
Lezing over oude kaarten 
ontveningsgebied
Wie krijgt een schildje?
Lijkschennis  
in de Hillegondakerk
Waterige excursie  
met Plaswijckboot

UITNODIGING 

OPENBARE VERGADERING
Woensdag 16 november 2016

In Lommerrijk aan de Straatweg 99
Aanvang programma 20.00 uur

Thema: 
Op de kaart gezet

VERENIGING STEDEBOUWKUNDIG WIJKBEHOUD

HILLEGERSBERG •  SCHIEBROEK •  TERBREGGE

www.vsw.biz

November 2016 – Nr. 78



Voorwoord voorzitter

“Op de kaart gezet”

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 2016
Mensen, die extra zorg hebben besteed aan het bouwen, restaureren 
of in stand houden van een bouwwerk of locatie van cultuur-
historisch 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 Marius Richters, kunstenaar uit Hillegersberg. 
Inleiding door Liesbeth van der Zeeuw, conservator bij het Museum 
Rotterdam, over één van de belangrijkste Rotterdamse kunstenaars 
die de vooroorlogse dynamiek van de havenstad heeft vastgelegd in 
schilderijen, tekeningen en prenten. 

21.00 uur Pauze

21.15 uur  De ontwikkeling van het landschap aan de hand van historische 
kaarten in onze omgeving, 
door Jan in ‘t Veld,  
voorzitter van de Historische Vereniging ”Den Bergschen Hoeck” 
en van de Stichting Historisch Belang Lansingerland. 

22.00 uur  Afsluiting. 
Vanzelfsprekend bestaat de mogelijkheid om onder het genot van 
een drankje nog even na te praten.

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 16 november in Lommerrijk, Straatweg 99 te Rotterdam. 

“We gaan onze vereniging beter op de kaart zetten”, u zult het mij niet meer horen zeggen na het 
lezen van het boekje “Uitrollen is het nieuwe doorpakken” over “jeukwoorden” van Japke Bouma, 
dat onlangs is verschenen. Een boekje, waarin lekker kritisch gekeken wordt naar al het managers-
jargon, dat ongemerkt in ons taalgebruik is geslopen.
Desondanks is er niets mis mee, om hard te werken aan meer herkenbaarheid van onze vereniging 
en beter de doelen uit te dragen, waar wij voor staan. Ik ben daarom blij dat er nu door een clubje 
actieve mensen intensief gewerkt wordt aan een nieuwe website voor onze vereniging. Het jaar 
2017 is ons volgende jubileumjaar en het zou mooi zijn als wij ons 40-jarig bestaan kunnen vieren 
met een totaal vernieuwde website. Om iets te bereiken als vereniging zal berichtgeving en infor-
matie steeds belangrijker worden, maar ook steeds meer digitaal verlopen. De informatie kan 
daardoor veel actueler zijn, maar het is ook de bedoeling om veel interactiever te worden: wij zijn 
er voor en door onze leden. 
Het blijft daarom ook nog steeds zo enorm belangrijk om een volledig digitaal ledenbestand te 
hebben. Als u nog niet in ons bestand staat is een simpele mail van uw kant naar het vsw mailadres: 
vswhst@hotmail.com al voldoende (ik blijf het toch zeggen...).
“Op de kaart zetten” heeft natuurlijk ook een letterlijke betekenis, waar we wel zeer in geïnteresseerd 
zijn! Hoe zouden we ons verleden kunnen achterhalen zonder de mooie kaarten die we hebben van 
onze omgeving. Gelukkig liggen er in heel wat archieven kaarten, tot terug in het verre verleden, op-
geslagen. In ons eigen gebied is natuurlijk het hele verhaal van de polderstructuur en de ontvening 
op kaarten terug te zien. Op kaarten is ook de toenemende verstedelijking mooi te volgen. 
In de komende vergadering zal breed aandacht worden gegeven aan de ontwikkeling van het land-
schap aan de hand van historische kaarten in onze omgeving. Jan in ‘t Veld, een deskundige op het 
gebied van historische kaarten, zal ons meenemen in zijn verhaal, want de duiding van die kaarten 
maakt het juist interessant. Zo was ik onlangs in het Historische Museum in Bleiswijk, een echte aan-
rader voor mensen die geïnteresseerd zijn in historie, waar mooie kaarten tentoongesteld worden. 
Daar kwam ik erachter dat het riviertje de Rotte op vroege kaarten niet rechtdoor eindigt richting 
Moerkapelle, maar destijds een haakse bocht westwaarts maakte. Ook tal van huidige namen, waar 
dan ook voor gebruikt, zijn op oude kaarten terug te vinden. Nog een aanrader: via onze website zijn 
veel kaarten uit andere archieven te raadplegen.
Voor de pauze houdt Liesbeth van der Zeeuw, conservator van het Museum Rotterdam, een in-
leiding over de schilder, glazenier, tekenaar en graficus Marius Richters. Deze heeft vele jaren in 
Hillegersberg gewoond en hij is vooral bekend om zijn schilderingen in de raadzaal van het Stadhuis 
van Rotterdam en de verloren gegane glas-in-lood ramen van de Zuiderkerk aan de Glashaven. 
Maar in Hillegersberg zijn nog steeds ramen van hem te bewonderen. Een heel andere manier om 
Hillegersberg op de kaart te zetten.
Onze openbare vergadering van 16 november zal dit keer weer op de vertrouwde locatie Lommerrijk 
aan de Straatweg plaatsvinden, gemakkelijk te bereiken met openbaar of eigen vervoer. Naast de 
lezingen is een vast onderwerp van deze bijeenkomst natuurlijk ook de eventuele toekenning van 
een “schildje”. Altijd weer spannend.
Kortom een goede aanleiding om elkaar weer te treffen op deze avond. Niet in de laatste plaats 
voor de gezelligheid! Het is een openbare vergadering, dus iedereen, buren, vrienden, kennissen 
zijn allemaal van harte welkom.

AGNES VAN ZOELEN, voorzitter VSW
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‘ Sindsdien is het hek van de dam’

Een kennismaking  
met Marius Richters’

Jan in ’t Veld ontdekte een kaart uit 1696: Kunstenaar in Hillegersberg

Liesbeth van der Zeeuw schreef een boek over schilder en glazenier Marius 
Richters. Ze vertelt over hem voor de pauze van de novemberbijeenkomst.

De populaire dertigerjaren bouw

Jan in ’t Veld, voorzitter Historische 
Vereniging ‘Den Berchsen Hoeck’, 
verzorgt na de pauze van de 
novemberbijeenkomst een lezing over 
oude landkaarten van het gebied 
Hillegersberg, Schiebroek en 
Terbregge. Hij vertelt hoe zijn passie 
voor oude kaarten ontstond. Zijn 
geboortedorp Bergschenhoek vormt 
daarin de rode draad.

