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UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Woensdag 18 mei 2016
bij Watersportvereniging Aegiraan het
Prinsemolenpad 4
Welkom vanaf 19.30 uur,

aanvang programma 20.00 uur
Thema:

Dertigerjarenbouw

Jaarrekening 2015
en begroting 2016
Reacties
scholenboekje
Houten palen
problematiek

De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge

Voorwoord voorzitter

nodigt u van harte uit voor haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op woensdagavond 18 mei
om 20.00 uur in het clubgebouw van Watersportvereniging Aegir, Prinsemolenpad 4 te Rotterdam.
(U gaat vanaf de kruising Prins Bernhardkade - Bergse Rechter Rottekade het bruggetje over, het Prinsemolenpark in. Daarna
volgt u de weg linksaf naar Aegir. Indien men moeilijk ter been is, kan geparkeerd worden bij Aegir).

Agenda:
19.30 uur

20.00 uur

20.30 uur:

Zaal open.
Zaal open. U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee.
Jaarvergadering VSW
1. Opening door Agnes van Zoelen, voorzitter van de VSW
2.	Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 20 mei 2015
zie pagina 6 – 7
3.	Jaarverslag 2015
zie pagina 10 - 11
4.	Jaarrekening 2015, verslag van de financiële commissie en
begroting 2016
zie pagina 8 - 9
5. Benoeming van de financiële commissie 2016
6. Bestuursverkiezing
	Statutair aftredend is de penningmeester Piet van der Veen.
Hij heeft zich voor een nieuwe termijn herkiesbaar gesteld.
7.	Wat verder ter tafel komt / Rondvraag;
vragen en opmerkingen van leden
Het jaren dertig huis,
achtergronden, architectuur en karakteristieke elementen,
door Laura Roscam Abbing,
zie pagina 4 - 5

21.10 uur:

PAUZE

21.30 uur:

Het jaren dertig huis
vanuit economisch, maatschappelijk en stedenbouwkundig oogpunt,
door Joost Kingma

22.15 uur

SLUITING.
Na afloop is er gelegenheid nog wat te drinken en over deze avond
na te praten. Tevens is er een stand ingericht, waar u de boeken van
Laura Roscam Abbing en Joost Kingma kunt kopen.

Wijkbehoud: de noodzaak
wordt alleen maar groter!
Als ik terugkijk waarom destijds in 1977 de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud is opgericht dan blijkt die aanleiding nog steeds actueel: een halt toe roepen aan het ongebreideld slopen
van cultuurhistorisch erfgoed in onze wijken. Mede door de inzet van de VSW en onze leden zijn
de nodige panden aan de slopershamer ontkomen en leveren nu een belangrijke bijdrage aan de
kwaliteit en identiteit van onze woonomgeving. Maar nu in het kader van deregulering sloop- en
kapvergunningen merendeels zijn afgeschaft is het nog belangrijker, maar ook lastiger, om te voorkomen dat beeldbepalende objecten verloren gaan. Op dit moment, nu de economie weer aantrekt
en de huizenprijzen weer stijgen, is het helaas financieel aantrekkelijk oude panden te slopen en te
vervangen door nieuwbouw. Daarmee gaat niet alleen karakteristieke bebouwing verloren, maar
ook de beeldbepalende kwaliteit van veel buurten.
Wat kunnen wij als vereniging daaraan doen? Onder andere door actief onze inbreng te leveren
wanneer bestemmingsplannen gewijzigd worden. Als je daarin beeldbepalende objecten een beschermde status kan geven heb je al veel gewonnen. De gebiedscommissie kan ons helpen om onze
inbreng met een zwaarwegend advies van hun kant bij de gemeenteraad in te brengen. En wij hopen ook dat zij die rol willen vervullen. Daarnaast zullen wij een breed draagvlak moeten creëren
bij de mensen en instanties in onze wijk. Alleen als veel mensen onze inzichten ondersteunen kun
je je doel bereiken. We hebben een goed verhaal, maar hoe breng je dat voor het voetlicht. Hoe kun
je mensen interesseren en enthousiasmeren? Het komend jaar willen wij dit actief oppakken door
onder meer onze website actueler en toegankelijker te maken en professioneler vorm te geven, door
te zoeken naar mogelijkheden om de schooljeugd te betrekken, door te kijken of nieuwe vormen
van sociale media zoals twitter en faceboek ons kunnen helpen etc. Wellicht voelt u zich aangesproken om ons hierbij te helpen, wij zouden dat zeer op prijs stellen!
Natuurlijk blijven wij ook doorgaan met onze andere activiteiten, zoals het organiseren van een
excursie, wandelingen in de wijk met deskundige uitleg en het verzorgen van interessante lezingen.
Een goed voorbeeld van dit laatste is de komende ALV met als onderwerp de huizen gebouwd in
de jaren 30. We hebben twee sprekers kunnen aantrekken, die in zullen gaan op de kenmerkende
elementen van deze bouwstijl, zowel van de bouwstijl zelf als van het interieur. Beide sprekers zijn
expert op dit gebied en hebben beiden ook een boek daarover geschreven. Deze boeken kunnen
op deze avond ingezien en eventueel aangeschaft worden.
Zoals u misschien gemerkt hebt proberen we af en toe toe een originele locatie in de wijk voor onze
vergadering te vinden. We waren al een keer in het Plaswijckpark en het Zwarte Plasje, deze keer
hebben we watersportvereniging Aegir bereid gevonden om ons onderdak te geven. Als het weer
een beetje mee zit, zullen we op de AlV van 18 mei kunnen genieten van het mooie uitzicht op de
Bergse Voorplas.
Gezien het programma en de locatie verwacht ik dat het een bijzonder aantrekkelijke avond gaat
worden en ik verheug mij er nu al op om u allemaal weer te ontmoeten.
AGNES VAN ZOELEN,
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voorzitter VSW
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Twee lezingen

De magie van
het jaren ‘30 huis
Jaren ’30 huizen zijn erg populair. Waar in de 17e eeuw het bezit van een
grachtenhuis een statussymbool was voor de geslaagde burger, geldt dat nu
voor het jaren ’30 huis. De doelgroep voor deze ruime wijken met robuuste,
schilderachtige huizen, rijk aan details als glas-in-loodramen, brede
dakoverstekken en prachtige baksteenarchitectuur was aanvankelijk dan ook de
welvarende burgerij uit de hogere middenklasse die buiten de stad wilde wonen.
Maar waarom spreken de architectuur en het woonmilieu nog altijd zoveel
mensen aan? En waarom wordt de jaren ’30 stijl veelvuldig nagevolgd in
moderne buitenwijken?

4De populaire dertigerjaren bouw

Op de Algemene Ledenvergadering van18 mei
houden Laura Roscam Abbing, auteur van het
boek ‘Een jaren dertig huis’ en Joost Kingma,
auteur van het boek ‘De magie van het jaren ’30
huis’, hierover een lezing.
Laura Roscam Abbing houdt haar lezing over
de ‘gewone’ jaren dertig huizen, waarvan er zo’n
800.000 zijn gebouwd. Eerst licht zij kort de
achtergrond van de bouwperiode 1920-1940
toe: welvaart en crisis; woningnood; verkeer,
infrastructuur, planmatige opzet woonwijken,
woningbouw, eisen Woningwet die doorwerken in de bouw:
- bouwtechniek en bouwmaterialen
-	de nieuwe opvattingen over wonen
en wooninrichting
Dan behandelt zij aan de hand van foto’s :
-	architectuurstijlen en karakteristieke
elementen aan het exterieur van deze
huizen
- karakteristieke elementen in het interieur:

- nieuwe vertrekken: badkamer en keuken
Na de pauze houdt Joost Kingma zijn lezing.
Hij zal zich vooral richten op de oorsprong en
de ontwikkeling van het jaren dertig huis vanuit de economische en maatschappelijke trends
die de basis vormden voor de omvang en kwaliteit van de bouw gedurende het Interbellum,
de stedenbouwkundige en architectonische
kenmerken van de wijken, waarom ze zo blijvend aantrekkelijk zijn en het verschil in
waardering en prijs tussen woningen uit die periode en die uit andere bouwperiodes. In zijn
lezing komen aan de orde: de stedenbouwkundige opzet vanuit het tuinstadideaal en de
architectuur die daarbij hoort: vooral twee-onder-een-kappers.

