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UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Woensdag 17 mei 2017
In de Fonteinkerk, Terbregselaan 3,
Rotterdam (Hillegersberg)

Welkom vanaf 19.30 uur,
aanvang programma 20.00 uur

www.vsw.biz

HILLEGERSBERG • SCHIEBROEK • TERBREGGE

Jaarrekening 2016
en begroting 2017
Lezing over
voormalig
Allan complex
Naar wie gaat
een schildje?

De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge
nodigt u van harte uit voor haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op woensdag 17 mei om 20.00 uur
in de Fonteinkerk, Terbregselaan 3, 3055 TE Rotterdam. Als u met de fiets komt, kunt u deze stallen in de
fietsenrekken in de Debussylaan. Komt u met de auto, dan wordt u verzocht deze zoveel mogelijk langs de
Van Beethovensingel te parkeren, om parkeeroverlast bij omwonenden te voorkomen.
Agenda:
19.30 uur:

Zaal open.
U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee.
20.00 uur:
Opening door Agnes van Zoelen, voorzitter van de VSW
Korte inleiding over de Fonteinkerk door Hans Burgers
20.15 uur:
Jaarvergadering VSW
1. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 18 mei 2016 - zie
pagina 6 en 7
2. Jaarverslag 2016 - zie pagina 10, 11 en 12
3. Jaarrekening 2016, verslag van de financiële commissie en
begroting 2017 - zie pagina 8 en 9
4. Benoeming van de financiële commissie 2017
5. Bestuursverkiezing
Statutair aftredend zijn de bestuursleden Marius Heijenk (secretaris)
en Jack Fens. Beiden hebben zich niet voor een nieuwe termijn
herkiesbaar gesteld. Volgens artikel 37 van de statuten kunnen
kandidaten voor deze vacatures tot uiterlijk een half uur voor de
vergadering bij het bestuur worden opgegeven. Om verkiesbaar te zijn,
behoeven zij de steun van het bestuur, dan wel van tenminste vijf leden.
Zij moeten bereid zijn de functie te aanvaarden.
6. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag; vragen en opmerkingen
van leden
20.45 uur:
Schildje 2017
•• De VSW kan degene, die bijzondere zorg heeft besteed aan
instandhouding, herstel of nieuwbouw van bouwwerken van
cultuurhistorisch of architectonisch belang een waardering
uitreiken in de vorm van een oorkonde en een (gevel)schildje.
•• Deze uitreiking vond tot nu toe plaats in de najaarsvergadering.
Om organisatorische redenen heeft het bestuur besloten deze naar
de voorjaarsvergadering te verplaatsen. Wordt er deze keer een
schildje uitgereikt en zo ja, aan wie?
21.00 uur:
PAUZE
21.20 uur:	Suzanne Fischer vertelt over haar bouwhistorisch onderzoek naar
het RET-complex aan de Kleiweg.
Voor 1959 was hier een fabriek voor spoorwegmaterieel en meubels
gevestigd. Veel van de (Allan-)trams die ooit door Rotterdam reden
werden hier gefabriceerd. - zie pagina 4 en 5
22.10 uur:
Sluiting.
Na afloop is er gelegenheid nog wat te drinken en over deze avond na
te praten.

Voorwoord voorzitter

‘Misschien zit het in mijn genen’
Het is al wel lang geleden, maar ik kan mij nog goed herinneren dat ik als klein meisje door mijn
vader werd meegenomen, om nog een keer naar het gebouw van de oude Bijenkorf te gaan kijken,
omdat het spoedig gesloopt zou worden. Mijn vader had een dubbel8 filmcamera, waarmee hij
dat historische beeld wilde vastleggen. Ik herinner mij niet zozeer dat gebouw zelf, maar meer het
gevoel van mijn vader van verdriet en onmacht, van iets moois dat verloren ging. De oude Bijenkorf
stond op het huidige Churchillplein en was een ontwerp van Dudok. Het was in die tijd het modernste warenhuis van Nederland.
Als ik nu op internet zoek naar de foto’s van die Bijenkorf en met name ook de interieur foto’s, dan
kan ik mij voorstellen dat vele mensen in die tijd tegen deze sloop waren. Wat een prachtig gebouw!
Een van de beste ontwerpen van de beroemde architect Willem Marinus Dudok.
Waarom moest het eigenlijk weg? Op de tekentafel had men bedacht dat het niet paste in het wederopbouw plan van Van Traa; men wilde de Coolsingel recht door trekken om zo “een venster
op de rivier” te creëren. Uiteindelijk is van die plannen niets terecht gekomen, zoals we nu weten,
maar het gebouw is wel gesloopt.
Misschien zit het in mijn genen om waarde te hechten aan de gebouwde omgeving. Slopen is gemakkelijk en soms goedkoper, maar we raken wel onze binding met het verleden kwijt. In
Rotterdam hebben we al een reputatie van sloop in het verleden. Niet alleen door de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog, maar ook door de voortvarende sloop van alles wat na het
bombardement nog overeind stond; er was wel heel veel animo om de stad op te ruimen, om zo
ruim baan te geven aan de nieuwe ideeën voor de stad.
De jaren 70 staan bovendien ook bekend om de grote sloopwoede die er toen heerste. Niet voor
niets dat toen onze VSW is opgericht: een vereniging om het stedenbouwkundig waardevolle te
behouden voor de toekomst. Als VSW willen we daarom allereerst kijken of waardevolle gebouwen behouden kunnen blijven. Soms kan een bestaand gebouw gehandhaafd blijven door het een
nieuwe functie te geven. Daar zijn in onze wijk mooie voorbeelden van te vinden.
Het voormalig Calandlyceum, het Wolfert Dalton college, staat momenteel volop in de belangstelling door de dreigende sloop. Op zo’n moment komt dat gevoel van onmacht, dat ik als klein
kind ondervond, weer terug. Je raakt een stukje geschiedenis van de wijk kwijt, een markant gebouw dat moet verdwijnen, omdat nieuwbouw al gauw goedkoper is. Waarom zou je iets niet
kunnen restaureren of als de oorspronkelijke functie niet meer passend is, kijken of het getransformeerd kan worden tot een wooncomplex bijvoorbeeld?
Een ander gebouw, waarvan we nu al zeker weten dat het gesloopt gaat worden is de RET remise
aan de Kleiweg. Reden te meer om er in onze algemene ledenvergadering van 17 mei volop aandacht aan te geven, naast de reguliere stukken die natuurlijk altijd in een ALV aan de orde moeten
komen. Wat betreft de RET remise zal een deel hiervan gelukkig nog elders teruggebouwd worden. Suzanne Fischer, die een bouwhistorisch onderzoek naar deze remise heeft gedaan, zal hierover
een inleiding verzorgen.
Voor de vergadering hebben we als locatie de nieuwe kerk aan de van Beethovensingel uitgekozen:
de Fonteinkerk is vorig jaar feestelijk geopend en ik denk dat velen van u, die er nog niet geweest
zijn, benieuwd zijn hoe het er van binnen uit ziet. Een uitgelezen kans dus, want op het programma staat bovendien een korte inleiding over het bouwproces van de kerk.
Ik hoop dat ik u weer enthousiast heb gemaakt om allemaal te komen! Na afloop is er ook gelegenheid om gezellig na te praten met een drankje.
AGNES VAN ZOELEN,

voorzitter VSW

Voorplaat: Het complex werd in 1916 gebouwd voor de Allan fabriek. Later nam de RET het in gebruik.
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Architect Suzanne Fischer:

Mijn plezier is de essentie
van een historisch
gebouw boven
water krijgen
Spreker op de komende ALV is Suzanne Fischer. Deze architecte zal het
hebben over het RET-gebouw aan de Kleiweg, waar van alles gesloopt en
herontwikkeld gaat worden. Op verzoek van de gemeentelijke Commissie
Welstand en Monumenten heeft Suzanne Fischer een onderzoek
ingesteld naar de waardestelling van dit complex. In de inleiding van haar
rapport schrijft zij daar zelf over:

Architect Suzanne Fischer
(foto Ella Verhoeks).
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“Het RET-complex aan de Kleiweg 244 is gebouwd als fabriekscomplex rond 1916 voor
Fabrieken van Meubelen en Spoorweg
materieel Allan & Co. De RET(M) was een
belangrijke klant van Allan. Architect van de
eerste bouwwerken is J.P. Stok maar de stalen
draagconstructie is waarschijnlijk ontworpen
door A.W. van Berkel van Allan & Co.
Ten tijde van de bouw lag het complex net buiten Rotterdam, in de gemeente Hillegersberg,
die in 1941 geannexeerd is door Rotterdam.
Allan & Co heeft zich gehandhaafd in de crisisjaren en bleef gespaard in de oorlog. Tijdens
de Wederopbouw heeft het bedrijf een relatieve bloeiperiode gekend maar in 1959 ging
Allan & Co failliet.

wen van de voormalige fabriek kennen en
waarderen, heeft het complex geen beschermde status als monument.

Het complex is direct overgenomen door de
RET, die er behalve trams ook bussen onderbracht en haar Centrale Werkplaats. Het
hoofdkantoor van de RET is in 2002 verhuisd
naar elders in de stad, de Werkplaats is nog in
gebruik en een deel van het complex fungeert
als busremise.
Hoewel veel mensen de karakteristieke gebou-

Sinds mei 2014 is de afdeling Vastgoed van de
RET bezig met het ontwikkelen van plannen
voor herontwikkeling of nieuwbouw op het
terrein aan de Kleiweg. De plannen hebben alles te maken met de noodzaak om het
nieuwste - veel grotere - spoormaterieel te kunnen onderhouden op deze strategische plek
aan het tracé van Randstad Rail.

