelingen:
 -  de VSW wil elke 1e zondag van de maand 

een wandeling door ons werkgebied organi-
seren onder leiding van een deskundig 
VSW-lid. Op de VSW-website en via de 
mail wordt per keer aangekondigd, waar de 
wandeling begint. Wie hiervoor wil worden 
uitgenodigd, kan het e-mailadres doorge-
ven aan de secretaris.

 -  de commissie Studie en Inventarisatie be-
reidt een uitgave voor over scholen in ons 
gebied. Ieder die foto’s of verhalen over een 
bepaalde school heeft, kan contact opne-
men met de secretaris van de commissie, 
Jannes Mulder. 

 -  ieder kan weer nominaties indienen voor 
een schildje.

 -  op 14 juni zijn de molens aan de Rotte 
opengesteld voor VSW-leden.

Verslag Algemene ledenvergadering 
van 29 mei 2013
Dit wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Jaarverslag 2013
De VSW-folder over het verbetergroen heeft 
ertoe geleid, dat de deelgemeente nog met 
zijn laatste geld het groen op de landtong bij 
Gauchos heeft verbeterd. De andere punten 
zijn voorgelegd aan de nieuwe gebiedscom-
missie. 
Verder inventariseert het bestuur welke VSW-
publicaties nog niet verkocht zijn en brengt 
deze op één plaats onder.
Vervolgens wordt het jaarverslag ongewijzigd 
vastgesteld. 

Jaarrekening 2013 en begroting 
2014
In de toelichting in “Tussen Wilgenplas en 
Rotte” staat, dat in 2013 € 12.500 is ontvangen 
aan subsidie voor de restauratie van het hek; dit 
moet zijn: € 12.000. In de Verlies- en winstreke-
ning staat wel het juiste bedrag. De baten waren 
hoger dan begroot en de lasten lager,. Het po-
sitief saldo is toegevoegd aan het reservefonds 
en het publicatiefonds. Wel baart de daling van 
het aantal leden de penningmeester zorgen; hij 
roept alle leden op nieuwe leden te werven. 
Namens de financiële commissie deelt me-
vrouw Van Seventer mee, dat de commissie 
tevreden was over het werk van de penning-
meester en stelt voor de jaarrekening 2013 vast 
te stellen en het bestuur decharge te verlenen. 

Dit voorstel wordt aangenomen. De begroting 
2014 wordt bij acclamatie vastgesteld. 

Benoeming financiële commissie 2012
De voorzitter dankt mevrouw Van Seventer. 
Deze treedt nu statutair af. Als haar opvolger 
wordt benoemd de heer E. Gooszen, die nu 
samen met de heren Van Blitterswijk en Van 
Heijningen de commissie vormt. 

Bestuursverkiezing
De aftredende bestuursleden Jack Fens en 
Marius Heijenk worden bij acclamatie herkozen. 

Wijziging Schildjesreglement
In 2010 werd een nieuw schildjesreglement 
werd vastgesteld, waarbij het onder andere 
mogelijk werd ook het oprichten van nieu-
we objecten met een schildje te belonen. Het 
bestuur en de schildjescommissie hebben de er-
varingen met dit reglement geëvalueerd en een 
nieuw voorstel gemaakt, waarin enkele artike-
len duidelijker worden geformuleerd. 
De heer Schepel vraagt of het niet beter is de 
huidige eigenaar aan te spreken, als de VSW 
een schildje weer wil innemen en niet dege-
ne, die het oorspronkelijk heeft gekregen. De 
voorzitter antwoordt, dat het schildje wordt 
uitgereikt aan een persoon, die een bijzonde-
re inzet heeft getoond voor een object en niet 

Locatie: zwembad  
‘t Zwarte Plasje
De vergadering vindt plaats in het Zwarte Plasje vanwege het 100-jarig 
bestaan van dit zwembad. De voorzitter van de jubileumcommissie van 
het zwembad, Jan Pieter Blonk, heet de iedereen welkom. Chris Mast is 
bezig een jubileumboek te schrijven, dat binnenkort verschijnt, mede 
dank zij een bijdrage van de VSW.  Vanavond kunnen de leden dit boek 
voor de gereduceerde prijs van € 10 bestellen.

aan het object zelf. Die is  dus de enige, van wie 
je het weer af kunt nemen. Uiteraard moet dit 
zorgvuldig gebeuren en er zal zeker ook met de 
huidige eigenaar worden gesproken.
In het voorstel wordt het gebied, waarvoor 
het reglement geldt, aangeduid met: de deel-
gemeente/het stadskwartier. De deelgemeente 
bestaat niet meer, terwijl het begrip stadskwar-
tier (nog?) niet is ingeburgerd. Het bestuur 
wordt gemachtigd de juiste formulering te vin-
den en in het reglement op te nemen.
Hierna wordt het reglement met algemene 
stemmen aangenomen. 

Wat verder ter tafel komt
De vergadering constateert, dat  het voorma-
lig restaurant Plaswijck wordt verwaarloosd 
en vraagt wat de VSW daaraan kan doen. 
De voorzitter belooft, dat het bestuur zal na-
gaan hoe het zit en daarvan verslag zal doen in 
Tussen Wilgenplas en Rotte. 
Hilde Vaatstra meldt, dat er behoefte is aan 
bezorgers in de Componistenbuurt en 110 
Morgen. Twee vrijwilligers bieden zich spon-
taan aan. 

De heer Berkhout stelt voor, naast het schildje 
voor gebouwen ook een schildje voor monu-
mentale bomen uit te reiken. De voorzitter 
merkt op, dat het schildjesreglement ook  de 
mogelijkheid biedt de zorg voor het behoud 
van bepaalde natuurwaarden te honoreren. Zo 
is enige jaren geleden een schildje uitgereikt 
voor de schoonmaak van de Bergse Achterplas. 
Omdat met het schildje niet het object zelf 
wordt onderscheiden, maar de persoon die er 
zorg aan heeft besteed, ziet zij niet zo gauw, wie 
er onderscheiden zou moeten worden als een 
boom er toevallig al heel lang staat. 

Een lid vindt, dat in Hillegersberg te weinig 
aantrekkelijke woonruimte voor ouderen is. 
Onder meer, doordat de VSW hoogbouw 
steeds tegenhoudt, kunnen projectontwikke-
laars volgens hem geen vooruitgang realiseren. 
De voorzitter wijst erop, dat er de laatste ja-
ren veel nieuwe woningen voor senioren zijn 
gekomen. Verder is de VSW niet tegen hoog-
bouw als zodanig, maar wel tegen hoogbouw 
op plaatsen, waar de kwaliteit van de leefomge-
ving erdoor wordt aangetast. 

