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Jaarlijkse foto-expositie

Ook in 2012 organiseert de Historische Commissie van 
de Bewonersorganisatie vereniging Terbregge’s Belang 
op zondagmiddag 25 maart haar jaarlijkse historische 
foto-expositie. De toegang is gratis en de sfeer is altijd 
erg goed. 
Het is inmiddels een goede gewoonte van de Historische 
Commissie om eens per jaar een historische foto-
expositie in Terbregge te organiseren. Elk jaar selecteren 
de leden van de Historische Commissie vanuit het eigen 
archief of met behulp van andere bronnen zoveel mogelijk 
leuke foto’s rondom een thema dat - zoveel als mogelijk 

- betrekking heeft op Terbregge of de omgeving daarvan. 
De afgelopen jaren is gebleken dat de Historische 
Commissie zoveel mensen een plezier deed met het 
exposeren van de foto’s dat ook dit jaar met extra veel 
energie en enthousiasme is gewerkt aan deze expositie.

Plaats en tijd
De expositie vindt plaats op zondagmiddag 25 maart 
2012, van 14.00 uur tot 16.00 uur en wordt gehouden in 
de zaal van de buurt- en speeltuinvereniging Terbregge, 
Landstraat 9 in Terbregge. 

Hier zien we de locatie 
Terbregseweg 11. Het blijkt 
om “De Blokpost” te gaan 
waarschijnlijk een gebouwtje 
met een nutsfunctie van de 
Gemeente of iets dergelijks. 
De schets dateert uit 
1962. - Met dank aan de 
Gemeentelijke archiefdienst
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Op 13 februari 2012 heeft een informatiebijeenkomst 
plaatsgevonden over de vestiging van een 
verslavingskliniek in het pand Terbregseweg 1. Tijdens 
deze avond heeft de directeur van IGHD een toelichting 
gegeven over de activiteiten van de kliniek en vragen 
daarover beantwoord. De voorzitter van de deelgemeente 
heeft vragen over o.a. de afgegeven bouwvergunning 

niet mogelijk tijdens deze avond antwoord te geven. 
Afgesproken is deze vragen uit te zoeken en alsnog van 
een antwoord te voorzien. Met deze brief willen wij deze 
toezegging gestand doen.

Rode draad bij de gestelde vragen, is of de kliniek aan 
alle vergunningseisen en bepalingen van relevante 
wetgeving voldoet en op 4 maart als verslavingskliniek 
mag starten. 
Na uitgebreid onderzoek kan de deelgemeente 
niet anders concluderen dat de vestiging van een 
verslavingskliniek in het pand Terbregseweg 1 volgens 
alle geldende regelgeving mogelijk is en dat, als de 
huidige verbouwing van het pand tijdig gereed is, de 
kliniek op 4 maart mag beginnen.De beantwoording van 

de verschillende vragen die op 13 februari jl. zijn gesteld, 
geeft een onderbouwing van onze conclusie. Bijgaand 
de vragen en antwoorden. De beantwoording is soms 
wellicht wat technisch van aard. Dit is echter nodig om 
zo precies mogelijk te zijn in de formuleringen.

Vraag
De huidige verbouwing is blijkbaar in afwijking van de 
tekening bij de afgegeven bouwvergunning. 
Kan dit, of is een nieuwe bouwvergunning nodig?
Antwoord
De indeling van het pand is inderdaad gewijzigd ten 
opzichte van de indeling zoals is vergund in 2008. Deze 
wijzigingen zijn echter wijzigingen van ondergeschikte 
aard en vallen onder “revisie”, aangezien het uiterlijk 
aanzien, de functie en de bouwmassa niet wijzigt. Bij 
wijzigingen van ondergeschikte aard is geen nieuwe 
bouwvergunning nodig. Volstaan kan worden met het 
indienen van een nieuwe tekening. Deze maakt na 
goedkeuring deel uit van de vergunning uit 2008. De 
tekening is door de diverse instanties goedgekeurd in 
week 8 van 2012. De tekening is in te zien bij de afdeling 
vergunningen van Stadsontwikkeling. 