Bij bespreking van de nieuwbouwplannen in
maart 2016 vroeg de Commissie voor
Welstand en Monumenten om een waardestelling van het complex, wat de aanleiding
vormde voor dit onderzoek.
Het onderzoek is gestart in april 2016. Op 15
april zijn voorlopige waarde- kaarten opgesteld
die verder zijn aangescherpt op 29 april, het
rapport is een maand later afgerond.”
Suzanne Fischer doet sinds 1999 bouw
historisch onderzoek. Voor die tijd werkte ze

als architect. Met het gebouwde erfgoed uit
de 20e eeuw heeft ze de meeste affiniteit
en ervaring.

architectuur: de zorgvuldige verkenning van
het materiaal bracht me in contact met de gebouwen die ik onderzocht.

“Mijn eerste contact met het historisch onderzoek van gebouwen was kleuronderzoek, als
freelancer voor POLMAN kleur & architectuur. Daaraan begon ik pas jaren na het
afronden van mijn studie Bouwkunde aan de
TU in Delft. Het stratigrafisch onderzoek,
urenlang in één ruimte, dagenlang in hetzelfde gebouw, leerde mij een andere kijk op

Als architect probeerde ik de essentie van een
ontwerp te realiseren ondanks voorschriften,
bezuinigingen, technische problemen, etc.
Als onderzoeker probeer ik nu de essentie van
een historisch gebouw, vaak versluierd geraakt
door latere wijzigingen, opnieuw boven tafel
te krijgen. Dat doe ik met veel plezier.”
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Verslag Algemene Ledenvergadering op 18 mei 2016

Al met al
een boeiende
avond
De vergadering vindt deze keer plaats in het clubgebouw van Aegir, midden in
de Bergse Voorplas. Bestuur en vrijwilligers van de VSW hebben hier wel eens
vaker ‘s winters een bijeenkomst gehouden. Toen kwam de wens op om hier
ook een keer in het voorjaar of de zomer te vergaderen, omdat we dan kunnen
genieten van het prachtige uitzicht. Dat gaat deze vergadering gebeuren. Er zijn
68 personen aanwezig, onder wie 61 leden.
Opening
De vergadering wordt geopend door de vicevoorzitter van de VSW, Hans Mani. Hij
verontschuldigt de voorzitter, Agnes van
Zoelen, die wegens andere verplichtingen vanavond niet aanwezig kan zijn. Bericht van
verhindering is binnengekomen van mevrouw
L. de Jongh, mevrouw M. de Jongste, mevrouw
T. van Oosten en de heer T. Remken. Op 1 juli
zal er een excursie worden gehouden: een
rondvaart over de Bergse Plassen. Wie wil deelnemen kan zich opgeven bij Hilde Vaatstra. Er
worden vrijwilligers gevraagd die de PR en
communicatie van de VSW willen ondersteunen of die de Tussen Wilgenplas en Rotte bij
de leden willen bezorgen.
Het bestuur is in gesprek met de stichting Berg
en Broek over een personele unie. Deze stichting is indertijd door de VSW opgericht om
met sloop bedreigde panden op te kopen om
te restaureren. Het bestuur van de stichting zal
in de toekomst worden gevormd door het bestuur van de VSW en de huidige bestuursleden
zullen als adviescommissie van de VSW adviseren over de besteding van de gelden. T. van
Rietschoten, voorzitter van de stichting, licht
toe dat de achtergrond hiervan is, dat de stichting vroeger nog wel eens panden opkocht
voor een gulden, maar dat men tegenwoordig
in tonnen moet denken. Dat gaat de draagkracht van de stichting te boven en daarom wil
men de gelden die de stichting nu nog heeft,
aanwenden voor doelen die in het verlengde
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liggen van de doelstelling van de VSW.
Uiteraard worden de leden van de verdere ontwikkelingen op de hoogte gehouden.
Het verslag van de Algemene Ledenverga
dering van 20 mei 2015 wordt bij acclamatie
vastgesteld, evenals het jaarverslag 2015.

Jaarrekening en begroting
Penningmeester Piet van der Veen geeft een
toelichting op de jaarrekening. Hij is niet ontevreden.
Namens de financiële commissie deelt C.J. Van
Heijningen mee, dat de commissie na controle van de jaarstukken en de onderliggende
documenten tot het oordeel is gekomen, dat
de administratie op een correcte en verantwoorde wijze is gevoerd en dat de jaarstukken
een goed en betrouwbaar beeld geven van de
financiële situatie van de vereniging. De commissie adviseert dan ook de jaarstukken over
2015 vast te stellen en het bestuur en de penningmeester decharge te verlenen voor het
gevoerde financiële beleid en administratie.
Met een warm applaus worden deze adviezen
door de vergadering overgenomen.
Tenslotte geeft de commissie het bestuur nog
enkele aanbevelingen mee:
• voer een beleid om het aantal leden te verhogen;
• voer een minimale jaarcontributie in (bv.
€ 20 – € 25);
• ga de contributie innen via automatische
incasso;

De populaire dertigerjaren bouw

• laat de leden voorafgaande aan het jaar de

contributie betalen;
• maak meer gebruik van internet;
• verbeter de geautomatiseerde ledenadmini
stratie;
• maak onderscheid in reguliere en incidentele
kostenposten.
De voorzitter dankt de heer Van Heijningen
voor de controle op de boeken en voor zijn wijze adviezen. Hij constateert, dat het advies de
jaarrekening vast te stellen en het bestuur decharge te verlenen inmiddels door de
vergadering is overgenomen.
Na een korte toelichting van de penningmeester wordt ook de begroting door de
vergadering bij acclamatie vastgesteld.

Verkiezingen
Vervolgens constateert de voorzitter, dat de
heer Van Heijningen drie jaar in de financiële
commissie zitting heeft en daarmee het statutaire einde van zijn zittingstermijn heeft
bereikt. Hij dankt hem voor de aan de vereniging bewezen diensten. Tot zijn opvolger in de
commissie wordt benoemd de heer Kroes.
Ook penningmeester Piet van der Veen is aan
het eind van de termijn, waarvoor hij werd gekozen. Hij heeft zich bereid verklaard een
nieuwe termijn te aanvaarden en hij wordt bij
acclamatie herkozen.

Rondvraag
In de rondvraag worden verschillende suggesties gedaan, hoe de VSW nieuwe leden kan
winnen en de leden aan zich kan binden:
• de leden een compensatie geven als zij
activiteiten voor de vereniging verrichten
(bijvoorbeeld Tussen Wilgenplas en
Rotte bezorgen);
• inzicht verkrijgen waarom het ledental
terugloopt (ouder worden, verhuizen);
• proberen leden te winnen onder jongere
generaties (nieuwe media, facebook);
• via makelaars nieuwe inwoners proberen te
werven als lid;
• facturen contributie digitaal versturen in
plaats van via brieven;
• bij nieuwe inwoners actiever folders en
dergelijke in de brievenbus doen;

• duidelijke actiepunten benoemen, waar de

VSW zich sterk voor maakt en die laten weten;
• website linken aan andere websites.

Dertiger jarenhuizen
Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan
Laura Roscam Abbing, die de aan de hand van
een keur van foto’s de achtergronden, architectuur en karakteristieke elementen van de
dertiger jarenhuizen belicht. Na de pauze ging
Joost Kingma in op de economische, maatschappelijke en stedenbouwkundige aspecten

van het dertiger jarenhuis. Al met al een boeiende avond, waarbij de leden veel wijzer
werden over waarom er zoveel van deze huizen in ons gebied staan en waarom deze nog
steeds onverminderd populair zijn.
Nadat de voorzitter de vergadering heeft gesloten blijven verschillende aanwezigen nog
lang met de sprekers en met elkaar napraten.
MARIUS HEIJENK

secretaris
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Jaarrekening 2016 en begroting 2017
VERLIES- EN WINSTREKENING ( €)

Realisatie 2015

Begroting 2016

Realisatie 2016

Begroting 2017

Totaal

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

12.128,54
170,00
95,00
150,00
694,77
1.628,55
0,00
260,00
15.126,86

11.500,00
150,00
100,00
0,00
250,00
1.000,00
0,00
500,00
13.500,00

Totaal

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

984,22
975,59
189,00
4.709,13
1.187,17
890,76
1.253,86
264,00
155,93
0,00
188,34
2.109,00
12.907,00

1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
1.500,00
1.000,00
1.500,00
500,00
200,00
3.000,00
7.000,00
2.750,00
500,00
500,00
26.450,00

Saldo

-4.950,50

-3.000,00

2.219,86

-12.950,00

31-12-2013

31-12-2014

31-12-2015

31-12-2016

Totaal

95.798,56
0,00
95.798,56

100.853,43
105,00
100.958,43

95.352,25
0,00
95.352,25

97.532,12
0,00
97.532,12

Totaal

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

44.485,14
35,00
2.500,00
0,00
50.511,98
97.532,12

BATEN
Contributie leden
Bijdrage donateurs
Bijdrage buitengewone leden
Schenkingen
Rente
Verkoop boeken e.d.
Subsidies
Overige baten

LASTEN
Bestuurskosten
Baarhuisje beheerskosten
Baarhuisje projectkosten
Drukwerk ledencontact
Vergaderkosten
Onkosten commissies
Administratiekosten
Promotie activiteiten
Productiekosten
Website ontwikkelkosten
Lustrum (40 jaar)
Juridisch advies
Diversen
Onvoorzien

