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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 15 november 2017 in Lommerrijk, Straatweg 99 te Rotterdam.
Agenda:
19.30 uur

Zaal open
U bent van harte welkom en de koffie/thee staat klaar

20.00 uur

Opening
Agnes van Zoelen, voorzitter van de VSW

20.10 uur

Van Hillegonda tot heden
Hans Mani neemt ons mee op een virtuele tocht door de
ontstaansgeschiedenis van Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge.

20.45 uur

Pauze

21.10 uur

Moderne architectuur
Norman Langelaan en Rob Limburg laten ons kennismaken met
moderne architectuur in Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge.

21.45 uur

Anno Hillegonda
Op zaterdag 30 september vond de manifestatie Anno Hillegonda
plaats. Bezoekers konden een reis in de tijd maken langs diverse
historische locaties in Hillegersberg en Schiebroek. De VSW
leverde een bijdrage in het kader van haar 40-jarig bestaan.
De voorzitter blikt terug.

22.00 uur

Afsluiting
Na afloop van de vergadering wil het bestuur graag met de
aanwezigen het glas heffen op alles wat dankzij de VSW de
afgelopen 40 jaar is bereikt. En natuurlijk wordt er een dronk op de
toekomst uitgebracht.

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vindt plaats op woensdagavond 16 mei 2018 om
20.00 uur. Plaats wordt nog bekend gemaakt.

Foto cover: fotograaf onbekend
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Voorwoord voorzitter

Wat was er mis in 1977?
Als men 40 jaar geleden besloot om een vereniging op te richten om het waardevolle stedenbouwkundige bezit te beschermen, moet er echt wel iets aan de hand zijn geweest. Wat speelde er in de
jaren zeventig, hoe zag het tijdsbeeld eruit ten aanzien van stadsontwikkeling? Wat hield de
gemoederen bezig?
Na de oorlog, in de jaren vijftig, werd Rotterdam natuurlijk vooral gekenmerkt door de wederopbouw. Er stond niet veel meer overeind, dus er kon lustig gebouwd worden. Van de jaren zestig
herinner ik mij als kind vooral de eeuwig aanwezige bouwput vanwege de aanleg van de metrolijn.
En in de jaren zeventig stonden er heel veel stadsontwikkelingsprojecten op de rol. Wijken die tot
dan toe gespaard waren, kregen nu ook met sloop te maken: er was weinig waardering voor wat er
nog bewaard was gebleven van voor het bombardement.
Uit de kroniek van 1977, het oprichtingsjaar van onze vereniging, komt naar voren dat de stad inderdaad heel druk bezig is met stadsvernieuwing. Er wordt zelfs zo veel gebouwd dat er een tekort
is aan personeel in de bouw. Op Zestienhoven worden bouwvakkers uit Engeland ingevlogen. Het
stadsbestuur wil de stad aantrekkelijker maken door een recreatiepark in het centrum aan te leggen. Burgermeester Van der Louw, gaat persoonlijk tweemaal naar Zweden en Denemarken om
zich te oriënteren op pretparken. Het pretpark was zelfs al gepland aan het Weena tussen het
Hofplein en het Stationsplein, maar is er, zoals we nu weten, toch niet gekomen. De stad was blijkbaar onaantrekkelijk, want het bouwen van meer hotels werd verboden vanwege het teruglopende
aantal toeristen. Het voorstel voor de bouw van een kerncentrale in het Waterweggebied werd gelukkig als onaanvaardbaar betiteld.
1977 Is ook het jaar van het slaan van de eerste paal van het nieuwe Lommerrijk. De sloop van het
oude Lommerrijk aan de Straatweg werd door veel bewoners van Hillegersberg betreurd.
Sloop van andere markante gebouwen in Rotterdam als de Koninginnekerk aan de Goudse Rijweg
(moest plaats maken voor een bejaardencentrum) en de sociëteit Eendragt Maakt Magt in
Kralingen (voor de aanleg van de metro) en het plan om een flatgebouw in of aan de Bergse
Achterplas te bouwen waren de directe aanleiding om eens goed in kaart te brengen wat er in
Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge aan waardevolle elementen stond. Toen deze waarderingskaart aan geïnteresseerden getoond werd, was het al gauw duidelijk dat een vereniging voor het
behoud hiervan een bittere noodzaak was.
Tot op de dag van vandaag zijn deze uitgangspunten van toen nog steeds actueel. De waarderingskaart, die nu op onze website te vinden is, is een levend document en helpt ons om het
waardevolle te behouden. Nog steeds geldt dat wij met lezingen, excursies en festiviteiten, zoals
ons onlangs gevierde lustrum, willen uitdragen, wat er aan waarde in onze directe omgeving is en
wat het verhaal erachter is. Juist door het verhaal te kennen gaat de omgeving pas echt leven.
Ook daarom willen wij u in de komende ledenvergadering in twee lezingen laten kennismaken
met de ontstaansgeschiedenis van Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge en met de bijzondere
architectuur in onze wijk.
Natuurlijk is deze vergadering een bijzondere bijeenkomst. Het is de 80e vergadering sinds de oprichting van onze vereniging in 1977. Deze jubileumvergadering willen wij daarom graag afsluiten
met een gezellige borrel, waarvoor ik u van harte uitnodig.
Graag zie ik u allen op woensdagavond 15 november in Lommerrijk, om gezamenlijk het glas te
kunnen heffen.
AGNES VAN ZOELEN,

voorzitter VSW
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LEZING 1

LEZING 2

Toen Hillegond, een reuzenmaagd, van Hollands duinenrand,
onschuldig werd van huis gejaagd, nam zij een schootvol zand;
zij zocht een plaats voor ’t souvenir van haren dierbren grond,
en ‘t lieve meisje stichtte hier den Berg van Hillegond.