Brief van de deelgemeente verstuurd aan de direct 
omwonenden inzake verslavingskliniek
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Vraag
Hoe is omgegaan met de bouwvergunning uit 2008. Hoe 
is daar door de eigenaar gebruik van gemaakt en had die 
niet na een jaar ingetrokken moeten worden? 
Antwoord
Er bestaat wettelijk gezien de mogelijkheid, maar niet 
de verplichting, om een omgevingsvergunning in te 
trekken. Er is voor de deelgemeente in het verleden 
geen aanleiding geweest om de vergunning in te trekken. 
Ten eerste heeft niemand verzocht om intrekking van de 
bouwvergunning en ten tweede is niet vast komen te 
staan dat de bouwwerkzaamheden 26 aaneengesloten 
weken stil heeft gelegen, hetgeen een vereiste is om 
de vergunning in te trekken. Bovendien zit daar een 
hele procedure aan vast. Als tijdens die procedure de 
eigenaar werkzaamheden aan het pand laat uitvoeren, 
al is het maar zeer gering, zijn de bouwwerkzaamheden 
hervat en kan gedurende 26 weken de vergunning niet 
worden ingetrokken.

Vraag
De vergunning vervalt na een jaar van rechtswege? 
Antwoord
Nee. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) is opgenomen dat een vergunning in beginsel 
een onbeperkte geldigheidsduur heeft. In artikel 2.23 van 
de Wabo wordt de mogelijkheid gegeven een beperkte 
geldigheidsduur aan een vergunning te geven. In dit 
geval is dat echter niet van toepassing. Vaak wordt dit 
gedaan als het om een tijdelijke vergunning gaat, zoals 
voor een tijdelijke vestiging van een school. 

Vraag
Verlenging van de bouwvergunning moet via schriftelijk 
verzoek. Is dit gebeurd?
Antwoord
Nee, er bestaat geen wettelijke verplichting om een 
verleende vergunning elk jaar te laten verlengen aangezien 
de vergunning een onbeperkte geldigheidsduur heeft. 
Onder de Woningwet (een van de wetten waarvoor de 
Wabo in de plaats is gekomen) was dit niet anders.

Vraag
Hoe hoog mag een hek vergunningsvrij geplaatst worden: 
1 m of 1,80 m? 
Antwoord
Volgens het bestemmingsplan mag een erfafscheiding 
achter de voorgevelrooilijn maximaal 2.00 meter 
hoog zijn (artikel 10 lid 3 onder d van de regels van 
het bestemmingsplan). Voor erfafscheiding voor de 
voorgevelrooilijn geldt dit dus niet. Aangezien in het 
bestemmingsplan geen voorschriften zijn opgenomen 
voor erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn moet 
getoetst worden aan de Bouwverordening Rotterdam, 
artikel 2.5.18. Dit artikel verwijst naar artikel 2 onderdeel 

12 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (BOR). 
Volgens dit artikel mogen erfafscheidingen voor de 
voorgevelrooilijn niet hoger zijn dan 1 .00 meter. 
Vraag
Mag op het terrein vergunningsvrij een tuinhuisje 
geplaatst worden. 
Antwoord
1 meter achter de voorgevelrooilijn mag in totaal 30m2 
vergunningsvrij worden gebouwd. 

Vraag
Hoe verhoudt zich de afgegeven bouwvergunning tot 
het overgangsrecht uit het Besluit ruimtelijke ordening 
(BRO)? 
Antwoord
In de BRO is opgenomen dat in bestemmingsplannen 
een bepaling ten aanzien van het gebruik opgenomen 

bepaling dat bestaand strijdig gebruik met het nieuwe 
bestemmingsplan na een onderbreking van een jaar niet 
opnieuw opgepakt mag worden. In het bestemmingsplan 
Terbregge Oost is dit echter niet opgenomen. Het 
bestemmingsplan staat wetstechnisch boven de BRO. 
De deelgemeente moet dan ook uitgaan van het 
bestemmingsplan.

Vraag
Is de verbouwing in strijd met de monumentenwet? 
Antwoord
Nee. Er is een vergunning verleend en goedgekeurd voor 
enkele wijzigingen in de gevels. Verbouwing nog gebruik 
zijn strijdig met de Monumentenwet.