Joost Kingma (1950) promoveerde in 2012 aan
de TU Delft op zijn langjarige stedenbouwkundig onderzoek naar de karakteristieken van
particuliere tuinwijken uit het Interbellum. De
magie van het jaren ’30 huis is daarop gebaseerd.
NORMAN LANGELAAN

Laura Roscam Abbing is cultuurhistorisch onderzoeker van gebouwd cultureel erfgoed, met
name interieurs uit de negentiende en twintigste
eeuw. Zij bereidt een proefschrift voor over de
Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek
J.J.B.J.Bouvy in Dordrecht ( 1850-1926).

Glas-in-lood details
in het interieur
(foto’s Ger van Zoelen)
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Verslag Algemene Ledenvergadering op 20 mei 2015
Jaarverslag 2014
Dit wordt ongewijzigd vastgesteld.

Jaarrekening 2014 en begroting
2015

Er dreigde
even wat mis
te gaan
Er dreigde even wat mis te gaan met de organisatie van deze ledenvergadering,
toen bleek dat de voorzitter van de gebiedscommissie HillegersbergSchiebroek, Jaco de Hoog, die was uitgenodigd om te komen vertellen over
zijn ervaringen met 1 jaar gebiedscommissie, net een week voor de
vergadering zijn functie moest neerleggen. Gelukkig kon zijn opvolger, Henk
Kamps, op het laatste moment toch nog een half uur in zijn agenda
vrijmaken. Hoewel hij zich op deze korte termijn uiteraard niet had kunnen
voorbereiden op het afgesproken onderwerp, werd het toch een geslaagde
kennismaking met de nieuwe voorzitter van de gebiedscommissie.
Maar voor het zover was, moest natuurlijk het “officiële” gedeelte van de
agenda worden afgehandeld.
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Opening

Verslag ALV van 4 juni 2014

Voorzitter Agnes van Zoelen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Zij
deelt mee, dat de agenda enigszins is gewijzigd
in verband met andere afspraken van Henk
Kamps: meteen na de afhandeling van het officiële gedeelte is de pauze en de vergadering
wordt voortgezet zodra de heer Kamps is gearriveerd.

De secretaris deelt mee, dat het bestuur op basis van het in deze vergadering verleende
mandaat het werkgebied van de VSW in het
schildjesreglement als volgt heeft omschreven:
“het in de gemeente Rotterdam gelegen gebied
Hillegersberg-Schiebroek”. De vergadering
vindt dit prima en stelt het verslag vervolgens
ongewijzigd vast.

Penningmeester Piet van der Veen geeft een
toelichting. Financieel was het een goed jaar,
mede dank zij de bijdragen van de leden in het
algemeen en een eenmalige schenking van één
der leden in het bijzonder. Bovendien was begroot, dat dit jaar een boek over de scholen in
ons gebied verschijnen, maar dat is verschoven
naar volgend jaar en dan worden de hiervoor
begrote kosten pas gemaakt.
De heer Van Lieshout vraagt, waarom er nu
opeens projectkosten voor het Baarhuisje in
de jaarrekening en begroting staan vermeld,
terwijl daar eerder geen sprake van was. De
penningmeester licht toe, dat het bestuur vorig jaar reeds kosten heeft begroot voor de
restauratie van de begraafplaats en dat hij deze
voor de overzichtelijkheid nu heeft onderscheiden van de beheerskosten voor
onderhoud en exploitatie.
Het aantal leden is in het verslagjaar gedaald
van 736 naar 695. Dertig daarvan zijn door de
vereniging zelf geschrapt, omdat zij twee jaar
geen contributie hadden betaald. De heer
Oskamp vraagt of de vereniging deze mensen
nog een brief stuurt, voordat hun lidmaatschap
wordt opgezegd. Dat heeft de penningmeester g edaan en bovendien hebben
bestuursleden geprobeerd hen persoonlijk te
bellen. Sommigen beloofden de contributie
snel over te maken, maar meestal is daar weinig van terecht gekomen.
Verschillende leden opperen suggesties om nieuwe leden te winnen. Mevrouw Van Harskamp

Nu de restauratie van het baarhuisje
vrijwel voltooid is, gaat de aandacht
naar het kerkhofje

denkt aan het actief benaderen van nieuwe bewoners, de heer Van Stiphout adviseert actief in
de bladen in de wijk te publiceren en te kijken
welke groepen voor de VSW interessant zijn en
de heer Carlier pleit voor projecten, die de mensen meer aanspreken en waarmee we kunnen
laten zien waar we mee bezig zijn. De heer Van
Arkel wil weten of de VSW al erkend is als
ANBI. Dit is nog niet het geval.
De financiële commissie heeft de boeken van
de penningmeester onderzocht en geconcludeerd, dat de administratie een getrouw beeld
geeft van de stand der vereniging. Met een
compliment aan de penningmeester adviseert
de commissie aan de vergadering de jaarrekening vast te stellen en de penningmeester
decharge te verlenen van zijn beleid. Met een
luid applaus neemt de vergadering dit advies
over. Vervolgens wordt de begroting 2015 op
overeenkomstige wijze vastgesteld.

Benoeming financiële commissie 2015
De heer Van Blitterswijk is statutair aan de
beurt af te treden. De voorzitter dankt hem
voor de diensten die hij aan de vereniging heeft
bewezen. Hij wordt opgevolgd door mevrouw
I. Koedam. De financiële commissie 2015 bestaat dus uit de heer Van Heijningen, de heer
Gooszen en mevrouw Koedam.

Bestuursverkiezing
De aftredende bestuursleden Agnes van
Zoelen (voorzitter), Hans Mani en Wim
Meijer worden allen bij acclamatie herkozen.

Wat verder ter tafel komt
Mevrouw Van Harskamp deelt mee, dat het gemeentelijk monument de Christus Koningkerk
wordt verkocht aan een projectontwikkelaar,
die er appartementen in wil bouwen. Zij vraagt
of het mogelijk is dat de bewonersorganisatie
en de VSW samenwerken om toe te zien op de
zorgvuldigheid. De voorzitter zegt, dat de
VSW graag wil meedenken, maar dat we tevoren goed moeten afspreken, hoe die
samenwerking er uit ziet. Wij kunnen onze onafhankelijkheid niet ter discussie stellen.
De heer Oskamp dankt het bestuur voor zijn
inzet in het afgelopen jaar. De vergadering on-

dersteunt dit met een warm applaus.
De voorzitter memoreert dat Wolfgang Skoda
is overleden. Hij was altijd wat stil op de achtergrond, maar hij heeft onder meer een schat
aan foto’s voor de VSW gemaakt, die we nog
steeds gebruiken.
De heer van Holst deelt mee, dat hij heeft vernomen, dat ook het voortbestaan van de
Oranjekerk ter discussie staat. Op 7 juli houdt
hij daar een lezing.

De gebiedscommissie
Na de pauze heet de voorzitter Henk Kamps
welkom, die net een week geleden tot voorzitter van de gebiedscommissie is gekozen. Toen
de gebiedscommissie een jaar bestond, heeft
zij haar functioneren geëvalueerd en in meerderheid besloten van voorzitter te wisselen.
Henk Kamps vindt dat er nog weinig redenen
zijn om tevreden terug te kijken. Aan de ene
kant moeten de clusters van de gemeente (ongeveer wat vroeger de gemeentelijke diensten
heette) zich nog instellen op de samenwerking
met de gebiedscommissies. Hierdoor moet de
commissie soms lang wachten op een reactie
op vragen en adviezen. Aan de andere kant is
de commissie ook nog te weinig zichtbaar geweest in het gebied.
De commissie heeft tot taak de ogen, de oren
en de stem te zijn van het gebied naar het college van B&W en de gemeenteraad. De
gebiedsdirecteur is de secretaris van de commissie en hij heeft doorzettingsmacht naar de
clusters. Waarschijnlijk komt in HillegersbergSchiebroek binnenkort een nieuwe
gebiedsdirecteur.
Niet alle onderdelen van het gebiedsplan zijn
door de Coolsingel goedgekeurd. Dit wordt
nog geconcretiseerd in een uitvoeringsprogramma; hierover krijgt de commissie nog een
terugkoppeling van de clusters. De commissie
beraadt zich hoe zij hierover met de burgers
kan communiceren.
Chris Mast vraagt, waarom de voorzitterswisseling zich achter gesloten deuren heeft
afgespeeld. Kamps antwoordt, dat het hier om
personen ging en dat de commissie niet wilde
dat er personen beschadigd zouden raken.
Jack Fens informeert naar het budget van de

commissie. De commissie heeft een budget
voor participatie en vier ton voor bewonersinitiatieven. Ook verenigingen kunnen daar
een aanvraag voor indienen.
De voorzitter dankt Henk Kamps voor zijn
bereidheid tijd vrij te maken voor de VSW en
zegt uit te zien naar een grondiger gedachtewisseling. Kamps toont zich hiertoe graag
bereid en vraagt de VSW nu alvast na te denken over een nadere onderbouwing waarom
het Wolfert-Dalton-college behouden moet
blijven.