Van Hillegonda tot heden
Zoals de legende ons leert, stichtte Hillegonda in Hillegersberg de ‘Berg
van Hillegond’. Zij bouwde er haar Reuzenhuis, waarvan de ruïne nog te
zien is op het kerkhof van de Hillegondakerk. Maar wat gebeurde er verder
op en rond die zandheuvel? Tijdens het VSW-jubileumevenement op
30 september maakten we een reis in de tijd en brachten we op een aantal
historische locaties in Hillegersberg en Schiebroek de geschiedenis tot leven.
Op de komende VSW-jubileumbijeenkomst
op 15 november maken we die reis opnieuw,
maar nu virtueel, aan de hand van oude prenten, kaarten en foto’s van toen en nu. Die
geschiedenis van ons woongebied is interessant. Bewoners van alle tijden hebben hun
sporen in het landschap achtergelaten. En
daarmee is de wijk een driedimensionaal geschiedenisboek geworden.
Loopt u met me mee? We beginnen natuurlijk op de Berg van Hillegond. Volgens
geologen een rivierduin, gevormd in de late ijstij d . D e ze b oven het to enma l ig e
moeraslandschap uitstekende zandheuvel was
een ideale woonplek bij de steeds hoger wordende waterstanden. Ja, ook toen steeg de
zeespiegel al. En wel zodanig dat het land vrij-
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wel onbruikbaar werd voor bewoning.
Dat veranderde echter zo’n duizend jaar geleden met de vestiging van een kasteel met een
bijbehorende kapel of kerkje bovenop
Hillegondsberg. Er ontstond een woongemeenschap rond het kasteel en de kerk, waarbij
de belangrijkste huizen aan de Kerkstraat stonden. Door het uitgraven van greppels en sloten
naar de Rotte werd het omliggende land ontwaterd. De verdroogde bovenzijde van het veen
werd zo geschikt als akkerland
Ook Terbregge ligt op het zandduin waarvan
Hillegersberg het hoogste gedeelte is. Omdat
de zanderige ondergrond hier steviger is dan
de veengrond was dit een geschikte locatie om
een brug over de Rotte te bouwen. Bij de brug
(Ter Bregghe) ontstonden woningen en be-

drijvigheid.
Een tweede oversteekmogelijkheid over de
Rotte was in het verlengde van de Kleiweg
(Kootsekade), waar mogelijk ooit een dam in
de Rotte heeft gelegen, en later een veerverbinding. Het gerucht gaat dat ooit Floris V (‘Der
keerlen god’), graaf van Holland en Zeeland,
hier de Rotte heeft overgestoken, op weg van
Gouda naar Vlaardingen.
Eind 15e eeuw is er sprake van inwoners van
‘Sciebrouck’. Een ‘broek’ is een moerassig land.
Hier dus een moerassig land bij de Schie. Het
gebied werd in 1590 een ambacht (rechtsgebied) dat tot Schieland behoorde. In 1817
werd Schiebroek een zelfstandige gemeente
met ongeveer 200 inwoners, die voornamelijk
aan de Kleiweg woonden. Er was geen kerk en
geen raadhuis.
Tot zover het ontstaan van Hillegersberg,
Schiebroek en Terbregge. Maar wat is er daarna
gebeurd en wat kunnen we daarvan nog zien?
Dat ga ik u vertellen op woensdag 15 november.
HANS MANI

Moderne architectuur
in Hillegersberg
De VSW zet zich onder meer in voor het behoud van architectonisch waardevolle
huizen en gebouwen in Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge. Dat hoeft niet
alleen om huizen van weleer te gaan, ook moderne gebouwen en huizen vallen
daaronder. Op de gemeentelijke monumentenlijst van Hillegersberg-Schiebroek
staan twintig monumenten waarvan het gros een woonhuis betreft.
Een van de eerste moderne bouwwerken in Hillegersberg was het huis
van de familie Snoeck aan de C.N.A Looslaan 15. Vanaf de Straatweg
is het aan de linkerkant, meteen over het bruggetje. Een opzienbarende, witte woning, die aan de straatkant zeer gesloten is, maar aan de
plaszijde een en al uit glas bestaat. De woning is gebouwd door het
Rotterdamse architectenbureau Brinkman & Van der Vlucht. Beide
heren waren in de dertiger jaren van de vorige eeuw dé architecten in
de stijl van Het Nieuwe Bouwen.
Het duo was verantwoordelijk voor een aantal iconische gebouwen in
Rotterdam. Denkt u aan de Van Nellefabriek die op 21 juni 2014 de
status van Unesco Werelderfgoed heeft gekregen en het Feijenoord
stadion. Ook bouwden zij de woningen voor de drie directeuren van
de Van Nellefabriek, Huis van der Leeuw aan de Kralingse Plaslaan 38,
Huis De Bruyn aan de Arij Prinslaan 14 in Schiedam en Huis Sonne
veld (Jongkindstraat 12, tegenover het Museumpark in het centrum
van Rotterdam). Huis Sonneveld is tegenwoordig een museumwoning
en geheel in oorspronkelijke stijl ingericht. Bijna alle meubels en lampen in het huis zijn afkomstig van de firma Gispen, soms speciaal voor
de familie Sonneveld gemaakt. Zie www.huissonneveld.nl voor informatie over openingstijden etc.
Aan het Beatrixplantsoen staat ook een keur aan moderne bouwwerken.
Op nummer 10 is huis Groosman te bewonderen, gebouwd door
architect Groosman. Het woondeel bevindt zich op de eerste verdie-