Vraag
Is het volgens de brandweervoorschriften mogelijk om de 
bovenverdieping ’s nachts af te sluiten.
Antwoord
De bovenverdieping moet te allen tijde bij nood te 
openen zijn. Dit kan op diverse manieren. Men kan 
een ‘magneet’slot op de deur zetten dat openspringt 
bij brand als het alarmsysteem (BMI) afgaat of met een 

gegarandeerd kan worden dat opening in noodgevallen 
mogelijk is, is afsluiting toegestaan.

Vraag
De oude bouwtekeningen zijn achterhaald, want de 
functie van het gebouw is een andere dan oorspronkelijk 
de bedoeling is geweest. Kortom er moeten nieuwe 
bouwtekeningen worden gemaakt en ingediend bij de 
(deel)gemeente. Deze nieuwe tekeningen moeten ook 
worden getoetst aan de monumentenwet? 
Antwoord
Er is geen sprake van een andere functie van het 
gebouw dan waarvoor de vergunning is verleend in 
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2008. De vergunning is verleend voor “wonen met zorg”. 
De achterliggende gedachte was dat zich er een gezin 
zou vestigen dat de zorg zou dragen voor gehandicapte 
jongeren die zich daar ook (tijdelijk) zouden vestigen. Deze 
expliciete bestemming is destijds echter niet opgenomen 
in de vergunning. De kliniek valt ook onder het gebruik 
van wonen met zorg. Er hoeft geen nieuwe vergunning 
aangevraagd te worden. 

Vraag
In de schuur (het dakvlak) behorende bij de boerderij zijn 
twee levensgrote Velux dakramen verschenen. Past dit bij 
de monumentenstatus van het gebouw? 
Antwoord
De Velux dakramen zijn vergund bij de vergunning in 2008. 
Er is toen getoetst aan de monumentenstatus. De commissie 
Welstand en Monumenten heeft in 2008 geoordeeld dat het 
past binnen de monumentenstatus van het pand.

Vraag
In de kopgevel van de schuur is een raampartij aangebracht. 
Behoort dit tot de mogelijkheden  bij een gebouw dat 

deze wijzigingen een bouwvergunning aangevraagd?
Antwoord
Ook deze wijziging van de zuidoost gevel is aangevraagd en 
vergund in 2008. De commissie Welstand en Monumenten 
is dan ook van mening geweest dat dit past binnen de 
gemeentelijke monumentale status van het pand.

Vraag
Kunnen bewoners planschade aanvragen, vanwege 
mogelijke waardedalingen van hun woningen?
Antwoord
De gemeente Rotterdam kent een regeling planschade. 
Meer informatie vindt u hierover op: http://www.rotterdam.nl/
product:planschade. 

Brandveilig gebruik
Tijdens de informatieavond is de afspraak  gemaakt dat de 
omgevingsvergunning brandveilig gebruik nog moet worden 
verleend en dat de deelgemeente deze procedure op de 
gebruikelijke wijze zal voeren.
Over de omgevingsvergunning brandveilig gebruik 
hebben wij thans andere informatie verkregen, op basis 
waarvan wij hebben moeten concluderen dat IGHD geen 
omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig heeft.
Rotterdam heeft altijd het beleid gehanteerd dat in het 
kader van bedrijfsmatig overnachten dan wel overnachten 
in het kader van zorg, een verblijfsvergunning nodig is 
wanneer overnacht wordt met meer dan 5 personen. 
Dit was opgenomen in de Bouwverordening Rotterdam. 
Met inwerkingtreding van de Wabo is hoofdstuk 6 van de 
Bouwverordening aangaande brandveilig gebruik komen te 
vervallen. De norm van meer dan 5 personen is daarmee 
ook komen te vervallen.
Nu hoofdstuk 6 van de Bouwverordening Rotterdam is 
komen te vervallen, geldt de norm als vastgelegd in artikel 
2.1 eerste lid, onder d  en 2.13 Wabo juncto artikel 2.2. van de 
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BOR, aangezien ook paragraaf 2.11 van het Gebruiksbesluit 
is komen te vervallen met inwerkingtreding van de Wabo.
Artikel 2.2. Brandveilig gebruiken van een bouwwerk 

artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de 
wet worden aangewezen:

van een bouwwerk waarin 
bedrijfsmatig of in het kader 
van verzorging nachtverblijf zal 
worden verschaft aan meer dan 10 
persoenen, dan wel het in afwijking 
daarvan bij de bouwverordening, 
bedoeld in artikel 8 van de 
Woningwet, bepaalde aantal 
personen

onder bouwwerk mede verstaan delen 
van een bouwwerk die zijn ontworpen 
of aangepast om afzonderlijk te worden 
gebruikt.