Rond het Baarhuisje
Bestuurslid Hans Mani vertelt, dat nu de restauratie van het Baarhuisje zelf inmiddels wel
is voltooid, de aandacht zich heeft verplaatst
naar de begraafplaats. Tot 1902 werden de doden van Schiebroek (rond 1900 een dorp met
+ 380 inwoners) begraven in Overschie. Toen
dit niet langer mogelijk was, omdat Overschie
de ruimte zelf nodig had, kocht de gemeente
Schiebroek grond aan van de weduwe Nicolaas
voor 2 gulden per vierkante meter + het recht
op een eeuwigdurend graf. Nadat de gemeente Schiebroek in 1941 door Rotterdam werd
geannexeerd, werden de Schiebroekse doden
begraven op de begraafplaats Crooswijk. Wie
een eigen graf had gekocht kon tot 1951 nog
in Schiebroek worden begraven. Een derde van
degenen die hier begraven liggen was jonger
dan twee jaar. Dank zij de Registers van de
Begravenen kon Mani achterhalen wie waar
begraven ligt. VSW-lid Chris Mast haalde het
bestek boven water en de heer Kranendonk
beschreef de geschiedenis van het geslacht
Nicolaas, waaronder die van de begraafplaats.
De VSW maakt dankbaar van deze informatie gebruik om het kleine begraafplaatsje zo
goed mogelijk in oude luister te herstellen.
Niet helemaal: door de verbreding van de
Ringdijk ligt een deel van wat vroeger begraafplaats was nu onder het wegdek bedolven.
De voorzitter doet een beroep op een ieder die
nog iets meer weet over de geschiedenis van de
begraafplaats dit aan de VSW te melden; zij
dankt alle aanwezigen voor hun belangstelling
en sluit de vergadering.
MARIUS HEIJENK

secretaris
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Jaarrekening 2015 en begroting 2016

Toelichting Jaarrekening 2015 en
Begroting 2016

VERLIES- EN WINSTREKENING ( €)

Realisatie 2015

Realisatie 2014

Begroting 2015

Realisatie 2015

Begroting 2016

Totaal

12.832,80
650,00
65,00
2.077,50
1.036,27
1.445,70
0,00
835,48
18.942,75

12.000,00
600,00
100,00
0,00
1.000,00
1.500,00
0,00
500,00
15.700,00

12.592,52
135,00
105,00
0,00
1.219,47
958,00
0,00
384,50
15.394,49

11.500,00
150,00
100,00
0,00
700,00
1.500,00
0,00
500,00
14.450,00

Totaal

1.007,99
2.437,05
2.257,75
4.284,85
967,15
1.035,20
1.191,07
12,50
200,00
605,00
500,00
14.498,56

1.000,00
2.500,00
2.000,00
4.500,00
1.200,00
1.100,00
1.500,00
500,00
200,00
600,00
600,00
15.700,00

937,12
695,15
971,77
4.581,23
1.285,71
759,95
1.339,68
0,00
9.296,72
477,66
0,00
20.344,99

1.000,00
1.400,00
1.650,00
4.500,00
1.500,00
1.000,00
1.500,00
500,00
200,00
3.000,00
600,00
600,00
17.450,00

Saldo

4.444,19

0,00

-4.950,50

-3.000,00

31-12-2012

31-12-2013

31-12-2014

31-12-2015

Totaal

79.191,13
0,00
79.191,13

95.798,56
0,00
95.798,56

100.853,43
105,00
100.958,43

95.352,25
0,00
95.352,25

Totaal

24.153,74
35,00
0,00
694,31
54.308,08
79.191,13

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

40.349,67
16,00
2.500,00
714,68
57.378,08
100.958,43

43.737,89
75,00
2.500,00
0,00
49.039,36
95.352,25

BATEN
Contributie leden
Bijdrage donateurs
Bijdrage buitengewone leden
Schenkingen
Rente
Verkoop boeken
Bijdragen restauratie hek bgr.pl.
Overige baten

LASTEN
Bestuurskosten
Baarhuisje beheerskosten
Baarhuisje projectkosten
Drukwerk ledencontact
Vergaderkosten
Onkosten commissies
Administratiekosten
Promotie activiteiten
Productiekosten
Website ontwikkelkosten
Diversen
Onvoorzien

BALANS
ACTIVA
Giro, Banken
Nog te ontvangen rekeningen

PASSIVA
Reservefonds
Vooruitontvangen contributies
Reservering lustrum
Nog te betalen
Publicatiefonds

2015 is in financieel opzicht voor de VSW een
goed jaar geweest. Weliswaar laat de Verlies-en
Winstrekening een verlies zien van € 4.950,50,
maar dit verlies wordt veroorzaakt door de
productie van het scholenboek en de uitgave
ervan in november; wel verwacht, maar niet
begroot.
De inkomsten waren conform de begroting.
De totaal ontvangen Leden Bijdrage bedroeg
€ 13.184,52 t.o.v. € 13.200,00 verwacht (nb. de
Overige baten zijn daarbij met € 32,50 verminderd: geen ledenbijdrage). De ontvangen Rente
was wat hoger (+€ 219,47), de opbrengst
Verkoop boeken aanzienlijk lager (- € 542,00).
De uitgaven – zonder de Productiekosten van
het scholenboek (€ 9.296,72) – waren veel
lager dan begroot. De begrote Beheers- en
Projectkosten rondom Baarhuisje en begraafplaats werden bij lange na niet gehaald (samen
€ 1.666,92 t.o.v. € 4.500,00). Verder vielen de
Kosten voor commissies en Administratie en
de Diverse en Onvoorziene uitgaven erg mee
(- €1.222,71), terwijl de overige kosten
(Bestuurskosten,Drukwerk ledencontact en
Vergaderkosten) goed in overeenstemming
(+ €104,06) met de begroting waren. De productiekosten “Dit is mijn school” waren zoals
genoemd niet begroot.
Vorig jaar is een aanpassing gerealiseerd van de
indeling van de lasten kolom. Daarom is het
nu mogelijk om wat meer inzicht te geven in
de hoogte van verschillende uitgaven. De
Vergaderkosten bv. bestaan vooral uit de
onkosten van de Algemene Leden Verga
deringen in voor-en najaar, ca. € 1000. De post
Drukwerk ledencontact bevat de februari
brief (€ 570), Tussen Wilgenplas en Rotte
(april, oktober: € 3.600) en verder porti, briefpapier en enveloppes (samen zo ‘n € 400). De
Administratiekosten: kosten ledenadministratie (€ 1.140) en bankkosten ( € 200). In de post
Diversen zijn contributies( € 100), excursie-

kosten (€ 270) en zondagochtend wandelingen
(€ 100) opgenomen. In de Bestuurskosten en
de Onkosten commissies zijn de gebruikelijke
kosten voor het laten draaien van de vereniging opgenomen (organisatiekosten ca. € 190,
postbus € 210, computerkosten € 125, aanspraakelijkheidsverzekering voor bestuur en
leden € 180 en de jaarlijkse bijeenkomst van
bestuur en commissies € 1.000. Tenslotte het
scholenboek: redactie € 1.500, ontwerp/vormgeving/ voorbereiding druk € 2.660, drukken
en inbinden € 5.080, diversen € 50.
Evenals vorige jaren nam het ledenbestand
weer af door verhuizing, opzegging door het
lid of door het bestuur, of door overlijden;
totaal 46. Er meldden zich 4 nieuwe leden aan.
Eind 2015/begin 2016 bedroeg het aantal
leden 694.

Balans per 31 december 2015
Het jaar 2015 is afgesloten met een negatief
saldo van € 4.950,50 als gevolg van de uitgave
van het scholenboek. De kosten daarvan
(€ 9.296,72) worden ten laste gebracht van het
Publicatiefonds, waaraan tegelijkertijd de opbrengst van de boeken verkoop (€ 958,00)
wordt toegevoegd. Het Publicatiefonds neemt
daardoor af met € 8.338,72 tot € 49.039,36.
Het Reservefonds neemt daarentegen toe met
€ 3.388,22. Immers het negatieve saldo is
volledig ten laste gebracht van het Publicatie
fonds, wat op zijn beurt weer verhoogd is met
het bedrag van de boeken verkoop. Voor het
Reservefonds blijft derhalve over: € 9.296,72
- € 4.950,50 - € 958,00 = € 3.388,22. Het
Reservefonds is daarmee toegenomen tot
€ 43.737,89.

tingen van de VSW zoals kantoormeubilair en
– apparatuur, boeken etc. Deze bezittingen
worden in het jaar van aanschaf afgeschreven.