ping, met uitzicht over de Bergse
Voorplas.
Woonhuis Uitenbroek, op nummer
24, is gebouwd door Herman
Haan. Deze architect heeft niet veel
gebouwd, maar wat hij heeft ge-

bouwd, was wel heel bijzonder.
De Hillegersbergse architect Tol bouwde zijn eigen huis op nummer
31, en ook daar bevindt het woondeel zich op de eerste verdieping. Hij
bouwde ook het blok van zijn neef, slager Tol in de Bergse Dorpsstraat.
Veel sociale woningbouw in de 110-Morgen is van zijn hand; hij was
een kunstenaar in zeer goedkoop bouwen.
En wie was verantwoordelijk voor station Noord? Dat was een modernistische uitspatting van Sybold van Ravesteyn, die ook de (heden ten
dage barokke) gebouwen van diergaarde Blijdorp ontwierp.
Voor architecten was Hillegersberg ook een aangename woonomgeving. De architect J.J.P. Oud heeft hier gewoond.
In de lezing op
15 november volgen
meer bijzonderheden over
(verborgen) moderne
architectuur en
de achtergronden.
NORMAN LANGELAAN
ROB LIMBURG
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Poëtische beschouwing

Een rondje om
de kerk
Joep Iven presenteert u zijn poëtisch getinte ontboezeming over de kern van
Hillegersberg, het gebied rondom de Hillegondakerk, een van de laatste nog
ongeschonden plekken binnen het werkgebied van de VSW.
Hillegersberg “ken” ik al pakweg een halve
eeuw door regelmatige bezoeken aan aldaar
wonende vrienden. Het leuke dorp geurde altijd al naar vroeger, maar het echte aroma bleef
uit, tót ik dat tien jaar geleden opsnoof toen ik
er zelf kwam te wonen.
Het kan verkeren.
Terstond nadat ik vastere grond van dit beminnelijkste stukje Rotterdam onder de voeten
kreeg, zocht ik gulzig een gelegenheid mijn bescheiden kennis over stad, dorp en ommeland
te verruimen.
De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud
bleek zo’n gelegenheid. Bezielde Hillegers
bergers hadden weinig overredingskracht nodig
mij tot lidmaatschap te bewegen. Als snel kon
ik enkele boeiende excursies meemaken.
Nu dit bijzondere instituut 40 jaar bestaat, ben
ik zo ijdel me, vooralsnog aan de zijlijn, ook een
beetje jubilaris te voelen. Mijn huidige echtgenote is immers vanaf de oprichting lid en dus
zéker robijnen medejubilaris. Gelukkig zijn enkele medeoprichters nog onder ons; hopelijk
blijven zij tot in lengte van jaren als hoeders van
een kwetsbare erfenis hun stempel drukken op
beheersing van onze wooncultuur.

Trouw aan zichzelf
Wat is dat toch, wat menigeen zo hecht aan
Hillegersberg bindt ? Is het de lucht, het licht,
de sfeer, of zijn het wellicht de Hillegers
bergers? Zijn die anders dan “gewone”
Rotterdammers? De bewoners voelen zich
geen stadgenoten. Tegen de verdrukking in is
het dorp met Overschie en Schiebroek in 1941
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ingelijfd door Rotterdam, maar het heeft zijn
waardigheid niet prijsgegeven en is trouw aan
zichzelf gebleven.
Je gaat natuurlijk als nieuwe dorpsgenoot op
zoek naar dingen die de binding bestendigen.
Eén van de “toppers” is voor mij de centraal gelegen Nederlands-hervormde Hillegondakerk
met naaste omgeving, de ruïne van het Huis
ten Berghe uit de zogeheten Hoge Middel
eeuwen en de indrukwekkende begraafplaats
die deze hoogst gelegen parel van het dorp omsluit. Door schier wekelijkse wandelingen
vanuit verschillende invalshoeken (Kerkstraat,
Bergse Dorpsstraat, respectievelijk Kerkdreef )
is ronddolen in dit gebied als het ware tot vertrouwde gewoontes gaan behoren. Je loopt er
steeds weer naar toe, je kent er ieder hoekje en
toch blijft deze plek steeds nieuw. Het is als een
oud, veelgelezen boek dat je kunt dromen en
toch op gezette tijden weer uit de kast pakt. En
er groeit al snel een patriottisme dat niet meer
wijken wil. Noem het verliefdheid, uitgegroeid
tot een vaste relatie.
De kerk zelf: veel Bergse autochtonen blijken
niet te weten dat dit oorspronkelijk (tot halverwege de zestiende eeuw) katholieke
godshuis de oudste kerk is van Rotterdam.
Opvallend is de kwieke spits die eigenwijs naar
de hemel reikt.
Binnen zijn de fraaiste kerkschatten zijn te bewonderen, het indrukwekkende bijna twee
eeuwen oude Meere-pijporgel, de gebrandschilderde spitsboogramen uit de Gotiek,
eeuwenoud kerkmeubilair en het stucwerk in
de consistoriekamer.

De populaire dertigerjaren bouw

Wie al wandelend het geluk heeft koster Frans
van Vliet te ontmoeten, kan rekenen op een
boeiende rondleiding.
In de zomerzon straalt je links en rechts een
vrolijke vegetatie tegemoet. Hier neemt een
hommel een duik in het hart van een teunisbloem, daar stralen de staalblauwe riddersporen en geurt de lavendel, verderop woekert
een ontembare hedera - en tegen de voegen van
de ruïne klautert het muurleeuwenbekje.