BALANS
ACTIVA
Giro, Banken
Nog te ontvangen rekeningen

PASSIVA
Reservefonds
Vooruitontvangen contributies
Reservering lustrum
Nog te betalen
Publicatiefonds

©dp VSW
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Toelichting Jaarrekening 2016 en
Begroting 2017
Realisatie 2016
De Verlies- en Winstrekening van de VSW
over 2016 laat een positief Saldo zien van €
2.219,86 in tegenstelling tot de Begroting die
sloot met een negatief Saldo van € 3.000,00.
Het verschil tussen Realisatie 2016 en Begroting
2016 wordt veroorzaakt door - Hogere inkomsten dan begroot. Deze bestaan met name uit
hogere contributiebijdragen en schenkingen
van leden (+ € 873,54) en uit de hogere opbrengsten van de verkoop van boeken (+
€ 128,55). De andere Baten posten met uitzondering van Overige baten zijn in (redelijk)
goede overeenstemming met de corresponderende posten in de begroting.
- Lagere uitgaven dan begroot. Dit betreft 10
van de 12 posten Lasten, en in het bijzonder
Baarhuisje projectkosten (- €1.461,00) en
Website ontwikkelkosten (- € 3.000,00) – zie
verder.
- Hogere uitgaven dan begroot. Dit betreft de
overig twee posten Lasten te weten: Druk
werk ledencontact (+ € 209,13) en Onvoorzien (+ € 2.109,00) – zie verder.
Zoals bovenstaand vermeld zijn de inkomsten
( € 15.126.86) redelijk in overeenstemming
met de begroting. De inkomsten uit de bijdrage van de leden zijn € 873,54 hoger; de
verkoop boeken bracht € 128,55 meer op.
De uitgaven (€ 12.907,00) komen op een enkele post na redelijk overeen met de begroting.
De gerealiseerde beheerskosten van het
Baarhuisje zijn lager dan begroot; deze post
blijkt door de jaren heen moeilijk in te schatten. De kosten Baarhuisje project betreffen de
te maken kosten om het begraafplaatsje aan de
Ringdijk te restaureren en - voor zover mogelijk – in zijn oorspronkelijk vorm terug te
brengen. Een deel van de grafstenen is verlijmd; de plaats waar ze moeten staan wordt zo
nauwkeurig mogelijk bepaald. Dit is nog niet
gereed; de herinrichting heeft daarom nog niet
plaats kunnen vinden. Derhalve: geringe kos-

ten. Voor 2016 was ook een aanzienlijk bedrag
begroot voor de ontwikkeling van een nieuwe
website. Een enthousiast team werkt plannen
uit inzake de inhoud. Er moet nog besloten
worden welke professionele organisatie de
website vorm gaat geven. Verwacht wordt dat
in 2017 dit project zijn afronding zal krijgen.
De post Lasten Ledencontact viel in 2016 wat
hoger uit dan begroot onder meer doordat
Tussen Wilgenplas en Rotte geheel in kleur is
uitgevoerd en nieuw briefpapier en enveloppen aangeschaft zijn. Wat niet was te voorzien
in 2016, was de hoogte van de post Onvoor
zien: begroot € 600,00, gerealiseerd € 2.109,00.
Medio 2016 besloot het bestuur op verzoek
deel te nemen aan de organisatie van een bewonersavond over de funderingsproblematiek
in Oud – Hillegersberg en Kleiwegkwartier
(bijdrage VSW € 415,00). Verder was de VSW
betrokken bij pogingen om te voorkomen dat
het schoolgebouw van het Caland Lyceum, nu
Wolfert Dalton, afgebroken gaat worden. In
dat kader heeft een architectuur-historicus opdracht gekregen een cultuurhistorische
waardering te maken van het Caland Lyceum
(kosten € 1.694,00). Het rapport is aangeboden aan de commissie Onderwijs van de
gemeenteraad. Of dit deskundig advies de gemeente doet afzien van de afbraakplannen is
onzeker. Het ergste wordt gevreesd.
Evenals vorig jaar nam in 2016 het leden
bestand weer af door verhuizing, opzegging,
wanbetaling, of door overlijden: totaal 67. Er
meldden zich 11 nieuwe leden aan. Eind 2016/
begin 2017 bedroeg het aantal leden 638.

Balans per 31 december 2016.
Het jaar 2016 is afgesloten met een positief saldo
van € 2.219,86. Het bestuur stelt voor een bedrag van € 1.472,62 toe te voegen aan het
Publicatiefonds (de opbrengst van de verkoop
boeken (€ 1.628,55) onder aftrek van de (productie)kosten van € 155,93. Het resterende

bedrag van € 747,24 stelt het bestuur voor om
toe te voegen aan het Reservefonds. Het
Publicatiefonds stijgt daardoor tot € 50.511,98
en het Reservefonds tot € 44.485,14..
Onder Passiva zijn vooruit ontvangen contributies (€ 35,00) opgenomen en een reservering
voor het lustrum (€ 2.500,00).
Op de Balans zijn niet opgenomen de bezittingen van de VSW zoals kantoormeubilair
en –apparatuur, boeken enzovoort. Deze bezittingen worden in het jaar van aanschaf
afgeschreven.

Begroting 2017
De begroting is gebaseerd op de financiële
realisaties van de laatste jaren, met aanpassingen daar waar nodig.
De inkomsten 2017 worden € 1.626,86 lager
geschat dan de realisatie 2016: bijdragen leden/
donateurs (-€ 629, afname ledental), rente (-€ 445,
lage rentestand) en verkoop boeken (-€ 629,
geringere verkoop).
De kosten voor de meeste activiteiten zijn vergelijkbaar met die van vorig jaar met uitzondering
van de posten Baarhuisje project en Onvoorzien.
De ontwikkelkosten voor een nieuwe website
zijn gehandhaafd. Nieuw in de begroting zijn
de kosten voor een jubileumactiviteit in het
kader van 40 jaar VSW (8e lustrum). Ook
nieuw zijn de inmiddels in rekening gebrachte kosten voor het voeren van een procedure
bij de Raad van State tegen de vaststelling van
het bestemmingsplan Molenlaankwartier en
Lage Limiet. Een uitspraak is overigens op korte termijn niet te verwachten.
PIET VAN DER VEEN,

penningmeester
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VSW-jaarverslag 2016

VSW-jaarverslag 2016
Bestuur en leden
Wij kunnen dit jaarverslag niet anders beginnen
dan met terug te denken aan het overlijden van
drie leden, die veel voor de VSW hebben betekend: Gonnie van der Heijden, Iet Heetman
en Kees van Holst. Gonnie van der Heijden en
Iet Heetman maakten jarenlang deel uit van
het bestuur en bleven daarna als adviseur bij
het werk van de VSW betrokken. Iet Heetman
heeft daarnaast veel betekend om bekendheid
aan het werk van de VSW te geven. Kees van

Een zondagswandeling
door het Kleiwegkwartier
aan de hand van
het VSW-boekje
Dit is mijn school.
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Holst was lid van de schildjescommissie, maar
stelde ook op andere terreinen zijn architectonische kennis en betrokkenheid bij de leefom
geving ter beschikking van de vereniging,onder
meer bij de restauratie van het Baarhuisje.
De samenstelling van het bestuur bleef in 2016
ongewijzigd: Agnes van Zoelen (voorzitter),
Marius Heijenk (secretaris), Piet van der Veen
(penningmeester), Hans Mani, Norman
Langelaan, Jack Fens en Wim Meijer.
Bestuur en leden kwamen bijeen tijdens de al-

gemene ledenvergadering op 18 mei in de
kantine van watersportvereniging Aegir aan
het Prinsemolenpad. De vergadering werd
goed bezocht. Nadat de jaarstukken waren
doorgenomen en vastgesteld vertelden Laura
Roscam Abbink en Joost Kingma waarom de
dertiger jarenhuizen, waarvan er veel in ons gebied staan, nog steeds zo aantrekkelijk zijn.
De openbare najaarsvergadering op 16 november vond plaats in Lommerrijk. Liesbeth van
der Zeeuw, conservator bij het Museum Rotter
dam, hield een boeiende inleiding over Marius
Richters, één van de belangrijkste Rotterdamse
kunstenaars, die in Hillegersberg heeft gewoond. Daarna leidde Jan in ‘t Veld, voorzitter
van de Historische Vereniging ”Den Bergschen
Hoeck”, ons door zijn indrukwekkende verzameling historische kaarten van onze omgeving.
Ook bij deze bijeenkomst was het aantal aanwezigen aanzienlijk groter dan verwacht.
Enkele kwesties die al in het jaarverslag van
2015 zijn genoemd bleven ook dit jaar de aandacht van het bestuur vragen. Het gemeentebestuur is er ondanks alle ingestelde studies
nog niet in geslaagd een aanvaardbare oplossing te vinden voor een parkeerplaats voor het
Plaswijckpark.
Ook de voorgenomen sloop van de WolfertDalton-school aan de Argonautenweg (het
voormalige Caland-college) bleef de gemoederen bezig houden. De VSW heeft het
college met een beroep op de Wet Openbaar
Bestuur verzocht om inzage in de gegevens
waar het college zijn besluit op baseert. Dit
verzoek werd niet gehonoreerd. De VSW
heeft de argumenten tegen sloop nog eens op
een rij gezet, gesprekken gevoerd met andere
erfgoedorganisaties en de gebiedscommissie
en ingesproken in de gemeenteraad. Aangezien keer op keer bleek, dat het college zich
nauwelijks had verdiept in de cultuurhistorische waarde van dit unieke schoolgebouw, heeft de VSW zelf het initiatief
genomen de architectuur-historicus Dr. Dolf
Broekhuizen opdracht te geven een onderzoek
daarnaar in te stellen. Dit rapport werd begin
2017 aan de gemeenteraad gepresenteerd.