Begroting 2016
De begroting is gebaseerd op de financiële
realisaties van de laatste jaren, met aanpassingen daar waar nodig.
De inkomsten worden zo’n € 1000 lager begroot vanwege het afgenomen ledental en de
lagere bankrente. De verkoopopbrengst van
boeken wordt hoger ingeschat i.v.m. het eind
vorig jaar nieuw verschenen boek “Dit is mijn
school”.
De kosten voor de meeste activiteiten zijn
vergelijkbaar met die van vorig jaar. De productiekosten zijn tot de gebruikelijke
teruggebracht. Aangepast zijn de kosten voor
Beheer Baarhuisje en begraafplaats, evenals die
voor het Project (herinrichting en restauratie
van de Begraafplaats).
Nieuw op de begroting is een bedrag van
€ 3000,00 voor de ontwikkelkosten van een
nieuwe website. Door dit voornemen van het
bestuur sluit de begroting op een tekort van
€ 3000,00. Voor de financiering daarvan zal een
beroep gedaan worden op het Reservefonds.
PIET VAN DER VEEN,

penningmeester

Onder Passiva zijn de vooruit ontvangen contributies opgenomen en de reservering voor
het lustrum in 2017.
Op de Balans zijn niet opgenomen de bezit-

©dp VSW
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VSW-jaarverslag 2015
Bestuur en leden
In de samenstelling van het bestuur kwam in
2015 geen verandering: Agnes van Zoelen
(voorzitter), Marius Heijenk (secretaris), Piet
van der Veen (penningmeester), Hans Mani,
Norman Langelaan, Jack Fens en Wim Meijer.
De algemene ledenvergadering werd op 20 mei
weer “gewoon” in Lommerrijk gehouden, nadat we de jaren hiervoor te gast waren geweest
bij jubilerende trekpleisters in ons gebied, als
het Plaswijckpark en zwembad Het Zwarte
Plasje. Tijdens deze vergadering maakten de
leden kennis met de nieuwe voorzitter van de
gebiedscommissie, Henk Kamps. Deze vertelde, dat de commissie, die nu net een jaar
bestaat, nog druk doende was zich een plaats
te verwerven in het spanningsveld tussen het
fungeren als ogen, oren en stem van het gebied,
de besluitvorming aan “de Coolsingel” en de
uitvoering door de verschillende “clusters” van
de gemeente Rotterdam. Hij beloofde in ieder
geval zijn best te doen de activiteiten van de
commissie meer zichtbaar te maken en het
contact met de bewoners te verbeteren.
Hierna vertelde bestuurslid Hans Mani over
zijn onderzoek naar de begraafplaats aan de
Ringdijk. Het bestek, het Register van
Begravenen en de geschiedenis van het geslacht Nicolaas (van wie de toenmalige
gemeente Schiebroek ooit de grond voor de
begraafplaats kocht) zijn in ieder geval boven
water gekomen; op basis hiervan kan de VSW
verder met het ontwikkelen van plannen om
de begraafplaats zoveel mogelijk in oude luister te herstellen.
Ook de openbare najaarsvergadering op
18 november vond plaats in Lommerrijk.
Hanneke Oosterhoff sprak over de wederopbouw aan de hand van haar proefschrift over
de stedenbouwkundige Lotte Stam-Reese, die
een grote invloed heeft gehad op de wederopbouw in Rotterdam. Verder werd tijdens deze
bijeenkomst een nieuwe VSW-publicatie gepre
senteerd en de oorkonde voor een schildje
uitgereikt. Hier leest u meer over verderop in
dit verslag.
In het verslagjaar had het bestuur een gesprek
met het bestuur van Histories Hillegersberg.
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Afgesproken werd elkaar op de hoogte te houden en waar mogelijk te ondersteunen. Deze
afspraak kreeg meteen al praktisch gevolg toen
een deel van het Hillegonda-monument in
Hillegersberg werd gestolen. De VSW en de
Stichting Berg en Broek op initiatief van
Histories Hillegersberg maakten het mede
mogelijk dit monument te restaureren.
De VSW heeft zich samen met anderen verzet tegen het voorgenomen besluit een groot
stuk van de Meidoornweide in te richten als
parkeerplaats voor het Plaswijckpark. Dit heeft
in ieder geval tot resultaat gehad, dat de gemeente inmiddels andere mogelijkheden
bestudeert. Een definitieve oplossing is nog
niet gevonden.
De VSW heeft via brieven aan het college,
Bureau Monumenten en het Historisch
Genootschap Roterodamum geprobeerd het
college ervan te overtuigen, de sloop van de
Wolfert-Dalton-school aan de Argonautenweg
(het voormalige Caland-college) te voorkomen. In het verslagjaar werd hier nog geen
besluit over genomen.
In 2015 kwam de gemeente met een nieuw bestemmingsplan Molenlaankwartier. De VSW
heeft hierop een zienswijze ingediend, waarin
staat dat wij blij zijn, dat hierin de cultuurhistorische waarden van dit gebied erkend
worden. Wel vindt de VSW het jammer, dat
hierbij alleen is gekeken naar de zogenaamde
“historische linten” en dat daardoor niet alle
beeldbepalende elementen in beeld komen.
Deze reactie werd ook naar de gebiedscommissie gestuurd, die onze argumenten in zijn eigen
advies verwerkte.
De VSW heeft een brief gestuurd naar het
college van B&W om te vragen hoe het staat
met de toezegging dat bij de komende herziening van het bestemmingsplan Kern en
Plassen rekening gehouden zal worden met
het burgerinitiatief van enkele jaren geleden.
Tot onze geruststelling antwoordde het college, dat deze toezegging onverkort van
kracht blijft.
Aan de terugloop van het ledental kon in het
verslagjaar helaas nog geen halt worden toegeroepen.

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 waren: Jan van
Arkel, Jannes Mulder, Gert Jan te Velde, Karel
Fibbe, Rob Limburg, Norman Langelaan en
Hans Mani. Jan Vermaak steunde de commissie met zijn fotowerk.
Verreweg de meeste werkzaamheden van deze
commissie bestonden in het verslagjaar uit het
samenstellen van het boekje over de scholen,
dat uiteindelijk de titel zou krijgen: “Dit is
mijn school”. Tijdens de openbare vergadering
op 18 november werd dit aan het publiek gepresenteerd. Alle schoolgebouwen die in
Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge bestaan of bestaan hebben zijn hierin opgenomen
met een foto en een korte beschrijving. In een
algemeen hoofdstuk wordt de ontwikkeling
van de scholenbouw geplaatst in de context
van de pedagogische, architectonische en stedenbouwkundige opvattingen in de tijd dat
deze scholen verrezen. In het boek zijn tevens
enkele wandelingen opgenomen, die de verschillende scholen in een bepaald wijk met
elkaar verbinden. Wethouder Hugo de Jonge
van onderwijs werd bereid gevonden een persoonlijk voorwoord in het boek te schrijven.

Commissie Promotie en Voorlichting
Deze commissie bestond in het verslagjaar uit
Hilde Vaatstra, Wil Baghuis, Ank Breugem,
Marijke Zoetemeijer, Ivonne Koedam, Jola
Boddé, Jaap van Klaveren, Axel de Boer en
Wim Meijer. De commissie verzorgde een
stand met publicaties bij VSW-bijeenkomsten
en op open monumentendag bij het
Baarhuisje. Het jazz-festival Hillegersberg ging
in 2015 niet door, zodat onze traditionele aanwezigheid daar dit jaar geen doorgang kon
vinden. Bestuur en commissie zoeken naar mogelijkheden de VSW op meer en andere wijzen
aan het publiek te presenteren. Jan Vermaak
hield de website up-to-date.
Daarnaast organiseerde de commissie voor ieder die binnen de VSW actief is een gezellige
nieuwjaarsbijeenkomst in het clubgebouw van
Aegir. De commissie regelde de verzending van

de februaribrief en zorgde, bijgestaan door een
grote schare bezorgers, dat ons periodiek
“Tussen Wilgenplas en Rotte” op tijd bij de leden werd bezorgd.
Op 14 november organiseerde de commissie
een geslaagde excursie naar het trammuseum
in de oude tramremise aan de Kootsekade.
Ruim 40 leden kregen daar een interessante
rondleiding van gedreven vrijwilligers, die één
ding met de VSW gemeen bleken te hebben:
de zorg om het behoud van het erfgoed.
Tot de zomervakantie ging Wil Baghuis door
met haar succesvolle wandelingen door
Hillegersberg-Schiebroek. Bij elke wandeling
waren één of meer VSW-leden aanwezig, die
iets boeiends over de betreffende route te vertellen hadden. Per wandeling sloten zich zo’n
14 - 20 deelnemers aan. Leuk was, dat verschillende van hen zelf ook iets wisten te vertellen
over de buurt, waar men doorheen wandelde,
waardoor iedereen wel iets nieuws opstak.
Volgend jaar zal gekeken worden of deze serie
kan worden voortgezet met de wandelingen
uit het scholenboek.