Wereld van contrasten
Zodra het oude kerkhek kreunend opengaat,
gaat ook een andere wereld voor je open. Een
wereld van contrasten waar verleden, heden en
toekomst innig zijn verenigd. Binnen de kerkhofmuren heerst rust en vredigheid Hier en
daar hoort men iemand, een familielid, een bewonderaar, een geliefde, fluisterend met de
dode achterblijver ”converseren” en valt een
warme traan op een grafsteen.
Buiten de muren joelen en tierelieren kinderen op de speelplaats van enkele scholen; op
wat grotere afstand leeft het kooppubliek zich
uit in de winkelstraten van het karakteristieke
dorp, waar de met mysterie omgeven naamgeefster, de reuzin Hillegond, in een fors
bronzen sculptuur op een markant punt te
pronk staat.

Een onweerslucht kan een dreigende
achtergrond vormen

Bij avond en nacht baadt de kerk in het licht
van schijnwerpers. Een romantische
gewaarwording

Proef de wisselende sferen
Gebrek aan uitgebreide historische feitenkennis van dit wonderlijke onvervangbare gebied
hoeft genieting niet in de weg te staan.
Integendeel. Als je er met open oren en ogen
rondwandelt, valt ook vanzelf je mond open.
Kom er niet één, twee of drie maal, maar vaker. Kom op variërende momenten, bij dag,
nacht en ontij…. Proef de wisselende sferen, in
de zon, bij hagel, sneeuw en stortregen. Voel
in de schemer, als de kleuren vervaagd zijn, de
beklemming van de dodenakker, wanneer een
grondnevel over de zerken van voorname burgers drijft, en luister hoe de bladeren van de
eeuwenoude majestueuze rode beuk hun eigen litanie van geheime woorden lispelen….
JOEP IVEN

Foto’s: Miep Iven-de Wever

Uitbundige bloesemweelde,
vrolijk beeldbepalend element
in het voorjaar

OVER DE AUTEUR
Het werkzame leven van Joep Iven, schrijver van deze bijdrage, stond goeddeels in
het teken van de regionale journalistiek. In vast dienstverband werkte hij bij
verscheidene provinciale dag- en weekbladen, thans verenigd in De Persgroep. Hij
was tussentijds enkele jaren hoofd van de sector voorlichting bij een
samenwerkingsverband van tien Brabantse gemeenten. Bij zijn pensionering nam
Iven afscheid als hoofdredacteur van een weekbladencombinatie in ZuidoostBrabant. Zijn columns leidden (ook nadien nog) tot verzoeken voor cabaretteksten en
optredens als forumleider bij uiteenlopende gelegenheden. Hij gaf lezingen over
onder meer zijn contacten met de schrijvers Godfried Bomans en Toon Kortooms.
Joep Iven schreef deze ontboezeming als bescheiden eerbetoon aan een instituut dat
onderhand zélf een schildje toekomt.
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Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud 40 jaar

40 jaar
Vereniging
Stedebouwkundig
Wijkbehoud
De VSW bestaat 40 jaar en dat wilde het bestuur natuurlijk luister bijzetten. Daarom werkte de
vereniging mee aan de manifestatie Anno Hillegonda die op zaterdag 30 september plaatsvond.
Op acht historische plekken in de wijk waren verschillende activiteiten voor kinderen en
volwassenen. Ze gaven een levendige inkijk in bepalende gebeurtenissen uit het verre en nabije
verleden. Van de Steentijd tot de 60ties en van de Middeleeuwen tot de zero's: het programma
was zeer divers. Tussen een aantal locaties was een bootverbinding en er reed een echte
paardentram. Hieronder volgt een foto-impressie.

FOTO’S:
SIJMEN ALEMAN
NORMAN LANGELAAN
CATY PALMEN
LOES WIJNBERGEN
AGNES VAN ZOELEN
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Anno Hillegonda
1 t wee Hillegonda’s zijn
er klaar voor
2 en de VSW ook

Anno Steentijd: de donk
3 mensen uit de Steentijd
laten zien
4 wat ze eten
5 en hoe je eikels kraakt
6 en ze daarna verder
bereidt om ze te kunnen eten
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4

Anno 1250: het reuzenhuis
de ruïne van het 13e eeuwse slot ‘Huys ten Berghe’
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Anno 15de eeuw:
het bruine goud
1 turfstekers wachten de
bezoekers op
2 Ton Oskamp legt uit hoe
turfsteken in z´n werk gaat
3 en welke gereedschappen
werden gebruikt
4 zo ziet turf eruit
5 en zo wordt het gestookt

1

2

4

Anno 1650: Hillegondakerk
1 organist Aad van der Hoeven speelt het
Hillegondalied
2 een dienstbode luistert aan de zijkant
3 naar ensemble La Lucciola
4 daarna dansen de dienstboden
5 en de deftige mevrouw bidt

1

2

3

5

6

3

4
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7

9

8
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Anno 1648: Prinsemolen
6 schipper Freek vaart iedereen naar
7 de Prinsemolen
8 waar het molenaarsechtpaar Van der Torre
9 de molen heeft opgetuigd
10 VSW-voorzitter Agnes van Zoelen vertelt
over onze droge voeten
11 terwijl de jeugd dijkgraaf speelt op de
‘watertafel’
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Anno 1752: het Gerechthuys
1 schout spreekt recht
2 veroordeling volgde het galgenmaal

1
3

2

2
Anno 1904: het baarhuisje en
de begraafplaats
1 veldwachter Naaijen ontmoet zijn
kleindochter, mevrouw Schrama
2 terwijl in het baarhuisje
3 weduwe Nicolaas rouwt om het overlijden
van één van haar kinderen

Paardentram
4 Norman Langelaan rijdt mee
op de bok van de paardentram
5 zo ziet de Weissenbruchlaan eruit
6 bij de halte van de paardentram