Na de pauze is het woord aan de historicus 
Chris Mast, die bezig is het jubileumboek 
voor het 100-jarige Zwarte Plasje te schrijven. 
Hij verdeelt de geschiedenis van het zwembad 
in perioden van tien jaar en stipt per periode 
enkele kenmerkende gebeurtenissen en ont-
wikkelingen aan. Hij kruidt zijn verhaal met 
smakelijke anekdotes en verwijzingen naar de 
geschiedenis van Hillegersberg en de wereld 
daar buiten. Hij is optimistisch, dat iedereen 
ook de komende 100 jaar nog met volle teugen 
van het zwembad kan genieten. De voorzitter 
dankt hem hartelijk voor zijn aanstekelijke be-
toog en sluit de vergadering. Na afloop blijven 
vele leden nog even hun herinneringen aan het 
zwembad uitwisselen. Enkelen laten vol trots 
het zwemdiploma zien, dat zij hier ooit heb-
ben gehaald. 

MARIUS HEIJENK, secretaris

Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 4 juni 2014

Voorzitter Agnes van Zoelen bedankt 
historicus Chris Mast voor zijn lezing over 

de geschiedenis van ’t Zwarte Plasje.
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Jaarrekening 2014 en begroting 2015

Realisatie 2014
Het jaar 2014 is in financieel opzicht voor de 
VSW een goed jaar geweest. De Verlies-en 
Winstrekening laat een positief resultaat zien 
(€ 4.444,19). Dit resultaat hangt samen met de 
hogere bijdragen van de (buitengewone) leden 
en donateurs en door een (eenmalige) schen-
king van één van de leden. Totale baten over 
2014:  € 18.942,75.
De uitgaven vielen mee en kwamen goed 
overeen met de begroting of waren lager dan 
begroot of vonden niet plaats. De kosten die 
voor de productie van het nog te verschij-
nen boek over de scholen/schoolgebouwen 
in Hillegersberg, Schiebroek, Terbregge voor 
2014 op € 5.000, 00 waren begroot zijn niet 
gemaakt. Het boek verschijnt op zijn vroegst 
eind 2015. De kosten zullen dus veel later 
worden gemaakt. Totale lasten over 2014:   
€ 14.498,56.

Het aantal leden van de VSW nam in 2014 
verder af en bedroeg op 31 december 2014: 
736. Vanwege verhuizing, opzegging of over-
lijden werd het lidmaatschap van 83 leden 
beëindigd terwijl er slechts 15 nieuwe leden 
ingeschreven konden worden. 
Van deze 736 leden waren er 53 die hun 
contributie 2014 ondanks verschillende her-
inneringen nog niet betaald hebben. Bij het 
ter perse gaan van deze toelichting waren er 
van die 53 leden 15 die hun contributie over 
2014 inmiddels betaald hebben, en 3 leden 
die hun lidmaatschap opzegden zodat er nog 
35 leden hun contributie 2014 niet betaal-
den. Van deze 35 worden de 32 leden die ook 
2015 niet betaalden door het bestuur van de 
ledenlijst geschrapt.

Begroting 2015
De begroting is gebaseerd op financiële reali-
saties van voorgaande jaren met daarbij enige 
aanpassingen i.v.m. voorgenomen dan wel in 
uitvoering genomen activiteiten. Uiteraard 

kunnen schenkingen niet begroot worden. 
Om leden te motiveren om jaarlijks een 
schenking te doen, overweegt het bestuur een 
ANBI erkenning aan te vragen. Dat maakt het 
mogelijk om de schenking van de inkomsten-
belasting af te trekken.

De inkomsten 2015 worden in redelijke  
overeenstemming met de realisatie 2014 
begroot en rekening houdend met het afge-
nomen ledental.
De uitgaven 2015 zijn ook in redelijke over-
eenstemming begroot met die van de realisatie 
2014.  Wel is hier en daar een (kleine) aanpas-
sing gedaan. Opvallend is dat de Vergader-en 
excursiekosten vervangen zijn door alleen 
de Vergaderkosten (excursiekosten uiterst 
gering, ondergebracht bij Diversen),dat de 
Lidmaatschappen niet meer separaat in de 
begroting zijn opgenomen (en eveneens zijn 
ondergebracht bij Diversen) en dat de kos-
ten Baarhuisje verdeeld zijn in beheerskosten 
(jaarlijks terugkerende onderhoudskosten, 
energie-en waterkosten, en dergelijke) en 
projectkosten (de reeds in 2014 aangevangen 
herinrichting/restauratie van het kerkhof-
je aan de Ringdijk; voorzien wordt dat dit 
project in 2015 beëindigd wordt). De produc-
tiekosten van het scholenboek zijn niet meer 
in deze begroting opgenomen: de kosten van 
het totale project laten zich nog niet begro-
ten maar kunnen worden gefinancierd uit het 
Publicatiefonds, dat - zoals de naam al zegt 
-  voor de ontwikkeling en uitgave van boe-
ken en soortgelijke publicaties van de VSW  
bestemd is. 
Door op deze wijze te begroten sluit de begro-
ting op € 0,00.

Balans per 31 december 2014
Het jaar 2014 is afgesloten met een positief 
saldo € 4.444,19. Hiervan is € 1.445,70 (de 
opbrengst van verkoop van boeken) aan het 
Publicatiefonds toegevoegd, € 2.500,00 aan 

de Reservering lustrum (in 2017 bestaat de 
VSW 40 jaar) en de rest t.w. € 498,49 aan het 
Reservefonds. Het Publicatiefonds neemt 
toe tot € 57.378,08 en het Reservefonds tot 
€ 40.349,67.
Gezien de hoogte van deze fondsen is het 
volgens het bestuur alleszins verantwoord 
om gelden uit het Publicatiefonds te beste-
den aan de uitgave van het scholenboek en 
– indien nodig – extra gelden voor de herin-
richting/restauratie van het kerkhofje uit het 
Reservefonds.

Onder Activa is een nog te ontvangen bedrag 
opgenomen (rekening voor afgeleverde boe-
ken) en onder Passiva zijn vooruit ontvangen 
contributies opgenomen, de reservering voor 
het lustrum en een nog te betalen rekening 
(onderhoud Baarhuisje).

Op de Balans zijn niet opgenomen de bezit-
tingen van de VSW zoals kantoormeubilair 
en – apparatuur, boeken etc. Deze bezittingen 
worden in het jaar van aanschaf afgeschreven.