Publicaties
Deze commissie werd gevormd door Wil
Baghuis en Wim Meijer. De commissie verzorgde weer twee fraaie uitgaven van ons
lijfblad “Tussen Wilgenplas en Rotte”; beide
keren gebaseerd op het thema van de voorjaars- dan wel de najaarsvergadering. Verder
heeft de commissie de commissie S&I ondersteund bij de publicatie van het scholenboek.
In 2015 verscheen een nieuw huis-aan-huisblad in Hillegersberg-Schiebroek onder de
naam Hart van Holland. De VSW mag hierin een eigen rubriek verzorgen, waarbij ervoor
werd gekozen te beginnen met elke maand een
schildjespand centraal te stellen. Dit biedt de
mogelijkheid om zowel iets over de geschiedenis van ons gebied te vertellen als over de
VSW. De artikelen worden maandelijks geschreven door VSW-lid Marijke van Seventer.

Schildjescommissie
Leden van de schildjescommissie waren ook
dit jaar Ton van Hoorn, Kees van Holst en
Tom Remken.
In 2014 waren twee schildjes toegekend; deze

werden in het voorjaar op de betreffende bouwwerken aangebracht. Eén aan het woonhuis van
de familie Verduld aan de Hoge Limiet 75 en
de ander aan het gerestaureerde Boterdorps
Verlaat. Wethouder Joost Eerdmans was bij de
laatste plechtigheid aanwezig om het schildje
persoonlijk vast te lijmen.
In 2015 werd ook een nieuw schildje toegekend: voor de inspirerende en goed in de buurt
passende nieuwbouw van de St. Michaëlschool
aan de Mahlersingel in Hillegersberg.

De financiële commissie
De leden van de commissie, de heren Van
Blitterswijk, Van Heijningen en Gooszen,
hebben de boeken van de penningmeester gecontroleerd en geconcludeerd, dat de
administratie een getrouw beeld geeft van de
stand der vereniging. Het statutair aftredende
commissielid Van Blitterswijk werd opgevolgd
door mevrouw I. Koedam.

De commissie bouwzaken
De bouwcommissie volgde alle aanvragen voor
omgevingsvergunningen in ons gebied met als
doel te voorkomen dat er waardevolle elementen verdwijnen als een vergunning wordt
verleend. Zij bestond uit Karel Fibbe, Jack
Fens, Hans Mani en Norman Langelaan.
Enkele keren moest de commissie constateren,
dat het steeds moeilijker wordt de sloop van
een beeldbepalend pand tegen te houden,
doordat in de huidige Wet Algemene
Bepalingen Omgevingsrecht slechts bescherming wordt verleend, als deze expliciet in het
bestemmingsplan is vastgelegd. Omdat de bestemmingsplannen in ons gebied dateren van
voor dat deze wet in werking trad, had de commissie in de meeste gevallen geen poot om op
te staan om een vergunning aan te vechten.

Onderhoud Baarhuisje en
begraafplaats
De VSW-leden Anton Schrama en Jack
Berkhout hebben dit jaar weer het onderhoud
van de begraafplaats aan de Ringdijk voor hun
rekening genomen.
Geleidelijk werden de plannen tot restauratie
van de begraafplaats verder uitgevoerd. Enkele
grafstenen zijn inmiddels schoongemaakt, an-

Jack Berkhout op
de ladder-in-z’n-hoogste-stand
om de goten van het Baarhuisje
schoon te maken

dere die beschadigd waren zijn weer aan elkaar
gelijmd. Tevens is buitenverlichting aan het
Baarhuisje aangebracht. Op de Algemene ledenvergadering in mei vertelde Hans Mani
over het resultaat van zijn onderzoek naar hoe
de begraafplaats er vroeger heeft uitgezien en
wie er begraven liggen.
De VSW bestaat dank zij de inzet van alle vrijwilligers die hun bijdrage leveren, als
bestuurs- of commissielid, bij het onderhoud
van de begraafplaats, als bezorger van Tussen
Wilgenplas en Rotte of als “gewoon lid” die
jaarlijks zijn financiële bijdrage overmaakt. Het
bestuur dankt iedereen, die het op deze manier
de vereniging mogelijk maakt zich in te zetten
voor het behoud van wat in ons gebied van
waarde is.
MARIUS HEIJENK

secretaris
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Aanvullingen en verbeteringen

Op pagina 54 zijn in de opschriften op de foto’s de straten verwisseld: de oorspronkelijke
dorpsschool staat aan de Terbregseweg en
de uitbreiding met nieuwe entree aan de
Ommoordse weg. Gelukkig staat het in de
tekst en in het onderschrift op pagina 14 wel
goed.

Reacties op
‘Dit is mijn school’

Chris Mast wees ons er op dat op pagina 68
bij de voormalige bewaarschool aan de
Hoofdlaan 39-43 ten onrechte het bouwjaar
1922 staat vermeld. Dat moet 1934 zijn. De
architect was Russcher, die ook de nabij gelegen school aan de Koraalstraat ontwierp.

November 2015 was het dan eindelijk zover. Na twee jaar inventariseren,
discussiëren, fotograferen en archiveren was het boekwerkje over de
scholenbouw in Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge gereed. Liefst
vijfenvijftig locaties zijn beschreven en in foto’s vastgelegd: een rijke oogst!
Bij de presentatie van het boek waren we er ons
van bewust dat we niet volledig en foutloos
konden zijn. Daarom hebben we de lezers gevraagd de nog blanke pagina’s 106 en 107 te
gebruiken voor aanvullingen en verbeteringen
en deze aan ons door te geven. Hierbij een
overzicht van de tot nu toe ontvangen reacties:
Bert Schipper meldt ons dat op pagina 23 ten
onrechte vermeld staat dat de in 1885 gebouw-

Komen

Terwijl de marathonlopers hijgend door de stad liepen,
hield de hechte bewonersv ereniging Terbregge’s
Belang zondag 10 april een fototentoonstelling over
de geschied enis van het nabijgelegen Ommoord.
“Komen jullie ook”, was de vraag aan de VSW.
Natuurlijk waren we die zondag in het onderkomen
van de speeltuin present, uiteraard met onze trots: het
nieuwe scholenboekje Dit is mijn school. Dat bleek een groot succes. Maar niet alleen de
scholenboekjes gingen grif van de hand, ook andere uitgaven van de VSW werden gekocht.
Het was zoals altijd de moeite waard geweest om naar het gastvrije Terbregge te gaan.

jullie

ook?

De tafel van de VSW in Terbregge
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de school in de Bergse Dorpsstraat op de
plaatst stond waar nu de ‘Van den Assem’
schoenenwinkel is. Dit moet zijn tegenover
huisnummer 42, en wel op de plek waar nu de
flats staan waarin onder andere Pauw mode zit.
Luuk de Boer wijst ons op een foutieve archi
tectenvermelding bij de American International
School of Rotterdam op pagina 47. Hij is in
1994 bij de stichting van het gebouw betrokken geweest als projectleider voor Kraaijvanger
Architecten en heeft zelf de uitbreiding in
2002 ontworpen.
Mevrouw Lia Verschuren - van ’t Klooster uit
Waasmunster in België was verrukt over het
boekje, maar teleurgesteld dat haar school niet
wordt genoemd. Zij heeft vroeger op de
Agnesschool gezeten aan de Grindweg, waar
nu de op pagina 49 beschreven Toorop-Mavo
staat. In het boekje is wel sprake van een Sint
Agnesschool op die plek, maar dat was een
ULO. Volgens haar is er ook een rooms-katholieke lagere school voor meisjes geweest,
complementair aan de Sint Liduinaschool
voor jongens. Deze Agnesschool zou rond
1960 verhuisd zijn naar het schoolgebouw aan
het Midaspad 1, die op pagina 30 en 31 van
het boekje wordt beschreven. Wie weet hier
meer over te vertellen?