‘Ik ben geboren en getogen in Bergschenhoek 
en na vele omzwervingen over de aarde vond 
ik mijzelf terug in ‘s-Hertogenbosch in een  
antiquariaat waar een stapel oude landkaarten 
mijn aandacht trok. Op één ervan herkende ik 
het Graafschap Holland. Het was een Franse 
kaart. Uit 1696. Deze kaart bestudeerde ik en 
zag dat mijn geboortedorp ook stond vermeld. 
Zo’n onaanzienlijk plaatsje toen al op de  
kaart, dacht ik. In mijn geboortejaar telde 

Bergschenhoek zo’n drieduizend inwoners. 
Begin 1900 nog maar zo’n 1200. Enfin, deze 
ontdekking raakte me recht in m’n hart. 
Sindsdien is het hek van de dam en vind ik 
steeds weer andere oude landkaarten waar 
mijn geboortedorp op staat. Want Bergschen-
hoek is het thema van mijn verzameling. 

De nadruk van mijn verzameling ligt op 16e, 
17e, 18e en 19e eeuwse landkaarten. Bij de 
ontwikkeling van de offsetdruktechnieken ben 
ik min of meer opgehouden. Het aardige is na-
tuurlijk dat uw werkgebied (Hillegersberg, 
Schiebroek en Terbregge) ruim vertegenwoor-
digd is in de verzameling. Interessante 
ontwikkelingen zijn waar te nemen. 

Ik zal een aantal antieke landkaarten meenemen 
die voor het publiek hopelijk boeiende kost zul-
len zijn en aan de hand van een PowerPoint 
presentatie het één en ander vertellen. 

Tot 1997 heb ik in de internationale staalhan-
del en –industrie gewerkt waarvoor ik in 
verschillende landen pionierswerk en reorga-
nisatiewerk heb verricht. Sindsdien ben ik 
zelfstandig en vooral actief op charitatief ter-
rein, vooral voor Stichting Focus on Vision die 
sinds haar oprichting vele honderdduizenden 
mensen voornamelijk in ontwikkelingslanden 
gelukkig heeft mogen met een in sterkte ver-
stelbare bril. Daarnaast ben ik actief voor een 
stichting die wezen in een aantal landen met 
school- en leefgeld ondersteunt. 

JAN IN ‘T VELD 

Voorzitter Historische Vereniging “den 
Berchsen hoeck” 

Voorzitter Stichting Historisch Belang 
Lansingerland 

T 0625 060 444
E jan@intveld.nl

Al meer dan 25 jaar ben ik werkzaam als con-
servator en projectleider bij Museum 
Rotterdam, nu gevestigd in Het Timmerhuis 
aan het Rode Zand. In 2005 heb ik een boek 
geschreven over de schilder en glazenier 
Marius Richters (1878-1955) die als één van 
de belangrijkste Rotterdamse kunstenaars 

geldt die de vooroorlogse dynamiek van de ha-
venstad heeft vastgelegd. 
Zijn grootste bekendheid verwierf hij met een 
serie monumentale wandschilderingen die hij 
omstreeks 1918 in de raadzaal van het nieuwe 
stadhuis realiseerde. In 1931 verhuisde hij met 
zijn gezin naar Hillegersberg dat hem tot een 

reeks schilderijen inspireerde en waar hij tot 
zijn dood heeft gewoond.
In mijn lezing maakt u kennis met Richters als 
vertellend kunstenaar, als modernist, als histo-
rieschilder en tenslotte als religieus-expressief 
kunstenaar.‘

LIESBETH VAN DER ZEEUW

Een gebrandschilderd raam van Richters siert de Oranjekerk  
aan de Rozenlaan. Het raam stamt uit 1933 en is zes jaar  
geleden gerestaureerd. Daartoe werd door de kerkgemeente  
een succesvolle actie gehouden.
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Slagturven / modderen

“De Hillegondakerk staat op een zogenaamd 
inlands duin: een donk, een diluviale zandhob-
bel in het omliggende veenlandschap. De 
Hillegondakerk en de lage pandjes in de 
Kerkstraat zijn dan ook niet gefundeerd op pa-
len maar staan zo op de zandgrond (dat heet 
op staal). De doorgaande wegen liepen van 
donk naar donk, dus van Hillegersberg naar 
Bergschenhoek, naar Bleiswijk en verder.  Aan 
deze wegen lagen vele kleine huisjes en boer-
derijen, er werd geboerd op de drassige 
veenweiden. Er werd veen gestoken voor eigen 
gebruik.
Vanaf ca. 1500 begon men de gronden groot-
schalig af te graven,  want het veen was geld 
waard. Als je het veen droogde, dan had je 
brandstof, die kon je goed verkopen. Dus ste-
ken maar, tot aan de achterdeur, tot in het 
grondwater. Daarna ging men over tot het 
turfwinnen onder water, tot zo’n twee meter 
diepte. Slagturven of noemde men dat. 
Uiteindelijk hield je een waterplas over. Er zijn 
bij ons nog een paar stukjes modderen onaan-
getaste veengrond over: het weilandje bij de 
Molenwerf, een zijweggetje van de Straatweg, 
en het Berg- en Broekpark dat gelegen is tus-
sen de Ringdijk en de Achterplas. De rafelige 
oevers van de plassen zijn een markant over-
blijfsel van het ontginnen van de veengronden, 
het heeft te maken met de oude perceelgren-
zen .

Uiteindelijk ontstonden er enorme waterplas-
sen in Nederland. In onze omgeving was de 
driehoek Zoetermeer- Gouda- Rotterdam een 
groot ‘meer’ geworden, hier en daar nog door-
sneden door kleine overgebleven weggetjes 
met wat berooide boertjes. De weggetjes/dijk-
jes liepen groot gevaar bij storm. De golven 
beukten er tegen de oevers, zodat de veendijk-
jes soms verdwenen in de woeste baren.
Ook het dorp Oud Kralingen, werd onbe-
woonbaar bevonden en gesloopt. De 
boerderijen zakten weg in het afgegraven ach-
tererf. Er werd een ‘nieuw’ Kralingen gesticht, 
omstreeks 1850.  Alleen de fundamenten van 
de kerk uit 1550 zijn er nog, men maakte daar 
grafkelders in. Energiewinning leidt bijna al-
tijd tot verzakkingen, zie onze kolen- en 
gaswinning.
Omstreeks 1600 (Prinsenmolen 1648) begon 
men overal de door het ontvenen ontstane me-
ren droog te malen met molens en zo 
ontstonden er polders. Waar weer geboerd kon 
worden, graslanden en landbouw. De water-
plas tussen Bleiswijk en Hillegersberg werd de 
eerste staatspolder. In die tijd ontstond boven-
dien een enorme bevolkingsgroei in de steden. 
De producten van de boer waren dus hard no-
dig om de mensen daar mee te voeden.
De groei van de Rotterdamse bevolking: in 
1800 telde de stad 52.000 inwoners, in 1840: 
78.000, in 1870: 116.000 en in 1900 maar 

liefst 318.000. Dus een verzesvoudiging in die 
periode! Hoe zag de stad er uit? Een deel van 
de burgerij woonde in de 19e-eeuwse betere 
huizen, maar veel inwoners leefden onder er-
barmelijke omstandigheden in krottenwijken, 
in vochtige kelderwoningen, in éénkamerwo-
ningen met veel te veel mensen, zonder enige 
voorziening.
De Strekvaart was een waterweg die tot voor-
bij Bleiswijk liep en door de boeren werd 
gebruikt om hun producten naar de stad te 
brengen. Eerder werd de vaart gebruikt voor 
turftransporten naar de stad, via het 
Boterdorpse verlaat of de Bleiswijkse sluis naar 
de Rotte, en dan naar Rotterdam. Turf was in 
die tijd zelfs een exportartikel, de bierbrouwe-
rijen van Antwerpen bijvoorbeeld stookten 
met onze turf. Watervaart was lange tijd de 
meest efficiënte wijze van vervoeren. Met 
paard en wagen over modderige wegen was ei-
genlijk geen optie.
Men stookten de huizen met turf warm en ze 
kookte er op. Met de opkomst van het trein-
verkeer en de kolen uit Zuid-Limburg stopte 
de veenwinning vanzelf. Zo stopte de kolen-
delving weer toen het aardgas kwam.
De kaarten van Izaak Tirion en  Dirk Smits 
geven een mooi beeld het resultaat van het uit-
venen. Omdat het veensteken op een gegeven 
moment verboden werd, zijn er ook kaarten 
in omloop, die de schade van het veensteken 

