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Lezing over
wederopbouw
van Rotterdam
Excursie naar
Trammuseum
Presentatie boekje
‘Dit is mĳn school’
Twee schildjes
op hun plek

De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge
Graag nodigt het bestuur van de Vereniging Stedebouwkundig Wĳkbehoud Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge u
uit voor een openbare vergadering op woensdag 18 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
Door Agnes van Zoelen, voorzitter van de VSW

20.05 uur

Het VSW-schildje 2015
Mensen, die extra zorg hebben besteed aan het bouwen, restaureren
of in stand houden van een bouwwerk of locatie van cultuurhistorisch of architectonisch belang, kunnen door de VSW worden
onderscheiden met een schildje. Wordt er dit jaar weer een schildje
toegekend? Zo ja, aan wie?

20.20 uur

Presentatie van het scholenboek ‘Dit is mijn school’.
De commissie Studie & Inventarisatie heeft een inventarisatie
gemaakt van alle schoolgebouwen in Hillegersberg-SchiebroekTerbregge.

21.00 uur

Pauze
Uiteraard kunt u in deze pauze het nieuwe scholenboek
aanschaffen.

21.15 uur

Lezing ‘Iets uit het niets maken’, over de wederopbouw van
Rotterdam, door Hanneke Oosterhof.
Hanneke Oosterhof is bezig met een proefschrift over Lotte StamBeese, een bouwvrouw in een mannenmaatschappij, voor en na de
tweede wereldoorlog. Stam-Beese was belangrijk voor het
naoorlogse Rotterdam.

22.00 uur

Afsluiting

Voorwoord voorzitter

De jaren zestig op ons
netvlies
Meegenomen door mijn dochter naar een trendy woonwinkel voel ik mij teruggeworpen in de
tijd. Daar staan de rotan stoeltjes, die ik jaren geleden achteloos bij het grofvuil heb gezet. Naast de
buizen stoelen met ribcord bekleding, die ik toen en nu nog steeds niet mooi vind. En de macramé
plantenhanger is ook weer terug van weggeweest. In de mode kun je eveneens trends van de jaren
zestig terugzien: de iets te grote rechte A-lijn jassen met forse knopen en de voorkeur voor geometrische patronen. Als je de originele kleding nu draagt, heet het overigens vintage.
Soms hangt een trend echt in de lucht en misschien dat we daarom nu steeds meer aandacht krijgen
voor die toch wel markante bouwstijl uit die jaren vijftig en zestig. Niet voor niets was het thema
voor Open Monumentendag dit jaar naast Kunst en Ambacht, voor Rotterdam extra toegevoegd
het thema “75 jaar Wederopbouw”. Veel aandacht voor de monumentale panden uit die tijd: het
Hilton hotel, het concertgebouw de Doelen, het Groothandelsgebouw, wie kent ze niet. Maar ook
kleinere gebouwen als de kerk het Steiger en de Scots International Church waren opengesteld.
Belangrijke architecten als Maaskant en Kraaijvanger kwamen goed aan bod. Kenmerkend is het
gebruik van toegepaste kunst: versieringen met glasmozaïek, scherfmozaïek in die kenmerkende
kleurstellingen en muurreliëf. Misschien herkent u één van deze elementen wel in uw eigen huis!
In die tijd wilden architecten ook vooral licht en ruimte geven aan hun ontwerp. In het
Molenlaankwartier in Hillegersberg is in die tijd een aantal markante villa’s gebouwd. Zie hiervoor ook de fotocollage verderop in dit blad. In Schiebroek en 110-Morgen wilden de ontwerpers
vorm geven aan het toen heersende gemeenschapsideaal; het vele groen, de ruime verkavelingen en
de lichte woningen luidden een nieuwe democratische tijd in, waarin ieder individu gezond kon
wonen en zich optimaal kon ontplooien.
Maar de wijken krijgen nu vaak het verwijt te veel collectieve groene ruimten te bevatten en te kleine woningen. Met sloop en nieuwbouw dreigt het gevaar dat specifieke kwaliteiten van deze wijken
verloren gaan en dat ze vervallen tot een lappendeken van afzonderlijke ingrepen.
Tijd dus om ook vanuit de VSW aandacht te schenken aan deze bijzondere jaren vijftig en zestig op onze openbare bijeenkomst in Lommerrijk op 18 november. In een interessante lezing zal
Hanneke Oosterhof, gespecialiseerd op dit gebied, een toelichting geven op de bouwstijl en de achterliggende principes uit die tijd, toegespitst op onze eigen wijk.
Ik hoop u hiermee voldoende nieuwsgierig gemaakt te hebben om onze avond te komen bijwonen.
Naast de zojuist genoemde lezing zullen we, zoals altijd op onze novemberavond, een “schildjesmoment” hebben. Welk pand dat gaat worden is natuurlijk nog de vraag...
Verder kan ik nog melden dat op deze avond het eerste exemplaar van het boek over alle scholen in
onze wijk ten doop zal worden gehouden. In de pauze zullen we het ter inzage leggen en de mogelijkheid bieden om het aan te schaffen. Vanuit de Commissie Studie & Inventarisatie zal een toelichting
op dit boek gegeven worden. Graag zou ik u allemaal weer op onze bijeenkomst ontmoeten!
AGNES VAN ZOELEN,

voorzitter VSW

Op de voorplaat: Villa aan het Prinses Beatrixplantsoen, voorbeeld van zestiger jaren architectuur
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Voorbeelden van woningbouw uit de jaren 60 zĳn
enkele villa’s aan het Prinses Beatrixplantsoen in
Hillegersberg