PIET VAN DER VEEN, penningmeester

Toelichting Jaarrekening 2014 en 
Begroting 2015

VERLIES- EN WINSTREKENING ( €)
Realisatie 2013 Begroting 2014 Realisatie 2014 Begroting 2015

BATEN
Contributie leden 13.306,50 11.500,00 12.832,80 12.000,00
Bijdrage donateurs 625,00 600,00 650,00 600,00
Bijdrage buitengewone leden 45,00 100,00 65,00 100,00
Schenkingen - - 2.077,50 0,00
Rente 1.779,89 1.000,00 1.036,27 1.000,00
Verkoop boeken 1.624,30 1.500,00 1.445,70 1.500,00
Bijdragen restauratie hek bgr.pl. 12.000,00 0,00 0,00 0,00
Overige baten 952,30 550,00 835,48 500,00

Totaal 30.332,99 15.250,00 18.942,75 15.700,00 

LASTEN
Bestuurskosten 1.088,48 1.000,00 1.007,99 1.000,00
Kosten commissies 1.057,13 1.000,00 1.035,20 1.100,00
Vergader- en excursiekosten 2.072,44 1.500,00 - -
Vergaderkosten - - 967,15 1.200,00
Administratiekosten 1.151,66 1.500,00 1.191,07 1.500,00
Lidmaatschappen 74,95 100,00 - -
Drukwerk ledencontact 4.807,37 5.000,00 4.284,85 4.500,00
Promotie activiteiten 151,40 500,00 12,50 500,00
Baarhuisje beheerskosten 2.159,12 4.500,00 2.437,05 2.500,00
Baarhuisje projectkosten - - 2.257,75 2.000,00
Productiekosten 399,30 5.000,00 200,00 200,00
Diversen 49,40 1.000,00 605,00 600,00
Onvoorzien 0,00 1.000,00 500,00 600,00

Totaal 13.011,25 22.100,00 14.498,56 15.700,00

Saldo 17.321,74 -6.850,00 4.444,19 0,00

BALANS
31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014

ACTIVA
Giro, Banken 90.250,75 79.191,13 95.798,56 100.853,43
Nog te ontvangen 1.497,25 0,00 0,00 105,00

Totaal 91.748,00 79.191,13 95.798,56 100.958,43

PASSIVA
Reservefonds 32.741,49 24.153,74 39.851,18 40.349,67
Vooruitontvangen contributies 47,00 35,00 15,00 16,00
Reservering lustrum 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
Reservering restauratie hek begrp 7.500,00 0,00 0,00 0,00
Nog te betalen 0,00 694,31 0,00 714,68
Publicatiefonds 48.959,51 54.308,08 55.932,38 57.378,08

Totaal 91.748,00 79.191,13 95.798,56 100.958,43
©dp VSW
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Gemeente nu de 
gesprekspartner

2014 was in de eerste plaats het jaar, waarin er nogal wat veranderde in 
de politieke en bestuurlijke omgeving van de VSW. Tot dit jaar was de 
deelgemeente de voornaamste gesprekspartner van de VSW als het ging 
om het ruimtelijk beleid en de buitenruimte. Ook de bevoegdheid 
omgevingsvergunningen (zoals bouw-, sloop-, kapvergunningen) te 
verlenen dan wel te weigeren lag bij de deelgemeente. Na de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2014 werd de deelgemeente opgeheven 
en daarvoor in de plaats kwam de gebiedscommissie. Net als de 
deelgemeenteraad democratisch gekozen, maar met veel minder 
bevoegdheden. Grof gezegd: de besluiten worden genomen aan de 
Coolsingel; de gebiedscommissie mag adviseren.

VSW-jaarverslag 2014

nemer of opdrachtgever bijzondere zorg heeft 
getoond bij het bouwen of restaureren ervan. 
De openbare najaarsvergadering vond plaats 
in Lommerrijk. Gert Jan te Velde hield een 
boeiend verhaal over de scholen in ons gebied 
(zie ook Commissie Studie en Inventarisatie). 
Hans van Krimpen vertelde over de molens 
die in ons gebied staan - of die hier ooit ge-
staan hebben - aan de hand van het boek, dat 
hij hierover schreef. Tevens werd op deze ver-
gadering bekend gemaakt welke schildjes dit 
jaar waren toegekend. Eén van de schildjes-
winnaars, Harald Verloop, gaf een wervelende 
uiteenzetting over wat er allemaal over hem 
heen kwam bij het restaureren van zijn oude 
boerderijtje aan de Hoge Limiet, maar hoe 
uiteindelijk toch alle inspanningen werden 
beloond. 
Helaas moest het bestuur constateren, dat het 
ledental van de vereniging zich al enige tijd in 
dalende lijn beweegt. Het wegvallen van ou-
dere leden door ouderdom of overlijden wordt 
onvoldoende gecompenseerd door de aanwas 
van nieuwe leden. Het bestuur startte in 2014 

een strategische discussie, hoe aan deze uitda-
ging het hoofd te bieden.

COMMISSIES
Voor de uitvoering van het werk van de VSW 
zijn enkele commissies in het leven geroepen. 

Commissie Studie en Inventarisatie 
Leden van deze commissie zijn: Jan van 
Arkel, Jannes Mulder, Gert Jan te Velde, Karel 
Fibbe, Gisela Wolak, Rob Limburg, Norman 
Langelaan en Hans Mani. 
In aanvulling op de deelgemeentelijke nota 
“Bouwen aan een groen Hillegersberg-
Schiebroek” had de commissie al in 2013 de 
brochure “Verbetergroen top tien” samenge-
steld, waarin werd geïnventariseerd, waar nog 
wel wat aan het groen verbeterd zou kunnen 
worden. Deze nota werd aangeboden aan 
toenmalig deelgemeentebestuurder Chantal 
Zeegers. Samen met Chantal Zeegers maak-
ten leden van de commissie een fietstocht 
door de deelgemeente, waarbij een toelichting 
werd gegeven op de aangegeven verbeterplek-

ken. Het resultaat was, dat begin 2014 werd 
gekozen de landtong achter Gauchos aan de 
Weissenbruchlaan op te knappen, zodat het 
weer aantrekkelijk werd daar te wandelen. Het 
werd één van de laatste “wapenfeiten” van de 
inmiddels afgeschafte deelgemeente. 

De commissie heeft de in bovengenoem-
de nota en brochure genoemde waardevolle 
groene plekken toegevoegd aan de in 2013 
samengestelde “waardenkaart”.