1 3

4
Anno 1770: molens De Vriendschap
en Het Lam
3 alles staat klaar
4 om je eigen windmolen te bouwen
5 er wordt hard gewerkt
6 trots wordt het resultaat bekeken

4

5
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5
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1

2

2
Anno 1914: Villa Buitenlust
1 mevrouw Della Faille (l) en mejuffrouw
Baelde (r)
2 thee en zoetigheden staan klaar
3 	mejuffrouw Baelde converseert met
Miranda van der Burg over Rotterdam
anno 1914
4 terwijl mevrouw Visser de thee verzorgt
5 en de gasten bedient

1

3

4

3

5

8
Brandweerauto
6 Bij de oldtimer show is ook een
schitterende brandweerauto te zien
7 De slangen worden uitgerold
8 En er volgt een demonstratie
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Anno 1962: Wolfert Dalton
9 swingend optreden van rockband Van Zanten

4
VSW-borrel
1 voorzitter Agnes van Zoelen verwelkomt
de VSW-leden
2 L aura van der Sluijs, vicevoorzitter
gebiedscommissie, feliciteert Agnes van
Zoelen met het 40-jarig bestaan van de VSW
3 geanimeerd gesprek tussen VSW-leden
4 M arijke Zoetemeijer, Hilde Vaatstra en
Miranda van der Burg (van l. naar r.)
verzorgden de borrel

7
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Een prachtige tijdreis
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Jubileumprijsvraag

Dit gebouw vierde onlangs ook een jubileum.
a. Om welk gebouw gaat het?
b. Wanneer werd het gebouwd?
c.	Wanneer werd het
jubileum gevierd?
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Ter gelegenheid van het 40-jarig
bestaan van de VSW bevat deze TWR
een speciale jubileumprijsvraag.
Wat u kunt winnen? Een boek uit de VSW-collectie én
natuurlijk eeuwige roem vanwege naamsvermelding
in de volgende TWR! Oplossingen kunnen worden
gemaild naar info@vsw.biz onder vermelding van
‘jubileumprijsvraag’ of opgestuurd naar
VSW t.a.v. de redactie TWR,
Postbus 35054, 3005 DB Rotterdam.
Inzendingen moeten vóór 1 februari 2018 binnen zijn.
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a. Op welk gebouw staat deze windwijzer?
b. In welk jaar werd het gebouwd?
c.	Waarvoor is het gebouw zoal gebruikt?
Noem drie verschillende functies.
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a. Waar is dit hek te zien?
b.	Tot welk gebouw geeft dit hek
toegang?
c. Hoe oud is dat gebouw?

16

4

a.	Op welk gebouw staat dit jaartal? Noem de naam
van het gebouw
b. In wiens opdracht is het gebouwd?
c.	Het pand heeft meerdere functies gehad.
Noem er drie.

a.	Op welk gebouw is dit jaartal
te vinden?
b.	Wat is de functie van het
gebouw?
c.	Wie is de eigenaar van het
gebouw?
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Raad van State

Bomen over Bomen

Raad van State
bevestigt VSW-standpunt
‘beeldbepalende objecten’.
In de vorige Tussen Wilgenplas en Rotte
schreef ik dat de VSW beroep heeft aan
getekend tegen da vaststelling van het
bestemmingsplan Molenlaankwartier en
Lage Limiet. In dat bestemmingsplan is beschreven hoe er rekening is gehouden met
historische panden langs de historische linten
in het plangebied: de Terbregse Rechter
Rottekade, het Boterdorpse Verlaat en een deel
van de Grindweg. Aan die panden is een dubbelbestemming ‘Waarde-Cultuurhistorie’
toegekend. Op grond van die bestemming is
het niet toegestaan om zonder vergunning van
burgemeester en wethouders gebouwen geheel
of gedeeltelijk te slopen.
De VSW is echter van mening dat die bescherming ten onrechte beperkt is gebleven tot de
historische linten in het plangebied. Wij
hebben erop gewezen dat van de zestien monumenten in het plangebied er slechts zeven
liggen aan de historische linten. De overige
negen liggen elders in het gebied. Dat geld
evenzeer voor beeldbepalende panden. En die
behoeven ook bescherming. Want de beeld
bepalende panden van vandaag zijn de
monumenten van morgen.
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State heeft onze zienswijze bevestigd in een
tussenuitspraak op 26 april. Zij stelt daarin dat
het Besluit ruimtelijke ordening1 geen ver
plichting aan de raad oplegt om ieder
cultuurhistorisch waardevol object te voorzien
van een beschermingsregeling, maar wel een
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op andere nog vast te stellen bestemmings
plannen. Maar helaas bleek dat bij de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan
Kleiwegkwartier een ijdele hoop te zijn.

verplichting om voor het hele plangebied in de
plantoelichting te beschrijven op welke wijze
met de in het plangebied aanwezige cultuur
historische waarden rekening is gehouden.
Omdat het bestemmingsplan daar niet aan voldoet, heeft de bestuursrechter de gemeenteraad
opgedragen dit gebrek te laten herstellen. De
raad moet daartoe alsnog een onderzoek laten
verrichten naar de aanwezige cultuurhistorische
waarden in het gehele plangebied en vervolgens
in de plantoelichting beschrijven op welke wijze met deze waarden rekening is gehouden.
Vanzelfsprekend is de VSW tevreden met deze
uitspraak. En even waren we in de hoopvolle
veronderstelling dat de gemeente de consequentie van deze uitspraak zou gaan toepassen
Artikel 3.1.6, vijfde lid, aanhef en onder a:
Voor zover bij de voorbereiding van het bestemmingsplan
geen milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de
Wet milieubeheer wordt opgesteld, waarin de hierna volgende onderdelen zijn beschreven, worden in de toelichting
ten minste neergelegd:
a.	een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de
grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden;
1