Bestuurslid Norman Langelaan verheugt zich op de lezing die Jan In ’t Veld op 
de openbare bijeenkomst van 16 november gaat houden. Want In ‘t Veld heeft 
een uitgebreide verzameling oude kaarten waarover hij zeker zal gaan vertellen. 
En oude kaarten van ons gebied hebben ook de interesse van Norman 
Langelaan. Hij loopt alvast een beetje op de lezing van Jan in ’t Veld vooruit:

Hillegersberg in kaart gebracht

Turfsteken tot 
de achterdeur

Kaart van Hillegersberg uit 1778  
waarop de verkaveling voor  
negotiatie bij Molenlaan en Terbregge.
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Aan het Caland-gebouw is lange tijd geen degelijk onderhoud meer gepleegd.

veel rooskleuriger voorstelden dan het in wer-
kelijkheid was. 
Van de staatspolder Hillegersberg-Bleiswijk, 
werden standaard percelen gecreëerd lopend 
van de Grindwegvaart/ Berghweg, richting de 
Rotte. Deze werden verkocht, maar de ver-
koop in 1779 liep niet echt vlot.
 De Negotiatie: Er werd een beleggingsclub 
opgericht met de mooie naam L.A.Z.B. 
(Lande Als Zeekere Bezitting). Die kocht in 
1782 de overgebleven percelen tegen een 
mooie lage prijs op. Bouwde er grote boerde-
rijen op, die vervolgens weer verpacht werden. 
Na een dijkdoorbraak van de Rotte in 1833 
overstroomde de polder weer gedeeltelijk, wat 
veel boeren die een eigen boerderij hadden, de 
kop kostte, omdat hun oogsten mislukten. De 
L.A.Z.B kocht toen weer een aantal boerderij-

en uit de faillissementen tegen een gunstige 
prijs, om vervolgens weer te verpachten. Toen 
de L.A.Z.B. in 1921 opgeheven werd, brach-
ten de aandelen het honderdvoudige op van 
de aankoopprijs van weleer. In het Bleiswijkse 
museum (Dorpsstraat 5) is een permante in-
teressante tentoonstelling over onze 
gemeenschappelijke polder.  (Geopend op de 
eerste en de tweede zaterdag van de maand). 
De mensen van het museum zoeken nog geïn-
teresseerden die willen meehelpen de 
Hillegersbergse handel en wandel van  de pol-
der verder te onderzoeken.
Verder nog twee kaartjes met de (toekomsti-
ge) polder 110 Morgen er op. Daar zie je dat 
het Zwarte Plasje tot het water van 110 
Morgen heeft behoord. Mijns inziens is het 
een haventje geweest waar  de bootjes met turf 

aanlegden, zo`n zelfde beeld zie je ook waar 
nu de jachthaven Donkers is. Mogelijk was 
daar dan ook een stapelplaats voor turf voor-
dat het per bootje via de Strekvaart en de 
Boterdorpse Verlaat en de Rotte  naar 
Rotterdam werd verscheept. Ook zie je op één 
van de kaartjes een kronkelig riviertje lopen, 
dat in het verlengde ligt van het zelfde rivier-
tje dat in het Berg- en Broekpark liep. Vroeger 
was dat de gemeentegrens tussen Hillegersberg 
en Schiebroek. Bij renovatie van het park, een 
tiental jaar geleden, had met hier een rechte 
sleuf van gemaakt. Op aandringen van de 
VSW heeft men later de fout hersteld en is 
weer een de kronkelige bedding hersteld.

NORMAN LANGELAAN

Kaart van Molenlaankwartier.  
De molenlaan is duidelijk  

als rechte streep zichtbaar  
daar onder de Strekvaart.

Kaart van Izaak Tirion.

‘ Er moet nu snel  
iets gaan gebeuren’
Eind vorig jaar kregen wij te horen dat de gemeente had besloten het 
schoolgebouw van het voormalige Caland Lyceum te slopen, omdat sloop/
nieuwbouw naar verwachting goedkoper is dan renovatie van het 
bestaande pand. Het gaat hier echter niet om een doorsnee pand.

Op 16 februari 2010 heeft het college van 
B&W besloten het pand aan te zullen wijzen 
als een gemeentelijk monument, onder het 
voorbehoud dat de (exploitatie)kosten voor 
renovatie niet hoger zouden uitvallen dan 
nieuwbouw. Sindsdien is de Wolfert Dalton 
school, die nu van het pand gebruik maakt, ja-
renlang aan het lijntje gehouden en is er geen 
degelijk onderhoud meer aan het gebouw ge-
pleegd. Het gebouw staat er nu ernstig 
verwaarloosd bij.

In het VSW scholenboek ‘Dit is mijn school’, 
november 2015, wordt dit bijzondere ontwerp 
van het architectenbureau Kuiper, Gouwetor 
& De Ranitz beschreven. De VSW vindt het 
doodzonde als dit monument van de weder-
opbouw om financieel/economische redenen 

verloren zou gaan. Zo hoort een stad niet met 
haar cultuurhistorisch erfgoed om te gaan.
Wij menen dat het mogelijk moet zijn het ge-
bouw te behouden, bij voorkeur als 
schoolgebouw. Als dat echt niet mogelijk blijkt 
te zijn, dan is mogelijk een alternatieve locatie 
voor de Wolfert Dalton school in 
Hillegersberg of Schiebroek een optie en kan 
het bestaande gebouw her bestemd worden 
voor wonen en/of innovatieve bedrijvigheid.

De VSW heeft de gemeente met een beroep 
op de WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) 
gevraagd om inzage in het onderzoek naar het 
behoud van het gebouw, opdat wij kunnen 
meedenken over een haalbare oplossing. De 
gemeente wil ons die informatie echter niet 
verstrekken. Daarom is onze hoop nu geves-

tigd op de gemeenteraad, die de wethouder om 
nadere informatie heeft gevraagd. Wij hebben 
de raadsleden dan ook gevraagd zich tot het 
uiterste in te spannen voor het behoud van het 
schoolgebouw en aan de hand van de door de 
wethouder verstrekte informatie te beoorde-
len of de mogelijkheid het gebouw te 
behouden en zodanig te renoveren dat het vol-
doet aan de wensen van de school serieus 
bestudeerd is, en welke alternatieve locaties 
voor nieuwbouw voor het Wolfert Dalton zijn 
onderzocht.