Ondertussen was de commissie al gestart met 
het volgende project: een inventarisatie van de 
scholen in ons gebied. Het gaat daarbij niet al-
leen om de schoolgebouwen, maar ook om de 
samenhang met de tijd waarin de scholen wer-
den gebouwd, de opvattingen over onderwijs, 
de opbouw van de wijk waar de school staat 
en dergelijke. Op de openbare vergadering in 
Lommerrijk maakte Gert Jan te Velde de eer-
ste resultaten van deze inventarisatie bekend. 
Het streven is de studie nog in 2015 in boek-
vorm te publiceren.

De commissie Studie & Inventarisatie is gestart met een nieuw project: de inventarisatie 
van schoolgebouwen in het voormalige deelgemeentegebied. Het streven is de studie in 
boekvorm te publiceren. Op de foto de Jacob Marisschool.

Uiteraard heeft het VSW-bestuur bij het op-
stellen van het gebiedsplan voor het “gebied” 
Hillegersberg-Schiebroek enkele aandachts-
punten aan de commissie doorgegeven die 
de VSW belangrijk vindt. Op 9 september 
bezocht een delegatie van de gebiedscommis-
sie het Baarhuisje om nader met het bestuur 
kennis te maken. Het bleek, dat bestuur en 
commissie elkaar goed konden vinden in de 
uitgangspunten voor het beleid voor dit ge-
bied. Over de concrete invulling daarvan 
bleek echter meer discussie nodig. De gebieds-
commissie zei echter graag van de kennis en 
ervaring van de VSW gebruik te willen ma-
ken. Dat leidde tot de afspraak elkaar over en 
weer goed op de hoogte te houden en tot de 
uitnodiging aan de gebiedscommissie op de 
Algemene Ledenvergadering in 2015 met de 
leden van de VSW in gesprek te gaan. 

Bestuur en leden 
In de samenstelling van het bestuur kwam in 
2014 geen verandering: Agnes van Zoelen 
(voorzitter), Marius Heijenk (secretaris), Piet 

van der Veen (penningmeester), Hans Mani, 
Norman Langelaan, Jack Fens en Wim Meijer. 
Iet Heetman bleef het bestuur adviseren, hoe-
wel haar gezondheidstoestand het helaas niet 
toestond, dat zij veel bestuursvergaderingen 
meemaakte. 
In verband met het 100-jarig bestaan van 
zwembad ‘t Zwarte Plasje, werd de Algemene 
Ledenvergadering op 4 juni daar gehouden. 
Als “verjaarsgeschenk” heeft de VSW de uit-
gave van het jubileumboek ‘t Zwarte Plasje 
een eeuw de oase van Hillegersberg financieel 
mede mogelijk gemaakt. Schrijver Chris Mast 
gaf tijdens deze vergadering een uiteenzetting 
over de inhoud van het boek, aangevuld met 
soms smakelijke anekdotes. Na afloop van de 
vergadering konden de leden met korting op 
het boek intekenen.  
Verder werd tijdens deze vergadering het 
Schildjesreglement van de VSW geëvalueerd 
en op enkele punten aangepast. Zo werd dui-
delijker geformuleerd, dat niet een bouwwerk 
of locatie als zodanig wordt onderscheiden, 
maar de persoon of instantie, die als initiatief-
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Commissie Promotie en Voorlichting
Deze commissie bestaat uit Hilde Vaatstra, 
Wil Baghuis, Ank Breugem, Marijke 
Zoetemeijer, Ivonne Koedam, Jola Boddé, Jaap 
van Klaveren, Axel de Boer en Wim Meijer. 
De commissie verzorgt een stand met publi-
caties bij alle VSW-bijeenkomsten en tijdens 
het jazzfestival Hillegersberg en op open mo-
numentendag bij het Baarhuisje. Jan Vermaak 
houdt de website up-to-date.
Daarnaast organiseert de commissie telkenjare 
de nieuwjaarsbijeenkomst voor ieder die bin-
nen de VSW actief is. De commissie regelt de 
verzending van de februaribrief en ons perio-
diek “Tussen Wilgenplas en Rotte”. 
Op 14 juni werden de Prinsenmolen in het 
Prinsenmolenpark en molen De Vier Winden 
in Terbregge voor VSW-leden opengesteld, 
waarbij men met eigen ogen kon zien, hoe 
deze beide blikvangers in ons gebied er nu van 
binnen uitzien. Helaas bleek de belangstelling 
hiervoor geringer dan was verwacht. Mogelijk 
hadden verschillende VSW-leden de molens 
bij een andere gelegenheid al eens bezocht.
Wel een succes werden de zondagoch-
tendwandelingen, een initiatief van één 
van de commissieleden: Wil Baghuis. 
Zij stelde voor de wandelingen door 
Hillegersberg-Schiebroek die de VSW enke-
le jaren geleden heeft samengesteld, eens met 
belangstellenden te gaan lopen. Elke eerste 
zondag van de maand vertrekt zij vanaf een 
per website en email bekend gemaakte plaats 
en tijd en wie mee wil kan mee. Zij zorgt, dat 
er bij elke wandeling één of meer VSW-leden 
aanwezig zijn, die iets boeiends over de betref-
fende route te vertellen hebben en onderweg 
wordt ergens gezellig koffie gedronken. Tot 
heden toe zijn er per wandeling 14 - 20 deelne-
mers geweest en het worden er elke wandeling 
meer. De wandelaars zijn zeer enthousiast. En 
het leuke is, dat er elke keer ook weer mensen 
meelopen, die zelf iets weten te vertellen over 
de betreffende buurt, wat nieuw is voor de an-
dere deelnemers.

Publicaties
Deze commissie wordt gevormd door Iet 
Heetman, Wil Baghuis en Wim Meijer. De 

commissie verzorgde weer twee fraaie uitgaven 
van ons lijfblad “Tussen Wilgenplas en Rotte”. 
Verder dacht de commissie mee met de com-
missie S&I over de voorbereidingen voor de 
publicatie van het boek over scholen in 2015. 

Schildjescommissie
Leden van de schildjescommissie waren ook 
dit jaar Ton van Hoorn, Kees van Holst en 
Tom Remken. Op 25 april werd het in 2014 
toegekende schildje aan de Toorop Mavo 
bevestigd en op 17 mei aan de Le Fèvre de 
Montignylaan 29. Met name het laatste werd 
een groot feest, waarbij veel buurtgenoten aan-
wezig waren.
In 2014 werd een schildje toegekend aan de ge-
meente Rotterdam voor de manier, waarop het 
Boterdorps Verlaat van een gevaarlijke bouw-
val in oude glorie werd hersteld. Het tweede 
schildje ging naar de bewoners van Hoge 
Limiet 75. Zij hebben het door hen aange-
kochte oude boerderijtje met ambachtelijke 
werkmethoden en oude materialen omge-
toverd tot een geriefelijke moderne woning, 
waarbij toch de oorspronkelijke authentieke 
uitstraling volledig in tact bleef. Hiermee heb-
ben zij een bijdrage geleverd de verdere afbraak 
tegen te gaan van de Hoge Limiet als een unie-
ke groene parel te midden van de nieuwbouw. 