Conclusie:
De Terbegseweg 1 heeft geen omgevingsvergunning 
brandveilig gebruik als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder 
d Wabo nodig aangezien maximaal 10 personen daar 
bedrijfsmatig overnachten en 1 persoon ter plaatse 
woont. Die ene persoon wordt niet meegerekend onder 
bedrijfsmatig overnachten. 

Perceel + toegangsweg
Tijdens de avond is ook een aantal vragen gesteld die 
betrekking heeft op het perceel grond die behoort bij 
het pand Terbregseweg 1 en de toegangsweg. Deze 
vragen hebben wij doorgespeeld aan de directeur van 
IGHD, die verantwoordelijk is voor het beantwoorden van 
deze vragen. De gestelde vragen worden onderstaand 
weergegeven met daarbij een antwoord dat wij van de 
directeur van de kliniek hebben ontvangen.

Vraag
Is het mogelijk op eigen terrein eigen parkeerplaatsen een 
parkeerplaats aan te leggen, gezien de eigendomssituatie 
van de toegangsweg? 
Antwoord
Uit stukken van het kadaster overgelegd door de 
eigenaar van het pand loopt de mandelige weg zover dat 
de gebruiker van het pand de achterkant van de boerderij 
kan bereiken en zijn eigen terrein op kan rijden. Eventuele 
geschillen vormen een privaatrechtelijke kwestie tussen 
de eigenaren onderling waarbij de deelgemeente geen 
partij is.

Vraag
Gaat de eigenaar de schade aan weg en lantaarnpalen 
vergoeden? 
Antwoord
Aangezien het een private weg met private lantaarnpalen 
betreft en niet een openbare weg met openbare verlichting 
is dit eveneens een privaatrechtelijke kwestie tussen de 
eigenaren. De deelgemeente heeft hierin geen rol. De 
eigenaar heeft aan de directeur van IGHD laten weten 
dat als schade is veroorzaakt door hem, hij die vergoedt.

Vraag
Wordt het terrein afgescheiden met een hek of een haag 
en hoe gaat de heg of haag lopen? 
Antwoord
De directeur van IGHD heeft ons laten weten dat hij  een 
afscheiding wil plaatsen en dat hij daarover momenteel 
in overleg is met instanties(instanties?). 

Vraag
Hoe is het parkeren geregeld op de zondagen? 
Antwoord
Dit is aan de exploitant van de kliniek. Deze vraag wordt 
dan ook doorgespeeld aan de kliniek.

Informatievoorziening
Tijdens de informatieavond was vanuit de omwonenden 
veel kritiek over de wijze waarop de directeur van de 
kliniek omwonenden heeft geïnformeerd. Hem wordt 
vooral verweten dat hij heft verzuimd omwonenden tijdig 
te informeren. Wij delen deze kritiek. Ook wij zijn van 
mening dat omwonenden en de deelgemeente in een 
veel eerder stadium had moeten worden geïnformeerd 
over het voornemen in het betreffende pand een 
verslavingskliniek te vestigen. Wij hebben dat de directeur 
ook laten weten, zowel mondeling als schriftelijk.