Er moet nu snel iets gaan gebeuren. Het 
Caland schoolgebouw en de Wolfert Dalton 
school hebben daar recht op.

HANS MANI.

VSW bepleit behoud Caland schoolgebouw
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Notariele akte uit 1719 onthult:

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

Op heden de 3e december 1719 compareren voor mij Mr. Simon Heijnrijk Kruger, open-
baar notaris, bij het Hof van Holland ingeschreven, binnen Berkel en Rodenrijs gevestigd, 
en nagenoemde getuigen, Beijer van der Marel, oud ongeveer 95 jaar oud, wonende in het 
Ambacht Pijnacker en Andries Dros, wonende in Berkel en Rodenrijs, oud ongeveer 38 ja-
ren. 

Zij verklaren ter registratie en informatie voor degenen die dit nodig hebben een ware ge-
beurtenis te zijn, dat enkele weken geleden plaats vond, zonder dat de juiste tijd bekend is. 
Een bepaalde persoon, die zei een huisschilder te zijn en woont te Hillegersberg, waarvan 
Dros weet dat hij schilder is en in Hillegersberg woont naast het Rechthuis. Hij is in het 
huis van Dros geweest waar ook beide getuigen aanwezig waren, waar hij verklaarde dat 
hij op een bepaald ogenblik aan het schilderen was in de kerk van Hillegersberg. Terwijl 
hij bezig is ziet hij dat Johannes Kint, schoolmeester te Hillegersberg, samen met een man, 
die hem helpt bij begraven, een lijk uit een kist in de kerk haalt. Men kan zien dat het lijk 
een man of vrouw is geweest. De hiervoor genoemde Johannes Kint neemt een schop of enig 
ander gereedschap, dat de getuigen niet met zekerheid weten, en daarmee het lijk aan vier 
stukken steekt of breekt en hij ziet dat er bloed in de kist ligt en dat hij het hart van het lijk 
ziet liggen en vraagt wat is dat. De voor noemde schoolmeester of zijn hulp antwoordt; dat 
is het hart. De schoolmeester en zijn hulp maken een gat in het zand en begraven daarin 
de stukken van het lijk. 

De getuigen, om reden van wetenschap, verklaren dat zij dit zelf hebben gehoord en dit nog vers 
in hun geheugen is en dat zij dit, als hier desnoods met druk om gevraagd wordt, bevestigen. 
Aldus gepasseerd in aanwezigheid van de getuigen Cornelis van Katwijk en Johannes Verheul.

Getekend: Beijer van den Marel; Dros, Cornelis van Katwijk; Johannes Verheul; Kruger, 
notaris.

Het is (nog) niet bekend, of meester Kint na deze aangifte is vervolgd en wat de verdere gevol-
gen voor hem zijn geweest. Mocht de heer Huurman (of iemand anders) hier meer over te weten 
komen, dan houden wij ons aanbevolen.

MARIUS HEIJENK.

Cees Huurman, oud-bestuurslid van de Historische Vereniging ‘den Berchsen hoeck’, is vrijwilliger 
bij het Stadsarchief Rotterdam. Toen hij kort geleden bezig was met het digitaliseren van het notarieel 
archief van notaris Kruger uit Berkel en Rodenrijs, deed hij een bijzondere ontdekking. Het betreft een 
verklaring van twee Berkelaars, die de schoolmeester Johannes Kint van Hillegersberg beschuldigen 
van het vierendelen van een lijk. Wij zijn Cees Huurman zeer erkentelijk, dat hij een kopie van deze 
akte aan ons heeft toegestuurd. De inhoud spreekt voor zich.

Lijkschennis in de 
Hillegondakerk

1110



belang deze beeldbepalende panden te bescher-
men tegen een te rigoureuze vernieuwingsdrang.
Wettelijk moeten vanaf 2012 in nieuwe bestem-
mingsplannen de beeldbepalende panden worden 
vastgelegd met de dubbelbestemming “Waarde 
Cultuurhistorie”. De dubbelbestemming werpt 
een drempel op tegen sloop, vanuit het standpunt 
dat sloop alleen kan worden toegestaan als tech-
nische, economische of maatschappelijke 
overwegingen zwaarder wegen dan de wens tot 
behoud. Daarbij is tevens bepaald dat een nieuw 
bouwplan rekening moet houden met de cultuur-
historische waarde van de omgeving.

De gemeente heeft een inventarisatie laten uit-
voeren naar objecten met cultuurhistorische 
waarde aan de historisch linten in het bestemmings-
plangebied. Aan die objecten is vervolgens 
– met uitzondering van objecten waarvan de 

bouwkundige staat slecht is – de dubbelbe-
stemming Waarde Cultuurhistorie toegekend. 
Wij hebben de gemeente erop gewezen dat de 
inventarisatie ten onrechte beperkt is gebleven 
tot de historische linten in het bestemmings-
plangebied. Van de zestien monumenten in het 
plangebied liggen er slechts zeven aan histori-
sche linten; de overige negen liggen elders in 
het plangebied. Zo zijn er ook elders in het ge-
bied beeldbepalende gebouwen die het 
verdienen beschermd te worden, want beeld-
bepalende objecten van vandaag zijn de 
monumenten van morgen. Daarnaast zijn er 
ook ensembles van gebouwen waarvan juist de 
onderlinge samenhang beeldbepalend is. Denk 
hierbij aan bijvoorbeeld de woningen rond de 
pleinen aan de Borchsatelaan van Bouw-
vereniging Onze Woning en aan de huizen aan 
het Liduinaplein.

In de reactie op de zienswijze van de VSW 
spreekt de raadscommissie Bouwen, Wonen 
en Buitenruimte weliswaar haar waardering uit 
voor het vele (vrijwilligers)werk van de vereni-
ging voor het behoud van het cultuurhistorisch 
erfgoed in de wijken, maar neemt ze de ziens-
wijze niet over. 

Wij zijn echter van mening dat – naast de in-
houdelijke bezwaren, zoals hierboven 
beschreven -  de gemeente wettelijk verplicht 
is alle beeldbepalende panden in het bestem-
mingsplangebied te inventariseren en vast te 
leggen. Daarom heeft de VSW in overleg met 
onze advocaat B.J.W. Walraven besloten in be-
roep te gaan bij de Raad van State. 

Wij houden u op de hoogte.
HANS MANI

Betere bescherming 
beeldbepalende 
objecten

Op de hoorzitting met betrekking tot het Ontwerp Bestemmingsplan 
Molenlaankwartier en Lage Limiet heeft de VSW aandacht gevraagd voor 
een betere bescherming van beeldbepalende objecten.

VSW in beroep bij de Raad van State

In het kader van de deregulering zijn sloop- en 
kapvergunningen vrijwel afgeschaft. Daarmee 
dreigen veel waardevolle objecten verloren te 
gaan. Zeker nu, bij een aantrekkende economie, 
stijgende huizenprijzen en dalende hypotheek-

rente is het interessant oudere panden te slopen 
en door nieuwbouw te vervangen. Daarmee 
gaat niet alleen karakteristieke bebouwing ver-
loren, maar ook de beeldbepalende kwaliteit van 
hele buurten. Het is dan ook van groot algemeen 
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De witte huisjes aan het Liduinaplein 
zouden, volgens de VSW, als ensemble 

beschermd moeten worden. 



