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Jaarrekening 2017 en
begroting 2018
Jaarverslag 2017
Lezing over de Sunrisefabriek
in Hillegersberg en Schiebroek
Vier pleintjes en vijf vijvers

UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Woensdag 16 mei 2018
In restaurant Rebelz aan de Rotte,
Bergse Rechter Rottekade 1, Rotterdam
(Hillegersberg)

Welkom vanaf 19.30 uur,
aanvang programma 20.00 uur

Algemene ledenvergadering op woensdag 16 mei 2018
Graag nodigt het bestuur van de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge
u uit voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering op woensdag 16 mei 2018 in restaurant Rebelz aan de
Rotte (voorheen: Kunst en Kitsch), Bergse Rechter Rottekade 1 te Rotterdam.
AGENDA:

Voorwoord voorzitter

Cultureel erfgoed in de
gemeentepolitiek:
wat kunnen we verwachten?

Zaal open
U bent van harte welkom en de koffie/thee staat klaar
Opening
Agnes van Zoelen, voorzitter van de VSW
Jaarvergadering VSW
1. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 17 mei 2017 - zie pagina 6 en 7
2. Jaarverslag 2017 - zie pagina 10, 11 en 12
3. Jaarrekening 2017, begroting 2018 en toelichting door de penningmeester - zie pagina 8 en 9
4. Financiële commissie 2018: aftreden van Ivonne Koedam en benoeming nieuw lid
5. Bestuursverkiezing
Statutair aftredend zijn de bestuursleden Agnes van Zoelen (voorzitter), Hans Mani en Wim Meijer. Agnes van
Zoelen en Wim Meijer stellen zich herkiesbaar;Hans Mani zal aftreden.
Het bestuur stelt voor om Jan Cees van Duin te benoemen tot bestuurslid.
Hiernaast is ook de functie van secretaris nog vacant.
Volgens artikel 37 van de statuten kunnen kandidaten tot uiterlijk een half uur voor de vergadering bij het bestuur
worden opgegeven. Om verkiesbaar te zijn, behoeven zij de steun van het bestuur of van ten minste vijf leden. Zij
moeten bereid zijn de functie te aanvaarden.
6. Wat verder ter tafel komt / rondvraag; vragen en opmerkingen van leden
Uitreiking schildje
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.
Wordt er deze keer een schildje uitgereikt en zo ja, aan wie?
Rebelz aan de Rotte
Eén van de eigenaren van Rebelz aan de Rotte zal ons meer vertellen over het bijzondere concept van het restaurant,
waar (ex-)gedetineerde vrouwen een leerwerkplek krijgen en zo aan een nieuwe toekomst werken.
Pauze
Sunrise-limonade, made in Hillegersberg-Schiebroek
Van 1939 tot 1978 heeft, eerst in Hillegersberg en later in Schiebroek, een limonadefabriek gestaan. Jan Cees van
Duin neemt ons mee in de boeiende geschiedenis van deze onderneming. Bovendien zal hij aandacht besteden aan
de architectuur van de voormalige limonadefabriek aan de Rotte: de locatie waar de Algemene ledenvergadering
plaatsvindt.
Afsluiting

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, hangen de lantaarnpalen vol met verkiezingsposters,
zijn er de gebruikelijke spotjes op tv en liggen de stempassen al klaar. Er hangen nu zoveel borden
dat ik wel hoop dat ze na de verkiezingen ook snel door de desbetreffende partijen weer netjes
worden opgeruimd. Ook dat is laten zien dat je zorg draag voor de buitenruimte.
Als vereniging met als aandachtspunt het behoud van de stedebouwkundige kwaliteit in de ruimste
zin van het woord, zijn we er natuurlijk zeer in geïnteresseerd óf en zo ja hoe dit is verwoord in de
diverse partijprogramma’s. Het valt op dat cultureel erfgoed in een groot aantal gemeenteraad
verkiezingsprogramma’s niet eens benoemd wordt. Het is zeker geen groot onderwerp in de
verkiezingsthema’s. Als ik de verschillende verkiezingsprogramma’s zie, vind ik uiterste standpunten
terug: van een partij die ervoor pleit om de welstandcommissie te beknotten en die commissie
vooral als een last ziet, tot een partij die schrijft: “Rotterdam heeft aandacht voor de gelaagdheid
en de geschiedenis van de stad door behoud van cultuurhistorisch erfgoed en zorg voor
monumenten”. Of: “In een stad waar zoveel gebouwen verloren zijn gegaan, moeten we zorgvuldig
omgaan met cultureel erfgoed”.
Een enkel programma vraagt alleen aandacht voor het behoud en gebruik van religieus erfgoed.
Oók belangrijk gezien de vele kerken die door terugloop van het aantal kerkgangers niet meer
onderhouden kunnen worden. Door sloop zouden deze markante gebouwen voor onze wijk
verloren gaan, terwijl een nieuwe bestemming een mooie oplossing voor behoud kan geven. Een
goed voorbeeld daarvan is de huidige verbouwing van de Christus Koning kerk aan de Statenlaan.

Na afloop is er gelegenheid nog wat te drinken en over deze avond na te praten. Introducé’s zijn van harte welkom! Het restaurant heeft enkele
toegangstreden; er is geen lift aanwezig.

Ik hoop dat u, net als op onze novemberbijeenkomst, weer in groten getale aanwezig zult zijn op
onze vergadering. Na afloop is er natuurlijk gelegenheid om onder het genot van een drankje nog
even na te praten.

19.30 uur
20.00 uur
20.05 uur

20.30 uur

20.50 uur

21.00 uur
21.20

22.10 uur

DE NAJAARSVERGADERING
vindt plaats op woensdagavond 14 november 2018 om 20.00 uur. Plaats wordt nog bekend gemaakt.

Conclusie is dat we vooral zelf alert moeten zijn en sommige partijen aan onze zijde vinden. Wij
zullen ze daar zo nodig ook zeker op aan spreken. Het zou natuurlijk mooi zijn als in een nieuw te
vormen college behoud van cultureel erfgoed (al is het maar een klein) onderdeel zou worden van
het collegeprogramma voor de komende vier jaar.
Zoals u van ons gewend bent, staat er half mei weer een Algemene Ledenvergadering
geprogrammeerd. Ik vind het leuk, dat wij er ook deze keer weer in zijn geslaagd om een originele
locatie voor deze vergadering te vinden: het is het restaurant Rebelz geworden, voormalig Kitsch
en Kunst gebouw en nog veel langer geleden limonadefabriek aan de Bergse Rechter Rottekade,
met een fantastisch uitzicht op de Rotte. Wij hebben Jan Cees van Duin bereid gevonden om een
lezing te houden over de vroegere Sunrise-limonadefabriek in Hillegersberg en Schiebroek, en
daarnaast ook iets te vertellen over de architectuur van de limonadefabriek aan de Rotte. Dat is
dus wel heel toepasselijk op deze avond. Industrieel erfgoed heeft zeker ook onze aandacht.

AGNES VAN ZOELEN,

voorzitter VSW

Foto cover: Het fabriekspand aan de Weegbreestraat in Schiebroek (ca. 1958)
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Lezing

Lezing

Het fabriekspand aan de Weegbreestraat in Schiebroek (ca. 1958)

SUNRISE limonade,
made in HillegersbergSchiebroek
Precies tachtig jaar geleden werd in een fabriekspand in Hillegersberg, aan
de Adriaan van Matenesselaan (tegenwoordig: Adriaen van der Doeslaan)
de Sunrisefabriek gevestigd. Het ging zó goed, dat de fabriek in 1957 werd
verplaatst naar de Weegbreestraat in Schiebroek, naar een splinternieuw en
voor die tijd revolutionair pand. Jan Cees van Duin vertelt ons er alles over
in zijn lezing op de Algemene ledenvergadering op woensdag 16 mei 2018.
Rond 1898 begon Jan Hendriks Sr. zijn eerste
onderneming: ‘J.Hendriks Stoom Mineraal
waterfabriek’ aan de Bloklandstraat 67 in
Rotterdam. Vanuit deze onderneming
ontstond het limonademerk “Sunrise”. Op 22
maart 1929 werd ”Sunrise” formeel geregis
treerd voor “Limonade-gazeuse, limonade
siropen en ander vruchtensiropen, vruchten
wijnen, vruchtenlikeuren en verder alcoholvrije dranken (met uitzondering van mineraal
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water)”. In 1938 werd een nieuw fabriekspand
betrokken in Hillegersberg. Op een binnen
terrein tussen de Nieuwe Kerkstraat en de
Kerstant van den Bergelaan. De toegang tot
het fabriekspand was een smalle doorgang
tussen twee huizenblokken aan de Adriaan
van Matenesselaan. Na de annexatie van
Hillegersberg door Rotterdam in 1941 werd
deze straat hernoemd tot Adriaen van der
Doeslaan. Het pand is nu nog steeds een

bedrijfsruimte. Voor het pand bevindt zich nu
de werkplaats van fietsenmaker Frans.
Jan Hendriks was een veelzijdig man, naast
de (fris)drankproductie en –handel was hij
een actieve bouwondernemer. In Hillegersberg
en Schiebroek staan ongeveer 800 (heren)
huizen die hij met name in de jaren ’20 en ’30
van de vorige eeuw heeft gebouwd. In zijn
huizen hebben ook verschillende bekende
mensen gewoond. Eerste bewoners waren
onder anderen burgemeester Dhont van
Schiebroek in de Adrianalaan 120 in de
kunstschilder Herman Bieling in de
Ghisebrecht Bokellaan 24 in Hillegersberg. De
limonadefabriek in Hillegersberg bouwde
Hendriks ook in eigen beheer.