Financiële commissie 
De leden van de commissie, mevrouw Van 
Seventer en de heren Van Blitterswijk en Van 
Heijningen hebben de boeken gecontroleerd. 
Namens de commissie toonde de aftredende 
mevrouw Van Seventer zich geheel tevreden  
over de stukken die de penningmeester heeft 
overgelegd en de informatie die hij heeft ver-
strekt. Zij werd opgevolgd door de heer E. 
Gooszen.

Bouwcommissie
De bouwcommissie bestaat uit Karel Fibbe, 
Jack Fens, Hans Mani en Norman Langelaan. 
Zij volgt alle aanvragen voor omgevings-
vergunningen in ons gebied en komt in het 
geweer als er iets onherstelbaars dreigt te 
worden aangericht door een vergunning te 
verlenen. De commissie heeft haar werkwijze 

aangepast aan de procedures van de gemeente, 
nu niet langer de deelgemeente maar de ge-
meente Rotterdam de vergunningen verleent. 
Er zijn echter in 2014 geen vergunningen aan-
gevraagd of verleend, waartegen de commissie 
bezwaar heeft aangetekend.

Onderhoud Baarhuisje en 
begraafplaats
De heren Schiesser en Schrama zorgden ook 
dit jaar, dat de begraafplaats aan de Ringdijk er 
weer tip top bij lag. Wegens persoonlijke om-
standigheden moest de heer Schiesser zich 
echter terugtrekken. Gelukkig bood de heer 
Berkhout spontaan zijn medewerking aan. 
Bestuurslid Norman Langelaan maakte een 
plan om de begraafplaats voor zover mogelijk 
in oorspronkelijke staat te herstellen. Samen 
met de onderhoudsmannen en bestuurslid 
Hans Mani maakte hij een begin een deel van 
de beplanting, die de begraafplaats ooit heeft 
gesierd, weer aan te brengen. Enkele grafstenen 
zijn inmiddels schoongemaakt. Andere graf-
stenen, die nog te restaureren zijn, worden 
weer aan elkaar gelijmd en herplaatst. Een deel 
van het jaar hebben de fraaie uiltjes op het in 
2013 gerestaureerde toegangshek niet op hun 
plaats gestaan, omdat ontdekt werd, dat er een 
poging was gedaan deze los te schroeven. Uit 
voorzorg zijn ze toen tijdelijk verwijderd en la-
ter stevig vastgezet. 
Door nijver speurwerk zijn inmiddels de na-
men achterhaald van de 192 mensen die hier 
ooit begraven zijn. Onbekend is echter hoe-
veel graven geruimd zijn. 
Het bestuur maakte zich verdienstelijk door 
op een mooie lentedag het Baarhuisje van bin-
nen en van buiten grondig schoon te maken 
en de archiefkelder op te ruimen en daar weer 
orde in aan te brengen.
Ondanks het dalende ledental blijft de VSW 
een vitale vereniging, waar wat gebeurt. Het 
bestuur dankt iedereen, die hieraan geheel 
vrijwillig zijn of haar bijdrage heeft geleverd. 
Zeker ook de mensen, die soms door weer en 
wind ons blad bij de leden bezorgen.

 
MARIUS HEIJENK, secretaris

De zondagswandelingen zijn een groot succes.

De bewoners van het pand aan de Le Fèvre 
de Montignylaan 29 geven op 17 mei aan 
waar het schildje bevestigd moet worden.
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Adviseren
Op alle onderwerpen die voor een gebied van 
belang zijn kan de gebiedscommissie het stads-
bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. 
Een belangrijk instrument is het gebiedsplan. 
De commissie maakt zo’n plan samen met be-
woners, ondernemers en andere partners in de 
wijken van het gebied. Het gaat dan met name 
over veiligheid, de buitenruimte en voorzie-
ningen in de wijk. Het plan wordt als advies 
voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeen-
teraad maakt bij de toekenning van middelen 
voor de uitvoering van het plan een stadsbrede 
afweging als onderdeel van de gemeentebegro-
ting. 

Participatie organiseren en 
faciliteren
De gebiedscommissies hebben de taak bewo-
ners en bedrijven te betrekken bij het maken 
van plannen voor de wijk. Zij organiseren en 
faciliteren participatie en stimuleren initia-
tieven van wijkbewoners via allerlei bekende 
maar ook nieuwe manieren. De gebiedscom-
missie toetst of er voldoende geparticipeerd 

is. Bij onvoldoende bruikbaar resultaat kan 
de commissie het proces laten overdoen. 

Toezien op uitvoering
Verder ziet de gebiedscommissie toe op de goe-
de uitvoering van het door de gemeenteraad 
vastgestelde gebiedsplan. Verloopt iets niet 
volgens afspraak, dan kan de gebiedscommis-
sie dit aankaarten bij de gebiedsdirecteur en 
- indien nodig - rechtstreeks bij de gemeen-
teraad.
De kracht van de gebiedscommissie is dat die 
haar mandaat haalt uit het draagvlak onder 
buurtbewoners en niet uit formele bevoegd-
heden en budgetten. De gebiedscommissie 
krijgt de beschikking over een budget om 
bewoners te betrekken bij plannen en bewo-
nersinitiatieven uit de wijken te ondersteunen. 
De gebiedscommissie kan ideeën voor het ge-
bied op de agenda van de gemeenteraad zetten. 

Wat is hiervan terechtgekomen?
De gebiedscommissie bestaat nu ongeveer een 
jaar en eind maart werd het eerste jaarverslag 
in de commissie behandeld. In de brief, waar-

Kennismaking met de gebiedscommissie

Oren en ogen,  
maar vooral de stem 
van ons gebied
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 20 mei is in de agenda ruimte 
vrijgemaakt voor een nadere kennismaking met de gebiedscommissie. 
Zoals u weet werd 2014 de deelgemeente opgeheven en daarvoor in de 
plaats kwam de gebiedscommissie. In de deelgemeente was de deel-
gemeenteraad op een aantal gebieden zelf verantwoordelijk en kon zelf 
beslissingen nemen en uitvoeren. De taken van de gebiedscommissies 
zijn adviseren, participatie organiseren en toezien op de uitvoering.