Bouwers voor hun woningen 
in aanbouw

Het zal u niet ontgaan zijn: eind vorig jaar 
heeft de VSW het mooie boekje ‘Dit is mijn 
school’ over scholenbouw in Hillegersberg-
Schiebroek-Terbregge gepubliceerd. Van 
verschillende kanten hebben we daar reacties 
op gekregen. Elders in de TW&R kunt u daar 
meer over lezen. De publicatie is gebaseerd of 
veel studie en nieuw bronmateriaal. 
Deze studie is daarmee ook aanleiding geweest 
om de VSW-waarderingskaart van het voor-
malig deelgemeentegebied aan te passen daar 
waar het gaat om de scholenbouw. De VSW-
waarderingskaart is, zoals u waarschijnlijk wel 
weet, een belangrijk middel bij de beoordeling 
van plan- of bouwiniatieven van overheden en 
particulieren: zo kunnen we bijvoorbeeld bij 
een vergunningsaanvraag heel snel zien of het 
om een waardevol of minder waardevol ge-
bouw gaat. De kaart wordt periodiek aan - 
 gepast aan de meest recente inzichten, voor de 
laatste keer is dat in 2012 gebeurd. 

Het voert hier te ver de systematiek van de 
VSW-waarderingskaart helemaal te beschrij-
ven, maar het komt er op neer dat alle 
gebouwen beoordeeld kunnen worden als 
‘beeldondersteunend’ (één ster), als ‘beeldver-
sterkend’ (twee sterren) of als ‘beeldbepalend’ 
(drie sterren). De status van (gemeentelijk) 
monument geldt als de overtreffende trap van 
‘beeldbepalend’. Alle overige panden hebben 
de waardering ‘geen bijzondere betekenis’ ge-
kregen. De waardering is gebaseerd op drie 
onderdelen, te weten architectonische kwali-
teit (compositie, typologie en detaillering), 
stedenbouwkundig belang (mate van struc-
tuurbepalendheid) en historisch of maat schap - 

pelijk belang (zeldzaamheid, verstedelijking, 
betekenis van het pand voor de wijk of stad). 

Helaas gesloopt
Alle schoolgebouwen zijn door de waarde-
ringsmolen gegaan, ook de gebouwen die in 
2012 geen waardering hebben gekregen. 
Ondanks het feit dat veel scholen op een pro-
minente plaats staan en een belangrijke functie 
vervullen hebben toch nog twaalf gebouwen 
geen sterren gekregen. Acht van deze twaalf 
gebouwen zijn gebouwd in de periode tussen 
1950 en 1970, blijkbaar een periode waarin de 
kwaliteit van de school niet het allergrootste 
belang was. Voorbeelden uit deze periode zijn 
de scholen aan de Meidoornsingel en de 
Olijflaan, beide scholen gebouwd volgens een 
bouwsysteem uitgedokterd door ir. Den 
Hollander van de gemeente Rotterdam. De 
scholen zijn als niet bijzonder gewaardeerd, 
omdat in de loop der tijd er ingrijpende reno-
vaties aan deze scholen hebben plaats 
gevonden, waarmee de architectonische kwa-
liteit niet versterkt is. Dit geldt uitdrukkelijk 
niet voor een derde Den Hollander school in 
onze deelgemeente aan het Midaspad (naast 
de grote Albert Heijn), die nog in vrijwel ori-
ginele staat verkeerde en daarmee twee sterren 
heeft gekregen: een mooi gelegen school aan 
een belangrijke route in een karakteristieke stijl 
en bouwsysteem. Helaas is deze school deson-
danks recent gesloopt.

De helft van alle scholen heeft een hogere 
waardering gekregen. Dat is natuurlijk niet 
heel ongewoon. Grotere kennis van de gebou-
wen leidt vaak tot meer waardering om de 

prestatie van de architect, tot erkenning van de 
cultuurhistorische waarde van een gebouw of 
tot een scherper begrip van de positionering 
van het gebouw in de wijk. Zo is een oud 
schoolgebouw aan de Terbregse Rechter 
Rottekade (nr. 125) tot nu toe over het hoofd 
gezien; niet zo vreemd, want het ziet er nu uit 
als een gewoon woongebouw. Maar vanwege 
de bijzondere geschiedenis van het gebouw en 
de ligging heeft het gebouw nu een VSW-ster 
gekregen. Nog vijf andere gebouwen hebben 
een ster extra gekregen. De recent gerenoveerde 
dependance van de Emmaschool aan de 
Adriaen van der Doeslaan, het Schippers-
internaat aan de Berberisweg en het verscholen 
gelegen Mr. Schats Instituut zijn van één naar 
twee sterren gegaan en de Jacob Maris en de 
Melanchthonschool (hoek Ringdijk-Melanch-
tonweg) zijn van twee naar drie sterren gegaan. 
Opvallend is dat zes scholen twee stappen in 
de waardering hebben gemaakt: De voorma-
lige school aan de Kastanjesingel 42a, de al 
genoemde school aan het Midaspad, de 
Eduard van Beijnumschool, , de recent gere-
noveerde school aan de Wilgenplaslaan 194 
zijn vanuit het ‘niets’ nu gewaardeerd met 2 
sterren (beeldversterkend). De Sint Stephanus-
school aan de Asserweg en het Wolfert Dalton 
zijn van één ster naar de maximale waardering 
van drie sterren (beeldbepalend) gegaan. 

Opvallend is ook dat alle nieuwbouw met ten-
minste één ster wordt gewaardeerd. Twee 
nieuwbouw-scholen (Hout- en meubilerings-
college aan het Erasmuspad en de nieuwe 
Melanchthon mavo aan de Molenvijver) en 
één recente renovatie (Melanchthon Wilgen-

Rotterdam, koester uw 
naoorlogs erfgoed

Veel schoolgebouwen hoger gewaardeerd

De recente scholenstudie van de VSW heeft geleid tot andere beoordeling 
van deze gebouwen dan tot nu toe. Omdat een beoordeling meer is dan 
alleen mooi of lelijk, leidt meer kennis in een aantal gevallen tot een hogere 
beoordeling. In deze TW&R een aantal ‘herwaarderingen’ op een rijtje. 

plaslaan) komen gelijk op twee sterren uit en 
één school zelfs op drie sterren: de Sint 
Michaelschool aan de Mahlersingel. De 
nieuwbouwproductie van scholen is onze deel-
gemeente van hoge kwaliteit, beter dan 
bijvoorbeeld in de jaren ’50.  

Meer kennis leidt in een enkel geval ook tot 
een lagere waardering. Twee gebouwen zijn 
van beeldversterkend (twee sterren) afgewaar-
deerd tot beeldondersteunend (één ster). Het 
gaat om de voormalige Liduinaschool aan de 
Burgemeester Le Fèvre de Montingylaan en de 
voormalige bewaarschool aan de Hoofdlaan. 
Bij nader inzien blijken deze gebouwen in de 
loop der tijd dermate te zijn aangetast door on-
doordacht onderhoud of verbouwingen dat ze 
een lagere waardering hebben gekregen. 