In de Adriaan van Matenesselaan werd de
Sunrise limonade geproduceerd met voor
treffelijk water uit eigen bron. De fabriek
bood, zeker in de moeilijke crisisjaren, een zeer
welkome werkgelegenheid waar veel Hillegersbergse gezinnen van profiteerden.

uitgevoerd in ‘schoon beton’, de bovenbouw is
gemetseld. Het gebouw, met het voor die tijd
opvallende en qua constructie revolutionaire
boogdak, is in 1957 opgeleverd. In 1959 werd
dit fabriekscomplex nog eens uitgebreid met
1.250 m2 aan loodsen.

Na de Tweede Wereldoorlog ging het relatief
snel met Sunrise. De verkoop liep als een trein,
de productie moest worden uitgebreid.
Alleen… er was in de Van der Doeslaan niet
voldoende ruimte voor uitbreiding. Hendriks
gaf de Rotterdamse architect B. Reinders
opdracht een nieuw fabriekspand te
ontwerpen. Dat pand zou moeten komen te
staan op het bedrijventerrein van Schiebroek
langs de Hofpleinspoorlijn. En zo geschiedde:
er werden 205 houten palen geheid, en
vervolgens werd op het 5.000 m2 grote terrein
aan de Weegbreestraat 21-23 een nieuw
bedrijfspand ter grootte van 2.400 m2 inclusief
dienstwoning gebouwd. De bouw werd
uitgevoerd door het bouwbedrijf van de
familie Hendriks. Ongeveer een kwart van de
ruimte was bestemd voor de fabricage en
driekwart was opslagruimte. De magazijnen
lagen op de begane grond aan de zijde van de
spoorbaan, op de eerste verdieping was het
laboratorium. De onderbouw van het pand is

In deze uiterst moderne fabriek, met voor die
tijd één van de snelste- en efficiëntste bottlelines van Europa, was werk voor zo’n 40
mensen, 15 mensen meer dan in Hillegersberg
aan het werk waren. Het machinepark, met
een productiesnelheid van 150.000 flessen per
dag, was overigens ook grotendeels uitgedacht
en ontworpen door Hendriks zelf, dit in
samenwerking met de firma Stork.
In 1968 werd een groot deel van het machine
park vernieuwd om aan de toenemende vraag te
kunnen blijven voldoen De productiesnelheid
ging omhoog tot wel 17.000 flessen per uur.
Begin jaren ’70 werd de bedrijfsnaam “Sunrise
Limonade Company” omgezet in “Sunrise
Drankenindustrie B.V.”. De concurrentie werd
echter heviger. Voor regionale limonade
fabrikanten als Sunrise bleek geen plaats meer,
landelijk en mondiaal opererende bedrijven
namen de markt over. Op 1 augustus 1978 rolde
de allerlaatste fles van de lopende band.

Spoelmachine in het fabriekspand
aan de Adriaan van Matenesselaan
in Hillegersberg (in de jaren 1950)

Het pand in Schiebroek bestaat nog steeds.
Het is nu een bedrijfsverzamelgebouw waarin
ook een klein museum is ondergebracht dat de
geschiedenis van de limonadeproductie goed
laat zien. Het museum is op afspraak te
bezoeken: info@sunrisefrisdranken.nl. Over
de boeiende historie van de Sunrise limonade
fabriek zal medio 2018 een boek verschijnen.
Over de geschiedenis van de ondernemers
familie Hendriks in het Hillegersberg en
Schiebroek van de 20ste eeuw is eind 2016 een
boek verschenen (Bouwers & Bottelaars). Ook
over de Hillegersbergse kunstschilder Herman
Bieling is eind 2017 een boek verschenen.
JAN CEES VAN DUIN

Met dank aan de familie Hendriks
voor het gebruik van de foto’s;
zie voor meer beeldmateriaal
www.sunrisefrisdranken.nl
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Verslag Algemene Ledenvergadering op 17 mei 2017

Verslag Algemene
Ledenvergadering
op 17 mei 2017
De bijeenkomst vindt deze keer plaats in de Fonteinkerk. Na de opening
door de voorzitter is het woord aan de heer Hans Burgers die de aanwezigen
over de bouw van de Fonteinkerk vertelt. Dan volgt de algemene
ledenvergadering en de avond wordt afgesloten met een presentatie door
Suzanne Fischer. Zij maakt de aanwezigen deelgenoot van haar
bouwhistorisch onderzoek naar het RET-complex aan de Kleiweg.
Voorzitter Agnes van Zoelen opent de ver
gadering en heet alle aanwezigen hartelijk
welkom in de Fonteinkerk, één van de nieuwe
beeldbepalende gebouwen in ons gebied. Zij
is verheugd te kunnen mededelen, dat de Raad
van State de VSW in het gelijk heeft gesteld in
het beroep tegen de gemeente Rotterdam over
het bestemmingsplan Molenlaankwartier: bij
de inventarisatie van de cultuurhistorische
waarden moet de gemeente alle in aanmerking
komende objecten meenemen en niet alleen
degene die gelegen zijn aan één van de zo
genoemde historische linten. Over een ander
actueel punt heeft zij helaas minder goed

nieuws: de gemeenteraad van Rotterdam heeft
nu definitief ingestemd met de sloop van de
Wolfert Dalton school aan de Argonautenweg
(bij oudere leden wellicht beter bekend als het
voormalige Caland lyceum). Een klein licht
puntje is wel, dat er in de raad een motie werd
aangenomen, waarin het college wordt ge
vraagd in de toekomst bij de keuze van sloop/
nieuwbouw of restauratie van scholen de
cultuurhistorische waarden meer in de besluit
vorming mee te wegen. Voor een uniek ge
bouw als Wolfert Dalton komt dit echter te laat.
Vervolgens richt de voorzitter de blik op de
VSW zelf. De vereniging bestaat dit jaar
40 jaar. Er wordt hard gewerkt aan de
voorbereidingen dit jubileum in het najaar in
alle luister te vieren.
De personele unie met de Stichting Berg en
Broek is rond; alleen de handtekeningen
moeten nog worden gezet.

Om meer belangstelling te kweken voor het
werk van de VSW is er een Commissie
Communicatie in het leven geroepen, die zich
richt op het actualiseren van de website, social
media, perscontacten etc. De commissie
Promotie en Voorlichting blijft onder de naam
Werkgroep Activiteiten onder andere excursies
organiseren, informatiestands inrichten bij
bijvoorbeeld open monumentendagen en het
jazzfestival, en de bezorging van ons lijfblad
Tussen Wilgenplas en Rotte verzorgen.
Jarenlang werd de redactie van dit blad
verzorgd door Wil Baghuis. Die heeft nu
besloten haar werkzaamheden te beëindigen.
De dank die de voorzitter hiervoor uitspreekt,
wordt door alle aanwezigen onderstreept
met een spontaan applaus. Eén van de
bestuursleden zal haar thuis een boeket
bloemen brengen. Zij wordt opgevolgd
door Loes Wijnbergen.
Na deze inleiding geeft de voorzitter het
woord aan de heer Hans Burgers, secretaris van
de groep die de nieuwbouw van deze kerk
heeft begeleid. Doordat het kerkbezoek
afneemt en de Hervormde en Gereformeerde
Kerk zijn gefuseerd tot de Protestantse Kerk
in Nederland, werd besloten de Hervormde
Messiaskerk en de Gereformeerde Salvatorkerk
te slopen. Nadat andere opties afvielen, werd
besloten om gezamenlijk op de plaats van de
Messiaskerk een nieuwe kerk te bouwen: de
Fonteinkerk. Bij de bouw is ernaar gestreefd
dat het gebouw naar buiten open en uit
nodigend is, maar naar binnen ook ruimte
voor stilte en contemplatie biedt. Ook is er
ruimte voor andere dan strikt kerkelijke
activiteiten. De symboliek van de ramen van
de Messiaskerk heeft men behouden, evenals
de oude klokkentoren met de oorspronkelijke
klokken. Preekstoel en avondmaalstafel zijn
gemaakt van het hout van het meubilair van
de Salvatorkerk. Er is veel aandacht aan
besteed om er een energiezuinig gebouw
van te maken.

Jaarstukken
Het verslag van de ALV van 18 mei 2016
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wordt ongewijzigd vastgesteld, evenals het
jaarverslag 2016. Namens de Financiële
Commissie deelt Ivonne Koedam mee, dat de
commissie op 12 april de boeken van de
penningmeester heeft gecontroleerd en daarin
geen onjuistheden of afwijkingen heeft
aangetroffen. Hierna besluit de vergadering
ook de jaarrekening 2016 vast te stellen en het
bestuur en de penningmeester decharge te
verlenen. Evert Gooszen treedt statutair af als
lid van de Financiële Commissie onder
dankzegging voor de aan de vereniging
bewezen diensten. Hij wordt opgevolgd door
Jan Schepel. Na een korte toelichting door
penningmeester Piet van der Veen wordt ook
de begroting 2017 bij acclamatie vastgesteld.