Lezing over architecte Lotte Stam-Beese

Iets uit het
niets maken
In het kader van het thema: Wederopbouw van Rotterdam, wordt tĳdens de novemberbĳeenkomst de
lezing ‘Iets uit het niets maken’ gehouden door Hanneke Oosterhof. Zĳ is bezig met een proefschrift
over de architecte Lotte Stam-Beese, een bouwvrouw in een mannenmaatschappĳ, voor en na de
tweede wereldoorlog. Stam-Beese was belangrĳk voor het naoorlogse Rotterdam. VSW-bestuurslid
Norman Langelaan, zelf architect, over zĳn beroemde collega:
Lotte Beese werd in 1903 in Silezië (Polen/Duitsland) geboren. Zij was
getrouwd met de Nederlandse architect Mart Stam, bekend van de Mart
Stam stoelen, de buisstoelen die vlak voor de 2de wereldoorlog populair werden en door vele meubelmakers gekopieerd, onder meer door
fabrikant Gispen. Zij leerden elkaar kennen op het Bauhaus Dessau, de
broedplaats voor de moderne architectuur: het Nieuwe Bouwen.
Voor de oorlog zat zij een aantal jaren in Magnitogorsk (bekend van de
ijzer- en staalindustrie) in Siberië, om daar te helpen aan de opbouw van
nieuwe steden, samen met vele andere jonge architecten, onder wie ook
Nederlandse. Socialistische idealisten!
In de jaren 30, de crisisjaren, waren veel architecten werkloos. In het nieuwe Rusland na de revolutie, daar zou het gaan gebeuren. Dus trokken
velen daarheen om in barre omstandigheden nieuwe steden te ontwik-
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kelen voor de arme boeren, die in de nieuwe industrie zouden gaan
werken. Het werd een grote teleurstelling.
Na de oorlog - in 1946 - trad zij aan als Duitse (!) en vrouwelijke (!)
stadsarchitect om Rotterdam te helpen uit de woningnood te komen.
Zij was stedenbouwkundige en drukte een belangrijke ‘stempel’ op de
naoorlogse stad, vooral op de nieuwe buitenwijken. De stempelbouw
woonwijken met afwisselend hoog-, midden- en laagbouw, alsof de
woonblokken op de tekening gestempeld waren. De wijk Ommoord,
maar ook 110-Morgen en Schiebroek-Zuid waren hierop geïnspireerd.
Tijdens de lezing wordt een kort filmpje met een interview met Lotte
Stam-Beese vertoond, waarin zij haar visie op de Rotterdamse wederopbouw geeft.
NORMAN LANGELAAN
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Uitnodiging

Excursie naar
Trammuseum
Kootsekade
De VSW houdt zaterdag 14 november een excursie naar het
Trammuseum in de oude tramremise aan de Kootsekade. Leden van de
vereniging zĳn hiervoor van harte uitgenodigd. De rondleiding wordt
gegeven door vrĳwilligers van het Trammuseum en begint om 14.00 uur.
Vanaf 1882 reed over de Straatweg (die toen
nog Bergweg heette) een paardentram vanuit
Rotterdam naar Hillegersberg. In 1923 werd
deze tramlijn overgenomen door de RETM.
Het enkelspoor werd tweesporig en het traject
werd geëlektrificeerd. Tevens werd de ‘Remise
Hillegersberg’ aan de Kootsekade gebouwd.
De goede openbaar vervoerverbinding en de
ruim aanwezige bouwgrond maakte van het
Kleiwegkwartier in de twintiger jaren een
aantrekkelijke woonlocatie voor de ‘gegoede Rotterdammer’ die buiten de stad in het
groen wilde wonen. De stedenbouwkundige
ontwikkeling is hier dus nauw verweven met
de tramlijn.
Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de
remise vormden de razzia’s in november 1944.
Zie plaquette op de muur.
Vanaf 2011 wordt de remise gebruikt als trammuseum van de Stichting RoMeO.
Naast alle historische Rotterdamse trams
kunt u hier ook geheel gerestaureerde trams
bewonderen. U ziet de eerste paardentram
uit 1882; de crèmekleurige wagens uit de periode 1911-1918; de okergele vierassers met
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het middenbalkon, die vanaf 1929 werden
gebouwd, maar ook de ‘Delmez’, ‘Allan’ en
‘Schindler’. En al zeggen deze namen u misschien niet zoveel: de trams zelf zult u zich
zeker herinneren.
RoMeo bestaat uit enthousiaste vrijwilligers,
die één passie met de VSW delen: behouden
wat van waarde is.
De VSW nodigt u van harte uit voor een gratis rondleiding op zaterdag 14 november. En
even na te praten onder het genot van een kop
koffie/thee met iets lekkers.
Om te weten op hoeveel mensen wij moeten
rekenen, zouden we het op prijs stellen als u
even opgeeft, dat u meedoet. U kunt dit doen
door liefst vòòr 9 november een mail te sturen
naar Hilde Vaatstra, voorzitter van de commissie Promotie & Voorlichting, hildevaatstra@
planet.nl, of telefoon 4226072. Wij rekenen
dan op uw komst.