Inhaalslag
Een laatste belangrijke conclusie is dat de 
vroeg-naoorlogse architectuur in de waarde-
ring een enorme inhaalslag heeft gemaakt. 
Geen enkele vroeg-naoorlogse school is afge-
waardeerd. Van de 32 scholen die na de oorlog 
in onze deelgemeente zijn gebouwd is 65% nu 
gewaardeerd met minimaal één ster. In de oude 
waardering was dit slechts 20%. Onterecht 
blijkt dus nu. Naast enkele recente nieuw-

bouwscholen mogen hier twee scholen uit de 
wederopbouwperiode niet ongenoemd blij-
ven. Ten eerste noemen we het huidige Wolfert 
Dalton, dat een fantastisch voorbeeld is in 
onze deelgemeente van de licht-lucht-en-ruim-
te-filosofie die in de jaren ’50 en ’60 leidend 
was in de architectuur en stedenbouw. En ten 
tweede de Sint Stephanusschool aan de 
Asserweg dat het nog meest gave voorbeeld is 
van een MUWI-school die een voorbeeld is 
van een systeembouw die in dezelfde periode 
opgeld deed. Tegenwoordig pakken we dat 
niet meer zo aan, maar des te belangrijker om 
deze echo uit het recente verleden nu te waar-
deren en te bewaren voor de toekomst!

Hoe actueel onze aandacht voor schoolgebou-
wen in Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge is 
blijkt ook uit de discussie in de gemeenteraad 
van Rotterdam over de voorgenomen sloop 
van het gebouw van het Wolfert Dalton op 
hoek van de Argonautenweg en de Jasonweg. 
Vanwege de unieke kwaliteiten is dit gebouw 
ons inziens monumentwaardig en zou de ge-
meente Rotterdam het gebouw in plaats van 
het te slopen, het als gemeentelijk monument 
moeten aanmerken. Daarin staan wij niet al-
leen, gezien ondermeer de aanvraag hiertoe 
van het Cuypersgenootschap. In het recente 

verleden zijn al meerdere karakteristieke 
schoolgebouwen in Hillegersberg-Schiebroek-
Terbregge gesloopt en vervangen door 
nieuwbouw: het voormalige UTS-gebouw op 
de hoek van de Argonautenweg en de Jasonweg 
(tegenover het Wolfert Dalton), de voormali-
ge Melanchthon MAVO op de hoek van het 
Hermespad en Argonautenweg (bijna naast 
het Wolfert Dalton) en de St.Michaelschool 
op de hoek van de Mozartlaan en de 
Mahlersingel. Hiermee dreigt een hele generatie 
scholen uit de jaren ’50 en ’60 te verdwijnen 
uit het stadsgezicht van Hillegersberg-
Schiebroek-Terbregge en Rotterdam in het 
algemeen. Laat het niet zo ver komen met het 
schoolgebouw van het Wolfert Dalton colle-
ge! Rotterdam is het aan zijn stand verplicht 
zorgvuldig om te gaan met zijn naoorlogse erf-
goed. Dat dit ook goed mogelijk is, bewijst de 
recente mooie renovatie en uitbreiding van de 
Melanchthonschool Wilgenplaslaan. 

GERT JAN TE VELDE,

lid commissie studie & inventarisatie.

Helaas is het. In nog redelijk originele staat verkerende, schoolgebouw 
aan het Midaspad, ontwerp van ir. Den Hollander, toch gesloopt.
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Waarom het nieuwe schoolgebouw 
gebouwd middenin een woonwijk?

Gedenksteentje 
herinnert aan de tijd 
van de droogmaling 

van Schiebroek.

de Tjaskerlaan, de Spinbollaan en de 
Paltroklaan gebouwd. Deze woonwijk was in 
het begin rijk aan kinderen. Het schoolge-
bouw groeide mee met het aantal kinderen.
Later zijn in de grote kap van het gebouw nog 
zes lokalen aangebracht en na de oorlog is ten 
behoeve van het mulo-onderwijs een uitbrei-
ding gemaakt op de hoek van de Paltroklaan 
en Spinbollaan.
In de zestiger jaren groeide het naoorlogse 
Schiebroek: de wederopbouw in Schiebroek-
Zuid. En daar hoorden ook schoolgebouwen 
voor lager onderwijs bij. De protestante 
Petraschool aan de Teldersweg, de R.K. school 
Sint Stephanus aan de Asserweg en de 
Openbare lagere school aan de Meidoornsingel 
en Wilgenlei. Het bestaande schoolgebouw 
aan de Molenvijver Paltroklaan werd toen uit-
sluitend voor mulo bestemd.
Met de Mamoetwet in 1968 werd de mulo af-
geschaft als deel van het lager onderwijs. Het 
werd toen mavo en maakte deel uit van het 
voortgezet onderwijs. In het begin van de ze-
ventiger jaren is de Groen van Prinstere mavo 

Reacties op 
‘Dit is mijn school’

Jan van Arkel, onder meer verantwoordelijk voor het gedeelte ‘Schiebroek-
Noord’ van het scholenboekje, licht toe waarom hij bij de beschrijving van 
de nieuwbouw van het Melanchthon aan de Molenvijver (pag. 98) het een 
gemiste kans noemt dat de school niet op een andere plek is herbouwd. 
Dit naar aanleiding van verzoeken om nadere uitleg van kritische lezers, 
zoals E. Coumans.

Is de locatie van het nieuwe schoolgebouw aan 
de Molenvijver, stedenbouwkundig gezien, een 
gemiste kans? Jan van Arkel:
‘In het begin van de vorige eeuw werd 
Schiebroek droog gemalen. Er staat een ge-
denksteentje op de kruising Meidoornsingel 
– Wilgenlei. Op dat steentje staat:

“eerst een moeras
  daarna een plas

  toen land voor ‘t vee
  nu burgerstee”

En zo is het gegaan. Kleiweg, Erasmussingel, 
Ringdijk,  Hoge en Lage Limiet, Wildersekade 
zijn oude doorgaande wegen, toen weggetjes. 
Tussen 1920 en 1930 werden de eerste woon-
wijken in het droge Schiebroek gebouwd. 
Rondom de Molenvijver werd in 1923 een 
vierklassige lagere school gebouwd. En even la-
ter uitgebreid met nog twee lokalen. Dat is 
goed te zien op de oude foto in het boekje “Dit 
is mijn school”. De school heette toen de 
Groen van Prinstererschool.Rondom de 
school zijn woningen aan de Molenvijver, in 