Bestuursverkiezing
Statutair zijn de bestuursleden Jack Fens en
Marius Heijenk aftredend. Beiden hebben
besloten zich niet herkiesbaar te stellen. De
voorzitter dankt hen beiden voor de verdienst
en die zij voor de vereniging hebben gehad.
Jack Fens behoorde 40 jaar geleden al bij de
pioniers die de vereniging hebben opgericht
en hij heeft al die jaren zijn inhoudelijke kennis
en zijn ruime relatienetwerk ten dienste gesteld
van de VSW. In een korte reactie zegt hij dat
hij dit altijd met veel genoegen heeft gedaan
en hij dankt de andere bestuursleden voor de
toewijding en de samenwerking en de leden
voor de steun. Marius Heijenk sluit zich
daarbij aan. Hij heeft met zijn 12 jaar als
secretaris nog wel lang niet zo’n staat van dienst
als Jack, maar hij vindt, dat een regelmatige
verjonging van het bestuur tot nieuwe en frisse
ideeën kan leiden die de vereniging ten goede
komen. Helaas hebben zich nog geen kandi
daten gemeld. Het bestuur zoekt verder en
vraagt de leden uit te zien naar geschikte
bestuursleden.
Loes Berger brengt in herinnering, dat met het
aftreden van Jack Fens weer één van de
oprichters uit het bestuur vertrekt.

bekend te maken wie dit jaar in aanmerking
komt voor een schildje. Vanwege weers
omstandigheden duurt het daarna vaak lang
voordat dit daadwerkelijk wordt aangebracht.
Daarom heeft het bestuur in overleg met de
Schildjescommissie besloten de toekenning
van nieuwe schildjes voortaan in de
meivergadering bekend te maken. De schildjes
kunnen dan kort daarop worden bevestigd.
Helaas bleek de voorbereidingstijd te kort om
op deze vergadering al een nieuw schildje
bekend te kunnen maken. Misschien gebeurt
dit nog één keer in november.
Omdat er verder geen opmerkingen zijn
voor de rondvraag, sluit de voorzitter het
eerste deel van de vergadering. In de pauze is
er een stand van Jan Cees van Duin, waar de
leden zijn boek Bouwers en Bottelaars kunnen
aanschaffen.

Bouwhistorisch onderzoek naar het
RET-complex
Voordat de RET besloot een nieuwe remise te
bouwen op de plek van het verouderde
complex aan de Kleiweg, werd architect en
bouwhistorica Suzanne Fischer gevraagd een
bouwhistorisch onderzoek te verrichten. Zij
vertelt de aanwezigen over de voormalige
fabriek voor spoorwegmaterieel en meubels
van de firma Allan, die sinds 1959 in gebruik
is bij de RET als centrale werkplaats, busremise
en kantoor. Het oudste deel van het complex
zal worden herbouwd als onderdeel van het
Spoorwegmuseum Goes.
Nadat Wijnie Muller nog heeft aangekondigd,
dat het weekend van 10 en 11 juni weer de
gelegenheid bestaat Verborgen Tuinen in
Rotterdam te bekijken, sluit de voorzitter de
vergadering.
MARIUS HEIJENK

Schildje
De voorzitter deelt mee, dat het tot dusverre
gebruikelijk was in de novembervergadering
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Jaarrekening

Toelichting

Jaarrekening 2017 en Begroting 2018
VERLIES- EN WINSTREKENING ( €)
BATEN
Contributie leden
Bijdrage donateurs
Bijdrage buitengewone leden
Schenkingen
Rente
Verkoop boeken e.d.
Subsidies
Overige baten
Totaal
LASTEN
Bestuurskosten
Baarhuisje beheerskosten
Baarhuisje projectkosten
Drukwerk ledencontact
Vergaderkosten
Onkosten commissies
Administratiekosten
Promotie activiteiten
Productiekosten
Website ontwikkelkosten
Lustrum (40 jaar)
Juridisch advies
Diversen
Onvoorzien

Realisatie 2016

Begroting 2017

Realisatie 2017

Begroting 2018

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

11.528,19
165,00
95,00
12,00
246,20
939,90
0,00
116,50
13.102,79

11.000,00
150,00
100,00
0,00
20,00
750,00
0,00
200,00
12.220,00

Totaal

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

794,71
1.067,14
0,00
4.503,60
1.294,11
913,16
1.253,56
0,00
0,00
1.656,67
6.514,83
2.754,00
571,50
1.138,50
22.461,78

1.000,00
1.500,00
1.525,00
5.000,00
1.500,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
5.200,00
750,00
0,00
600,00
600,00
21.675,00

Saldo

2.219,86

-12.950,00

-9.358,99

-9.455,00

BALANS

31-12-2014

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2017

Totaal

100.853,43
105,00
100.958,43

95.352,25
0,00
95.352,25

97.532,12
0,00
97.532,12

93.356,64
391,50
93.748,14

Totaal

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

34.186,26
95,00
2.500,00
5.515,00
51.451,88
93.748,14

ACTIVA
Giro, Banken
Nog te ontvangen

PASSIVA
Reservefonds
Vooruit ontvangen contributies
Reservering lustrum
Nog te betalen
Publicatiefonds

©dp VSW
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Toelichting Jaarrekening 2017 en
Begroting 2018
Realisatie 2017
De Verlies- en Winstrekening van de VSW
over 2017 laat een lager negatief saldo zien dan
de begroting: de inkomsten (baten) waren
slechts zo’n € 400 lager dan verwacht op een
totaal bedrag van € 13.102,79 en de uitgaven
(lasten) circa € 4000 lager op € 22.461,78.
Al met al een minder groot tekort over 2017
(€ 3600) dan verwacht.
De inkomsten waren, met uitzondering van
de post Overige Baten, goed begroot. Het
totale bedrag, ruim € 13000, was wel € 2000
lager dan in 2016!
De uitgaven waren op drie posten na te hoog
begroot; sommige niet veel afwijkend, andere
aanzienlijk. Opvallende afwijkingen vinden
we bij Baarhuisje projectkosten, Promotie
activiteiten, Productiekosten (respectievelijk € 1000, - € 500 en - € 200; alle drie geen
uitgaven vanwege geen activiteiten), bij
Website ontwikkelkosten (actieve ontwikkel
groep met veel deskundigheid, - € 1350), en
bij de posten Diversen/ Onvoorzien (+ € 710,
mede vanwege de ontwikkeling en realisatie
van een aantal VSW-speldjes voor bijzondere
verrichtingen, en een nagekomen niet voor
ziene nota uit 2016 in het kader van het reali
seren van een cultuurhistorische waardering
van het Caland lyceum; helaas wijst alles erop
dat de VSW-activiteiten niet hebben geleid tot
een herziening van het standpunt van de
gemeente Rotterdam: afbraak van het school
gebouw).
De post Juridisch Advies betreft een procedure
bij de Raad van State tegen de vaststelling
van het bestemmingsplan Molenlaan en
Lage Limiet door de gemeente Rotterdam.
Inmiddels heeft de Raad van State uitspraak
gedaan en de VSW in het gelijk gesteld. Een
nieuwe procedure omtrent het Kleiwegkwar
tier is eind 2017 bij de Raad van State aange
spannen.

Het totale bedrag aan uitgaven 2017 bedroeg
bijna € 22500, zo’n € 9500 meer dan in 2016,
maar circa € 4000 minder dan begroot.
Met een bedrag aan inkomsten van € 13.102,79
en van € 22.461,78 aan uitgaven sluit de
Verlies- en Winstrekening van de VSW over
2017 met een negatief saldo van € 9.358,99.
Evenals in 2016 nam het ledenbestand in 2017
af door verhuizing, opzegging, wanbetaling of
door overlijden: in totaal 36. Er meldden zich
15 nieuwe leden aan. Eind 2017/begin 2018
bedroeg het aantal leden 617.

Balans per 31 december 2017
Zoals hier boven aangegeven is het jaar 2017
afgesloten met een negatief saldo van € 9.358,99.
Het bestuur stelt voor de opbrengst van de
verkoop van boeken € 939,90 toe te voegen
aan het Publicatiefonds. Het Publicatiefonds
stijgt daardoor tot € 51.451,88. Door die
toevoeging neemt het negatieve saldo van
€ 9.358,99, en daarmee het tekort van 2017,
toe tot € 10.298,88. Dit bedrag wordt - zo stelt
het bestuur voor - in mindering gebracht op
het Reservefonds, dat daardoor afneemt tot
€ 34.186,26.
Onder Activa is opgenomen een nota voor in
2017 geleverde boeken die in 2018 betaald is.
Onder Passiva zijn vooruit ontvangen
contributies opgenomen, een reservering voor
het toekomstige lustrum in 2022 (45 jaar) van
€ 2.500,00 en de pas eind 2017 ontvangen
nota voor ondersteuning bij de ontwikkeling
en realisatie van de activiteiten ter gelegenheid
van het 8e lustrum (40 jaar) in 2017; deze nota
is begin 2018 betaald.