Graag tot ziens op 14 november
in de oude tramremise aan
de Kootsekade 19.
De excursie begint om 14.00 uur.

Naast historische wagens
zĳn in het museum ook geheel
gerestaureerde trams
te bewonderen

De gele lak van de RET-trams was duur
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Boekje over oude en nieuwe, hergebruikte en soms verdwenen schoolgebouwen

Het oude - inmiddels verdwenen schoolgebouw van
de Groen van Prinstererschool
aan de Molenvĳver in Schiebroek

STAAT UW SCHOOL ER OOK BĲ?
Het begon met een simpel ideetje bij de
commissie Studie & Inventarisatie: laten we
de schoolgebouwen in onze wĳken eens gaan
inventariseren. Kijken wat dat oplevert,
misschien kunnen we er dan een boekje van
maken. En zo geschiedde: twee jaar en de
nodige stress later gaat een uniek boekje over
schoolgebouwen het licht zien. Bij het ter
perse gaan van deze Tussen Wilgenplas &
Rotte legt vormgever Marc van Gijn er de
laatste hand aan. Op de VSW-bĳeenkomst van
18 november wordt het boekje, dat de titel
‘Dit is mĳn school’ meekrĳgt, gepresenteerd
en in de pauze verkocht.

De schooltĳd beslaat een groot deel van onze
jeugd. En het schoolgebouw speelt in al die
jaren een belangrĳke rol. Zoiets als je tweede
thuis. Maar denk eens na: hoe zag die school,
dat gebouw waarin u zelf, uw kinderen of
kleinkinderen zoveel voetstapjes hebben
liggen, er ook weer uit?
De leden van de commissie Studie &
Inventarisatie vroegen zich dat ook af. Ze
besloten een boekje samen te stellen, waarin
oude, nieuwe, hergebruikte en soms zelfs
verdwenen schoolgebouwen van de voormalige
deelgemeente Hillegersberg, Schiebroek,
Terbregge een plaatsje zouden krĳgen.

En het blijft in dit boekje niet alleen bij een
tekst met foto van elke school: en passant
wordt voor geïnteresseerden de geschiedenis
van twee eeuwen bouwen voor een
veranderend onderwijs beschreven. Vele
typen schoolgebouwen passeren de revue.
Van eenvoudig woonhuis, zoals de oudste
school in Terbregge, tot de schitterende
nieuwbouw van de St. Michaëlschool die als
een witte villa ingebed ligt in de wĳk.

In de nieuwbouw is de vorm van de oude ingang terug te vinden

Nog niet zo lang geleden heeft de gemeente Rotterdam activiteiten ontplooid in
Hillegersberg, namelijk het planten van enkele fraaie boomhazelaars aan het Le Fèvre de
Montignyplein. De boomhazelaar kan wel 22
meter hoog worden, terwijl een ‘gewone’ hazelaar
tot een struik van hooguit twaalf meter uitgroeit.
De gewone hazelaar komt algemeen voor en is
een inheemse struik. Laten we eerst deze bekijken.
Reeds in de herfst maken ze mannelijke katjes als
alle bomen nog kaal zijn. Als ze rijp gaan worden,
omstreeks januari, hangen de katjes als gouden
oorhangers in de wind te twinkelen. Niet veel
later komt bij droge wind een wolkje stuifmeel
los om de bloemen te bevruchten. Deze bloemen zijn onopvallend, zodat de meeste mensen
– ook al lopen ze er regelmatig langs – dit fenomeen nog nooit hebben gezien. De bloemen zijn
bruin met eivormige knop en dieprode stijlen van
twee millimeter. Het resultaat, vele maanden later
in september, is de heerlijk smakende hazelnoot.
Elke noot heeft twee, vrij vastzittende, dekbladen.
Vandaar de naam Corylus (korys=helm), de gehelmde. De naam avellana slaat op het Italiaanse
plaatsje Avellino. Overigens zitten mannelijke en
vrouwelijke bloemen aan één plant (eenhuizig).
Nu de boomhazelaar. Het hele proces speelt zich
hier op een hoger niveau af, zodat we niet kunnen
zien wat er precies gebeurt. Dit in tegenstelling tot
de gewone hazelaar waar we er, als het ware, met
onze neus bovenop kunnen staan. De bladeren zijn
vrij groot: zeven tot veertien centimeter en rondovaal. De boom is afkomstig uit het Middellandse
Zeegebied en de Balkan en komt in onze streken
niet zo veel voor. De boomhazelaar is een fraaie
parkboom, die men beter niet als straatboom kan
gebruiken, aangezien de latere vrucht een harde
schil heeft, die bij het afvallen op geparkeerde auto’s kan belanden (zoals in de Harddraverstraat).
Verder bestaat er nog een merkwaardig gekronkelde hazelaar (Corylus avellana contorta). Deze is
in de 19e eeuw ontdekt in een heg in het Engelse
Cotswold. Gevonden door een boomkweker die
hem met goed gevolg ging vermeerderen. Men kan
deze hazelaarsoort overal in Europa aantreffen.
Al met al is de boomhazelaar een fraaie aanwinst
voor het bomenbestand in onze gemeente.
FRANS PRINS