gefuseerd met de toenmalige christelijke scho-
lengemeenschap Melanchthon, het huidige 
Melanchthon Schiebroek.Het voortgezet on-
derwijs, dat veel soorten opleidingen kent, 
heeft een bovenwijkse functie. Het is geen 
buurtschool meer.
Vanwege de kleinschaligheid ten opzichte van 
de grote scholengemeenschap werd het ge-
bouw na de fusie gebruikt voor brugklassers. 
Mooi voor de overgang van basisschool naar 
het voortgezet onderwijs. In de uitbreiding van 
het hoofdgebouw hebben de brugklassers nu 
hun eigen afdeling.
Daarna werd het gebouw gebruikt voor vmbo 
tl of wel mavo, 2e, 3e en 4e leerjaar.
Na 90 jaar is het gebouw aan de Molenvijver 
oud geworden en is het onderhoud aanzien-
lijk toegenomen. De onderwijskundige 
mogelijkheden zijn beperkt geworden. Dan 
rijst de vraag: Grondige renovatie of slopen en 
nieuwbouw?
Het is dan nog voor de crisis: 2006 – 2008. 
Vestia heeft veel bezit in Schiebroek-Zuid dat 
ook al weer ouder is dan 50 jaar. Vestia wilde 

graag ontwikkelen en heeft de bewoners van 
een aantal flatgebouwen de huur opgezegd en 
urgentie verklaringen afgegeven om te zoeken 
naar andere woningen. Daarmee zou een groot 
kavel naast het station aan de Melanchtonweg 
vrijkomen.
Wat zou het mooi geweest zijn om een deel 
van Melanchthon daar te vestigen in ruil voor 
de locatie aan de Molenvijver. Want: wonin-
gen in een woonwijk en een bovenwijkse 
voorziening als een school voor voortgezet on-
derwijs naast het openbaar vervoer en voor 
fietsers goed bereikbaar, net buiten de be-
bouwde kom. Maar helaas, boekwaarde en 
crisis, noopten het schoolbestuur om nog gro-
ter te herbouwen op dezelfde plaats, midden 
in een rustige woonomgeving. Volgens mij een 
gemiste kans.’

Fatimaschool
Hopelijk heeft Jan van Arkel met bovenstaan-
de toelichting de vraag van onder anderen E. 
Coumans beantwoord. Lezer Coumans had 
ook nog aanvullende informatie over de 

Fatimaschool in Schiebroek-Noord. Hij wees 
er op dat het onderschrift van de bovenste foto 
op pagina 88 niet klopt. Deze toont niet het 
gebouw aan de Larikslaan 192, maar het 
schoolg ebouw op de hoek van de 
Kastanjesingel en de Vuurpijlstaat. Tevens 
meldde hij  dat het schoolgebouw aan de 
Larikslaan 190, de voormalige Gerardus 
Majellaschool, na verbouwing in gebruik 
wordt genomen door de Fatimaschool. Als dit 
goed loopt kan de huidige dependance aan de 
Schoolstraat worden gesloten. 
‘Maar ook nieuwbouw behoort nog tot de mo-
gelijkheden om er één schoollocatie van te 
maken’.
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Het was vrijdag 1 juli 2016, hartje zomer dus, 
maar het leek wel herfst. Er stond een straffe 
wind, het regende, het was koud, kortom niet 
de ideale zomeravond die het bestuur van de 
VSW voor ogen had toen het een excursie voor 
de leden reserveerde met de Plaswijckboot. 
De hele dag werd door de bezorgde organisa-
tie naar de lucht gekeken. Houden we het 
droog? Nee dus. Om zeven uur, de afvaartijd 
van de Plaswijckboot, kwam de regen met bak-
ken uit de hemel. Maar toch werd van wal 
gestoken met een boot vol opgewekte passa-
giers. De diehards onder de leden hadden het 

bestuur niet in de steek gelaten. En ze kregen 
er geen spijt van, want ook bij regen, of mis-
schien juist bij regen, bleken de plassen mooi 
en aantrekkelijk.
Begonnen werd, uiteraard, met een prosecco-
toast. Geproost werd op een goede vaart. 
Voorin de boot werd gedurende de tocht door 
voorzitter Agnes van Zoelen uitleg gegeven 
over het ontstaan, het wel en wee, het beheer 
en onderhoud van de plassen; achterin vertel-
de bestuurslid Wim Meijer zijn verhaal als 
insider. Verder waren er diverse meevarenden 
die hun naaste omgeving informatie gaven over 

hetgeen er te zien was. En er was genoeg te 
zien. De anderhalf uur vloog voorbij..
Het was een goed idee van het bestuur om de 
oevers van de plassen eens vanaf het water te 
bekijken. Zeker voor herhaling vatbaar.

WIL BAGHUIS.

Wat zijn we toch rijk 
met die plassen

BOOTTOCHT 
OVER  

DE PLASSEN
1JULI 2016

Excursie viel niet in het water, ondanks slecht weer
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Wim Meijer, liefhebber van de plassen,  
houdt de kapitein gezelschap.

Onder de Straatweg door.

De kapitein leidde de boot met vaste hand over het water.

De plassen door een glaasje bezien..Wanneer zou hier de bus langskomen?



De verscholen grote boerderij aan de 
Grindweg  680 is helaas gesloopt in afwach-
ting van een nieuwbouwproject. Er ligt nu een 
bouwaanvraag voor een immense villa. De 
oude historische boerderij was volgens onze 
inventarisatie beeldbepalend, dus is de sloop 
een onomkeerbaar verlies.
De enorme boerderij uit ca 1880 werd ge-
bouwd voor boeren die de  drooggemalen 
polders zouden gaan bebouwen. Hiervoor was 
de negotiatie beleggingsmaatschappij  Land Is 
Zeekere Bezitting opgericht, die de boerderij-
en bouwde en deze ver volgens met 
bijbehorende landerijen aan boeren verpacht-
te. Het ging vaak om restanten onverkochte 
landbouwgronden, die nu met een boerderij 
erop weer interessant werden, vooral  voor de 
beleggers. (Te zijner tijd meer over deze nego-
tiatie onderneming). De polder Bleiswijk en 
Hillegersberg was omstreeks 1750 het eerste 
staatsdroogmakingsproject. 
Er moeten veel van deze boerderijen gestaan 
hebben en sommige staan er nog steeds. Ze 
werden meestal aan de vaart gebouwd, in dit 
geval langs de vaart van de Grindweg van uit 
Bleiswijk en Bergschenhoek. Deze vaart sloot 
weer aan op de Strekvaart, die vervolgens weer 
bij het Boterdorps Verlaat in de Rotte kwam. 
De landbouwproducten konden makkelijk per 

boot naar de stad vervoerd worden. Deze vaart 
zorgt er ook voor dat de veendijk, die de dor-
pen verbindt, vochtig blijft. De dijk ontstond 
doordat aan beide zijden het land voor turf-
winning werd weggegraven 
Beeldbepalende panden zouden in de komen-
de bestemmingsplannen een ‘zekere` 
bescherming gaan krijgen, maar de inventari-
saties daarvoor zijn bij de gemeente nog niet 
klaar en hebben kennelijk geen prioriteit. 
Ondertussen zijn deze historische/beeldbepa-
lende panden geheel vogelvrij en mogen 
zonder toestemming gesloopt worden. 

Het Wel:
Maar ondertussen is er wel hard gewerkt aan 
de herbouw van het koetshuis - rijksmonu-
ment - Grindweg no 79. De nieuwe eigenaren 
hebben eerst de voormalige boerderij 
Bergwijck, ook rijksmonument, uit 1859 
grondig onderhanden genomen. Het koets-
huis was in de loop der tijd geheel ingestort, 
alleen de gietijzeren roosters van de deuren en 
een paar kleine stukjes muur resteerden nog. 
Zo te zien is het koetshuis weer geheel uit de 
as herrezen. Zo kan het dus ook!