Bert Schipper tenslotte wees ons er op dat op
pagina 90 de Adrianalaan niet vernoemd is
naar de echtgenote van de bouwer Hendriks.
De Adrianalaan bestaat namelijk al sinds 1920
en niet vanaf de dertiger jaren toen Hendriks
er ging bouwen. Het gedeelte Adrianalaan vanaf de Kastanjesingel tot voorbij de Lindesingel
is vanaf 1921 door Hibex bebouwd. De boer
Johannes Ruis, die zijn boerderij had waar nu
ongeveer de Lindesingel is, had bij de verkoop
van zijn grond vermeld dat hij graag zag dat de
laan waar men van plan was te gaan bouwen
naar zijn vrouw Adriana van Beek vernoemd
zou worden. En aldus geschiedde.
Edward Sterenborg schreef: “Mijn kennis uit
de praktijk van het gebied gaat slechts terug
tot 1992, het jaar dat ik in HillegersbergSchiebroek kwam wonen. Toch ken ik nog een
voormalig schoolgebouw dat in het boekje
ontbreekt, te weten de synagoge vlakbij de
Mozartlaan, een voormalige kleuterschool die
is opgegaan in de basisschool Eduard van
Beinum. Er zullen er nog vast meer zijn, maar
dat laat onverlet dat we een prachtig overzicht
hebben, wat heet een standaardwerk voor HiS
waar ik in ieder geval erg trots op ben en blij
dat ik het tot mijn collectie mag rekenen.”

De voormalige bewaarschool aan de
Hoofdlaan is niet in 1922 gebouwd maar in
1934. De architect was Russcher

De American International School of
Rotterdam is ontworpen door Kraaijvanger
Architecten. Luuk de Boer is de architect van
de uitbreiding in 2002

Bij de oude foto’s van de dorpsschool in
Terbregge zijn de onderschriften verwisseld.
Het oude gedeelte van de school staat aan
de Terbregseweg, de uitbreiding aan de
Ommoordseweg.

Wilt u ook reageren op het boekje ‘Dit is mijn
school’ met aanvullingen of verbeteringen laat
het ons dan weten via een e-mail aan vswhst@
hotmail.com of stuur uw reactie op naar VSW,
Postbus 35054, 3005 DB Rotterdam. Met z’n
allen weten we meer (en beter)!
HANS MANI
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Bestemmingsplan Molenlaankwartier en Lage Limiet

IS DE VSW- ZIENSWIJZE ONGEGROND?
Nu in het kader van de deregulering sloop- en
kapvergunningen zijn afgeschaft, dreigen veel
beeldbepalende objecten verloren te gaan.
Zeker nu, bij de aantrekkende economie en
stijgende huizenprijzen, is het financieel
interessant oudere panden te slopen en door
nieuwbouw te vervangen. Daarmee gaat niet
alleen karakteristieke bebouwing verloren,
maar ook de beeldbepalende kwaliteit van
hele buurten. Het is dan ook van groot belang
deze beeldbepalende panden te behouden.
In het Molenlaankwartier zijn de
beeldbepalende panden grofweg in vier
bouwperioden te onderscheiden: de oudste
bebouwing langs de historische linten, de
populaire jaren dertig buurten, de naoorlogse
wederopbouwperiode en de meer recente
moderne villawijken. Gezamenlijk bepalen zij
de identiteit en kwaliteit van het
Molenlaankwartier. Vanaf 2012 moeten in
nieuwe bestemmingsplannen de
beeldbepalende panden worden vastgelegd
met de dub belbestemming ‘Waarde
Cultuurhistorie’. Deze dubbelbestemming
werpt een drempel op tegen sloop, vanuit het
standpunt dat sloop alleen wordt toegestaan
als technische, economische of
maatschappelijke overwegingen zwaarder
wegen dan de wens tot behoud. Daarbij moet

een nieuw bouwplan rekening houden met de
cultuurhistorische waarde van de omgeving.
Helaas is bij het vastleggen van
beeldbepalende panden in het nieuwe
ontwerp bestemmingsplan alleen de oudste
bebouwing langs de historische linten
opgenomen. Niet omdat alleen daar
beeldbepalende objecten zijn, maar omdat de
gemeentelijke onderzoeksprioriteiten liggen
bij de binnenstad, het ‘Hart van Zuid’ en de
negentiende-eeuwse stadswijken. Dat heeft
als gevolg dat alle overige beeldbepalende
panden in het Molenlaankwartier de komende
tien jaar vogelvrij worden verklaard. En
daarmee kunnen gebiedskwaliteiten
onherstelbaar worden aangetast.
De VSW heeft in haar zienswijze op het
ontwerp bestemmingsplan bezwaar
aangetekend tegen deze gang van zaken. Wij
hebben in 2012 een uitgebreide inventarisatie
uitgevoerd naar de kwaliteit van alle objecten
in Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge. Als
hulp bij het inventariseren van beeldbepalende
panden heeft de VSW deze kennis aan de
gemeente ter beschikking gesteld. De
gemeente is echter nog niet in voldoende
mate overtuigd dat de inventarisatie volledig
is. Zij acht het best mogelijk dat dit wel het
geval zal zijn, maar daarvoor wil zij eerst zelf

UITNODIGING BOOTTOCHT

het gebied laten onderzoeken. En omdat de
gemeente op dit moment niet zelf aanvullend
onderzoek doet, beoordeelt de gemeente de
VSW zienswijze als ‘ongegrond’.

Deugt niet
Naar onze mening deugt die redenering niet.
Inhoudelijk wordt door de gemeente de
zienswijze, dat ook beeldbepalende panden
buiten de historische linten moeten worden
gewaardeerd, niet bestreden. Integendeel. Het
behoud en inzet van cultuurhistorisch erfgoed
is één van de kernbeslissingen uit de
Stadsvisie Rotterdam 2030. Vanuit dat
gegeven kan onze zienswijze dus onmogelijk
als ongegrond worden verklaard. Maar omdat
de gemeente kennelijk niet voldoende tijd en/
of geld beschikbaar heeft wordt dit nu toch
gedaan.
Ondertussen is er al veel tijd verloren gegaan.
Tijd die goed besteed had kunnen worden om
de beeldbepalend panden in het hele
bestemmingsplan beter in beeld te brengen.
Vooral de meest kwetsbare vooroorlogse
panden in het gebied dienen de komende tien
jaar voldoende beschermd te worden. Het
aanbod van de VSW om de gemeente hierbij
te helpen geldt nog steeds.

BOOTTOCHT
OVER
DE PLASSEN
1JULI 2016
De VSW heeft op de
avond van 1 juli de Plaswijckboot + kapitein gereserveerd. De
rondvaartboot maakt dan een tochtje van zo’n kleine anderhalf uur
over de voor- en achterplas. Aan boord wordt informatie gegeven
over hetgeen er te zien is. Leden zijn van harte uitgenodigd.
Afgevaren wordt om 19.00 uur. De kosten bedragen € 5,- per
persoon. Betaald kan worden op de boot.

Om te weten op hoeveel belangstellenden gerekend moet worden,
zouden we het op prijs stellen als u even opgeeft dat u wilt meevaren.
U kunt dit doen door liefst vòòr 21 juni 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 vrijdag 1 juli om 19.00 uur in het Plaswijckpark.

HANS MANI

De Jacob Marisschool: Geen beeldbepalend pand?

De VSW zoekt:

BESTUURSLID/VRIJWILLIGER PR EN
COMMUNICATIE
De VSW zet zich al bijna 40 jaar in voor het
behoud en herstel van gebouwen of
locaties in Hillegersberg-Schiebroek die
stedenbouwkundig, cultuur-historisch of
architectonisch van belang zijn.
De vereniging inventariseert wat het
behouden waard is, publiceert daarover in
boeken en tijdschriften, verzorgt lezingen,
bijeenkomsten en excursies en beloont
mensen die het goede voorbeeld geven met
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een oorkonde en een schildje. Verder volgt de
vereniging alles wat er gebeurt op het gebied
van de ruimtelijke ordening en mengt zich in
de discussie als waardevolle elementen
verloren dreigen te gaan.
Om meer bekendheid te geven aan het werk
van de VSW is de vereniging op zoek naar
mensen die zich willen inzetten om “het
verhaal van de VSW” naar buiten te brengen.
Bovendien zoeken wij een bestuurslid, die de

activiteiten op het gebied van communicatie
coördineert en de verbindende schakel vormt
tussen het bestuur en de overige vrijwilligers
die zich met PR bezighouden.
Wij zoeken mensen, die de vereniging helpen
activiteiten te ontwikkelen om de VSW op een
positieve en voor diverse doelgroepen
aansprekende manier in de publiciteit te
brengen. En een antwoord te vinden op
ontwikkelingen in de samenleving. Overweg
kunnen met de moderne media is een pré.
Als u hier een paar uur per maand aan zou
willen besteden, of als u iemand kent, die dit
zou kunnen en willen: neem dan contact op
met Marius Heijenk, secretaris van de VSW:
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Gebouwd op
houten palen
Grote delen van de bebouwing in Hillegersberg Schiebroek en Terbregge is
gefundeerd op houten palen. Daar is niks mis mee. Afhankelijk van de
houtsoort en omstandigheden kunnen die honderden jaren lang meegaan.
Maar als de omstandigheden niet meezitten, kunnen die funderingen gaan
rotten. De herstelkosten kunnen dan zo hoog oplopen, dat sloop nog de
enige reële optie is.
De gemeentelijke aandacht lijkt vooral gericht
te zijn op het bestrijden van overlast door te
veel water als na heftige regenbuien straten en
tuinen onder dreigen te lopen. Groene daken
worden gesubsidieerd, waterpleinen en ondergrondse wateropslag worden gerealiseerd. De
overlast van te weinig grondwater lijkt echter
veel minder hoog op de gemeentelijke prioriteitenlijst te staan. Te weinig grondwater zie je
niet en je merkt het pas als het te laat is.