Begroting 2018
De begroting is mede gebaseerd op de
financiële realisaties van de laatste jaren met
aanpassingen daar waar nodig.
De inkomsten uit de contributie 2018 worden
wat lager geschat (€ 528,19) dan de realisatie
2017.
De uitgaven voor de meeste activiteiten zijn in
de begroting vergelijkbaar met die van vorig
jaar met uitzondering van de posten Baarhuisje
beheer (+ € 500) en Baarhuisje project
(+ € 525) en Promotieactiviteiten (+ € 1000).
Het bestuur is voornemens om veel aandacht
te besteden aan activiteiten om de achter
uitgang in ledental te stoppen en deze te doen
omslaan in een toename. Verder zijn VSWpublicaties voorzien over beeldbepalende
panden in de diverse VSW-regio`s, geproduceerd door de Commissie Studie &
Inventarisatie. Voor het eind van dit jaar het
Kleiwegkwartier en zo mogelijk ook Schie
broek (€ 5.000,00) te betalen uit het Publi
catiefonds). Voor het Bomenboek van Frans
Prins zal eveneens een beroep gedaan worden
op het Publicatiefonds. Vanwege de onzeker
heid inzake het verschijnen ervan wordt deze
uitgave hier PM vermeld.
PIET VAN DER VEEN,

penningmeester

Op de balans zijn niet opgenomen de bezit
tingen van de VSW zoals kantoormeubilair en
– apparatuur, boeken etc. Deze bezittingen
worden in het jaar van aanschaf afgeschreven.
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VSW-jaarverslag 2017

VSW-jaarverslag 2017
Algemene ledenvergadering mei 2017
Op 18 mei 2016 zijn het bestuur en de leden
bijeengekomen voor de Algemene Leden
vergadering in de Fonteinkerk aan de
Terbregselaan. Tijdens deze vergadering
hebben de bestuursleden Marius Heijenk
(secretaris) en Jack Fens hun functie neer
gelegd, omdat zij zich niet meer verkiesbaar
hadden gesteld. Zij worden beiden hartelijk
bedankt voor hun jarenlange inzet.
Er zijn in deze vergadering geen nieuwe
bestuursleden aangetreden, waardoor de
functie van secretaris nu dus vacant is.
De samenstelling was op dat moment der
halve: Agnes van Zoelen (voorzitter), Piet van
der Veen (penningmeester), Hans Mani,
Norman Langelaan en Wim Meijer. In de
Financiële Commissie heeft Evert Gooszen,
onder dankzegging voor zijn diensten, tijdens
de vergadering plaats gemaakt voor Jan Schepel.
Dank wordt ook uitgesproken voor al het
werk dat Wil Baghuis heeft gedaan voor de
VSW. Onder haar redactionele leiding is
jarenlang Tussen Wilgenplas en Rotte tot stand
gekomen. Loes Wijnbergen wordt verwel
komd als de nieuwe redacteur voor dit blad.
In het verslag van de Algemene Ledenvergade
ring kunt u alles nalezen over de verdere
invulling van deze avond.

Openbare vergadering november 2017
De openbare vergadering werd op 15 novem
ber gehouden in Lommerrijk. Hans Mani
heeft ons meegenomen op zijn virtuele tocht
door de ontstaansgeschiedenis van Hillegers
berg, Schiebroek en Terbregge. Een boeiend
verhaal gezien de vele positieve reacties
achteraf. Na een korte terugblik van de mani
festatie Anno Hillegonda door de voorzitter
kregen we ook nog een inspirerende inleiding
met veel beeldmateriaal over de moderne
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architectuur in en om onze wijk van Norman
Langelaan. Het was een informatieve en
gezellige avond met een grote opkomst.

40-jarig bestaan VSW
De VSW vierde dit jaar haar 40 jarig bestaan.
We hebben dit zeker niet onopgemerkt voorbij
laten gaan. We wilden nadrukkelijk de wijk in
gaan, om ons duidelijker herkenbaar te maken

met de Stichting Berg en Broek een feit ge
worden. Het bestuur van de VSW is daardoor
tevens het bestuur van deze stichting gewor
den. Een commissie, samengesteld uit het
voormalige bestuur van de Stichting Berg en
Broek, zal gedurende drie jaar een bindend
advies uitbrengen over de besteding van het
fonds van de stichting.

Fotoarchief
In de lange jaren van ons bestaan hebben we
intussen een indrukwekkend fotoarchief
opgebouwd. Er wordt hard aan gewerkt om dit
archief digitaal te maken en op een toe
gankelijke manier te ontsluiten. Wellicht zal
het op termijn via de website te raadplegen zijn.

Commissie Bouwzaken

aan de bewoners in onze wijk. In samenwerking
met evenementenbureau “de Stormfabriek”
onder leiding van Caty Palmen hebben we op
zaterdagmiddag 30 september de manifestatie
Anno Hillegonda gehouden. Op acht histo
rische plekken in de wijk waren verschillende
activiteiten voor kinderen en volwassenen. Bij
elkaar vormden ze een tijdlijn van het verre
verleden van de steentijd tot het nabije verleden
van de sixties. Met een paardentram en bootjes
waren verschillende locaties met elkaar
verbonden. De middag werd afgesloten met
een feestelijke receptie voor onze leden in het
voormalige raadhuis aan de Straatweg, georga
niseerd door de werkgroep Activiteiten. Daar
werd ook de nieuwe website www.vsw.biz van
de VSW officieel gelanceerd.

Een aantal dossiers op het gebied van
bouwzaken heeft in het verslagjaar intensieve
aandacht van de commissie gehad.

Bestemmingsplan
Molenlaankwartier en Lage Limiet
In een bestemmingsplan moeten beeld
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Wolfert Dalton school
Samen met het Cuijpersgenootschap heeft
de VSW zich ingezet voor het behoud van de
Wolfert Dalton school aan de Argonautenweg
(het voormalige Caland lyceum). Nadat bleek
dat de gemeente zich nauwelijks had verdiept in de cultuurhistorische waarde van dit
gebouw heeft de VSW de architectuur
historicus dr. Dolf Broekhuizen verzocht
hiernaar een onderzoek in te stellen. Hij
kwam tot de conclusie dat het pand van
grote cultuurhistorische waarde is. De wet

houder wilde echter niet terugkomen op het
sloopbesluit, maar zegde wel toe dat in het
vervolg zorgvuldiger de cultuurhistorische
waarde van schoolgebouwen zal worden
meegewogen.

Overleg met Stadsontwikkeling
De commissie Studie en Inventarisatie overlegt
geregeld met het cluster Stadsontwikkeling
Rotterdam over de nieuwe ontwikkelingen in
Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge. Beter
op tijd geïnformeerd dan te laat gereageerd.

Rotterdam, 29 novembe

r 2017

Burgemeester en wethoude

rs voornoemd,

namens dezen,

dhr. C.H. Jäger
Algemeen directeur

cluster Stadsontwikkeling

Stichting Berg&Broek
Na de nodige voorbereiding is tegen het eind
van het jaar de vorming van een personele unie

Nr. 68042
29 november

Koninkrijk der Nederland

bepalende panden worden beschreven en
voorzien van een dubbelbestemming ‘Waarde
Cultuurhistorie’. Die panden mogen niet
worden gesloopt zonder toestemming van
burgemeester en wethouders. In het bestem
mingsplan Molenlaankwartier en Lage Limiet
had de gemeente zich beperkt tot beeld
bepalende panden langs historische linten. De
VSW heeft daartegen bezwaar gemaakt omdat
daarmee de overige beeldbepalende panden in
het gebied geen enkele bescherming genieten.
De bestuursrechter van de Raad van State heeft
de VSW in het gelijk gesteld en de gemeente
opgedragen het hele plangebied te beschrijven
en te waarderen.
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29 november 2017

Bestemmingsplan Kleiwegkwartier
Ondanks de uitspraak van de Raad van State
bij het bestemmingsplan Molenlaankwartier
wordt in het ontwerp bestemmingsplan
Kleiwegkwartier geen enkel pand beschermd
met de dubbelbestemming ‘Waarde Cul
tuurhistorie’. Ook hiertegen heeft de VSW
bezwaar gemaakt bij de Raad van State.
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Commissie Studie en Inventarisatie
Omdat nieuwe bestemmingsplannen een cultuur
historische beschrijving dienen te bevatten, waarin
aangegeven wordt hoe beeldbepalende panden in het
bestemmingsplangebied worden beschermd, heeft de
commissie Studie en Inventarisatie besloten de VSWinventarisatie uit 2012 te actualiseren. In het komende jaar
zullen de eerste resultaten worden gepubliceerd.

Voor renovatie

Schildje

Commissie Communicatie
De (nieuwe) commissie Communicatie heeft in september
de nieuwe website van de VSW gelanceerd. Hier is
ongelooflijk veel werk voor verzet, en het resultaat mag er zijn.
Op de website kunt u onder andere alle activiteiten en de
diverse commissies en werkgroepen van de VSW terugvinden.
Ook in 2018 zal aan de verdere invulling van de website
worden gewerkt.

Werkgroep Activiteiten
De werkgroep Activiteiten heeft zich ook in 2017 weer
ingespannen om de nieuwjaarsbijeenkomst voor de actieve
leden feestelijk te laten verlopen. Dit jaar werd het
wederom in Lommerrijk gehouden. Daarnaast hebben de
leden zaken als het verzenden van Tussen Wilgenplas en
Rotte en de februaribrief verzorgd. De leden verzorgden
ook een stand bij bijeenkomsten als Open Monumentendag
op zaterdag 9 september en de jaarlijkse fototentoonstelling
in Terbregge. Mede dankzij hun actieve inbreng is de
manifestatie Anno Hillegonda een succes geworden,
inclusief de afsluitende borrel in de trouwzaal van het
voormalige raadhuis aan de Straatweg.
Eind 2017 hebben Hilde Vaatstra en Marijke Zoetemeijer
zich na een jarenlange inzet teruggetrokken. De VSW zal
hun inzet en ervaring zeker missen!