Ook bij het bestemmingsplan Kleiwegkwartier
heeft de VSW betoogd dat, conform het bestemmingsplan Molenlaankwartier en Lage
Limiet, de gemeente voor het hele plangebied
een cultuurhistorische verkenning moet uitvoeren om te kunnen beschrijven hoe met deze
waarden rekening wordt gehouden. In reactie
daarop heeft wethouder Simons in twee brieven aan de raadscommissie Bouwen, Wonen en
Buitenruimte toegezegd dat tussen oktober
2017 en het voorjaar van 2018 gestart zal worden met een cultuurhistorische verkenning
(CV ) ten behoeve van Hillegersberg ,
Schiebroek en Terbregge. Dat is een mooi resultaat voor de VSW-inzet op ‘Stedenbouwkundig Wijkbehoud’. We zijn echter nog
niet tevreden, want ondanks de uitspraak
van de Raad van State heeft de gemeenteraad
op 28 september het bestemmingsplan
Kleiwegkwartier vastgesteld, zonder te be
schrijven hoe de cultuurhistorische waarden in
het gebied worden beschermd. Het spreekt
vanzelf dat wij daarmee niet akkoord gaan.
Na 40 jaar is er dus nog altijd behoefte aan een
kritische en alerte Vereniging Stedebouw
kundig Wijkbehoud.
HANS MANI

Naalden rechtop
Boomliefhebber Frans Prins schrijft al vele jaren in Tussen Wilgenplas en Rotte over bijzondere
bomen in de deelgemeente. Dit voorjaar leek het erop dat dat om gezondheidsredenen niet
meer mogelijk zou zijn. Gelukkig is Frans voldoende opgeknapt om weer een – zeer
gewaardeerde – bijdrage te leveren. Deze tweeëntwintigste boom is gewijd aan: de Taxodium
distichum ascendans ofwel moerascypres.
Fraai zicht vanaf de overkant

Wandelend over de Van Ballegooijsingel (oneven zijde) komt u aan het
eind bij een scherpe bocht naar rechts. Daar gaat de singel over in het
Prinses Beatrixplantsoen. Precies op die hoek is een wandelpad naar een
leuk klein parkje.

Meteen rechts staan
de vier moerascypressen

De naalden staan rechtop

Ongeveer 60 meter verderop aan de linkerkant
staat een bank, speciaal neergezet om het toenemende bejaardenvolkje te plezieren.

niet gezien, maar die zouden 10 – 0,4 cm. zijn.
Verder zijn de kegels ovaalrond met een wratachtig uiterlijk.

Met succes, voor mij althans. Vanaf dit bankje heeft men een fraai overzicht over de vijver
en het belendende bomenbestand. Direct
rechts, dus vlak bij de straat, staan vier moerascypressen; het zijn nog jonge exemplaren.

Bij een moerascypres horen de naalden rechtop
te staan. Ik bekeek de bomen nog eens nader.
En inderdaad: de naalden staan rechtop.

De boom heeft eigenlijk geen echt Neder
landse benaming, maar in het Engels heet de
boom Pond Cypress. De Nederlandse naam
zou dus ‘vijvercypres’ moeten zijn.

Wie de vier bomen als geheel wil zien, moet
even doorlopen naar de andere kant van de vijver. Zittend op het bankje daar heeft men een
fraai zicht op de groep moerascypressen.
FRANS PRINS

Lid van de Nederlandse

Het zijn bladverliezende bomen en ze groeien
in de vorm van een pyramide. In vaktaal heet
dat pyramidale habitus. Kegels heb ik (nog)

Dendrologische Vereniging (NDV)

19

Interview

Een
man
met
een
verhaal
Jaap van Klaveren in gesprek over de wijk waaraan hij zijn
hart heeft verpand. En leest u vooral zijn hartenkreet aan het
eind van zijn boeiende verhaal.

Een geboren causeur is hij, de 90-jarige Jaap van
Klaveren. Ik hang aan zijn lippen op een warme
zaterdagmiddag in augustus. Een paar weken
eerder had ik het bestuur gevraagd wie ik kon
interviewen voor een artikel in dit jubileumnummer van Tussen Wilgenplas en Rotte
(TWR). Uit één mond zeiden ze “Jaap van
Klaveren’. De afspraak was snel gemaakt, en er
was slechts één voorwaarde: ‘Het artikel moet
over de VSW gaan, ik ben niet belangrijk’. Vier
uur later nemen we afscheid en ik weet weer heel
wat meer over de geschiedenis van onze wijk.
Jaap heeft een grote belangstelling voor historie. Voor de VSW is hij dan ook menigmaal in
de archieven gedoken. Dat leidde diverse keren tot publicaties in TWR. Zo onderzocht
hij de herkomst van de naam Lamsrustlaan
(TWR 59-mei 2007), schreef hij over het
Judasbruggetje (TWR 58-november 2006),
beschreef hij de verschillende schrijfwijzen
voor Hillegersberg (TWR 60-november
2007) en ploos hij de geschiedenis van zwem-
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bad De Wilgenplas uit (TWR 61-mei 2008).
Hij wijst ook op de studies die eerder door inmiddels overleden leden in TWR zijn
gepubliceerd.
Jaap is al vele jaren een betrokken lid van de
VSW. Waarom is hij indertijd lid geworden,
wil ik weten. ‘Omdat Hillegersberg mijn dorp
is’, luidt het simpele antwoord, ‘ik woon hier
al ongeveer 75 jaar’. Welke gebouwen vindt
Jaap markant binnen de deelgemeente?