Wat is het probleem?
In het algemeen was het grondwaterpeil redelijk stabiel tot aan circa 2000. Daarna is de
grondwaterstand in een aantal buurten langzaam maar zeker gedaald; op sommige plekken
zelfs met 40 centimeter. Daar waar het grondwater structureel onder het niveau van de
houten paalfundering is gezakt ontstaat houtrot en wordt funderingsherstel noodzakelijk.
De eigenaren van het pand draaien op voor de

Margrietstraat.
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kosten van gemiddeld zo’n 70.000 euro per
pand.
Waardoor de lage grondwaterstand veroorzaakt wordt, is lastig vast te stellen. Genoemd
worden het weglekken van grondwater door
drainagewerking van verouderde rioleringen,
gedempte sloten, defecte huisaansluitingen,
door bemalingen van diep grondwater bij
bouwprojecten, door verlaging van het waterpeil in de plassen en singels, door het
aanbrengen van waterafsluitende bestrating
waardoor regenwater direct via de riolering
wordt afgevoerd.

Wat is er aan te doen?
In de eerste plaats een verdere verlaging van het
grondwater voorkomen door het zoveel mogelijk dichten van lekken. Voor de gemeente is
rioolvervanging in gebieden met funderingsproblemen en een lage grondwaterstand
vervanging van oude riolering een belangrijk
aandachtspunt. In het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is de ambitie vastgelegd om in de
periode tot 2021 in risicogebieden de riolen
die voor 1980 zijn aangelegd te vervangen of
op een andere manier waterdicht te maken. En
hoewel bronbemaling bij bouwprojecten
slechts een tijdelijke invloed heeft op de grondwaterstand zullen daaraan bij vergunningverlening in risicogebieden door het Hoog

heemraadschap strengere eisen gesteld worden.
In de tweede plaats is het zinvol de grondwaterstand te verhogen door extra water toe te
voegen. De gemeente heeft toegezegd bij
straatvernieuwing waterdoorlatende bestrating
toe te willen passen. Ook kunnen er waar mogelijk infiltratie leidingen in de straat worden
gelegd die het grondwater aanvullen met oppervlaktewater vanuit plassen en singels en, bij
te veel grondwater, dit weer afvoeren. En ook
de huiseigenaren kunnen bijdragen aan een
hogere grondwaterstand bij hun woning door
de regenwaterafvoeren van hun woning los te
koppelen van de riolering en het regenwater in
de grond af te voeren.

EN WIE GAAT DAT BETALEN?
De eigenaar is verantwoordelijk voor het onderhoud van zijn of haar woning. Hier valt ook
de fundering onder. De gemeente is niet verantwoordelijk voor funderingsproblemen.
Slechts wanneer de gemeente door werkzaamheden, of het nalaten daarvan, schade heeft
veroorzaakt, kan zij hiervoor aansprakelijk
worden gesteld. Meer informatie is te vinden
op de website van de gemeente: www.rotterdam.nl/waterloket, of mail uw vraag naar
waterloket@rotterdam.nl.
HANS MANI
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Familie Hendriks, bouwers in Hillegersberg en Schiebroek

Niemand wilde hier
toen komen wonen
Jan Cees van Duin is bezig aan een boek over de familie Hendriks,
bouwers en bottelaars. Deze zomer verschijnt het boek. De auteur licht
vast een tipje van de sluier op:
Drie generaties Johannes Hendriks bouwden, tijdens het interbellum, in
Hillegersberg en Schiebroek vele woningen en in de jaren vijftig nog een aantal
huizenblokken aan de Aleyda van
Raephorstlaan. Ook het inmiddels afgebroken markante gebouw “Arcadia”, later
“De Brandaris” geheten, in Schiebroek
werd door hen gebouwd. Op het bedrijventerrein Schiebroek bouwden zij in
1957, onder eigen beheer, een fabriekscomplex voor het familiebedrijf de”
Sunrise-limonadefabriek”. De door
Hendriks gebouwde woonhuizen waren
in Hillegersberg globaal gelegen tussen de
Berglustlaan en het Zwarte Plasje. In
Schiebroek rond de Adrianalaan tussen
de Kastanjesingel en de Meidoornsingel
(zie kaartje).
In de jaren ’20 en ’30 was er een, in de
ogen van nu, heel bijzondere procedure om tot bouwen te komen. De
bouwondernemer moest eerst zelf een
stuk grond verwerven, vervolgens een
stratenplan tekenen, indienen en laten
goedkeuren door de gemeente. Daarna
voor eigen rekening de straten aanleggen en dan mocht er aan die straten
worden gebouwd. Zo deed Johannes
Hendriks Sr.(geb. 1876) het ook. Hij
richtte in 1915 de N.V. Maatschappij
van onroerend goed ‘Vooruitstrevend’
op. Zijn zoon Johannes Hendriks Jzn.
(geb. 1902) en kleinzoon Johannes
Hendriks Jr. (geb. 1929) werden later
ook directeur van deze vennootschap.
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Het was de bedoeling de gebouwde hui- dranken, het exploiteren van meerdere
zen direct te verkopen. Dat viel echter slijterijen en het produceren en botteniet mee omdat bijna ‘niemand’ in len van mineraalwater, siropen en later
Hillegersberg en Schiebroek wilde ko- van limonade. Sunrise limonade was een
men wonen: dat was, vanuit Rotterdam begrip in Rotterdam en omstreken. In
gezien, veel te ver weg. In 1929 brak de 1978 kwam er een eind aan dit bijna
economische crisis uit. De bouw ging tachtig jaar oude familiebedrijf.
‘gewoon’ door. Dat kon eigenlijk niet Over de ondernemers familie Hendriks:
anders: alles voor de bouw was geregeld. ” Bouwers en bottelaars” in het
Hendriks bouwde mooie huizen, met Hillegersberg en Schiebroek van de
extra elementen zoals bloembakken bij 20ste eeuw, zal in de zomer van 2016
de voordeur, glas-in-loodramen, afdak- een boek verschijnen. In het boek wordt
je boven de entree. In sommige huizen de periode belicht waarin de familie
was zelfs centrale verwarming aange- Hendriks zijn stempel drukte op de
legd. Maar verkopen of verhuren bleef ontwikkeling van zowel oud-Hillegersextreem lastig; niemand had meer geld. berg als Schiebroek. Veel tekeningen,
Er was dus veel leegstand.
documenten en nog niet eerder gepuNa het bombardement op het centrum bliceerde foto’s uit het privé-archief van
van Rotterdam, vluchtten veel mensen de familie Hendriks zullen in het boek
naar Hillegersberg en Schiebroek; naar worden opgenomen.
familie of op goed geluk. Voor hen was
JAN CEES VAN DUIN.
het ondanks alle ellende fantastisch dat
hier mooie huizen beschikbaar waren.
Velen huurden of kochten hier een huis
en hebben Hillegersberg en Schiebroek
niet meer verlaten.
In de geriefelijke
moderne huizen
en de prettige omgeving was het fijn
wonen.
De drie generaties
Hendriks waren
succesvol in nog
een andere tak van
ondernemen: de
Bouwers voor hun woningen
in aanbouw
groothandel in
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Excursie Trammuseum

Met z’n allen in de
paardentram
Ze werden gastvrij door vrijwilligers van het
Trammuseum ontvangen: de ruim veertig VSW-leden
die 14 november naar de oude tramremise aan de
Kootsekade kwamen om zich daar te laten rondleiden.
Tussen het oude materieel stond de koffie met
appeltaart al klaar.
De aanwezigen werden daarna in kleine groepjes rondgeleid. In trek
was vooral de paardentram uit 1882, want hoe krijg je de kans nog eens
de belevenis van het rijden in zo’n knus voertuig te ervaren? Veel trams
werden als oude bekenden begroet. Zoals lijn 14, die ooit door
Hillegersberg reed. Van de wat oudere tramstellen die de besturing aan
voor- en achterkant hadden, werden de interieurs grondig bekeken.
“Kijk, als je bij de eindhalte was, liep de conducteur door de tram en
trok hij al lopend de leuningen mee naar achteren. Stonden ze meteen
in de goede stand voor de terugrit.”