Het kantoor van de gebiedscommissie  
aan de Argonautenweg.

De gebiedscommissie in vergadering  
bijeen. Inspraak A13/A16.  

Foto: Bewoners Hillegersberg-Schiebroek.

mee voorzitter Jaco de Hoog dit verslag aan de 
gemeenteraad aanbiedt, zegt hij, dat het verslag 
in lijn met het stedelijk voorgeschreven format 
is opgesteld en voornamelijk kwantitatieve in-
formatie op hoofdzaken bevat. Hieruit blijkt, 
dat de commissie inmiddels tien openbare 
vergaderingen achter de rug heeft en zeven 
bijeenkomsten met bewoners, vooral in ver-
band met het opstellen van het gebiedsplan. 
Elf bewoners hebben gebruik gemaakt van 
het agendapunt “inspreekronde bewoners” in 
de reguliere vergaderingen van de commissie. 
Daarnaast geeft de commissie bewoners en on-
dernemers de gelegenheid bij de agendapunten 
in te spreken en geeft de commissie bewoners 
die bewoners initiatieven hebben ingediend de 
gelegenheid hun initiatief toe te lichten. In to-
taal zijn er 46 bewonersinitiatieven ingediend 
en daarvan zijn er 40 gehonoreerd, in toege-
kende bedragen variërend van € 250 tot ruim 
€ 10.000. De commissie heeft vier keer een 
gevraagd advies gegeven aan Burgemeester en 
Wethouders en de gemeenteraad en drie keer 
een ongevraagd advies. 
De commissie zegt te overwegen om naast 

dit officiële verslag voor de gemeenteraad een 
meer inhoudelijk verslag te maken voor de 
inwoners, waarin zij hun inbreng kunnen her-
kennen en kunnen zien wat er gerealiseerd is 
van de doelstellingen voor het gebied. 

De gebiedscommissie ziet zichzelf als de ogen 
en oren van het gebied voor het college en de 
raad van de gemeente Rotterdam, maar vooral 
ook als de stem van ons gebied. Bij het opstel-
len van de adviezen zet de commissie in op 
participatie en hecht veel belang aan de input 
van inwoners en ondernemers. De commissie 
legt er de nadruk op, dat participatie niet al-
leen input ophalen aan de voorkant is, maar 
ook betekent het informeren van de inwoners 
over de uitkomsten en opbrengsten. De com-
missie vindt het daarom jammer, dat niet op 
alle adviezen aan het college een reactie is ont-
vangen. Daarnaast vindt de commissie het een 
omissie, dat niet wordt gevraagd naar de in-
breng van inwoners over zaken die hen direct 
raken op het gebied van buitenruimte, wel-
zijn en veiligheid. De commissie wijst er op, 
dat in deze tijd het inspreken via de sociale me-

dia buiten de vergaderingen om, minstens zo 
belangrijk is als het aantal insprekers op com-
missievergaderingen.

Dit artikeltje is slechts bedoeld als een eer-
ste inleiding over het doel en het werk van de 
gebiedscommissie. Voor inhoudelijke onder-
werpen en vragen aan Jaco de Hoog krijgt u 
alle gelegenheid bij de ALV op 20 mei.
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Twee bijzondere 
restauraties
Op de openbare najaarsvergadering in november 2014 
werden twee schildjes toegekend. Eén aan de gemeente 
Rotterdam voor de manier, waarop het Boterdorps Verlaat van 
een gevaarlijke bouwval in oude glorie werd hersteld. In 2013 
organiseerde de VSW al een excursie naar dit verlaat, waarbij 
de leden een uitgebreide toelichting kregen hoe de restauratie 
heeft plaatsgevonden en met eigen ogen konden zien, wat het 
resultaat was. Op 12 juli zal het schildje feestelijk worden 
bevestigd. Wethouder Eerdmans zal hierbij aanwezig zijn.

Het tweede schildje ging naar de bewoners van Hoge Limiet 
75. Zij hebben het door hen aangekochte oude boerderijtje 
met ambachtelijke werkmethoden en oude materialen 
omgetoverd tot een geriefelijke moderne woning, waarbij toch 
de oorspronkelijke authentieke uitstraling volledig in tact bleef. 
Hiermee hebben zij een bijdrage geleverd de verdere afbraak 
tegen te gaan van de Hoge Limiet als een unieke groene parel 
te midden van de nieuwbouw.  
Op de novemberbijeenkomst gaf de eigenaar, Harald Verloop, 
een wervelende uiteenzetting over wat er allemaal over hem 
heen kwam bij het restaureren van het pand, maar hoe 
uiteindelijk toch alle inspanningen werden beloond. Wanneer 
het schildje wordt aangebracht, wordt in samenspraak met de 
bewoners afgesproken.

Toegekende schildjes in 2014

En zo is het geworden

Hoge Limiet 75.

Hoge Limiet. het hele pand is handmatig opgevijzeld; één van de 
redenen om een schildje toe te kennen. 

Zo lag het Boterdorps Verlaat er bij voor de restauratie
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Veiling van Hillegersbergse weilanden brengt in 1921 enorm bedrag op

In het veilingboekje zat een leuk kaartje  
met de te veilen percelen.

Wie was de gelukkige 
verkoper?

“Er zijn meer veilingboekjes in omloop maar 
meestal zonder aantekeningen over de verkregen 
opbrengsten. Toevallig is ons boekje wel voorzien 
van alle geboden en afgemijnde bedragen en ook 
een leuk kaartje van Hillegersberg. De bebouwing 
die er op staat aangeven, is niet alle bebouwing, 
maar alleen de panden die op de te veilen percelen 
lagen. Het leuke is dat ook de bewoners van die 
panden beschreven staan, misschien kent u ze nog? 
De veiling ging, net als bij huizenveilingen nog 
steeds het geval is, als volgt: op woensdag 20 april 
kon je bieden, maar wel per centiare. Dan werd er 
nog geen koop gesloten, dit was alleen maar om 
de prijs op te drijven. De woensdag erna, op 27 
april, was de afslag. Er werd  afgemijnd;  dat wil 
zeggen dat de notaris een veel hoger bedrag op de 
veiling inzette en dan telkens lager ging. De eerste 
die ‘mijn’ zei, was de koper. Dus geen omhoog 
bieden meer. Mocht het bedrag onder de eerste 
inzet van de woensdag ervoor komen, dan moest 
degene, die toen bij de eerste ‘opbod bieding  ̀het 
hoogste bod gaf, het kopen!