De zienswijze die de VSW in 2015 heeft ingediend op het bestemmingsplan Molenlaankwartier ook beeld-bepalende panden buiten
de linten op te nemen werd door het gemeentebestuur niet overgenomen. Omdat hiermee
de bescherming van deze panden tegen willekeurige sloop weer zou worden uitgesteld tot
een volgende herziening van het bestemmingsplan (zeker tien jaar) besloot de vereniging
beroep in te stellen bij de Raad van State. Dit
beroep is begin 2017 behandeld. Ten tijde van
het schrijven van dit jaarverslag was er nog
geen uitspraak gedaan.
Stap voor stap werden voorbereidingen getroffen om te komen tot een personele unie met
de Stichting Berg en Broek. Hopelijk zal in
2017 de benodigde statutenwijziging van de
stichting zijn beslag krijgen.
Samen met bewonersorganisaties, verenigd in
de Commissie Grondwater Hillegersberg,
werkte de VSW mee aan de organisatie van
een avond over de funderingsproblematiek in
Oud-Hillegersberg en het Kleiwegkwartier.
Uit de grote opkomst bleek hoezeer deze problematiek de bewoners ter harte gaat.

Commissies en werkgroepen
Voor de uitvoering van het werk van de VSW
zijn enkele commissies en werkgroepen in het
leven geroepen. In 2016 ging een nieuwe commissie van start: de commissie Communicatie.
Deze richt zich op het uitwerken van een communicatieplan, de website, sociale media en
externe contacten. Het eerste aandachtspunt
van de commissie is het ontwikkelen van een
nieuwe website, nu Jan Vermaak ervoor heeft
gekozen na jaren van noeste pioniersarbeid een
andere uitdaging te zoeken. Aan de werkzaamheden voor de website namen in 2016 deel:
Sijmen Aleman, Miranda van der Burg, Wijnie
Muller, Wim Meijer en Marius Heijenk.

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. Na de afronding van de werkzaamheden rond het boekje “Dit is mijn
school”, over de scholen in HillegersbergSchiebroek, begon de commissie met het
voorbereiden van een nieuwe publicatie over
de beeldbepalende gebouwen in ons gebied.
Verder had de commissie een actieve rol bij het
voorbereiden van de inbreng van de VSW bij
zaken als de Wolfert-Dalton en het bestemmingsplan Molenlaankwartier. Enkele malen
overlegde de commissie met een vertegenwoordiger van Stadsontwikkeling om op de
hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen.
Bovendien werkte de commissie aan voorstellen
om het foto-archief van de VSW te system
atiseren en digitaal toegankelijk te maken.

Activiteiten
Nadat de taken op communicatiegebied waren neergelegd bij de commissie Communicatie, bleef Promotie en Voorlichting zorgen
voor zaken als het bemensen van stands, organiseren van excursies en bijeenkomsten,
praktische en logistieke taken, waaronder het
verzenden van TW&R en de februaribrief. Ter
voorkoming van misverstanden werd de naam
aan het eind van het jaar gewijzigd in
Activiteiten. Hieraan werkten in het verslagjaar mee: Hilde Vaatstra, Wil Baghuis, Ank
Breugem, Marijke Zoetemeijer, Ivonne
Koedam, Jaap van Klaveren, Axel de Boer en
Wim Meijer. De werkgroep verzorgde een
stand met publicaties bij VSW-bijeenkomsten,
op Open Monumentendag bij het Baarhuisje,
bij de fototentoonstelling in Terbregge en het
jazzfestival Hillegersberg.
Op 22 januari vond een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst plaats voor ieder die binnen de
VSW actief is; ditmaal bij Lommerrijk.
Op 1 juli werd een boottocht georganiseerd
over de Bergse Plassen met de oude vertrouwde
rondvaartboot de Piet Hein van Plaswijckpark.
Ondanks de zorgvuldige keuze van de datum
waren de weergoden deze onderneming blijkbaar niet gunstig gezind want de regen bleef
met bakken neerdalen. Toch had het wat, om
zo met zijn allen onder het tentzeil ons gebied
eens op deze manier vanaf het water te bekijken.
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In memoriam

Iet Heetman heeft veel
betekend voor de VSW

Iet Heetman
17 juni 1930 – † 7 november 2016

Publicaties
Deze werkgroep 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. Na de
publicatie van het scholenboek in 2015 werden in 2016 geen grotere publicaties aan het
fonds van de vereniging toegevoegd.
Marijke van Seventer zette haar maandelijkse
serie over de schildjespanden in het huis-aanhuis-blad Hart van Holland voort. De stukjes
zijn goed leesbaar, informatief en onderhoudend en geven een aardig inkijkje in wat de
VSW beweegt.
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Schildjescommissie
Na het overlijden van Kees van Holst werd
diens plaats in de schildjescommissie overgenomen door Jan Meijdam. De beide andere
leden zijn Ton van Hoorn en Tom Remken.
In 2016 werd één schildje uitgereikt: aan de
heer en mevrouw De Jong voor de wijze waarop zij hun woning met koetshuis aan de
Grindweg 97 hebben gerestaureerd.

Financiële commissie
De leden van de commissie, mevrouw Koedam
en de heren 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 Heijningen werd opgevolgd
door de heer R.P. Kroes.

Bouwzaken
De bouwcommissie volgde alle aanvragen voor
omgevingsvergunningen in ons gebied met als
doel te voorkomen dat er waardevolle elemen-

ten verdwijnen als een vergunning wordt
verleend. Zij bestond uit Karel Fibbe, Jack
Fens, Hans Mani en Norman Langelaan. In
het verslagjaar werden geen specifieke acties
ondernomen met betrekking tot voorgenomen of verleende vergunningen. Wel gaf met
name Norman Langelaan enkele keren advies
aan derden over een voorgenomen bezwaar en
bij het restaureren van een pand.

Onderhoud Baarhuisje en
begraafplaats
Het onderhoud van de begraafplaats aan de
Ringdijk werd ook dit jaar weer voortreffelijk
verzorgd door de VSW-leden Schrama en
Berkhout. Langzaam maar zeker wordt er gewerkt aan de uitvoering van de plannen tot
restauratie van de begraafplaats.
Het bestuur dankt alle leden en vrijwilligers, die
het mogelijk maakten ons in te zetten voor het
behoud van wat in ons gebied van waarde is.
MARIUS HEIJENK

secretaris

ook door haar rol bij onze vele publicaties, waar
haar kelder goed mee was gevuld.
Ook in de periode voor haar officiële bestuurstaak in de VSW was zij ons gedachtegoed
zeer welgezind, in haar toenmalige rol als beleidsambtenaar Ruimtelijke Ordening bij de,
helaas niet meer bestaande, deelgemeente
Hillegersberg-Schiebroek. Immer kon zij ons
goede raad geven bij ruimtelijke plannen in ons
gebied, en ook onze inbreng onder de aandacht
brengen bij het Dagelijks Bestuur en de ambtenaren op de deelgemeente en bij de
gemeentelijke diensten. Wij zullen haar inbreng en betrokkenheid missen.
Het is hier wellicht ook de plaats nog even stil te

Geen Bomen
over Bomen meer
Vanwege gezondheidsredenen moet Frans Prins
ophouden met zijn rubriek Bomen over bomen. Meer
dan veertien jaar heeft hij de bijzondere bomen in onze
omgeving beschreven. Het bestuur betreurt de reden
van het stoppen van zijn medewerking. Het wil hem
heel erg bedanken voor zijn jarenlange bijdrage en
wenst hem van harte beterschap.

Redactie

Na het succes van haar zondagswandelingen
door Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge in
2015 organiseerde Wil Baghuis dit jaar enkele wandelingen uit het scholenboek. Bij elke
wandeling verzorgde één van de auteurs van
het boek een deskundige toelichting.

Redactie

Ondanks dat de weergoden het tijdens de VSW-vaartocht lieten afweten,
bleken de plassen mooi en aantrekkelijk.

Enige tijd terug (in november 2016) bereikte
ons het bericht dat Iet Heetman-van Riel, voor
ons in het bestuur kortweg Iet, was overleden.
Het was helaas niet meer mogelijk hieraan in
het november-nummer van “Tussen Wilgenplas
en Rotte” de gewenste aandacht te besteden,
omdat het blad al verschenen was. Daarom
willen wij dit in het meinummer alsnog doen.
Iet heeft veel betekend voor de VSW; zij was jarenlang onze secretaris bij de diverse voorzitters
in de periode 1993-2002 en in de jaren daarna
was zij, tot voor kort, als adviseur van het bestuur
nauw betrokken bij het wel en wee van onze vereniging. Wij hebben veel aan haar te danken,
door haar ingebrachte bestuurservaring, maar

staan bij het overlijden in 2016 van Gonnie van
der Heijden-van der Eerden. Ook zij heeft in de
VSW een belangrijke inbreng gehad, als bestuurslid en daarna als adviseur van het bestuur.
In het jaarverslag over 2016 is hier al de nodige
aandacht aan besteed. Gonnie en Iet hebben lange tijd op de deelgemeentesecretarie met elkaar
samengewerkt; Gonnie al in de toenmalige wijkraad en - later in de deelgemeenteraad - als
raadslid en lid van het dagelijks bestuur. Iet
Heetman werkte destijds als beleidsambtenaar.
Wij zullen hen missen.
JACK FENS

Redactiewisseling
Omdat ik naar het schone Berkel en Rodenrijs ben
verhuisd, stop ik als redacteur van de Tussen Wilgenplas
& Rotte. Het stokje wordt overgenomen door Loes
Wijnbergen. Ik wens haar veel succes!