Lid van de Nederlandse
Dendrologische Vereniging (NDV)
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Enkele boomhazelaars
zĳn geplant aan het
Le Fèvre de Montignyplein

De katjes
hangen in
de wind
te twinkelen
Boomliefhebber Frans Prins heeft zich laten strikken: hĳ heeft toegezegd
regelmatig een bĳdrage aan Tussen Wilgenplas & Rotte te leveren over
bĳzondere bomen in de voormalige deelgemeente. Hieronder zet hĳ z’n
twintigste boompje op: de Corylus avellana ofwel de hazelaar en neemt
hĳ meteen de Corylus colurne ofwel boomhazelaar mee.
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Waar is de VSW
nou mee bezig?
Een overzichtje van de belangrĳkste onderwerpen waar de VSW zich, sinds de laatste
- in mei verschenen - Tussen Wilgenplas & Rotte, mee heeft beziggehouden:

BESTEMMINGSPLAN
MOLENLAANKWARTIER
Op 8 mei heeft het College van B&W het ontwerpbestemmingsplan
Molenlaankwartier en Lage Limiet ter inzage gelegd. Dit plan kunt u
vinden op http://www.rotterdam.nl/molenlaankwartierenlagelimietontwerpbestemmingsplan
Op 14 juni heeft de WSW heeft op dit plan een zienswijze ingediend.
De VSW onderschrijft de gemeentelijke ambitie meer aandacht te
besteden aan het behoud en versterken van de cultuurhistorische kwaliteit. Maar in het bestemmingsplan zijn alleen beeldbepalende objecten
aan de Grindweg, het Boterdorps Verlaat en de Terbregse Rechter
Rottekade opgenomen. Beeldbepalende gebouwen die buiten deze
historische linten liggen, moeten volgens de VSW op dezelfde wijze
beschermd worden. Bovendien zijn alleen afzonderlijke gebouwen op-

genomen. Soms is het totale complex van bebouwing beeldbepalend,
zoals bijvoorbeeld het ensemble van woningen met pleintjes en vijvers
tussen de Borchsatelaan en de Molenlaan. Dat is in het bestemmingsplan niet geregeld.
Wat de natuurwaarden betreft, vindt de VSW de noodzaak van de
voorgenomen bebouwing aan de Rottebandreef niet aangetoond.
Daarnaast wordt de groenkwaliteit van de lanen en singels alleen
voor de Molenlaan vastgelegd. De VSW is van mening dat ook de
groenkwaliteit van de overige lanen en singels verzekerd moet worden. De complete tekst van de zienswijze vindt u op de website van de
VSW: www.vsw.biz
De VSW heeft een kopie van haar zienswijze naar de gebiedscommissie
gestuurd. Het verheugt ons, dat de gebiedscommissie de hoofdzaken
daarvan in haar eigen reactie heeft meegenomen.

PARKEERPLAATSEN PLASWĲCK
IN MEIDOORNWEIDE
Daarnaast is er discussie ontstaan over het plan van de gemeente 34
extra parkeerplaatsen aan te leggen in de Meidoornweide ten behoeve van het Plaswijckpark. De discussie is weer ontstaan, nadat de Raad
van State bewoners van Hillegersberg in het gelijk had gesteld, die bezwaren hadden tegen de aanleg van de parkeerplaatsen op het terrein
van het Plaswijckpark zelf, gezien de verkeersoverlast, die dat voor omwonenden zou veroorzaken.
De VSW heeft aan de gemeente een mail gestuurd, dat we de voorgestelde oplossing aan de Meidoornweide ongewenst vinden, omdat daar
alweer een stuk openbaar groen voor de wijk verloren gaat. Bovendien
heeft het aanleggen van extra parkeerplaatsen een aantrekkende werking
op het autogebruik. Door een betere verbinding tussen de voetgangersbrug over de Ringdijk en de tramhalte Meidoornweide (lijn 25) kan het
gebruik van openbaar vervoer een stuk aantrekkelijker worden gemaakt.
Deze oplossing is volgens de WSW veel goedkoper dan de aanleg van
extra parkeerplaatsen en een bestemmingsplanwijziging is niet nodig.
Op 8 juli was er in het voormalige deelgemeentegebouw een voorlichtingsavond over dit onderwerp. Omdat de woordvoerders van
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Sloop dreigt voor het unieke gebouw van het voormalige Calandlyceum