Dus spannend. De eerste bieding kon ook nog 
een lucratieve zaak zijn, want als het voor meer  
dan het geboden bedrag werd verkocht dan kreeg 
je procenten van de koopsom (trekgeld). Altijd 
leuk maar niet geheel zonder risico`s. Dus: of je 
zat er aan vast, of je kreeg provisie. Een zeker go-
kelement, waar speculanten graag aan meedoen.
Wat opvalt is, dat de behaalde bedragen enorm 

hoog zijn. Dat heeft te maken met het feit dat 
de aangeboden weilanden als bouwgrond wer-
den aangeboden. Daarna heeft het nog zo’n 
tien jaar geduurd voor dat er bebouwing ont-
stond, eerst moest er een stratenplan komen. 
Veel huizen in de buurt zijn gebouwd door de 
Fa Hendriks, projectontwikkelaar van veel straten 
van de kern van Hillegersberg tot in Schiebroek, 
de omgeving van de Adrianalaan. Van hem is be-
kend dat als je voor hem werkte,  je ook in een huis 
van hem moest gaan wonen. 

Op het kaartje is ook het Zwarte Plasje duidelijk 
herkenbaar. Het zat ook in de te veilen kavels (niet 
te verwarren met de inktvlek).
Ik heb op het kaartje de ingezette bedragen inge-
tekend, dan zie je dat het perceel ten zuiden van 
de huidige Berglustlaan enorm veel geld op-
bracht: meer dan 46.000 gulden. Daar zijn dan 
ook hoge dubbele bouwblokken gebouwd met 
toen nog vrij uitzicht op de plas.  Dat is te verge-
lijken met een bedrag van €650.000 nu. De 
centiare prijs bij opbod was 3,15 gulden tegen 
0,70 cent bij perceel XIV.

Perceel VII. Op  de Kerkstraat tegenover de hui-
dige Hubo stonden twee pandjes (het witte pand? 
en de kleuterschool?) die werden bewoond door 
de heer M. Jansen. Deze pandjes moesten ook 
meteen worden overgenomen voor 3.000 gulden. 
De verhuurprijs was 3 gulden per week. Ook 

moest de nieuwe koper 
overpad verlenen aan een enkele per-
celen die bergafwaarts lagen (V, VI en VIII). Het 
perceel werd verkocht voor 10.955 gulden. 
Hierover moesten dan ook nog veilingkosten 
betaald worden à 8%.

Een stukje verderop, ter hoogte van de Nieuwe 
Kerkstraat, was een blokje met zeven arbeiders-
huisjes. Die moesten voor 1500 gulden (per stuk ?) 
worden overgenomen, met een huur van 5 gulden 
per stuk (nu ca. € 68). Op de kaart heb ik de vei-
lingbedragen ingetekend bij opbod en soms de 
uiteindelijke afslag. De totale veiling bracht 
270.000 gulden op. Dat zou nu zijn 3,6 miljoen 
(volgens de tabellen van het Instituut voor sociale 
wetenschappen). Wie was de gelukkige verkoper?

De veilingen vonden plaats in het koffiehuis  
‘Het Wapen van Holland’ voorheen Freericks  
aan de Dorpsstraat, ten overstaan van notaris  
Mr. A. Mijs.”

NORMAN LANGELAAN

Onlangs vond Norman Langelaan in het archief van de VSW een 
veilingboekje uit 1921 van de weilanden in en tegen de dorpskern van 
Hillegersberg. Weilanden in de buurt van het buiten Berglust dat op de 
begraafplaats lag. Hij doet verslag:
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Aan de levensduur van de bungalow is nu een einde gekomen

Catalpa’s stellen enige 
beschutting op prijs

De Heeren van Straatweg 77 Bomen over bomen in de wijk

Als u de Jeroen Boschlaan uitloopt tot het 
Beatrixplantsoen en u slaat linksaf, dan ziet u in 
de tuin aldaar een fraai exemplaar oprijzen van 
bovengenoemde familie. Hij groeit vaak kort 

en breed uit, vaak breder dan hoog. Men kan 
zeggen dat de wat gedrongen indruk (habitus) 
bij Catalpa past. Het grote blad is hartvormig 
en meestal heldergroen. Bij dit exemplaar is de 
kleur van het blad goudgeel. Het is dan ook een 
cultivar, dat wil zeggen een door mensenhand 
gestuurde kweekvorm. Er zijn mensen die daar 
juist een hekel aan hebben en het niet mooi vin-
den. Persoonlijk moet ik u zeggen dat het in dit 
geval een schitterend resultaat gegeven heeft. De 
boom staat bovendien exact op de juiste plaats, 
namelijk beschut tegen de noordoosten wind. 
Catalpa’s komen namelijk uit het zuidoosten 
van de USA en stellen enige beschutting op prijs.
Overigens is er ook een Chinese Catalpa: C. 
ovata en uiteraard zijn er inmiddels allerlei 
kruisingen bekend tussen de Amerikaanse en 
de Chinese Catalpa. De bloemen zijn, zoals de 
naam zegt, trompetvormig en kunnen tot vijf 
cm lang worden. Meestal roomkleurig wit met 
een tekening aan de binnenzijde, zogenaamde 
honingmerken. De bloei ligt in de zomer. Vaak 
worden Catalpa’s in één adem genoemd met 
Paulownia’s, aangezien ze daar enige gelijkenis 
mee hebben, met name de bloemen en de bla-
deren. Bij beide soorten vormen de bloemen 
trossen, in de bloei een prachtige aanblik. Een 
opmerkelijk verschil is dat de inplant van bladste-
len aan een tak anders is. Bij Catalpa komen drie 
bladstelen bij elkaar, terwijl dat er bij Paulownia 
slechts twee zijn. Daarbij is Paulownia nòg 
gevoeliger voor kou zodat invriezen vaker voor-
komt met lelijk takversterf als gevolg.
Ik hoop hiermede belangstelling te hebben gewekt 
voor deze bijzonder fraaie creaturen uit de natuur.

FRANS PRINS

Lid van de Nederlandse 
Dendrologische Vereniging (NDV)

Locatie met een geschiedenis
Teunis den Hartigh is als derde zoon geboren op 20 januari 1868 op een 
grote boerderij in Klaaswaal. Als derde zoon is er geen plaats binnen de ex-
ploitatie van de boerderij en krijgt hij op z’n achttiende jaar een vertrekpremie 
als tijdelijke overbrugging en het verzoek om z’n carrière elders te zoeken. Hij 
reist naar Rotterdam en loopt stage bij een bakkerij. Na een aantal jaren be-
gint hij een zelfstandige broodfabriek aan de Bergweg 42 / hoek Gordelweg, 
dat toen nog behoorde tot het grondgebied van Hillegersberg. Teun trouwt 
in 1894 met Maria Hendrika Versluijs. Zij krijgen vier kinderen. 