WIL BAGHUIS
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Samen werken aan grondwater

‘De bodemopbouw
is van elke
straat of wijk
weer anders’
Binnen onze wijk is veel te doen over het grondwater en dan met name over
het peil hiervan. De huiseigenaren zien graag de koppen van hun heipalen
onder water, want als dit niet het geval is, of het geval blijft, dan dreigen er
torenhoge kosten. Een verhoging van de grondwaterstand zou een oplossing
zijn. In sommige delen van de wijk dringt er soms water de kelders binnen;
hier zou men weer niet blij zijn met een peilverhoging. De VSW vroeg aan de
afdeling Water van de Gemeente Rotterdam, die het beleid formuleert, hoe
zij met deze problematiek omgaat en welke wegen er bewandeld worden om
dit op te lossen. Jason Zondag van deze afdeling geeft toelichting:
“Anders dan vaak wordt aangenomen, zijn er
geen kraantjes of pompjes waarmee de grondwaterstand exact en naar ieders wens kan
worden bepaald. Toch zijn er wel maatregelen
om de grondwaterstand te beïnvloeden, zowel
in het openbare gebied als op particulier
terrein. In dit artikel leest u wat bewoners, de
gemeente en het waterschap samen kunnen
doen.

vervangen. Daarnaast kan de gemeente nog
meer maatregelen nemen om het grondwater
aan te vullen, zoals waterdoorlatende bestrating en infiltratieleidingen vanuit het
oppervlaktewater. Bewoners kunnen zelf ook
veel doen om het grondwater op hun terrein
aan te vullen, bijvoorbeeld het afkoppelen van
hun regenwaterafvoer of het vergroenen ofwel
ontharden van hun tuinen.

Te laag grondwater

Te hoog grondwater

Een lage grondwaterstand kan nadelige gevolgen hebben voor houten funderingspalen. Die
kunnen gaan rotten, zodra ze droog komen te
staan. Dit risico bestaat vooral in het
Kleiwegkwartier en in Oud Hillegersberg. Een
mogelijke oorzaak is verouderde riolering.
Lekke rioolbuizen kunnen grondwater afvoeren. De gemeente heeft een uitvoeringsprogramma om verouderde riolen in funderingsrisicogebieden zo spoedig mogelijk te

Een hoge grondwaterstand kan ook nadelige
gevolgen hebben, zoals wateroverlast in souterrains, kelders, kruipruimtes en laag gelegen
tuinen. Dergelijke problemen kunnen vooral
optreden in de lager gelegen poldergebieden,
zoals 110 Morgen en het Molenlaankwartier.
Na een rioolvervanging kan de grondwaterstand stijgen naar het oorspronkelijke niveau.
Een riool is niet bedoeld om grondwater af te
voeren, maar kan dat onbedoeld wel vele jaren

Grondwaterstandmeting

Gevelscheuren door aangetaste fundering
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Afvoer van grondwater via de
brievenbus.

hebben gedaan. Om wateroverlast te voorkomen legt de gemeente bij een rioolvervanging
vaak drainage aan in het openbare gebied.
Maar dit biedt geen garantie dat er op parti
culier terrein geen overlast kan ontstaan.
Bewoners kunnen zelf aanvullende (waterhuishoudkundige en/of bouwkundige) maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat hun
ondergrondse woningruimtes waterdicht zijn
en dat hun tuinen niet te laag liggen. Ook
kunnen zij zelf drainage aanleggen op eigen
terrein om overtollig grondwater af te voeren.
Die kan worden aangesloten op drainage in
het openbare gebied.

te lage grondwaterstand, maar er zijn enkele
belangrijke factoren in het spel die heel moeilijk te beïnvloeden zijn: bodemopbouw en
klimaatverandering. Door slecht doorlatende
en inklinkende grond, kan de grondwaterstand
op particulier terrein soms sterk afwijken van
de grondwaterstand in het openbare gebied.
Daarnaast voorspellen de klimaatscenario’s in
de toekomst langere periodes van droogte,
waarin de grondwaterstand kan dalen, maar
daarnaast ook meer zeer hevige buien, die tijdelijk overlast van grondwater en regenwater
kunnen veroorzaken.

Bodemopbouw en
klimaatverandering

De bodemopbouw en de stedenbouwkundige geschiedenis van elke straat of wijk is weer
anders. Soms is er sprake van een lage grondwaterstand aan de ene kant van de straat en een

Met maatregelen in de openbare ruimte kan
er dus iets gedaan worden aan een te hoge of

Effectieve aanpak

hoge grondwaterstand bij de overburen.
Rioolvervanging in een straat is een kans om
samen met de inwoners grondwaterproblemen
aan te pakken. Een zeer groot percentage van
het grondoppervlak in de gemeente is immers
in handen van particulieren. De gemeente en
het waterschap komen graag samen met
bewoners en bedrijven in actie om onze gezamenlijke waterhuishouding op orde te houden.
Samenwerken is het devies!
Mocht u na het lezen van dit artikel nog meer
informatie willen, kijk dan eens op het waterloket van de gemeente (www.rotterdam.nl/
waterloket).”
JASON ZONDAG

afdeling Water, gemeente Rotterdam
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Bouwers en Bottelaars

Motie ‘Bedachtzaam omgaan met cultuurhistorie’

Bestuurslid Norman Langelaan is
blij met het door Jan Cees van
Duin geschreven boek Bouwers en
Bottelaars over projectontwikkelaar
Hendriks. Hierin wordt uitgebreid
de handel en wandel van drie
generaties Hendriks belicht.

Het ziet er somber uit voor het Caland

‘Hendrikshuizen’
nu razend populair
“Onlangs verscheen er een mooi boek over
Hillegersberg, dat veel mensen zal aanspreken,
vooral de bewoners van de omgeving
Berglustkwartier / Adriaan van der Doeslaan
/ Kerstant van de nBergelaan / Aleyda van
Raephorstlaan en in Schiebroek het gedeelte
om de Adrianalaan, tussen de Ringdijk en de
Kastanjesingel.
Vanaf de jaren 30 van de vorige eeuw werden
daar veel huizen gebouwd door een
Hillegersbergse projectontwikkelaarsfamilie
Hendriks. Honderden huizen werden er door
hen in onze wijk gebouwd. Meestal redelijk
ruime huizen, in een gevarieerde architectuur,
met vaak prachtige hoekoplossingen. De huizen die nu zo razend populair zijn als 30er
jaren huizen en die Hillegersberg als aantrekkelijk woonoord toch wel op de kaart zetten.
Jan Cees van Duin, onze voormalige deelraadsvoorzitter, beschrijft in een uitgebreid
boekwerk de hele geschiedenis, de handel en
wandel van drie generaties familie Hendriks,
compleet met kaarten. Behalve het bouwen
van de huizen, maakte Hendriks ook het wegenplan en liet dat ook aanleggen, als het klaar
was nam de gemeente het onderhoud van de
openbare ruimte over.
De meeste huizen werden in de crisistijd gebouwd, wat inhield dat er veel leegstand
bestond. De Rotterdammers vonden
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Hillegersberg maar ver van de stad. En een net
gebouwde wijk ziet er meestal een beetje desolaat uit, de nu groene wijk, was destijds ook
nog erg kaal. En wonen als pionier in een half
lege straat is niet aantrekkelijk. Maar de ouwe
Henriks, hij bouwde voort. Nieuwe kopers en
huurders werden in de watten gelegd en konden hun hele huis laten stofferen en soms
meubileren. Voor een appel en een ei zat je er
prinsheerlijk bij. Aannemers die voor hen
werkten waren verplicht ook een huis te huren.
Zij kochten vaak restanten bouwmaterialen,
zoals partijen stenen, op. Na de bouw werden
de restanten van restanten weer gebruikt op
garages van te bouwen.
Het bombardement van Rotterdam in mei
1940, deed het tij keren. Veel dakloos geworden Rotterdammers konden onmiddellijk in
Hillegersberg terecht. Ik weet niet of je toen
ook nog gefêteerd werd op stoffering. Dit was
het begin van een tevreden groep bewoners die
er nooit meer weg wilde en Hillegersberg op
de kaart zette als aantrekkelijk woonoord.
Hendriks liet veel ontwerpen aan architecten
over, maar drukte ook wel duidelijk zijn stempel op de uitstraling en de sfeer in en om de
huizen. Hij ontwierp zelf eveneens een flink
aantal huizen. Wie wat en waar ontwierp, is
haarfijn op de bijbehorende kaarten te lezen.