BEHOUD SCHOOLGEBOUW WOLFERT DALTON
De toekomst van het schoolgebouw van de Wolfert Dalton (het vroegere Calandlyceum), op de hoek van de Argonautenweg en de Jasonweg,
staat op het spel; zo blijkt uit berichten die de VSW uit gemeentelijke kringen verneemt. Gert Jan te Velde, lid van de commissie Studie
& Inventarisatie legt uit, dat met de sloop van deze school een belangrijk icoon van architectuur en stedenbouw uit begin jaren ’60 verloren
zou gaan. De Wolfert Dalton is een unieke school in Rotterdam en in
Nederland die in elke architectuurgeschiedenis van scholenbouw een
plek heeft. Dit blijkt ook uit het onderzoek van de VSW naar scholen in
dit gebied, dat in deze Tussen Wilgenplas en Rotte wordt gepresenteerd.
Het ruimtegebrek van het toenmalige Calandlyceum werd eind jaren
’50 zo nijpend, dat de opzet van de nieuwe school aan een gefaseerde
bouw werd aangepast. Terwijl de eerste leerlingen al naar de nieuwbouw gingen, werd de rest van de school afgebouwd. De verschillende

BURGERINITIATIEF KERN EN PLASSEN

De nieuwe halte Meidoornweide. Nu nog goede bewegwĳzering
naar het Plaswĳckpark en je gaat er graag met het OV naar toe

de gemeente en de zaal het niet eens konden worden over de precieze
inhoud van het besluit van de Raad van State deed de gemeente de toezegging dat er na de zomer een gesprek met de belanghebbenden wordt
belegd om te bespreken hoe de problematiek kan worden opgelost.
Toevallig of niet... inmiddels is de RET bezig met een grondige opknapbeurt van de halte van lijn 25 aan de Meidoornweide.

Enige jaren geleden diende de VSW, samen met de Vereniging tot
Behoud van Kern en Plassen en de Vereniging De Bergse Plas, een burgerinitiatief in om de Bergse Plassen en de dorpskern van Hillegersberg
tot beschermd stadsgezicht te verklaren. Het werd het eerste burgerinitiatief in de geschiedenis dat unaniem door de gemeenteraad van
Rotterdam werd aangenomen. Helaas werd kort daarna bekend, dat
het Rijk geen beschermde stadsgezichten meer aanwijst en dat het nu
de taak van de gemeenten is dat te regelen in het bestemmingsplan.
De voorbereiding van het bestemmingsplan Kern en Plassen was toen
al zover, dat men hier geen rekening meer mee kon houden. Het bestemmingsplan werd dan ook in 2010 door de raad vastgesteld, zonder

klassen kregen zo een eigen plek in het gebouw en de 750 leerlingen
zouden zich minder verloren voelen in het complex. Bovendien sloot
de open bebouwing sterk aan bij de open verkaveling van het naastgelegen 110-Morgen.
Het college van B&W heeft op 16 februari 2010 het principebesluit
genomen om de Wolfert Daltonschool aan de Argonautenweg aan te
wijzen als gemeentelijk monument. Dit echter onder voorwaarde dat
renovatie niet duurder mag zijn dan nieuwbouw. Het schijnt inmiddels te zijn uitgerekend, dat renovatie duurder is dan nieuwbouw en
dus zou niets de sloop meer in de weg hoeven te staan.
De VSW is van mening, dat van alle scholen in HillegersbergSchiebroek deze school koste wat het kost behouden zou moeten
blijven. En zeker niet alleen omdat onze vorig jaar overleden oud-voorzitter Piet Mulder één van de architecten ervan was. Wie helpt ons de
sloop te voorkomen?

uitwerking van het burgerinitiatief. Wel zegde wethouder Karakus toe,
dat het burgerinitiatief bij een volgende herziening van het bestemmingsplan zou worden verwerkt.
Omdat binnen niet al te lange tijd wordt begonnen met de voorbereidingen van de herziening van het bestemmingsplan in 2020, heeft de
VSW het college in juni per brief aan deze toezegging herinnerd. Op
23 september antwoordde wethouder Schneider, dat deze toezegging
nog steeds van kracht is en dat in de eerstvolgende herziening van het
bestemmingsplan de cultuurhistorische waarden zullen worden geborgd
in het bestemmingsplan. Tot die tijd worden bouwaanvragen getoetst
aan strenge welstandseisen. Goed, om dat nog even zwart op wit te zien.
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Schildje voor gerestaureerde Boterdorpse Verlaat