Het rendement  van de broodfabriek is hoog en met de opbrengsten van de si-
multane grondspeculaties kan hij na z’n trouwen in 1895 Straatweg 77 bouwen 
of kopen, dat is niet bekend. In de twintiger jaren bezit hij grote oppervlakten 
grond  ten westen van de Straatweg (in het Kleiwegkwartier en Schiebroek). 
De grond wordt verpacht aan lokale boerenbedrijven. Het grondbezit is in 
feite z’n opgebouwde pensioenvoorziening. Na het overlijden van z’n echtge-
note in 1931 is hij gestopt met werken. De broodfabriek is overgedragen aan de 

kinderen en het grondbezit is in de loop van de rest van z’n leven (1931-1960) 
te gelde gemaakt tijdens de diverse wijkontwikkelingen van Hillegersberg. Na 
het overlijden van Teunis den Hartigh in 1960 is het perceel grond Straatweg 
77 verkocht door de erven en is het huis gesloopt in 1962. 

Na de sloop in 1962 van het oorspronkelijke huis is in opdracht van F.S. de 
Nijs een nieuwe bungalow op het perceel Straatweg 77 gebouwd, naar een 
ontwerp van de bekende Rotterdamse architect W.J. Fiolet (1914-1978). 
Later heeft de familie Kolpa de bungalow geruime tijd bewoond
Aan de levensduurcyclus van deze bungalow is nu eveneens een einde geko-
men. Inmiddels is de sloopvergunning verleend en is gestart met de verkoop 
van vijf nieuwe ‘herenhuizen’. Het plan voorziet in twee woningen direct aan 
de Straatweg en drie woningen aan de Statenlaan.  
Naar verwachting zal de nieuwbouw nog dit jaar starten.

 HANS MANI Deze trompetboom  
staat exact op de juiste plek.

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 negentiende 
boompje op:  de Catalpa ofwel de Trompetboom.

Onder de kop “Nieuwerwetsch wonen: wonen in de sfeer van 
vroeger, maar met alle gemakken van nu” wordt aan de 
Straatweg 77 een complex woningen ontwikkeld met 
architectuurkenmerken van de jaren dertig. De verkoopfolder 
meldt verder: “De voor de Straatweg zo kenmerkende en 
geliefde statige herenhuizen waren de inspiratiebron voor De 
Heeren Van...”. Voor de VSW aanleiding om eens te kijken naar de geschiedenis van deze locatie. 
Wat heeft er gestaan en wie waren de Heeren van Straatweg 77? We vroegen het Teun den 
Hartigh, kleinzoon van Teunis den Hartigh, die honderd jaar geleden aan de Straatweg 77 woonde.

Straatweg 77 rond 1900
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In memoriam

Kort geleden bereikte ons het bericht van het 
overlijden op 11 februari van Dirk Jan Klamer.
Dirk, zoals wij hem hebben gekend, was van-
af het begin van de VSW nauw betrokken bij 
het wel en wee van onze vereniging, en het is 
niet meer dan logisch dat wij hieraan de nodi-
ge aandacht willen schenken.
Het was 1976; in Rotterdam wer-
den driftig monumenten gesloopt, 
zoals de Koninginnekerk in Crooswijk en in 
Hillegersberg waren plannen voor een groot 
flatgebouw in de Bergse Achterplas. Daar wa-
ren veel wijkbewoners het niet mee eens, en 
er werd door een aantal mensen overlegd hoe 
we moesten reageren en wat we ertegen zou-
den kunnen doen.
Er werd contact gezocht met een medewer-
ker van de Dienst  Stadsontwikkeling en met 
hem werden vele wandelingen door de wijk ge-
houden met een grote kaart, en daarop werd 
aangetekend  wat  van historisch belang werd 
geacht en niet zou mogen worden  gesloopt. 
Met deze kaart als belangrijk document werd 
een vergadering belegd waar vele wijkbewo-
ners hun steun betuigden aan deze kleine 
groep. Dit was de basis waaruit, door een acht-

tal mensen, onder wie ook Dirk Klamer, onze 
vereniging is ontstaan die op 24 augustus 1977 
formeel als “Vereniging Stedebouwkundig 
Wijkbehoud” werd opgericht.
Dirk Klamer was als steeds betrokken wijkbe-
woner, als architect, als trouw VSW-lid en ook 
als toenmalig deelgemeenteraadslid, lange tijd 
een stuwende en ook kritische kracht in onze 
vereniging, onder meer als voorzitter van de 
werkcommissie “studie en inventarisatie”. Ook 
op andere gebieden was hij actief; zo maakte 
hij vele tekeningen van pittoreske plekjes voor 
ons verenigingsblad en ook voor een kalender. 
De laatste jaren was hij wat meer teruggetrok-
ken, maar is altijd belangstellend en meelevend 
met het wel en wee van onze vereniging ge-
bleven. Wij zullen zijn betrokkenheid missen.
 

JACK FENS

Dirk Klamer 
tijdens  

een interview  
in 2012

Dirk Jan Klamer  
1928-2015

Dirk Klamer maakte in 1980  
de illustraties bij de aankondiging  
van een VSW-bijeenkomst in De Koerier.
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Inventarisaties
De Kerkstraat en Omgeving - Een bijzonder gebied in Hillegersberg; 
een proefinventarisatie van de historische stedebouwkundige kwali-
teiten; september 1993. 
Inventarisatie, Monumenten en andere Historische Gebouwen in 

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

Vouwbladen en Studies
1987 : Het Dorp op de Donk

1987 : Het Boterdorpse Verlaat

1988 : De Straatweg

1989 : De Grindweg

1990 : Oude kaarten van Hillegersberg 

1991 : Terbregge 

1999 : Het Molenlaankwartier 

2000 : Hoge Limiet 

2003 : Schiebroek Historie &Topografie

2004 : Landschap in baksteen

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

Andere uitgaven van de VSW
Gebouwen van Gezag  Wie heeft er geen voetstappen  

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

Opeens vielen wij onder 

de Coolsingel  Hillegersberg, van boerendorp tot 
stadswijk van Anton Stapelkamp  
(€ 14,90)

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

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

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

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

Wandel- en fietstochten  Een mapje met 8 wandel- en fiets-
tochten in de deelgemeente (€ 5,00)

Kijk op de wijk  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

Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge

Uitgave van de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud  
Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge - nr. 1 - 2015

Voor de inhoud zijn verantwoordelijk:

- 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