Oorspronkelijk kwamen de Hendriksen uit de
drankhandel, en bleven dat ook nog ‘erbij’
doen. Ze waren fabrikant van de SUNRISE
limonades. Eerst een klein fabriekje op een binnenterrein bij de Adriaan van der Doeslaan,
waar nu een garage voor oldtimers in zit. Later
werd er aan het einde van de Adrianalaan, de
Weegbreestraat op het bedrijventerrein
Schiebroek, één van de modernste bottelarijen gebouwd. Uit de gehele wereld kwam men
daar naar kijken. De revolutionaire bottelarij
kon 150.000 flesjes per dag vullen, ook weer
flesjes van een bijzonder ontwerp. De productielijn was geheel eigen ontwerp van Hendriks.
‘s Zomers draaide de fabriek op volle toeren,
naar gelang het weer. Het leveringsgebied was
beperkt vanwege de matige wegen naar Gouda,
Zoetermeer, Den Haag en de Zuid-Hollandse
eilanden. Zo waren er vroeger vele regionale
limonade fabriekjes. In de jaren 70 met de
neergang van de kleine kruidenier op de hoek
en de opkomst van de grootgrutters, met coca
cola enzovoort in hun kielzog, besloot men de
tent te sluiten. Jarenlang werd het als bedrijfsverzamelgebouw in kleine stukjes verhuurd.
Een zeer leesbaar boek, mooi uitgegeven met
veel oud fotomateriaal, dat eigenlijk in ieder
Hendrikshuis hoort te staan. Bovendien is er
een leuke website: www.sunriselimonades.nl “
NORMAN LANGELAAN

In het vorige nummer hebben wij u gemeld
dat de VSW actie voert tot behoud van het
schoolgebouw van het voormalige Caland
Lyceum, waarin nu het Wolfert Dalton is gevestigd. Omdat de VSW alle relevante
informatie wordt onthouden, hebben wij de
raadsleden gevraagd zich in te spannen voor
het behoud van dit wederopbouwmonument. Het college van B&W houdt echter
vast aan de voorgenomen sloop van het gebouw omdat zij in haar af weging de
cultuurhistorisch waarde van het gebouw
niet zo groot acht. De wethouder betoogde
dan ook tijdens een actualiteitenraad op 15
september dat dit schoolgebouw er één van
vele anderen is.

De VSW bestrijdt die zienswijze en heeft dr.
Dolf Broekhuizen gevraagd een cultuurhistorische waardering van dit gebouw op te stellen.
Dr. Broekhuizen is specialist op het gebied van
naoorlogse architectuur en onderwijsvoorzieningen en als gastdocent verbonden aan de
faculteit Bouwkunde van de Technische
Universiteit Delft. Volgens hem is het gebouw
van grote cultuurhistorische waarde en een
zeer zeldzaam voorbeeld van een paviljoenschool met een verhoogde verbindingsgang.
Voor zover bekend één van de meest gave voorbeelden in Nederland.
De wethouder geeft echter geen krimp en betoogde in de raadscommissie van 25 januari

dat het besluit vast staat. Wel wil hij laten onderzoeken in hoeverre de kunstwerken van
Louis van Roode behouden kunnen blijven.
Ook zegde hij toe dat in het vervolg zorgvuldiger de cultuurhistorische waarde van
monumentwaardige gebouwen zal worden
meegewogen. Tijdens de raadsvergadering van
16 maart is dit tevens vastgelegd In een motie
van D66, SP, CU/SGP, PvdA en GroenLinks.
Het ziet er dus somber uit voor het behoud
van het Caland schoolgebouw, maar de gemeente belooft beterschap.
De put gedempt en het kalf naar de slachtbank
geleid?
HANS MANI

Nog geen uitspraak van de Raad van State

Beeldbepalende objecten nu onbeschermd
De Raad van State behandelde op 9 januari het beroep van de VSW
tegen het vastgestelde bestemmingsplan ‘Molenlaan en Lage Limiet’.
Normaal doet de Raad binnen zes weken uitspraak. Helaas is die termijn
nu al twee maal verlengd.
De VSW is van mening dat de gemeente bij
het inventariseren en bestemmen van beeldbepalende panden in een bestemmingsplan zich
niet kan beperken tot objecten met cultuurhistorische waarde aan de historische linten in
het plangebied. Ook buiten deze linten zijn er
objecten die als beeldbepalend gelden en als
zodanig de dubbelbestemming “Waardecultuurhistorie” behoren te krijgen. Met die
bestemming is het niet toegestaan die panden
zonder vergunning van burgemeester en wethouders geheel of gedeeltelijk te slopen.
De gemeente stelt dat de gemaakte inventarisatie past binnen het gemeentelijk beleid met

betrekking tot cultuurhistorisch onderzoek
binnen de gehele gemeente. Omdat de historische linten en oude 19e-eeuwse wijken het
kwetsbaarst zijn met het grootste risico op
sloop, wordt hieraan prioriteit gegeven. Deze
keuze heeft tot gevolg dat bij het opstellen van
bestemmingsplannen niet het gehele plangebied wordt onderzocht. De gemeente acht
deze handelswijze niet in strijd met de wet,
omdat zij duidelijk heeft beschreven waarom
ervoor is gekozen het onderzoek te beperken.
De gemeente is daarbij van mening dat de wet
geen verplichting inhoudt ieder cultuurhistorisch waardevol object in het bestemmings-

plangebied te identificeren en te bestemmen.
Ondertussen heeft het voorontwerp bestemmingsplan “Kleiwegkwartier” ter visie gelegen.
Ook daar volgt de gemeente deze beleidslijn,
met als resultaat dat geen enkel object in het
plangebied als beeldbepalend wordt aangemerkt. Ook hier heeft de VSW een zienswijze
ingediend, waarin gesteld wordt dat daarmee
geen recht wordt gedaan aan de aantoonbare
cultuurhistorische kwaliteiten in het
Kleiwegkwartier. Wij hadden gehoopt onze
zienswijze te kunnen onderbouwen met een
positieve uitspraak van de Raad van State inzake het Molenlaankwartier. Normaal doet de
Raad uitspraak binnen zes weken. Helaas is die
termijn nu al twee maal verlengd.
Wordt dus vervolgd.
HANS MANI
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Ruimtelijke ontwikkelingen (9)

‘Bewonersinitiatieven
kunnen helpen’
Tineke van Oosten, voorzitter van de Stichting Behoud Kern en Plassen en
voorzitter van de commissie grondwater Oud Hillegersberg, heeft al vele
artikelen voor ons blad geschreven over de ruimtelijke ontwikkelingen in
het gebied. Tot ons genoegen heeft ze opnieuw besloten de lezers bij te
praten.

“Na jaren van redelijke rust in de ruimtelijke
ontwikkelingen in Oud Hillegersberg en omgeving pak ik de draad weer eens op om de
lezers bij te praten over wat er zoal gebeurt.
Onrust in het verleden was er vooral rond het
bestemmingsplan Kern en Plassen dat in 2009
werd vastgesteld. Nu is een aantal zaken actueel. Bewonersinitiatieven kunnen helpen om
tot oplossing te komen.
Op de plek van het voormalig
Plaswijck restaurant zal
één woonhuis worden gebouwd.
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Van der Valk locatie
Het bestemmingsplan maakte met een wijzigingsbevoegdheid mogelijk dat ter plaatse van
het restaurant en het parkeerterrein drie torenflats konden komen. Met drie organisaties
hebben wij ons verzet: Vereniging Behoud
Kern en Plassen, Vereniging Stedebouwkundig
Wijkbehoud en Stichting Berg en Broek. De
beroepsprocedure die wij gezamenlijk aanspanden resulteerde in de vernietiging van de
wijzigingsbevoegdheid: de bestemming bleef
restaurant. De projectontwikkelaar wilde van
de bouwoptie af en er zijn procedures gevolgd,
die uit eindelijk in 2016 hebben geleid tot een
schikking. Er zijn nog projectontwikkelaars geweest die overwogen om alsnog tot hoogbouw
te komen, maar zij hebben begrepen dat het
beleid inmiddels is aangescherpt naar een meer
groen karakter van de locatie, zodat hoogbouw
niet erg kansrijk zou zijn. Inmiddels is het terrein gekocht door een particulier die er één

Hier zaten we lang geleden
ons ijsje te eten.
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Jack Fens zwaait af
woonhuis op wil bouwen. Dit belooft een goede afloop te worden van een jarenlange inzet!

Molenweide
In hetzelfde bestemmingsplan zat nog een wijzigingsbevoegdheid, namelijk om op de
Molenweide een parkeerterrein te realiseren
ten behoeve van de huizenbezitters op de eilandjes in de Achterplas. De vereniging Ons
Buiten heeft ingezet op realisering daarvan,
echter de omwonenden zagen de noodzaak er
niet van omdat er voldoende parkeergelegenheid is langs de Straatweg en omdat het groene
karakter verloren dreigde te gaan. Inmiddels
heeft het college van burgemeester en wethouders op vragen vanuit de gemeenteraad laten
weten voorlopig niet de wijzigingsbevoegdheid te willen benutten.

A16 Rotterdam
De weg en zijn inpassingen liggen vast, en hij
komt er, dat lijkt nu toch wel zeker. In het vierde kwartaal van 2017 start de aanbestedingsprocedure, eind 2018 zal een eerste spa de
grond in gaan. De belangrijkste ruimtelijke inpassing van de weg is: de landtunnel door het
Bergse Bos is van een overdekte weg op maaiveldhoogte en een afdekking met een dijk van
7 m hoog, gewijzigd naar een half verdiepte
tunnel met een afdekking van 4 m. Dit is beter in te passen in het park.
Bij de voorbereiding zijn bewoners betrokken
via gebiedstafels. Eind januari 2016 verscheen
een evaluatierapport over dit proces: de betrokken burgers voelen zich niet gehoord. Veel
voorstellen ter verbetering van de inpassing
van de weg zijn, volgens de burgers, zonder
motivering terzijde geschoven.
De commissie grondwater van de bewonersorganisatie InHillegersberg zet zich sinds 2010
intensief in om het grondwater in Oud
Hillegersberg en Hillegersberg-zuid (het
funderingsrisicogebied Hillegersberg) te beschermen, door maatregelen voor te stellen die
het grondwater verhogen en te voorkomen dat
ontwikkelingen het grondwater verlagen. De
commissie heeft Rijkswaterstaat (RWS) verzocht onderzoek te doen naar de effecten van
de aanleg van de tunnel op het funderingsrisi-
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cogebied. Wat bleek: het risico was groot dat
de grondwaterstand daar met 30 cm verder
zou dalen als gevolg van de bemalingen van de
bouwput. Het gevolg hiervan is dat RWS geeft
besloten om bij de bouw geen bemalingen toe
te staan, zodat het grondwater niet verlaagd
zal worden.