Werkgroep Publicaties
In deze werkgroep zijn de halfjaarlijkse uitgaven van Tussen
Wilgenplas en Rotte verschenen.
In het jubileumnummer van november is er met een mooie
fotoreportage verslag gedaan van de Anno Hillegonda
manifestatie. Marijke van Seventer heeft haar rubriek met
informatie over de VSW in het blad Hart van Holland
voortgezet tot september 2017, het moment waarop dit
blad van formule is veranderd en onze inbreng niet meer
paste in de formule van dit blad.

12

Bevestiging
schildje

Schildjes Commissie
Schildjes zijn er in dit verslagjaar niet uitgereikt. De reden
is dat het moment van uitreiken van de novemberver
gadering naar de meivergadering is verschoven. Op die
manier kan het moment van daadwerkelijk bevestigen van
het schildje directer aan de uitreiking worden gekoppeld.

Grindweg 97 is een voormalige boerderij met wagenschuur,
gebouwd in 1859. Beide gebouwen zijn rijksmonumenten. De
Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud heeft de eigenaren van
het pand in november 2016 een schildje toegekend voor de
prachtige renovatie van het hele pand. De bevestiging vond plaats
in maart 2018.
Bevestiging schildje Grindweg 97
Jarenlang stonden de boerderij en de wagenschuur aan de
Grindweg 97 er sterk verwaarloosd bij. De huidige
eigenaren, de heer en mevrouw de Jong-Bader, stonden
voor de grote uitdaging om het pand in oorspronkelijke
staat terug te brengen. Ze zijn een paar jaar bezig geweest
en ze hebben echt een enorme klus geklaard. Ze hebben de
hulp van een aannemer ingeroepen die echt gevoel heeft
voor restauraties. Zo heeft hij de originele paneeldeuren
gerepareerd door er nieuwe stukken in te zetten, zodat zo
veel mogelijk oorspronkelijk materiaal behouden bleef, dat
behoort ook het streven te zijn bij een restauratie.
Naast de eenvoudige, mooie voorgevel heeft het pand aan
de linkerzijde nog een bijzondere uitbouw, een ‘erker’, alsof

Financiële Commissie
De leden van de financiële commissie, Ivonne Koedam,
Rolf Kroes en Evert Gooszen, hebben de boeken van de
penningmeester gecontroleerd en in orde bevonden. Het
statutair aftredend lid Evert Gooszen werd opgevolgd door
Jan Schepel.

Onderhoud baarhuisje en begraafplaats
Anton Schrama, Jack Berkhout en Harry Pruijsten (vanaf
2017) hebben zich wederom voortreffelijk ingezet voor
het onderhoud van de begraafplaats aan de Ringdijk.
Omdat de oorspronkelijke tekening van de graven met
bijbehorende grafsteennummers van de begraafplaats is
teruggevonden, kan er nu aan de restauratie worden
gewerkt.

Trotse
eigenaren

er een theekoepel tegen het huis is gebouwd. Alle
geschulpte daklijsten en de daken zijn weer in ere hersteld.
De wagenschuur (geen koetshuis) was geheel ingestort en
eigenlijk niet meer te repareren, maar de eigenaren hebben
het tóch voor elkaar gekregen hem weer op te bouwen! De
muren zijn opnieuw opgemetseld en één scheefgezakte
muur is weer recht getrokken en onderkouwd (de spleet is
met cementspecie opgevuld). Zo kon het originele
metselwerk gehandhaafd blijven. De nieuwe deuren zijn
voorzien van de oorspronkelijke gietijzeren deurroosters.
Kortom, er is op verantwoorde wijze zeer veel ernstig
achterstallig onderhoud weggewerkt.
De VSW kijkt voornamelijk naar de buitenkant om te
beoordelen of een pand ‘schildjeswaardig’ is, maar na het
bevestigen van het schildje op zaterdag 17 maart 2018
kreeg het VSW-bestuur de gelegenheid om binnen te
kijken. Ook daar is het voorbeeldig opgeknapt. Zo
ontdekte ik in de enorme schouw nog een prachtige, unieke
en originele, gemetselde broodoven met ijzeren deurtje.
Dankzij enorm doorzettingsvermogen is een prachtig
resultaat behaald. Van harte proficiat!
NORMAN LANGELAAN

Na renovatie

AGNES VAN ZOELEN

Voorzitter VSW
met dank aan
MARIUS HEIJENK
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Kijk op de wijk

Vier pleintjes
en vijf vijvers
Verscholen tussen Molenlaan en Borchsatelaan liggen vier pleintjes en
vijf vijvers. Het zijn plekken van stilte en rust en met name het waterrijke
binnengebiedje is van een wonderbaarlijke schoonheid.
Vier pleintjes.
De pleintjes heten Jubileumplein, Hillegonda
plein, Koekkoekplein (naar de romantische
landschapsschilder Barend Cornelis Koek
koek) en Bergplein.
De woningen rond de pleintjes, in totaal
honderd stuks, zijn in 1923 gebouwd in
opdracht van de BVOW, de Bouwvereniging
Onze Woning (opgericht in 1919).
De kleine huurwoningen met grote achter
tuinen voorzagen in de behoefte aan
huisvesting van arbeiders die veelal van buiten
Rotterdam kwamen. In de diepe tuinen
kweekte men zijn eigen groenten.
De opzet is die van een tuindorp, net als
tuindorp Vreewijk dat uit dezelfde tijd stamt.
De bewoners dragen, via de Vereniging van
Eigenaren, gezamenlijk bij aan het onderhoud
van het groen en de daarachter liggende vijvers,
ieder voor een honderdste deel. Een aantal
jaren na de renovatie eind jaren 80 is men
begonnen de vrijkomende woningen te
verkopen. Er komen aanbouwen aan de
achterzijde en opbouwen op het dak. Dankzij
zorgvuldig welstandstoezicht vertonen die
dakopbouwen enige harmonie en eenheid.

Vijf vijvers
Het pronkstuk van dit buurtje wordt gevormd
door de vijvers. Goed verborgen achter de
pleintjes vormen deze waterpartijen een oase
van rust.
De vijvers zijn met elkaar verbonden door een
smalle sloot die grenst aan de achtertuinen van
de Molenlaan. Oorspronkelijk had deze
Molenlaan aan de voorzijde ook een sloot; de
waterhuishouding en waterberging is
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overgenomen door deze vijvers. Het water
staat in verbinding met onder andere de Van
Kempensingel. Elke vijver heeft in het midden
een groen eilandje; in het water groeien en
bloeien waterlelies.
In de korte “ijstijd” van deze winter kon je de
reiger en de aalscholver gebroederlijk naast
elkaar bij een wak zien vissen.
Ook heeft hier lange tijd een roodwang
schildpad gewoond. Tot hij zich verslikte in
een vissershaakje. Zelfs de dierenambulance
kon hem niet meer redden.

Het Bergplein, ter
hoogte van
huisnummers 8 en 9,
richting Borchsatelaan
Vijver achter het
Jubileumplein

Voedseldroppings

Vijver achter
het Bergplein
Roodwangschildpad

Dankzij de bijdrage van de buurtkleuters leiden
eenden, meerkoeten, ganzen en zwanen hier
een zorgeloos bestaan. De ganzenpopulatie
echter schijnt door de bewoners zorgvuldig in
toom te worden gehouden door het trucje met
de eieren. Enkele eieren verdwijnen op
geheimzinnige wijze uit het nest.
In de avond zie je soms een bosuil tergend
traag zijn vleugels uitslaan boven het water.
In begin van de nacht is dit gebied het domein
van diverse soorten vleermuizen.
In de vroege morgen nemen roodborst en
koolmees, merel en lijster, kauw en ekster en
zelfs de halsbandparkiet, onze exoot uit India
en Centraal-Afrika, weer bezit van dit
stedenbouwkundig en ecologisch zo
waardevolle stukje Hillegersberg.
ROB LIMBURG

lid commissie studie en inventarisatie
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Ruimtelijke ontwikkelingen (10)

Grondwater in
funderingsrisicogebied
Hillegersberg

Herstelwerkzaamheden
op de begraafplaats
aan de Ringdijk

Al vele keren heeft Tineke van Oosten de lezers bijgepraat over een scala aan
ruimtelijke ontwikkelingen in ons gebied, voor het laatst in Tussen Wilgenplas
en Rotte nummer 79 (mei 2017). In haar tiende bijdrage informeert Tineke
van Oosten ons over actuele ontwikkelingen over het grondwater.

De begraafplaats naast het baarhuisje was vroeger totaal verwilderd.
VSW-vrijwilligers hebben het in de loop der jaren weer aardig onder
controle gekregen. Maar het is nog steeds niet helemaal af. Wat gaat de
VSW dit jaar doen om het herstel van de begraafplaats te vervolmaken?