Joost Eerdmans bevestigt het schildje

‘De eerste keer
dat ik wat krĳg’
Wethouder Joost Eerdmans bevestigde op 12
juli een VSW-schildje aan het Boterdorpse
Verlaat. “Dit is nu de eerste keer, dat ik wat
krijg”, grapte hij, toen hij het schildje in ontvangst nam van vice-voorzitter Hans Mani. In
zijn carrière als wethouder had hij vaak cadeautjes en onderscheidingen mogen uitreiken, maar
dat burgers de gemeente een onderscheiding
aanbieden was voor hem een nieuwe ervaring.
Volgens Hans Mani is de VSW vaak kritisch op
de inzet van de gemeente op de kwaliteit van
onze leefomgeving, maar wil de vereniging nu

de gemeente prijzen voor haar inspanningen
het monumentale Boterdorpse Verlaat te restaureren en zo de oude sluis te behouden voor
komende generaties.
Namens de schildjescommissie vertelde Tom
Remken iets over de geschiedenis van het verlaat. Al in 1611 was er op deze plek een houten
schutsluis, waar schepen met spoeling van de
Schiedamse jeneverstokerijen doorheen voeren naar veehouders in Bergschenhoek.
De huidige sluis dateert van 1770. Bij de restauratie zijn de authentieke details, afmetingen

Het VSW-schildje prĳkt
op het Boterdorpse Verlaat

en verbindingen behouden. De puntdeuren en
de daarin opgenomen schuiven zijn weer bedienbaar met een slakkenlier. Qua beheer en
onderhoud is de huidige sluis zelfs duurzamer
uitgevoerd dan de originele. Kortom, er is puur
vakmanschap geleverd.
De wethouder bevestigde het verkregen schildje vervolgens aan de sluis. Hij onderstreepte dat
de gemeente streeft naar het behoud van de cultuurhistorische waarden in Rotterdam en hij
toonde zich blij met de inzet van verenigingen
als de VSW op dit gebied.

Zonde om op te eten
zo’n bĳzonder taartje

Hans Mani (links) overhandigt
het schildje aan
wethouder Joost Eerdmans
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De gemeente tracteert
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Restauratie eeuwenoude veenboerderij beloond met schildje

Hans Mani bevestigt het schildje

Moderne woning met
authentieke uitstraling
Bij de woning van de familie Verloop, aan de Hoge Limiet 75, vond
op 30 mei een feestelijke bijeenkomst plaats: vanwege de bijzonder geslaagde restauratie van het pand werd het door de VSW toegekende
schildje bevestigd.
Het gerestaureerde pand is één van de oudste veenboerderijen in dit
unieke stukje Rotterdam op de grens tussen Schiebroek en 110-Morgen.
De eerste steen is gelegd in maart 1879. Er werd toen een boerderij gebouwd met woonhuis en bedrijfsgebouwen. Het was een tamelijk groot
bedrijf met onder andere een kaasschuur, waarin zich een kaasmakerij
bevond en ook een tredmolenschuur. Die – uiteraard ronde - tredmolen is nog steeds te bewonderen.
De familie Verloop heeft deze oude boerderij omgetoverd tot een
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De familie Verloop
is trots op hun
gerestaureerde
woning

Tom Remken van de Schildjescommissie vertelt
waarom het pand onderscheiden werd
Job en Huib Verloop
legden de eerste
steen van de herbouw

geriefelijke moderne woning. Maar de oorspronkelijke authentieke uitstraling bleef in tact dankzij de ambachtelijke werkmethoden en het
gebruik van oude materialen. De oorspronkelijke deuren zijn weer aangebracht, de toog rechtsachter komt overeen met de oorspronkelijke
toog, de ramen zijn qua formaat en plaatsing authentiek. Nota bene is
het hele pand met handkracht opgevijzeld.
Volgens Tom Remken, woordvoerder namens de Schildjescommissie
van de VSW, is de boerderij aan de Hoge Limiet zeer kundig en met
groot gevoel en veel respect gerestaureerd. Voldoende reden voor een
klein feestje, waarbij het schildje aan de voorgevel werd bevestigd.
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Hoge Limiet 75.