Ruim anderhalf uur werd er geklommen op de hoge treeplanken of hees
men zich in de mooie historische, gerestaureerde tramstellen. Het was
niet alleen een feest van herinnering en nostalgie: door de rondleiders
- vrijwilligers van de stichting RoMeO - werd ook het nodige over de
techniek verteld. Zo werd onder meer het verschil tussen vier- en zesassers verhelderend uitgelegd. Na de rondleiding was er nog gelegenheid
wat te drinken. Dat kwam goed uit, want er moest nog lang nagepraat
worden over al het moois dat te zien is in het Trammuseum.

Attributen van de conducteur (foto’s o.a. Jeroen Looye)

Leuk, in de paardentram!

Een oude tramhalte
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Fraaie beschildering op de paardetram

De leuningen konden door de conducteur met
één beweging in de rijrichting getrokken worden
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Wandelen langs scholen in het Kleiwegkwartier

Bomen over bomen

Perikelen bij de
Paardenkastanje

‘Hé, in mijn
herinnering
was dat
speelplein
veel groter’

Hans Mani heeft zich goed voorbereid

Zondagochtend half elf. Sommige van ons zingen dan hun
partijtje in het kerkkoor, rennen in een snelle outfit door de
straten, of zitten aan de koffie. Maar er zijn zondag 3 april ook
mensen die vol verwachting aan de start verschijnen van de
scholenwandeling die de VSW houdt door het Kleiwegkwartier.

Gestart wordt bij de
voormalige Julianaschool

De verhalen komen los. Ook bij de volgende schoolgebouwen. Bijvoorbeeld
dat bij de katholieke Tarcisiusschool vroeger de jongens en de meisjes streng
apart gehouden werden, zelfs gescheiden speelplaatsen en ingangen hadden, zodat ze elkaar niet tegen het lijf konden lopen. Op het schoolplein
van de voormalige Nassauschool aan de Anthony Duyklaan wordt verbaasd rondgekeken. “Hé, in dacht dat het veel groter was”. Hans Mani vult
de herinneringen aan met informatie over de architectuur.
Zo slingert het groepje zich langs de schoolgebouwen van het
Kleiwegkwartier. Lachend, zich verwonderend en luisterend naar de bijzonderheden die verteld worden. Het is nog stil in de straten, het
zonnetje komt door, het wordt zelfs een beetje warm. Kortom, het is prettig zo de wijk te beleven.Ter afsluiting wordt koffie gedronken op het
terras van speeltuin De Torteltuin aan de Van Enckevoirtlaan.
De VSW is van plan ook de andere wandelingen van het scholenboekje
Dit is mijn school te gaan lopen. Na de zomer, waarschijnlijk in september, is de volgende wandeling aan de beurt. Uiteraard krijgen de leden
daarvoor te zijner tijd een uitnodiging.

En dan is er koffie in de
speeltuin de Torteltuin aan de
Van Enckevoirtlaan

Jongens en meisjes mochten elkaar vroeger niet tegen het lijf
lopen in de Tarcisiusschool

WIL BAGHUIS
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Het zijn er - deze eerste wandeling - nog niet zo veel: een stuk of tien.
Vier van hen kopen ter plekke het scholenboekje Dit is mijn school, de
leidraad voor de wandeling. Aan bestuurslid Hans Mani de taak het
groepje uitleg te geven bij de schoolgebouwen op de route.
Al sinds enkele jaren is de aandacht gevestigd op de kastanjes aan de
Burg. Le Fèvre de Montignylaan, omdat de bladeren vrij plotseling verwelkten. Gebleken is dat dit wordt veroorzaakt door een mineermot.
Een beestje dat op natuurlijke wijze bestreden kan worden door het
blad op tijd te ruimen en met het plaatsen van vallen die feromonen
(seksuele lokstoffen) bevatten waarmee de mannetjesmotten worden
gelokt. De kastanjes hebben echter nog een veel ernstiger ziekte, waarover straks meer.

Het zijn er - deze eerste wandeling - nog niet zo veel: een stuk of tien.
Vier van hen kopen ter plekke het scholenboekje Dit is mijn school, de
leidraad voor de wandeling. Aan bestuurslid Hans Mani de taak het
groepje uitleg te geven bij de schoolgebouwen op de route.
Gestart wordt volgens het boekje, dus in de Prinses Margrietlaan bij het
gebouw van de voormalige Julianaschool. “Mijn oude school”, vertelt één
van de wandelaars met een tikkeltje trots. Hij heeft er een leuke schooltijd doorgebracht. Wijst aan waar achter de strakke gevel het gymlokaal
te vinden is. Wandelaarster Anita woont zelfs in de oude onderwijzerswoning. “Jammer dat er geen kinderen meer in de school zitten. Ik vind
het nu wel een beetje stil”.

Boomliefhebber Frans Prins heeft zich laten strikken: hij heeft
toegezegd regelmatig een bijdrage aan Tussen Wilgenplas &
Rotte te leveren over bijzondere bomen in de wijken. Deze
keer echter zal de rubriek ‘Bomen over bomen’ in handen zijn
van biochemicus dr. A. Ledeboer. De boompjes die besproken
worden zijn de zieke paardenkastanjes aan de Le Fèvre de
Montignylaan.

De voormalige lagere en bewaarschool aan de Koraalstraat

Paardenkastanjes zijn bomen die hier eigenlijk niet thuis horen. Ze zijn
afkomstig uit het Middellandse zeegebied en werden omstreeks 1600
door de heer Clusius, oprichter en hoofd botanicus van de Hortus
Botanicus te Leiden, vanuit Istanboel via Wenen ingevoerd. De boom
is vooral geliefd als sierboom, het hout is waardeloos en zelfs niet geschikt als kachelhout. De bloemen zijn in grote witte kaarsen en de
bladeren handvormig gerangschikt. De vruchten worden gegeten door
paarden. De uiterste leeftijd ligt ongeveer bij 150 jaar en de hele kastanjefamilie heeft een tiental leden.
Sinds het begin van de eeuw wordt voor het eerst in Nederland een onbekende ziekte in kastanjebomen geconstateerd. Op de bast van de
boom ontstaan roestbruine vochtige plekken, die gaan bloeden met
een stroperige vloeistof. De ziekte komt uitsluitend voor bij de
Paardenkastanje. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat deze bloedingziekte wordt veroorzaakt door een bacterie: Pseudomonas syringae pv
aesculi. De bacterie nestelt zich in de boom in de cellen, die voor het
transport van voeding zorgen. Zo raken die cellen verstopt, waardoor
de sapstroom door de bast vermindert. Uiteindelijk ontstaan er grote
barsten in de bast en gaat de boom na een aantal jaren dood ten gevolge van uitdroging.
Het blijkt moeilijk te zijn deze ziekte te bestrijden. Chemische middelen en antibiotica blijken niet effectief te werken. Nadat gevonden was

De zieke paardenkastanjes
aan de Lefèvre de
Montignylaan

dat de bacterie gevoelig is voor temperaturen boven 40ᵒ Celsius is men
afgelopen jaar aan de Universiteit Wageningen begonnen met onderzoek om de bacteriële infectie te bestrijden met een warmtebehandeling.
De stam van de bomen wordt dan ingepakt en er wordt gedurende een
bepaalde tijd water door geleid. Op dit moment is nog niet bekend of
deze procedure ook werkelijk herstel oplevert en op lange termijn ook
effectief blijkt te zijn. Totdat de uitkomst van deze benadering bekend
is, kan men de ziekte trachten te beperken door zo min mogelijk werkzaamheden te verrichten rond de aangetaste bomen, besmet materiaal
direct af te voeren en te vernietigen en geen nieuwe bomen te planten
in de nabijheid van zieke exemplaren.
AAT LEDEBOER

(microbioloog)

EN FRANS PRINS

(dendroloog)
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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

Dit is mijn school

 ie heeft er geen voetstappen
W
liggen in de raadhuizen van
Hillegersberg (€ 11,50)
 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)
Oude, nieuwe, hergebruikte en
soms zelfs verdwenen school
gebouwen van Hillegersberg,
Schiebroek en Terbregge (€ 12,50)

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