Vorig jaar liet ik weten dat er positieve ontwik
kelingen leken aan te komen voor de te lage
grondwaterstand in het funderingsrisicogebied
Hillegersberg (Oud Hillegersberg, Straatweg
en Kleiwegkwartier). De raadscommissie
Bouwen, Wonen en Buitenruimte heeft de
voorstellen van het bewonersinitiatief “Droge
voeten en natte palen” en onze uitwerking in
een “masterplan actief grondwaterbeheer”
nadrukkelijk ondersteund en de wethouder
Buitenruimte onder druk gezet.
Op 6 september 2017 spraken de Samenwerk
ende Bewonersgroepen Hillegersberg met de
wethouder. Al onze (inhoudelijke en organisa
torische) voorstellen zijn gehonoreerd. Dit
betekent dat er per deelgebied (Bloemen- en
Gravenbuurt, Statenlaankwartier en Oud
Hillegersberg ) in projectgroepen wordt
gewerkt aan plannen voor maatregelen om de
grondwaterstand actief te gaan beheren:
bewoners samen met ambtenaren van
gemeente (waterloket en funderingsloket) en
van het hoogheemraadschap. Wij hebben zelf
een aanpak uitgeschreven hoe de uitvoerings
plannen gemaakt gaan worden, onze aanpak
kreeg de goedkeuring van de wethouder.
Inmiddels zijn de drie projectgroepen van start
en eind 2018 moeten de plannen gereed zijn.

Paalrot
Het bovenstaande klinkt misschien wat vaag
en spreekt mogelijk niet direct aan: immers het
speelt zich allemaal onder de grond af ! Toch
wil ik proberen om de bijzondere stappen die
de commissie grondwater Oud Hillegersberg
sinds 2010 heeft gemaakt te verhelderen.
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Waar komen we vandaan? Heel het fun
deringsrisicogebied Hillegersberg loopt het
risico dat 30% van de panden vroeg of laat
paalrot krijgt, het gaat om een paar duizend
panden. De kosten zijn voor de eigenaren; ca
€70.000,- per pand, totaal dus om vele
miljoenen waarvoor de woningeigenaren
moeten opdraaien. De gemeente voelde zich
niet verantwoordelijk, immers in de Waterwet
staat dat woningeigenaren zelf verantwoor
delijk zijn voor het grondwater onder hun
eigen grond. Heel zuur: als woningeigenaar
kun je niets doen aan het grondwater!
Bovendien stelde de gemeente, onder meer
tijdens een bewonersavond in maart 2016, dat
grondwater een complex en niet te beheren
fenomeen is.
Waar staan we nu? Sinds 2017 zegt de wet
houder dat hij zich verantwoordelijk voelt
voor de vele woningen waarvan de fundering
droog staat. Ook is hij bereid om bij de
uitvoering van maatregelen uit te gaan van
actief grondwaterbeheer. Dit betekent dat de
gemeente (in verhouding slechts) enkele
tonnen investeert om heel veel funderingen
van woningen te redden en dus voorkomt dat
eigenaren hoge kosten moeten maken. Op 14
februari 2018 is de starthandeling verricht om
oppervlaktewater naar de Bloemenbuurt te
brengen om het grondwater te verhogen.

Ommezwaai
Hoe komt het dat er nu zo’n ommezwaai is?
De inzet van de commissie grondwater Oud
Hillegersberg en het inhuren van deskundig
heid hebben indruk gemaakt, de korte lijn naar

Ernstige paalrot langs de Straatweg

Starthandeling 14 februari 2018-03-28
Van links naar rechts: Dorenda Gerts
(hoogheemraad van het
hoogheemraadschap van Schieland en
de Krimpenerwaard), Jelle Feenstra
(bewoner), Linda Molenaar (directeur
Stadsbeheer)

de volksvertegenwoordiging (raad) heeft
gewerkt en er zijn nieuwe topambtenaren. Als
klap op de vuurpijl heeft de commissie
Bouwen, Wonen en Buitenruimte ook nog een
motie aangenomen over een op te stellen
Deltaplan Grondwater voor de hele stad, zodat
overal zowel grondwateronderlast (zoals in de
hoge delen van Hillegersberg) als grondwater
overlast (lage delen zoals Molenlaankwartier) op
een grondige manier gaat worden aangepakt.

De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud
heeft het baarhuisje aan de Ringdijk in gebruik
gekregen en daarmee ook het onderhoud van
de begraafplaats op zich genomen. Iedereen
die wel eens op de begraafplaats is geweest,
heeft kunnen zien dat er veel herstelwerk nodig
is. De afgelopen jaren is er hard gewerkt door
twee VSW-leden, de heren Schrama en
Berkhout, om het terrein nog enigszins
toonbaar te houden. Ook heeft de
steenhouwer de gebroken grafstenen gelijmd.
Gelukkig werden we benaderd door de heer
Pruijsten. Gezamenlijk zijn we naar de
begraafplaats Crooswijk getogen. Dat is het
‘hoofdkwartier’ van alle gemeentelijke
begraafplaatsen in noordelijk Rotterdam. Daar
liggen ook de stukken over ‘onze’ begraafplaats
in het archief. De ordner met stukken bleek
veel meer informatie te bevatten dan we eerder
hadden ontvangen. Na een paar weken had de
heer Pruijsten alles uitgeplozen en
overzichtelijk in mappen verwerkt. Hans Mani
heeft alles verder verwerkt tot een bruikbare
tekening van het grafveld en lijsten met namen
per graf. Nu zijn we zo ver dat de stenen op
hun oorspronkelijke plek kunnen worden
teruggeplaatst. Vanuit de begraafplaats
Crooswijk hebben we grind, zand,

betonbanden etc . toegezegd gekregen om het
grafveld te egaliseren. De lelijke 50er jaren
betonnen trap hebben we inmiddels voorzien
van grote, hardstenen tegels die uit de kelder
van het baarhuisje kwamen. Zo ziet de trap er
nu weer mooi en in stijl uit. Helaas bleek bij de
laatste meting dat hij niet in het hart van het
veld ligt, dus we hopen dat de afdeling
gemeentelijke begraafplaatsen de loodzware
trap met een kraan wil verplaatsen.
De stenen staan nu klaar om op hun
oorspronkelijke plaats te worden teruggezet.
Dat moet met de nodige precisie gebeuren,
want voor zover we weten stonden de – deels
liggende en omgevallen - grafstenen ook niet
allemaal meer op de juiste plek. Dat is nu
allemaal uitgezocht.

Vrijwilligers gevraagd
De heren Schrama, Berkhout en Pruijsten
zoeken hulp om het terrein te egaliseren.
Daarnaast moet er onder iedere grafsteen een
zogenaamde fundamenttegel worden geplaatst
en achter iedere grafsteen een steunstaafje van
messing, in vaktaal een ‘schoor’.
De drie heren vrijwilligers zijn op zoek naar
medevrijwilligers met een kruiwagen, om op
een nader te bepalen datum te helpen het

Vrijwilligers gevraagd

Veel herstelwerk nodig

Het oorspronkelijke indelingsraster
is opgemeten en uitgezet aan
de hand van de oude tekeningen.

aangevoerde zand en grind van de stoep naar
de begraafplaats te verplaatsen.
We hopen dat de begraafplaats er vóór het
Open Monumentenweekend (tweede week
end van september; op zaterdag zijn begraaf
plaats en baarhuisje te bezichtigen) weer
helemaal in de oorspronkelijke staat bij ligt.
Informatie over de begraafplaats is te vinden
via www.online-begraafplaatsen.nl
NORMAN LANGELAAN

De grafstenen staan klaar voor plaatsing

TINEKE VAN OOSTEN

Tineke van Oosten schreef dit artikel
op persoonlijke titel en
als voorzitter van de commissie grondwater
Oud Hillegersberg.
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Bestemmingsplan Kleiwegkwartier

Christus Koningkerk gered:
transitie wordt werkelijkheid
De verbouw van de Christus Koningkerk in het Kleiwegkwartier tot woningen is begonnen.
Tijd voor een terugblik door Norman Langelaan

VSW krijgt alsnog gelijk:
Beeldbepalende panden moeten
worden beschermd

Panden langs de Straatweg

Christus Koningkerk
in de toekomst
(Afkomstig van website
projectontwikkelaar)