Vrijwilligers onderhouden de begraafplaats

‘Zo blĳft onze groene
kathedraal in stand’
Het begraafplaatsje aan de Ringdĳk, waar wĳ VSW’ers zo trots op zĳn, vergt
regelmatig onderhoud. Een greep uit de vele karweitjes die er door vrĳwilligers
verricht worden:

In de lage middagzon:
Anton Schrama (links)
en Jack Berkhout.
Deze vrĳwilligers
verrichten veel werk

Vrijwilliger Jack Berkhout heeft zich onlangs laten omscholen tot boomchirurg om van zijn hobby zijn beroep te maken. Op professionele en
veilige wijze heeft hij in september de bomen op het kerkhofje onder
handen genomen. Uit de treuressen is een grote, dode arm gezaagd en
uit de grote, prachtige bruine beuk veel dood hout. Er zitten aan de treuressen nog een paar veel te lange takken, die bij storm makkelijk zouden
kunnen afbreken. Deze zullen met een hoogwerker door de gemeentelijke Bomendienst verwijderd moeten worden, zoals al een jaar geleden
werd beloofd! Zo blijft onze mooie groene kathedraal hopelijk een beetje in stand. Hoewel: bomen hebben ook niet het eeuwige leven, sommige
staan er toch al vanaf 1904.
Jack Berkhout en Anton Schrama - eveneens vrijwilliger - zorgen samen
ook voor het onkruidvrij houden van de begraafplaats, dat is heel wat
schoffelwerk per jaar. Het bestuur is hun daar ook heel dankbaar voor.
Steenhouwers hebben alle gebroken grafstenen gelijmd. Anton Schrama
gaat deze weer rechtop plaatsen, nadat het onderzoek naar de juiste plaatsen door ons medebestuurslid Hans Mani is afgerond.
Maar er gaat nog meer gebeuren: het oorspronkelijke pad in het midden zal weer worden gemarkeerd. Tevens wordt de lelijke betontrap
bekleed met harstenen tegels die van de restauratie van het Baarhuisje
zijn overgebleven.
NORMAN LANGELAAN

De gelĳmde grafzerken komen weer bĳ het juiste graf te staan
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Jack Berkhout heeft zich laten omscholen tot boomchirurg
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Amerikanen bezoeken Baarhuisje

Hans Mani vertelde hoe
de begraafplaats er vroeger
uit zag en wie
waar begraven lag

Amerikanen zouden
geen Amerikanen zĳn,
als één en ander
niet uitgebreid op de foto
werd vastgelegd
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Nazaten
van de
Weduwe
Nicolaas
bĳ haar graf
Enkele dagen voor Open Monumentendag
kreeg het bestuur een telefoontje: Er was
een groep met Amerikanen, die een rondreis door Nederland maakten en die speciaal
hun reis zo hadden gepland, dat ze met Open
Monumentendag op zondag 13 september de begraafplaats aan de Ringdijk en het
Baarhuisje konden bezoeken. Alleen nu hadden ze tot hun schrik in de brochure van Open
Monumentendag gezien, dat de begraafplaats
alleen op zaterdag was geopend en dan zaten ze
nog in het vliegtuig. Of er toch geen mogelijkheid was toch een bezoek aan de begraafplaats
te brengen?
Het bleek om een groep nazaten van de
Weduwe Nicolaas te gaan, de weduwe, van
wie de gemeente Schiebroek ooit de grond
heeft gekocht, om de begraafplaats te vestigen. Zij waren op familiebezoek in Nederland
en wilden meteen een rondreis maken langs
verschillende plekken, die in de familiegeschiedenis een rol hadden gespeeld. En daar hoorde
natuurlijk ook de begraafplaats bij en de plek
waar de boerderij had gestaan, waar hun familiegeschiedenis begon (ongeveer waar nu

de brug naar Plaswijck over de Ringdijk ligt).
Daarvandaan was één van de zonen van de
weduwe, Pieter Nicolaas, naar Amerika geëmigreerd en daar de stamvader van deze familie
geworden.
Bestuursleden Hans Mani en Marius Heijenk
streken de hand over hun hart en zorgden,
dat ze die zondagochtend bij het baarhuisje
aanwezig waren. Hans Mani vertelde in zijn
beste Engels een boeiend verhaal over de laatste ontdekkingen die hij had gedaan over hoe
de begraafplaats er vroeger uit zag en wie waar
begraven lag (hij heeft daar op de algemene ledenvergadering in april een interessante lezing
over gehouden). Onder andere de plaats waar
hun over-over-over(-over-over)-grootmoeder
waarschijnlijk ligt. Amerikanen zouden geen
Amerikanen zijn, als één en ander niet uitgebreid op de foto werd vastgelegd.
Leuk, dat mensen van de andere kant van de
oceaan zoveel moeite doen hun familiegeschiedenis te achterhalen en dan uitgerekend
bij ‘ons’ baarhuisje terechtkomen.
MARIUS HEĲENK
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Op de drie rijksmonumenten van de ‘berg’ prijkt nu schildje
Matthĳs van Seventer
onthult glunderend
het schildje bĳ het minst
bekende rĳksmonument:
het toegangshek
aan de Kerkstraat