Parkeren voor Plaswijckpark
De nieuwe en deels overdekte speeltuin van
Plaswijckpark trekt veel meer bezoekers dan
verwacht. Uitgegaan werd van 300.000 be
zoekers maar in 2016 werden er 450.000
ontvangen en het park verwacht een verdere
groei naar 500.000. De omwonenden van de
Meidoornweide willen geen uitbreiding op de
weide van het parkeerterrein. Een parkeerterrein in het Berg en Broekpark is ook niet
gewenst. De oplossing die nu in beeld is, ligt
op het eigendom van het Plaswijckpark: het
tennispark Plaswijck. Er is een groeiend draagvlak bij de gemeente voor een parkeergarage
onder de westelijke tennisbanen. Deze kan
worden ontsloten vanaf de Jasonweg en via het
parkje achter de Plaswijcklaan. Het lijkt een
kostbare ingreep. Er komt niet veel informatie
naar buiten. Ik vraag mij af of er een parkeeronderzoek is gedaan: voor hoeveel dagen is
deze dure voorziening nodig? Zijn er geen parkeervoorzieningen op afstand mogelijk met
shuttlevervoer naar het Plaswijckpark?

Grondwater
In het funderingsrisicogebied Hillegersberg
(Oud Hillegersberg, Straatweg en Kleiweg
kwartier) is de commissie grondwater van de
bewonersorganisatie InHillegersberg sinds
2010 actief. De commissie heeft uitgezocht
wat de oorzaken zijn van de lage grondwaterstand. Het grondwater staat sinds de jaren 50
van de vorige eeuw te laag. Zo laag dat de houten paalfunderingen in de winter nog maar net
onder water staan, maar in de zomer staan de
paalkoppen droog. Door de oude lekke rioleringen stroomt het grondwater weg en wordt
zodoende nog veel verder verlaagd. Al tientallen jaren dient zich in dit gebied paalrot aan,
met hoge kosten voor funderingsherstel voor
de woningeigenaren. Op dit moment is de situatie in het Kleiwegkwartier kritiek: 800

woningen hebben te maken met droogstand.
In 2013 sloot de commissie een overeenkomst
met gemeente en hoogheemraadschap om gezamenlijk tot maatregelen te komen. Met
behulp van gelden uit een bewonersinitiatief
zijn relevante onderzoeken verricht, die een
nieuw licht werpen op de mogelijke maatregelen. Met veel steun vanuit de gemeenteraad
lijken er nu aanvullende maatregelen genomen
te gaan worden door de gemeente. Het hoogheemraadschap ontwikkelt een beleid voor
vergunningverlening van bemalingen, zodanig dat onomkeerbare schade wordt
voorkomen. Op 30 maart heeft de commissie
grondwater op een bewonersavond in
Lommerrijk een aanzet gepresenteerd voor
een totaalplan met maatregelen, teneinde
dit uit te werken met gemeente en hoog
heemraadschap (zie voor informatie www.in
Hillegersberg.nl/grondwater). Als dit lukt,
kunnen de nu door paalrot bedreigde wijken
van Hillegersberg er weer voor 100 jaar tegen!

Vliegverkeer
Onze toch al niet al te schone lucht (nu belast
als achtergrondvervuiling van haven, stad en
rijkswegen) wordt verder bedreigd door de
aanleg van de A16 Rotterdam, maar vooral
door het voornemen van het vliegveld om het
vliegverkeer te verdubbelen. Bewoners maken
zich (terecht) zorgen om hun gezondheid in
verband met de toename van de belasting door
fijnstof. Het blijkt dat er op dit moment zelfs
geen tot onvoldoende meetgegevens zijn
over de huidige kwaliteit van de lucht in onze
omgeving en de invloed van het huidige vliegverkeer daarop. Een nieuw bewonersinitiatief
gaat hierin verandering brengen, op drie punten in Hillegersberg wordt het komende jaar
de luchtkwaliteit gemeten (Luchtmeetnet
noord). Vooralsnog zijn de bewoners niet voor
uitbreiding van de milieugebruiksruimte
(www.InHillegersberg.nl/vliegtuigverkeer) . “
TINEKE VAN OOSTEN

Tineke van Oosten schreef dit artikel op
persoonlijke titel en als voorzitter van Stichting
Behoud Kern en Plassen en voorzitter van de
commissie grondwater Oud Hillegersberg.

‘Al heel snel vonden we elkaar’

Bestuurslid Jack Fens, één van de
oprichters van de VSW, zwaait af
ofwel stopt na veertig jaar met zijn
activiteiten voor de vereniging. Hij
kijkt er zelf op terug:
“Afzwaaien. Meestal is dit een term die wordt
gebruikt wanneer iemand zijn militaire diensttijd
heeft beëindigd, maar in breder verband is het
ook toepasbaar wanneer men stopt met bepaalde activiteiten. Dit laatste is nu bij mij het geval.
Na een half (mijn halve) mensenleven betrokken
te zijn geweest bij de VSW lijkt het mij de tijd rijp
om er een punt achter zetten. Het is voor mij een
plezierige en ook spannende, of zelfs soms frustrerende tijd geweest, in mijn “actieve leven” bij
de VSW en daar kijk ik toch graag even op terug.
We gaan dan terug in de tijd naar de jaren 70,
toen er een aantal gebeurtenissen heeft plaats
gevonden die mij zeer raakten, en met mij vele
anderen. In Kralingen, waar ik toen woonde,
werd onder andere de bekende Koninginnekerk
gesloopt en de sociëteit “Eendragt maakt magt”.
Toen ik in 1974 in Hillegersberg ging wonen waren er plannen om in de Bergse Plas een groot
woongebouw te bouwen, en in mijn directe
woonbuurtje – de Kerkstraat - waren er ideeën
om de bebouwing tussen Kerkstraat en Bergse
Dorpsstraat te slopen en er een groot parkeerterrein voor het winkelcentrum aan te leggen. Niet
voor te stellen dat dit zo maar zou kunnen ge-

beuren, en gelukkig is het dan ook niet gebeurd.
Vele mensen waren het duidelijk niet eens met
deze wilde plannen en al heel snel vonden wij elkaar om te beraden hoe hier tegenin te kunnen
gaan. Na het nodige overleg is toen contact gezocht met een architect van de Dienst
Stadsontwikkeling, die de taak had in de te herstructureren stadsvernieuwingsgebieden te
onderzoeken welke delen cultuurhistorisch van
belang waren om te behouden. Op ons verzoek
was hij bereid ook ons verder te helpen.
Met hem, ir. Herbert de Roy-van Zuydewijn, is
door een klein groepje mensen, gewapend met
een grote gebiedskaart, de hele wijk doorgelopen,
en werd alles genoteerd wat, naar onze mening,
van belang was om te streven naar behoud.
Dit was de eerste, zij het primitieve, inventarisatiekaart, ofwel een “historische kwaliteitenkaart”.
Hiermee, het was inmiddels 1976, werd voor belangstellende bewoners in een zaaltje de
uitkomsten van ons werk gepresenteerd, en werd
besproken hoe nu verder te gaan. De uitkomst
was duidelijk: er moest een vereniging worden
opgericht om deze gegevens in een breder verband onder de aandacht te brengen, en daarmede
meer invloed proberen uit te oefenen op het ruimtebeleid in onze wijk en later deelgemeente.
Een voorlopig bestuur werd samengesteld om hiermee door te gaan en het nodige voor te bereiden.
Een voor vele belangstellenden gehouden presentatieavond heeft geleid tot de oprichting van
de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud
Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge, kortweg
VSW. Op 24 augustus 1977 werd de VSW formeel opgericht door het passeren van de
notariële akte van oprichting, de oprichtersverklaring en de statuten.
Deze oprichters waren: J.A.van Arkel (Jan),
D.Carlier (Dick), J.Fens (Jack), D.Klamer (Dirk),
L.C.Kok, (Leen) A.Tuijnenburg Muijs-Breugem
(Ank), F.Weyand (Frank) en J.J.Zanstra (Jan).
Wij waren toen een officiële vereniging geworden en één van de eerste acties was het
aanbieden van de inventarisatiekaart aan de
toenmalige wijkraad, om als referentiekader te
dienen bij ruimtelijke plannen. De wijkraad was