NORMAN LANGELAAN

Wel en Wee aan de Grindweg

‘ Sloop is een 
onomkeerbaar verlies’

De, inmiddels gesloopte, oude boerderij  
aan de Grindweg 680 was beeldbepalend

Waar eerst de historische boerderij 
stond, is nu een lege plek

Het koetshuis is uit de as herrezen

Bestuurslid Norman Langelaan trekt zich het wel en wee van de Grindweg 
en haar bebouwing aan. Hij moet constateren dat historische, 
beeldbepalende panden vogelvrij zijn. Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes, 
maar hij begint met het Wee: 
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Een 
kralensnoer 
van  
vruchtjes
Boomliefhebber Frans Prins heeft zich laten strikken: hij heeft 
toegezegd regelmatig een bijdrage aan Tussen Wilgenplas & 
Rotte te leveren over bijzondere bomen in de deelgemeente. 
Hieronder zet hij z’n eenentwintigste boompje op: de 
Pterocarya ofwel de vleugelnoot.

Deze boom komt voor in het Kaukasus
gebergte en is in Nederland hier en daar 
aangeplant. Hij hoort tot de notenfamilie 
(Juglandaceae). De bloeiwijze bestaat uit 
hangende katjes met een kralensnoer van 
vruchtjes. De vruchtjes hebben een 
vleugeltje aan beide kanten, vandaar de 
naam vleugelnoot.
De boom is makkelijk herkenbaar door 
die vruchtdragende, hangende katjes. 
De vleugelnoot maakt een sterke, 
gedrongen indruk en door het dichte 
gebladerte ziet hij er donker uit. De brede 
kroon heeft horizontale takken met 

verspreid staande, grote hangende, helder 
groene samen gestelde bladeren. Ze 
hebben 11 tot 12 paar gezaagde blaadjes.

Te zien: aan het Beatrixplantsoen (vlakbij 
de Weissenbruchlaan) staan twee exem
plaren bij de opgang naar het bruggetje 
en de huisjes. Verder aan het water van 
de Voorplas aan de Weissenbuchlaan, 
tegenover de vroegere Hill Inn.

FRANS PRINS

Lid van de Nederlandse 
Dendrologische Vereniging (NDV).

Bomen over bomen

Twee vleugelnoten 
markeren de weg naar het 
bruggetje bij de Strekkade.

Leuk, die hangende katjes.

In memoriam

Kees van Holst, die op 29 juni overleed en op 
donderdag 7 juli onder grote belangstelling 
werd gecremeerd op Hofwijk, kun je beschou-
wen als de ‘ideale buurman’; als iemand die je 
graag in je straat ziet wonen. Kees zette zich 
onvoorwaardelijk in voor mensen en buiten-
ruimte in Hillegersberg-Schiebroek.

Zo ook als deskundig en bevlogen lid van de 
VSW Schildjescommissie. Jaren achtereen 
kwam zijn formidabele kennis van de gebouw-
de omg eving g oed van pas a ls  de 
Schildjescommissie bijeen zat om de nomina-
ties die het bestuur voorlegde, te bespreken. 
Talrijk waren zijn rake observaties en bijzon-
derheden die hij over een bepaald object te 
berde kon brengen. Het laatste jaar van beoor-
deling viel hem al zwaar, de Schildjescommissie 
heeft zelfs éénmaal zonder Kees moeten oor-
delen. Helaas.
Maar Kees deed meer, zeker ook in de tijd dat 
Hillegersberg-Schiebroek nog te boek stond 

als deelgemeente. Chris Mast schrijft hierover 
i n  d e  B O K-  k r a n t  ( b u u r t k r a n t 
Bewonersorganisatie Kleiwegkwartier) van au-
gustus 2016:
Kees was vanaf 2002 tot 2014 onafgebroken 
lid van de deelraad van Hillegersberg-
Schiebroek.
Politieke ambtsdragers, die twaalf jaar in func-
tie zijn geweest, ontvangen een koninklijke 
onderscheiding. Kees kreeg, die op 13 maart 
2014 persoonlijk opgespeld door burgemees-
ter Aboutaleb in diens kamer op het Stadhuis. 
Aboutaleb karakteriseerde hem bij die gelegen-
heid als een goede volksvertegenwoordiger, die 
dicht bij de mensen stond, met beide benen op 
de grond, bezig met concrete zaken, iemand 
die overal op afgaat. En ‘altijd uitstekend geïn-
formeerd en goed voorbereid.’
Aboutaleb beschreef hem als iemand met een 
eigenzinnige kijk. En hij verbond het werk van 
Kees, als interieurontwerper, met zijn functie 
van politicus en het vakmanschap daarin. 

Aboutaleb: ‘Want waar anderen spreken over 
meer groen in de straat, spreekt u met kennis 
van zaken over de Italiaanse populier, de haag-
beuk of de zilverberk. Het tekent uw 
zorgvuldigheid en uw hang naar perfectionis-
me. U mag dan een eigenzinnige mening 
hebben, u bent in staat om naar andere gelui-
den te luisteren, uw plan te trekken en 
vervolgens uw verhaal te doen. U ziet altijd het 
goede in de mens, soms moeten anderen u wel 
eens een klein beetje in bescherming nemen.’
Kees was van 2006 tot 2014 fractievoorzitter 
van de OPLW en ik mocht hem in de laatste 
vier jaren als ‘burgercommissie-lid’ bijstaan. In 
die periode heb ik Kees ontzettend goed leren 
kennen en wat de burgemeester memoreerde 
bij het uitreiken van de welverdiende konink-
lijke onderscheiding, kan ik volmondig 
beamen.
Maar vaak blijft het belangrijkste onbenoemd: 
vriendschap en respect. Als twee gelijkgestem-
de vakbroeders waren wij het meestal eens en 
in de gevallen dat wij van mening verschilden 
waren de elementen vriendschap en respect de 
basis waarop wij altijd weer overeenstemming 
vonden. 
Zelfs in de VSW Schildjescommissie.

 
TON VAN HOORN

Kees van Holst
11 mei 1952 – † 29 juni 2016
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Inventarisaties
De Kerkstraat en Omgeving - Een bijzonder gebied in Hillegersberg; 
een proefinventarisatie van de historische stedebouwkundige kwali-
teiten; september 1993. 
Inventarisatie, Monumenten en andere Historische Gebouwen in 

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

Vouwbladen en Studies
1987 : Het Dorp op de Donk

1987 : Het Boterdorpse Verlaat

1988 : De Straatweg

1989 : De Grindweg

1990 : Oude kaarten van Hillegersberg 

1991 : Terbregge 

1999 : Het Molenlaankwartier 

2000 : Hoge Limiet 

2003 : Schiebroek Historie &Topografie

2004 : Landschap in baksteen

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

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

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

Opeens vielen wij onder 

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

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

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

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

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

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

Kijk op de wijk  Een bundeling verhaaltjes over  
bijzondere plekken in onze  
deelgemeente (€ 6,50)

Dit is mijn school  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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