Moderne media
voor oude historie
De drie rĳksmonumenten op de ‘berg’ van Hillegersberg: de ruïne, de
toegangspoort en de Hillegondakerk, kregen op Open Monumentendag
zichtbare erkenning. Bĳ die gelegenheid werden de strakke
rĳksmonumentenschildjes aangebracht. Iedere bezoeker kan nu niet
alleen zien waar welke rĳksmonumenten staan, maar kan er ook - via
moderne media - ter plekke informatie over verkrĳgen. Marĳke van
Seventer, voorzitter van sbo Leven in Schiebroek, vertelt erover:

Bĳ de ruïne kan
ook door middel
van een tag
geluisterd
worden naar de
geschiedenis
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Ook op
rĳksmonument
Hillegondakerk
prĳkt nu
een schildje

Voordat u aan dit artikel begint, even een kleine test: Op ‘het heuveltje’ aan de Kerkstraat
staan maar liefst drie monumenten. Welke
zijn dat?
‘Dat is makkelijk’, dacht u, ‘als lid van de VSW
weten wij heus wel waar welke monumenten staan’. Maar wedden dat u maar tot twee
kwam? De Hillegondakerk natuurlijk, de ruine en…en… is er dan nog één? Jawel, er is er
nog één: de toegangspoort aan de Kerkstraat,
het jongste van de drie, want pas uit de achttiende eeuw, maar evengoed een monument
en een sieraad voor de wijk.
Dat zelfs u, als kenners, al moet zoeken naar
een derde monument, zegt iets over de mate
van bekendheid van deze plek bij de inwoners
van ons gebied en daarbuiten: Toch nog te weinig. Dat vindt de Protestantse Kerkgemeente
Noordrand (PKN), waar de Hillegondakerk
toe behoort, ook. Trots als de gemeente is op
deze drie monumenten, wil zij graag dat er
meer bekendheid aan wordt gegeven, vooral
bij de jeugd, zodat ook in de toekomst deze
prachtige bouwwerken de aandacht en het onderhoud krijgen die zij verdienen.
Om die reden heeft de kerk voor elk van de
monumenten, die immers rijksmonumenten
zijn, een schildje aangevraagd bij monumentenzorg, zodat de bezoeker van Het Heuveltje

meteen kan zien dat hier een monument staat.
En voor de aansluiting bij de jongere generaties
heeft de kerk bedacht, om naast dat schildje
niet een heel verhaal aan te brengen over de geschiedenis, maar om op de schildjes een tag aan
te brengen - zo’n zwart tekeningetje, u weet wel
- dat als je je smartphone ervoor houdt, meteen
de informatie laat zien die over het monument
op internet staat. Een modern medium voor
oude historie!
Op Open Monumentendag was het zover:
Matthijs van Seventer, voorzitter van het
Centraal College van Kerkrentmeesters van de
Noordrandgemeente, had de eer de schildjes te
mogen onthullen. Dat deed hij op ontspannen
wijze, wandelend van monument naar monument en bij elk van de drie bouwwerken met
een kort verhaal over de geschiedenis ervan.
De tags, waarop dat allemaal ook te horen zal
zijn, worden binnenkort aangebracht, maar
tot dat moment kan de digitale belangstellende zich alvast oriënteren via de website van
de Hillegondakerk (www.hillegondakerk.nl).
Want de PKNgemeente Noordrand, de wijk
Hillegersberg en natuurlijk alle leden van de
VSW zijn trots op dit unieke plekje in de wijk,
een plek waarvan wij allen hopen dat ook toekomstige generaties zullen blijven genieten.
MARĲKE VAN SEVENTER.
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Zo zag het er lang geleden uit
Naar aanleiding van de excursie naar het Trammuseum zĳn op de laatste twee pagina’s van deze Tussen
Wilgenplas & Rotte enkele min of meer toepasselĳke foto’s geplaatst.

Kootsekade waarover
de trams van en naar
de remise reden (1961)

Daar in de verte komt
de tram over
de Straatweg (1944)
Lijn 10 op de Kleiweg.
Dit is nog een tram waar
je op kon springen
terwijl hij al reed

De Straatweg in 1958
Hier rijdt lijn 14 door
de Bergse Dorpsstraat (1964)

Het NS station Noord
(1958)
Lijn 14 op de Van Kempensingel
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Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge
Inventarisaties

Andere uitgaven van de VSW

De Kerkstraat en Omgeving - Een bijzonder gebied in Hillegersberg;

Gebouwen van Gezag

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

Opeens vielen wĳ onder

Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge; maart 1994.

de Coolsingel

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

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

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

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

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

Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud
Postbus 35054 - 3005 DB ROTTERDAM
Tel: 010-4654775
E-mail : vswhst@hotmail.com
Internet : www.vsw.biz
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- Wil Baghuis - redactie en fotografie
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- Wim Meijer - productie
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Hillegersberg, van boerendorp tot
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)
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