Straatweg 124 
www.vsradvocaten.nl /(t): 010-4522767 
 
Uw advocaten voor o.a.: 

- arbeidsrecht 
- echtscheidingen 
- ondernemingsrecht 
- strafrecht  
- bestuursrecht 
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Tijdens de avond werd ook aan de deelgemeente 
gevraagd of wij deze ontwikkelingen niet hadden kunnen 
zien aankomen. Uiteraard hebben wij ons dat zelf ook 
afgevraagd. De vraag is echter of dit veel verschil had 
gemaakt. De vergunningaanvraag voldeed aan alle 
vereisten. De aanvraag paste in het bestemmingsplan. 
In zo’n geval zijn er geen gronden om de vergunning te 
weigeren en wordt deze verleend. De vergunningaanvrager 
is niet verplicht te melden om welke vorm van zorg het gaat. 
Ook de verhuurder is niet verplicht bij de deelgemeente te 
melden om welke zorg het gaat. Eerdere kennis over de 
vestiging van de kliniek de komst van de kliniek niet had 
kunnen voorkomen. Zoals we hierboven meldden, is, ons 
inziens de vestiging volgens de regelgeving mogelijk en zijn 
er geen gronden voor het intrekken van de vergunning. 

Hoe nu verder?
Zoals het er nu uitziet kan IGHD op 4 maart zijn kliniek 
openstellen. Tot die tijd zal de deelgemeente er op toezien 
dat het pand bij oplevering voldoet aan de eisen die 
staan geformuleerd in de bouwvergunning en de recent 
goedgekeurde revisietekening.
Tijdens de bijeenkomst van 13 februari is gesproken over 
een nieuwe informatiebijeenkomst, waarbij de antwoorden 
op de gestelde vragen gegeven zouden worden. Deze 
avond zou bij voorkeur voor opening van de kliniek plaats 
moeten vinden.In deze brief zijn wij zo volledig mogelijk 
ingegaan op de vragen die bij omwonenden leven. Nieuwe 
informatie van onze zijde kunt u op dit moment niet 
verwachten. Wij zijn dan ook van mening dat een nieuwe 
informatiebijeenkomst  geen toegevoegde waarde heeft.  
Dit hebben wij besproken met Terbregge’s Belang, die zich 
in dit standpunt kan vinden. Mochten wij echter meerdere 
signalen vanuit de buurt ontvangen dat er toch behoefte 
is aan een informatiebijeenkomst op korte termijn, dat zijn 
wij uiteraard bereid een dergelijke bijeenkomst alsnog te 
organiseren.Nu naar onze mening de komst van de kliniek 
van IGHD niet te voorkomen is, vinden wij het belangrijk 
dat de kliniek geen overlast voor de woonomgeving 
veroorzaakt. Uit ervaring met voorzieningen voor ex 
dak –en thuislozen en verslaafden, zoals die op een 
aantal locaties in de deelgemeente zijn gevestigd, weten 
wij dat het maken van afspraken tussen de instelling, 
buurtbewoners en deelgemeente, helpt bij het voorkomen 
van overlast vanuit een voorziening. Afspraken worden 
dan vastgelegd in een convenant en gemonitord in een 
begeleidingscommissie met daarin vertegenwoordigers 
van de instelling, buurtbewoners en deelgemeente. 
De deelgemeente is bereid het voortouw te nemen in 
het maken van een convenant en het opzetten van een 
begeleidingscommissie. We gaan dit in nauw overleg met 
Terbregge’s Belang doen. Nadere informatie daarover 
ontvangt u nog. Een dergelijk proces kost enige tijd en zal 
niet voor 4 maart, als de kliniek van start gaat, afgerond zijn. 
Tot die tijd vragen wij u klachten over de kliniek te melden bij 
de kliniek zelf met afschriften naar de bewonersorganisatie 
Terbregge’s Belang en de deelgemeente.

Voor nadere informatie kunt u terecht op de website van 
de deelgemeente via de link: http://www.rotterdam.nl/
informatieavondverslavingskliniekterbregseweg.