Toegangshek begraafplaats
Als eerste noemt hij het baarhuisje en de begraafplaats op de hoek Ringdijk/Peppelweg.
De tekst op het toegangshek luidt ‘Gedenk te
sterven’. Deze tekst is ook aangebracht op het
hek van een begraafplaats in Friesland. Op
mijn vraag hoe hij wist van deze tekst, reageert
hij zelf ook wat verbaasd: ‘Tja, hoe weet je zoiets eigenlijk’.
Jaap is diep in de gemeentearchieven gedoken
om de originele bouwtekeningen te zoeken.
Helaas tevergeefs. Wie schetste zijn verbazing

én blijdschap toen hij op een dag een telefoontje kreeg van journalist en VSW-lid Christ
Mast die van de zoektocht afwist: ‘Jaap, ik heb
ze gevonden’. Hij had de map over de Lage
Limiet nodig en trof daar de originele bouwtekeningen van het hek aan. Ze waren dus
gewoon ooit verkeerd opgeborgen.

De begraafplaats
Velen denken dat het om een Joodse begraafplaats gaat. Dat is echter niet het geval. Jaap
vermoedt dat die indruk is ontstaan door de
grafsteen van Salomon Kusiel, een Joodse man
die op 20 juni 1940 een natuurlijke dood is gestorven en op de Ringdijk ter aarde is besteld.
Deze steen is vanaf de straat goed te zien is . Het
stuk land waarop de begraafplaats ligt, was ooit
eigendom van de weduwe H. Nicolaas-Bak
(overleden 7 april 1920). Zij heeft het land aan
de toenmalige gemeente Schiebroek verkocht,
onder voorwaarde dat zij daar begraven zou
worden én dat haar graf nooit mocht worden
geruimd. Dit is ook een Joods religieuze wet en

Speld van verdienste
wellicht óók oorzaak voor het misverstand dat
Schiebroek een Joodse begraafplaats zou zijn.
De 190 begravenen (onder wie 83 kinderen)
waren bijna allen hervormd, katholieke overledenen werden op de begraafplaats in Crooswijk
begraven. In 1956 vond de laatste begrafenis
plaats, want na een wetswijziging verloor deze
locatie toen de status van begraafplaats.
In het baarhuisje werd de overledene opgebaard. Dat de functie van het baarhuisje niet
voor iedereen meteen duidelijk is, bleek wel
tijdens de opening van het baarhuisje. Eén van
de bezoekers vroeg zich hardop af ‘Hoe baarden die vrouwen dan?’.

Raadhuis
Het oude raadhuis aan de Kerkstraat in
Hillegersberg is voor Jaap het meest markante gebouw binnen de deelgemeente. Helaas is
het niet volledig gerestaureerd, verzucht hij,
want door geldgebrek heeft men de ramen
scheef gelaten. Echt kwalijk vindt hij dat de
aannemer nog vóór de vergunningverlening
de leistenen vloer al heeft verwijderd. Dat betekent een onherstelbare schade aan dit 18de
eeuwse gebouw.
Natuurlijk staat op Jaap’s lijst ook de Hillegonda

kerk, die het hart van Hillegersberg vormt. Of,
specifieker, de ruïnes van het kasteel. De ogen van
mijn gesprekspartner glimmen, en er borrelen
nog veel meer verhalen bij hem op. We spreken
af om die voor een volgende keer te bewaren.

Hartenkreet
En dan volgt zijn hartenkreet. Van de drie gebieden in de deelgemeente, Hillegersberg,
Schiebroek en Terbregge, heeft Hillegersberg
ontegenzeggelijk de meeste historische gebouwen en kenmerken. Dat maakt Schiebroek en
Terbregge niet van minder belang, vindt hij.
Hij is dan ook een warm pleitbezorger voor
voldoende aandacht van de VSW voor deze
gebieden. Ook zoekt hij verbinding: ‘Werk samen met andere organisaties binnen de
deelgemeente die zich inzetten voor architectuur, cultuur, etc. Ga bijvoorbeeld een
samenwerking aan met de Concertstichting
Hillegersberg. Samen sta je sterk’. De toekomst
van de VSW houdt hem bezig. Hij hoopt dat
de jubileumviering op 30 september nieuwe
leden zal trekken, want die zijn hard nodig.
Ook houdt hij een warm pleidooi voor een
idee van wijlen Iet Heetman. In TWR 66 (november 2010) plaatste zij een oproep om

gebrandschilderde - en glas-in-loodramen in
niet-openbare gebouwen te inventariseren. Zij
wilde al het geïnventariseerde materiaal gebruiken om een nieuwe VSW-uitgave te realiseren.
Het is er niet van gekomen, en Jaap betreurt dat.
Hij doet een klemmend beroep op jongere
VSW-leden om dit alsnog op te pakken.

Nog lang niet uitverteld
Op de valreep, net voor we afscheid nemen,
komt Jaap met nóg een interessant verhaal:
‘Weet je de oorzaak van het vele vocht onder
Albert Heijn op de Argonautenweg?’. Hij legt
uit dat de afwateringsgeulen van de donk waarop de Hillegondakerk staat, door de
bebouwingen rondom de kerk zijn afgesloten.
Het water moest wel een uitweg vinden en dat
werd onder andere de grond aan het begin van
de Argonautenweg. Jaap is nog lang niet uitverteld. Verhalen over het slachthuis op de hoek
Ringdijk/Adrianalaan, de oorspronkelijke
grens tussen Hillegersberg en Schiebroek (niet
de Ringdijk, zoals zijn gesprekspartner dacht),
de vroegere pachtershuisjes aan de Adrianalaan:
genoeg stof om nog vele TWR’s te vullen.
LOES WIJNBERGEN