echter heel voorzichtig: accepteren als beleidsinstrument kon niet (het was particulier initiatief
en het mocht eens geld gaan kosten), maar men
was wel bereid de kaart onder dankzegging te
aanvaarden.
Om het vele werk, dat ons verder te doen stond, te
kunnen verrichten werden enkele commissies ingesteld: een commissie Studie en Inventarisatie,
een commissie “Waakhond”, een Financiële commissie en een commissie Publiciteit.
Ons initiatief werd breed onder de aandacht van
de wijkbewoners gebracht en de VSW groeide
heel snel tot wel bijna 1000 leden. Vele acties
hebben wij ondernomen, soms met enig succes,
maar ook soms met grote teleurstelling.
Veel werk is verricht in het bestuderen en hierop
anticiperen van ruimtelijk plannen (bouw- en bestemmingsplannen) waaronder het roemruchte
bestemmingsplan “Kern en Plassen”, en ook
veel publicaties en boeken behoorden tot onze
activiteiten. En ik mag mij verheugen hieraan
mijn nodige steentjes te hebben bijgedragen.
Dit was mede de reden dat ik mijn afstudeerproject (1979) aan de TU-Delft heb gericht op ons
eigen werkveld: een historisch en ruimtelijk
kwalitatief onderzoek naar verleden, heden en
toekomst van ons gebied, onder de titel:
Hillegersberg-waarheen? Na mijn afstuderen in
1980 vond men dat ik maar mijn plaats moest
innemen in het bestuur, dat was in 1981. Van
1982 tot en met 1992 fungeerde ik als voorzitter
om daarna weer op mijn oude plaatsje als gewoon bestuurslid terug te keren. Tot heden 2017,
ons veertigste jubileumjaar..
Daarmede zijn we weer terug bij het begin: tijd
om “af te zwaaien” en mijn plaats af te staan aan
een volgende, die de nodige tijd en energie wil
besteden aan de groei en bloei van onze VSW.
Tenslotte de opmerking dat ik deze vele jaren
vanaf het begin in 1976 tot heden (waarvan ongeveer 37 bestuursjaren) met veel plezier me
heb kunnen en willen inzetten voor onze VSW.
Tevens wil ik mijn waardering uitspreken voor
mijn medebestuurders in al die perioden voor
hun enorme inzet. De leden bedank ik voor hun
vaak vele jaren trouwe lidmaatschap.”
JACK FENS
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Verleden, heden en toekomst van de portieflat

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

‘Daar wil toch niemand
meer in?’
De portiekflat, wie kent hem niet? Ook in onze deelgemeente staan er portiekfats aan de Meidoornsingel, het tweetalloze. Schiebroek kent er een paar duizend, in 110-Morgen stonden er de voorbeeld één aan de Beethovensingel.
honderden en in de Componistenbuurt staan er ook zo’n honderdvijftig. In
veel discussies over verbetering van stadswijken wordt met een Meidoornsingel
beschuldigende vinger naar de portiekflats gewezen: dat zijn toch De portiekflats aan de Meidoornsingel maken
achterhaalde en lelijke woningen die eigenlijk niemand meer wil? Maar deel uit van een grote bouwstroom van meer
wat zijn nu eigenlijk portiekflats en zijn ze inderdaad zo beroerd als vaak dan 1.000 woningen in 1957 naar ontwerp
beweerd wordt? De VSW dook in de geschiedenis van de portiekflats en van Ernest Groosman. De woningen zijn geging op zoek naar de portiekflats in onze deelgemeente; zij vond grote bouwd volgens het zogenaamde Muwi
verschillen en kwam tot de conclusie dat we niet te snel moeten oordelen. systeem, een bouwsysteem dat in de jaren ’50
We kunnen een portiekflat zien als woning,
waarvan de voordeur aan een collectief trappenhuis zit, het portiek. Het meest
voorkomende portiekflattype heeft de voordeur van het portiek aan de straat en aan het
portiek hebben meestal zes of acht woningen
een voordeur, verdeeld over twee woningen
per verdieping. De portiekflats zijn gebouwd
in maximaal vier woningen boven elkaar. De
postbussen van deze woningen zitten in de
portiekvoordeur en vaak zijn ook bergingen
via het portiek bereikbaar.
De portiekflat is al een hele oude woonvorm.
In het oude Rome vinden we al portiekflats in
wat ze toen insulae, ofwel eilanden noemden.
In Nederland wordt het type pas in de jaren
’20 en ’30 herontdekt en op grote schaal in de
jaren ’50 en ’60 toegepast. Portiekflats zijn een
manier van bouwen die goed herhaalbaar is,
die grote aantallen op een klein oppervlak mogelijk maken, waarbij nog geen dure lift nodig
is en waarbij de woning zowel aan beide zijden
een vrij uitzicht heeft, dit laatste in tegenstelling tot bijvoorbeeld een galerijflat.

Portiekflats aan de Meidoornsingel
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Aan de hand van twee voorbeelden in
Hillegersberg-Schiebroek laten we zien wat er
mogelijk problematisch is aan portiekflats,
maar vooral ook wat de kwaliteiten en mogelijkheden zijn. Het eerste voorbeeld zijn

is ontwikkeld om snel en goedkoop te kunnen
bouwen met beton als belangrijkste bouwsteen. In Nederland zijn duizenden van deze
woningen gebouwd, vaak als sociale huurwoningen met een oppervlakte van zo’n 75m2
verdeeld over woonkamer, keuken, kleine badkamer, hal, toilet en drie slaapkamers. Zo ook
hier in Schiebroek, waar de woningen in bezit
zijn van Vestia. Voor de jaren ’60 een prima gezinswoning, nu eigenlijk alleen geschikt voor
alleenstaanden of tweepersoonshuishoudens
met een kleine beurs.
Het aanzien van de flats aan de Meidoornsingel
wordt nu bepaald door lelijke kunststof kozijnen, achterstallig onderhoud en dichte
portiek- en bergingenentrees. De gesloten muren van de begane grond, waarachter de
bergingen schuil gaan maken de straat anoniem. Maar als het ons lukt hier een beetje
doorheen te kijken (en de oude geveltekeningen zijn hierin zeer behulpzaam voor ons), zien
we een intrigerende gridstructuren van betonnen vloerranden, gemetselde gevelvlakken,
subtiele kozijnindelingen en balkonhekwerken. Hier zien we De Stijl in gebouwde vorm!
Verder valt de sterke ruimtelijke en groene setting van de flats op. Belangrijk is ook dat de
woningen betaalbaar zijn, wat met de alsmaar
stijgende woningprijzen (zowel in de huur als
koop) een grote kwaliteit is.

Woningverdeling Klarenstraat na renovatie
in 2015, Amsterdam-Slotervaart

Gevelbeeld van de portiekflats naar ontwerp van
Krijgsman op de hoek Beethovensingel-Mahlersingel

Beethovensingel
De flats aan de Beethovensingel laten een ander
beeld zien: mooi uitgewerkte gevels met grote puien, mooie balkons op de hoek, woningen
tot op de begane grond, geprononceerde entrees en alle woningen zijn zorgvuldig
onderhouden. Dit zijn, in tegenstelling tot de
Meidoornsingel, koopwoningen en ze zijn ook
een stuk ruimer (meer dan 90 m2). De woningen op de hoek met de Mahlersingel zijn in
1955 ontworpen door architect Krijgsman.
Overigens is bijna elk portiekflatgebouw aan
de Beethovensingel en Mendelsohnlaan door
een andere architect ontworpen; en ook niet
de minsten: Fiolet, Hupkes, Nefkens. Dit
komt de afwisseling in het straatbeeld ten goede, zonder dat het een chaotisch plaatje
oplevert. Opdrachtgevers waren families van
zekere welstand die de woningen voor de verkoop of als beleggingsobject ontwikkelden. In
deze flats zien we hetzelfde beeld terug als aan
de Meidoornsingel, maar dan letterlijk en figuurlijk rijker uitgevoerd.

Toekomst flats
De VSW ziet ook de portiekflats als onderdeel
van ons Hillegersberg-Schiebroeks erfgoed.
Dat betekent natuurlijk niet dat we alle portiekflats in onze deelgemeente moeten
bewaren. De flats aan de Beethovensingel zullen tot in lengte van jaren blijven staan. Het
gemengde eigendom maakt dat bijna dwingend. Maar gezien de kwaliteit van de flats is
er ook geen reden tot sloop. Waar de eigenaren alert op zouden kunnen zijn, is het
noodzakelijke onderhoud en verduurzaming
te realiseren met respect voor dat zo voortreffelijke oorspronkelijke beeld.
Iets anders ligt dat voor de flats aan de
Meidoornsingel. Allereerst zal de vraag beantwoord moeten worden of er behoefte blijft aan
zoveel flats van deze kwaliteit op deze plek. Er
zal zeker behoefte blijven aan een deel daarvan.

Ook daarvan is het dan zaak de kwaliteiten
van vroeger weer terug te brengen of kwaliteiten in te brengen, zoals wonen op de begane
grond of grote nieuwe balkons. Een mooi
voorbeeld hier van is een project in
Amsterdam-Slotervaart waar een groep woningzoekenden een vergelijkbaar flatgebouw
hebben gekocht en daar hun eigen droomwoning hebben gerealiseerd. Niet alle flats
behoeven op deze manier te worden aangepakt. Maar zowel dit Amsterdamse voorbeeld
als de Beethovensingelflats laten duidelijk zien
dat deze ogenschijnlijk ten dode opgeschreven
flatjes wel degelijk een heel mooi en goed
tweede leven zouden kunnen krijgen.
GERT JAN TE VELDE
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Inventarisaties

Andere uitgaven van de VSW

De Kerkstraat en Omgeving - Een bijzonder gebied in Hillegersberg;

Gebouwen van Gezag

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

Opeens vielen wij onder

Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge; maart 1994.

de Coolsingel

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

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

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

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

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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