Bij het opstellen van bestemmingsplannen moeten gemeenten rekening
houden met cultuurhistorische waarden. Op die manier wordt bevorderd
dat cultuurhistorische waarden al vanaf het begin een rol spelen en in de
besluitvorming worden meegewogen. Rotterdam vergeet dat nog wel eens.
De VSW niet!
In de vorige Tussen Wilgenplas en Rotte
(november 2017-nummer 80) informeerde ik
u over de stand van zaken rondom het
bestemmingsplan Kleiwegkwartier. In dit
artikel wil ik u graag ‘bijpraten’. Net zoals bij
het bestemmingsplan Molenlaankwartier en
Lage Limiet ging de gemeente in de fout met
het bestemmingsplan Kleiwegkwartier: ook in
dit bestemmingsplan werden de cultuur
historische waarden volledig genegeerd.
Ondanks de bezwaren van de VSW heeft de
gemeenteraad op 28 september 2017 het
bestemmingsplan Kleiwegkwartier ongewijzigd
vastgesteld. Daarmee blijven alle beeldbepalende
panden voor de komende 10 jaar onbeschermd.
In samenspraak met de heer Huiskens, warm
pleitbezorger van de bescherming van de
panden in het Statenlaankwartier en de
bewonersvereniging Statenlaankwartier heeft
de VSW daarop besloten in beroep te gaan bij
de Raad van State. Naar onze mening zijn er
in het Kleiwegkwartier vele panden van
cultuurhistorische waarde, zoals diverse
monumentale panden uit de periode rond
1900 langs de Straatweg, het Villapark, de
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tramremise aan de Kootsekade (nu Trammuseum
Rotterdam), het Statenlaankwartier met fraaie
architectuur van de Haagse School en het
sociale woningbouwproject aan de Robert
Owenstraat.
Het beroep heeft ertoe geleid dat de gemeente
onze bezwaren alsnog erkent! Intussen is de
gemeente gestart met een cultuurhistorisch
onderzoek, dat naar verwachting begin juni zal
zijn afgerond. De eigenaren van de beeld
bepalende panden kunnen bezwaar maken
tegen het toekennen van de (dubbel)bestem
ming ‘Waarde Cultuurhistorie’. Het definitieve
bestemmingsplan zal naar verwachting in het
najaar van 2018 worden vastgesteld. De VSW
betreurt het dat we opnieuw de gang naar de
Raad van State moesten maken, maar is
natuurlijk blij met deze uitkomst. We gaan er
van uit dat bij volgende bestemmingsplannen
de cultuurhistorische paragraaf wel op orde is.
Het ontwerp bestemmingsplan Schiebroek
ligt binnenkort ter visie. We zijn benieuwd.
HANS MANI

Villapark Ceintuurbaan

Tramremise Kootsekade

De Christus Koningkerk aan het Statenplein
(Kleiwegkwartier) is een voormalige roomskatholieke kerk en maakt deel uit van het
prachtige Christus Koningcomplex. Daarbij
hoorden ook een pastorie, een zusterhuis en aan de Johan de Wittlaan en de Adriaan
Paauwlaan - een jongens - en meisjesschool en
ook nog verscholen binnentuinen. Het geheel
is ontworpen door de Rotterdamse architect
J.P.H. de Vries, die in 1918 de Prix de Rome
won, nog steeds een landelijke, prestigieuze
architectuurwedstrijd. De Vries bouwde vele
rooms-katholieke kerken in Rotterdam. Het
Christus Koningcomplex werd gebouwd
tussen 1928 en 1930.

Bliksem
In 1991 sloeg de bliksem in de kerktoren. De
enorme klap was zelfs in de oude dorpskern
van Hillegersberg oorverdovend. Het
geruïneerde puntje werd de volgende dag met
een enorme hijskraan verwijderd, de rest van
de toren was niet ernstig beschadigd. Naar
vernomen zal het topje niet wederkeren. Wat
zou het mooi zijn wanneer de projectont
wikkelaar bereid zou zijn om de contouren van
de verdwenen spits door een transparante
staalconstructie te markeren.

Sinds 2003 wordt de kerk niet meer als
zodanig gebruikt. Voor het bisdom was sloop
het enige alternatief. Door de inspanning van
de buurt en de Vereniging Stedebouwkundig
Wijkbehoud kwam de kerk op de gemeente
lijke monumentenlijst, waardoor sloop be
moeilijkt werd.

Nieuwe gebruiksfunctie
Er kwam een ontwerp om woningen in de kerk
te maken. Dat ontwerp ging niet door, omdat
de opgelegde parkeernorm niet werd gehaald.
Het tweede ontwerp, met een door de ge
meente aangepaste parkeernorm, bleek
realiseerbaar. De VSW is tevreden over dit
ontwerp, omdat het slechts een minimale
aantasting van het gebouw tot gevolg heeft. Er
komen bijvoorbeeld geen dakkapellen die het
Dwarsdoorsnede

Christus

Koningk

erk in de

beginjare

n

dakvlak in ernstige mate verstoren, maar
wel dakramen die het mooie, grote dakvlak
toch redelijk respecteren. Die dakramen kun
nen zelfs (tijdelijk) tot transparante glazen
balkonnetjes worden uitgeklapt. De ruimtes
tussen de steunberen op de eerste verdieping,
boven de zijbeuken, worden balkons en ze zijn
te betreden via de bestaande kerkramen die
door deuren worden vervangen.
En wat betreft de parkeernorm: de begane
grondvloer is gesloopt, de kelder uitgegraven,
en er zijn extra palen geslagen. Dit alles om een
parkeerkelder onder de kerk te kunnen reali
seren, om aan de parkeereis van de gemeente
te voldoen. De auto`s kunnen straks door de
voormalige hoofdingang van de kerk de
parkeerkelder inrijden. De bestaande zijdeur
aan de zuidzijde wordt de ingang van de
woningen. Bij binnenkomst is de hoogte van
de kerk nog te ervaren door een grote vide tot
aan de nok van het gebouw. Het worden
uitsluitend huurwoningen. De oplevering
vindt waarschijnlijk in het voorjaar van 2019
plaats. En nu maar hopen dat ze de bliksem
afleiders niet vergeten!
NORMAN LANGELAAN
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Bouwzaken

Bouwen in het
Kern- en
Plassengebied
Weet u het nog? Tien jaar geleden heeft de VSW zich ingezet voor het behoud van de dorpskwaliteit
in Oud Hillegersberg en de groenkwaliteit van het Plassengebied. Samen met Vereniging Ons Buiten
en de toen opgerichte Stichting tot Behoud Kern en Plassen zijn we een burgerinitiatief gestart dat
op 12 juni 2008 unaniem door gemeenteraad werd overgenomen. Het bestemmingsplan werd aan
gepast en het gebied kreeg extra bescherming in de Koepelnota Welstand. Wat is de stand van zaken?
Hans Mani vertelt het ons.

Nu tien jaar later de economie weer aantrekt en
de woningbouwmarkt oververhit begint te
raken, neemt de druk op nieuwbouw in het
Kern en Plassengebied weer toe. En dus is het
van belang om de ontwikkelingen weer
nauwlettend te volgen. Nieuwbouw is niet
verkeerd en zelfs noodzakelijk om het gebied bij
de tijd te houden. Maar die ontwikkelingen
moeten dan wel passen bij de kwaliteiten van
het gebied en die zo mogelijk versterken.

Het bestemmingsplan bevatte vier
nieuwe ontwikkelingen:
-- Het realiseren van een parkeerterrein met
ontsluitingsweg aan de Molenweide.
-- Het bebouwen van het Cosseeterrein met
een nieuw winkelcentrum met woningen,
kantoren, horeca, recreatieve en
maatschappelijke voorzieningen en een
ondergrondse parkeergarage.
-- Het ‘optoppen’ met een extra woonlaag
van het bouwblok aan de
Weissenbruchlaan, gelegen tussen de
Freericksplaats en de Bergse Dorpsstraat.
-- Het bouwen van een woning in de
achtertuin van Straatweg 171.
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Van het beoogde parkeerterrein aan de
Molenweide en de extra bouwlaag aan de
Weissenbruchlaan is niets meer vernomen. Wel
zijn er nu ontwikkelingen op het Cosseeterrein,
bij Hoeve Vruchtenburg op Straatweg 171 en
op de Van der Valklocatie.

C.N.A. Looslaan 9, Van der Valklocatie
Bij de gemeentelijke Commissie voor Welstand
en Monumenten werd op 21 februari 2018 een
schetsontwerp gepresenteerd. Uit het com
missieverslag blijkt dat het bestaande gebouw zal

Maquette
bouwplan
Cosseeterrein

worden gesloopt om plaats te maken voor een
villa. De situering van de villa en het tuinontwerp
houden rekening met belangrijke zichtlijnen in
de richting van de plas. De villa zelf bestaat uit
een opbouw van geschakelde volumes. De gevels
worden voorgesteld in licht metselwerk met
massief eiken deuren. De villa wordt geheel
afgedekt met een rieten kap. Voor het tuinont
werp wordt een landschapsarchitect betrokken
bij de planvorming. De erfafscheiding, entree
poort en brugdek zijn nog niet uitgewerkt.

De commissie sprak haar complimenten uit
over het zorgvuldig tot stand gekomen ontwerp.
In de nadere uitwerking van het planvoorstel
dient sprake te zijn van passend materiaalgebruik
en verfijnde/zorgvuldige detaillering. In de
definitieve aanvraag ziet de commissie ook graag
de nadere uitwerking van het tuinontwerp,
erfafscheidingen, brug en entreepoortopge
nomen. Daarbij wordt aandacht gevraagd voor
de afsluiting van het terrein en een zoveel
mogelijk landschappelijke inpassing van deze
onderdelen.

Van der Valkterrein

Damwanden slaan
voor de woning achter
hoeve Vruchtenburg

grond. De bouwhoogte is vier tot zes lagen. De
Commissie voor Welstand en Monumenten
heeft het plan op 7 februari 2018 met de
architect en de opdrachtgevers besproken en
daarbij uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor
het pleintje op de hoek van de Argonautenweg
en de Bergse Dorpsstraat. Het pleintje moet een
levendige uitstraling krijgen en dat vraagt om
een passende en levendige gevel aan deze zijde.
Ook de VSW is van mening dat dit pleintje het
verdient om als een aantrekkelijk voetgangers
gebied te worden vormgegeven. Het plan
voldoet daar nog niet aan.