Speld van verdienste
uitgereikt aan twee
steunpilaren
Jack Fens en Marius Heijenk, twee steun
pilaren van de VSW, namen eerder dit jaar
afscheid als bestuurslid.
Jack was één van de oprichters van de VSW en
veertig jaar lang heeft hij zich met hart en ziel
voor de VSW ingezet. In Tussen Wilgenplas en
Rotte van mei 2017 heeft hij daarop
teruggeblikt. Gelukkig blijft hij als vrijwilliger
betrokken bij het VSW-werk als lid van de
Commissie Bouwzaken.
Marius is iets minder lang bij de VSW betrokken,
‘slechts’ twaalf jaar. Vanaf het begin heeft hij de

functie van secretaris vervuld. Marius was van
alle markten thuis en ook zijn verdiensten voor
de VSW zijn groot. Gelukkig blijft ook Marius
behouden voor de VSW als lid van de Com
missie Communicatie.
Het bestuur heeft hun inspanningen geëerd
door beide heren de speld van verdienste toe te
kennen voor hun vele en belangrijke werk voor
de VSW én daarmee voor de bewoners van
Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge.
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OPEN
MONUMENTENDAG
De jaarlijkse Open Monumentendag
was dit jaar op zaterdag 9 en
zondag 10 september. De VSW
deed ook mee, door openstelling
van begraafplaats en baarhuisje op
de Ringdijk op zaterdag. Leden van
de Werkgroep Activiteiten waren
van ‘s ochtends vroeg tot laat in de
middag aanwezig om iedereen te
verwelkomen. En niet voor niets, er
waren weer veel belangstellenden.
En niet alleen inwoners van het
HST-gebied. Zo kwam de familie
Frank uit Lansingerland, vader,
moeder en drie kinderen, als een
van de eersten binnen. Ze vertelden
dat ze al vaker over de Ringdijk
waren gefietst en zich dan hadden
afgevraagd hoe het er achter de
smeedijzeren hekken zou uitzien.
Nu maakten ze gebruik van de
gelegenheid om eens te komen
kijken.

Nieuwe website

Oproep

Ook het weer werkte mee. Er werd
regen verwacht, maar dat viel
alleszins mee. De VSW-vrijwilligers
keken terug op een geslaagde dag,
waarop de VSW ook weer enkele
nieuwe leden mocht verwelkomen.
Jack Fens en Ivonne Koedam verwelkomen
’s ochtends de bezoekers

De drie kinderen Frank
zijn vol belangstelling
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Schildje: wilt u
iemand nomineren?
De VSW heeft onder meer als doel “cultuurhistorisch
waardevolle elementen in ons werkgebied te behouden en
waar mogelijk te herstellen”. Om dit te stimuleren, reikt de VSW
een onderscheiding uit aan iemand die daar bij restauratie of
nieuwbouw bijzondere zorg aan heeft besteed. Iedereen, lid of
geen lid van de VSW, kan iemand voor een schildje voordragen
bij het bestuur van de VSW. Zie voor meer informatie www.
vsw.biz/nominaties/schildje/vsw/
Wilt u iemand nomineren voor een schildje? Dat kan via http://
www.vsw.biz/pand/object/nomineren/schildje/ of stuur
een brief naar het bestuur.

Oproep

Deze zomer heeft de Commissie Communicatie hard gewerkt aan een nieuwe website voor de
VSW. Die is ‘in de lucht’ gegaan op zaterdag 30 september, de dag waarop de VSW het 40-jarig
bestaan vierde. Sijmen Aleman, lid van de Commissie Communicatie, liet tijdens de borrel na afloop
van de manifestatie Anno Hillegonda zien wat er zoal op de website te lezen is.

Bent u onze
nieuwe vrijwilliger?
Het bestuur is dringend op zoek naar vrijwilligers voor de
activiteitencommissie. Deze commissie vormt het kloppend hart
van de VSW als het gaat om uitvoerende zaken. Denkt u aan het
bemensen van stands, het organiseren van excursies en
bijeenkomsten, en praktische en logistieke taken zoals het
verzenden van Tussen Wilgenplas en Rotte. De tijdbesteding
varieert van eenmalig tot enkele uren per maand.
Draagt u de vereniging een warm hart toe en wilt u de helpende
hand bieden? Neemt u contact op met het bestuur door het sturen
van een mailtje of meldt u aan op de komende najaarsvergadering.
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Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge
Inventarisaties

Andere uitgaven van de VSW

De Kerkstraat en Omgeving - Een bijzonder gebied in Hillegersberg;

Gebouwen van Gezag

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

Opeens vielen wij onder

Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge; maart 1994.

de Coolsingel

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

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

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

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

Dit is mijn school

 ie heeft er geen voetstappen
W
liggen in de raadhuizen van
Hillegersberg (€ 11,50)
 illegersberg, van boerendorp tot
H
stadswijk van Anton Stapelkamp
(€ 14,90)
Luchtfoto’s Hillegersberg/
Schiebroek (€ 15,90)
Kanttekeningen van een columnist
uit de Middeleeuwen (€ 12,50)
Een bloemlezing op de Rotte - met
veel kleurenfoto’s (€ 13,50)
Bekende en onbekende kerken en
begraafplaatsen in de wijk (€ 6,50)
Een mapje met 8 wandel- en fietstochten in de deelgemeente (€ 5,00)
Een bundeling verhaaltjes over
bijzondere plekken in onze
deelgemeente (€ 6,50)
Oude, nieuwe, hergebruikte en
soms zelfs verdwenen school
gebouwen van Hillegersberg,
Schiebroek en Terbregge (€ 12,50)

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