Bergse Dorpsstraat 132, Cosseeterrein
Nadat eerdere plannen voor het winkelcentrum
‘Atrium’ en ‘Le Passage’ met bovenliggende
woningen en een ondergrondse parkeergarage
als gevolg van de financiële en economische
crisis zijn gesneuveld, is de planvorming
opnieuw gestart. In het nieuwe plan ‘Hof van
Cossee’ worden geen extra winkelruimten
toegevoegd. Alleen de winkelruimte van Aldi
blijft behouden. Het plan voorziet vooral in
appartementen en eengezinswoningen,
grenzend aan een groene binnenruimte op het
dak van de parkeervoorziening op de begane

We houden de verdere ontwikkeling natuurlijk
in de gaten!

Straatweg 171, Hoeve Vruchtenburg
In augustus heeft het college van burgemeester
en wethouders vergunning verleend voor het
bouwen van een woning in de tuin van Hoeve
Vruchtenburg op Straatweg 171. De nieuw
bouw zou volgens de bouwvoorwaarden binnen
120 meter van de voorgevel bouwgrens aan de
Straatweg moeten liggen. Daarmee zou echter
een deel van de tuin van hoeve Vruchtenburg

verloren gaan. De VSW acht de kwaliteit van
deze tuin en de gebruikswaarde ervan voor de
psycho-oncologische zorg door de Stichting
Vruchtenburg van groter belang dan het star
vasthouden aan de 120 meter bouwgrens.
Temeer daar in het plan veel aandacht wordt
geschonken aan een verantwoorde inpassing van
de nieuwbouw aan de Bergse Achterplas.
Toch heeft de VSW bezwaar aangetekend tegen
de verleende vergunning, omdat wij vrezen voor
precedentwerking. Dit zou anderen ook de
mogelijkheid kunnen bieden te gaan bouwen.
De advocaat van de gemeente snapte deze vrees,
maar gaf aan dat dit een specifieke situatie
betreft. Juist door de koppeling met de
wijzigingsbevoegdheid acht zij een precedent
niet mogelijk. Ook de voorzitter van de
Algemene Bezwaarschriftencommissie stelt dat
een beroep op het gelijkheidsbeginsel niet zal
slagen: ’Deze vergunning gaat niet de maat zijn
voor omliggende percelen.’
HANS MANI
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In memoriam

40 jaar Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud

Oplossing Jubileumprijsvraag
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de VSW
was er in het vorige nummer van Tussen Wilgenplas en
Rotte een speciale jubileumprijsvraag opgenomen.
Hieronder staan de antwoorden op de – door velen toch
als lastig ervaren – vragen, gevolgd door de uitslag.

1.

Windwijzer Oude Raadhuisje
Deze windwijzer staat op het voormalige raadhuis van
Hillegersberg aan de Kerkstraat, gebouwd in 1752. Het is verder gebruikt
als Groene Kruisgebouw, jarenlang heeft scoutinggroep Klaas Kitten hier
gezeten en het is (weer) in gebruik als restaurant.

2.

Toegang Hillegondakerk Kerkstraat
De foto toont een deel van het toegangshek tot de
Hillegondakerk en de ruïne van kasteel Huis ten Berghe aan de
Kerkstraat. Het kasteel werd in 1426 verwoest, de kerk in huidige vorm
is van ongeveer het jaar 1500.

Ton van der Cammen

3.

Goede Herderkerk
Dit is de toren van de Goede Herderkerk in Schiebroek. De
kerk werd gebouwd in 1957. Het 60-jarig jubileum werd met een open
huis gevierd op dezelfde datum als het 40-jarig bestaan van de VSW:
30 september 2017.

23 juli 1946 – 6 november 2017

In het najaar van 2017 bereikte ons het bericht dat Ton van der
Cammen was overleden. Tientallen jaren heeft Ton zich voor de
Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud ingezet. Van 1982 tot
medio 2002 was hij lid van de commissie Studie en Inventarisatie, waar
hij onder meer meewerkte aan een groot aantal vouwbladen en
inventarisaties. Daarmee moest hij om gezondheidsredenen stoppen.
Maar hij bleef zich inzetten, want hij was altijd bereid om hand- en
spandiensten te verrichten. Zo was hij op de Open Monumentendagen

4.

Gemeentehuis-Buitenlust
Dit jaartal staat op villa Buitenlust, hoek Straatweg/C.N.A.
Looslaan. Het is gebouwd in opdracht van de familie De Kat. Het pand is
gebruikt als theeschenkerij door de heer Loos, daarna werd het het
nieuwe raadhuis van de toenmalige gemeente Hillegersberg. Vanaf 1983
functioneerde het als kantoor van de deelgemeente Hillegersberg en
Schiebroek. Momenteel is het in gebruik als kinderopvang.

geregeld bij het baarhuisje en op de begraafplaats aan de Ringdijk
aanwezig om daar als rondleider en ambassadeur van de VSW op te
treden.
In november 2017 was zijn afscheid in de aula van de rooms-katholieke
begraafplaats in Crooswijk. Zijn VSW-archief is, met veel dank aan zijn
echtgenote, aan het VSW-bestuur overgedragen.
NORMAN LANGELAAN

Prinsemolen
Het jaartal is te vinden op de Prinsemolen aan het
Prinsemolenpad. De molen bemaalde de polder Berg en Broek en
functioneert nu als reservegemaal. Het Hoogheemraadschap van
Schieland en Krimpenerwaard is eigenaar van de molen.

De redactie ontving enkele inzendingen, die de jury (bestaande uit de
twee leden van de werkgroep Publicaties, Wim Meijer en Loes
Wijnbergen) nauwgezet heeft beoordeeld. De vragen bleken nog niet zó
eenvoudig te zijn. Ze vormden wel een uitdaging, bleek uit de reacties.
Vier van de vijf gebouwen waren onderdeel van de manifestatie Anno
Hillegonda, waarmee de VSW haar 40-jarig bestaan luister bijzette.
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De jury heeft besloten twee winnaars aan te wijzen. Beide inzenders
gaven meer informatie dan gevraagd werd. Hulde dus voor Wijnie MullerKlandermans en Harry Pruijsten. Zij kunnen contact opnemen met de
redactie via redactie@vsw.biz om hun prijs – een boek naar keuze uit
de uitgaven van de VSW; zie de achterkant van dit magazine - in
ontvangst te nemen.

LET OP!

5.

Nieuwe mailadressen

Bij een nieuwe website horen ook nieuwe mailadressen. Het oude
hotmailadres gebruikt de VSW vanaf 1 april 2018 niet meer actief.

Daarnaast zijn er nog drie mailadressen actief voor gerichte informatie:
secretaris@vsw.biz voor alle vragen aan het bestuur van de VSW
penningmeester@vsw.biz voor alle financiële aangelegenheden
redactie@vsw.biz voor alles rondom Tussen Wilgenplas en Rotte

Wie een bericht naar dat mailadres stuurt, krijgt eenmalig bericht over
het nieuwe, algemene mailadres: info@vsw.biz

Weet u niet aan wie u uw bericht moet sturen?
Mail het dan gewoon naar info@vsw.biz
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 ie heeft er geen voetstappen
W
liggen in de raadhuizen van
Hillegersberg (€ 11,50)

Opeens vielen wij onder
Hillegersberg, van boerendorp tot
de Coolsingel	stadswijk van Anton Stapelkamp
(€ 14,90)

Van Boven Bekeken

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

Van Hildegaersberch gheboren Kanttekeningen van een columnist uit

20% Korting

Kom lekker eten bij Rebelz aan de Rotte
met een heerlijk uitzicht op de Rotte.
Wij zijn open op woensdag en donderdag
vanaf 17.30 uur voor het diner.
Van vrijdag tot en met zondag
vanaf 11.30 uur tot en met 22.00 uur voor lunch en diner.

Als lezer van Tussen Wilgenplas en Rotte
krijgt u 20% korting
op de rekening op vertoon van dit tijdschrift
(geldig tot en met 31 juli 2018).
Wij hopen u snel te mogen begroeten bij Rebelz aan de Rotte.
Bergse Rechter Rottekade 1, Rotterdam.
www.rebelzaanderotte.nl

de Middeleeuwen (€ 12,50)

Het Geluk van de Rotte

E en bloemlezing op de Rotte - met
veel kleurenfoto’s (€ 13,50)

Tempelen & begraven

 ekende en onbekende kerken en beB
graafplaatsen in de wijk (€ 6,50)

Kijk op de wijk

E en bundeling verhaaltjes over
bijzondere plekken in onze
deelgemeente (€ 6,50)

Dit is mijn school

 ude, nieuwe, hergebruikte en soms
O
zelfs verdwenen schoolgebouwen
van Hillegersberg, Schiebroek en
Terbregge (€ 12,50)

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

Uitgave van de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud
Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge - nr. 1 - 2018
Voor de inhoud zijn verantwoordelijk:
- de auteurs voor hun specifieke artikelen
- de VSW voor de verenigingszaken

Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud
Postbus 35054 - 3005 DB ROTTERDAM
E-mail : info@vsw.biz
Internet : www.vsw.biz

Aan dit nummer werkten verder mee:
- Loes Wijnbergen - redactie
- Marc van Gijn, PIDRotterdam.nl - vormgeving
- Wim Meijer - productie
- Grafia - drukwerk

@
€