De verslavingskliniek
Het is u vast en zeker niet ontgaan na alle persaandacht 
voor Terbregge de afgelopen tijd. Op 4 maart jl. heeft de 
verslavingskliniek IGHD (Ik Ga Het Doen) haar deuren 

door het bericht dat een verslavingskliniek zich zou gaan 
vestigen in de voormalige boerderij aan de Terbregseweg 1. 
Eerdere geruchten in die richting werden teniet gedaan door 
de verhurende makelaar die meldde dat een taleninstituut 
zijn zinnen op het pand had gezet.
Nadat duidelijk werd dat het toch een verslavingskliniek 
zou worden, ontstond er, terecht, een hoop commotie. 
Terecht, omdat wij met zijn allen maar ook de deelgemeente 
Hillegersberg-Schiebroek van niets wisten. Directeur van 
de kliniek, de heer Martijn Bogaardt, vond het jammer dat 
e.e.a. was uitgelekt omdat hij iedereen wilde uitnodigen op 
zijn open dag om te laten zien hoe mooi de boerderij was 
geworden. 
Volgens de heer Bogaardt hoeft de buurt niet bang te zijn 
voor overlast want hij en zijn kliniek verzorgen geen overlast. 
Mensen zitten 28 dagen binnen en komen niet buiten, oh ja 
alleen om te roken en te sporten (in Wellness Terbregge). 
IGHD blinkt dan misschien uit in het NIET veroorzaken van 
overlast, van informatieverstrekking heeft men geen kaas 
gegeten. Na twee informatieavonden (een voor de bewoners 
van Terbregseweg 3 en een wat grotere bijeenkomst) had 
de directeur nog geen antwoord op alle vragen, terwijl 
toch vaak dezelfde vragen voorbij kwamen. Heel jammer 
allemaal. Tijdens de laatste bijeenkomst op 13 februari in 
de Buurt- en Speeltuinvereniging Terbregge, kwam een 
aantal vragen naar voren die door de deelgemeente zouden 
worden uitgezocht en waarvan de antwoorden schriftelijk 
zouden worden medegedeeld. Voor een ieder die deze 
avond niet aanwezig was en/of de antwoorden niet heeft 
ontvangen, treft u bijgaand de brief van de deelgemeente 
aan.
Overigens hiermee is het voor een aantal mensen en 
Terbregge’s Belang nog niet de kous af. Maar daarover 
wellicht later meer.

Martine de Boer

Na een kortstondig en heftig ziekbed is overleden
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa

Pieter Mostert

Drager van de Eremedaille in goud verbonden 
aan de Orde van Oranje-Nassau

13 mei 1929 – 6 februari 2012
 Rotterdam:  J. Mostert-Hofman
 Rotterdam:  Karin en Ton Hoogenboom
   Carolien en Henk-Jan
   Pieter-Leo en Kim
 Chambérat (Fr): Piet en Lijdia Mostert
   Daan
   Fleur 
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Een groen Terbregge
Als de wethouder instemt komt Terbregge straks groots 
in het nieuws met één van de grootste zonnecentrales 
van Nederland. Een plek die bij uitstek geschikt is voor 
een zonnecentrale is de Geluidswal A20. De schuine kant 
is onbenut en ongebruikt dus een ideale plaats voor een 
hoop zonnepanelen. Niemand heeft er last van en het is 
een reclame van jewelste. Duizenden automobilisten die er 
dagelijks voorbijrijden kunnen  het initiatief zien. Als alles 
doorgaat zal in het voorjaar 2012 begonnen worden met het 
plaatsen van de zonnepanelen

Concreet:
Op de geluidswal bij Terbregge komen op een oppervlakte 
van 5.000 vierkante meter 3000 zonnepanelen te liggen, 
voldoende om ongeveer 200 huishoudens van energie 
te voorzien. In Nederland komt dit negens voor en zo 
langzamerhand is zonenergie al een paar cent per 
kilowattuur goedkoper dan gewone elektriciteit uit fossiele 
brandstof. Toegegeven de terugverdientijd is nog altijd 
aanzienlijk maar concurrerend is zonenergie zeer zeker 
en uiteindelijk is fossiele brandstof eindig en dat geldt niet 

voor de (gratis) zon Kortom, het gaat dus niet alleen om “de 
centen” maar ook om het milieu!

Medewerking Bewonersorganisatie:
 Voor het leggen van de zonnepanelen was een wijziging van 
de bestemming van dit deel van de geluidswal noodzakelijk. 
De bestemming was groen en moest gewijzigd worden om het 
geheel mogelijk te maken. Toen wij als Bewonersorganisatie 
hierover werden benaderd, waren we direct enthousiast. Wij 
besloten dit initiatief - daar waar mogelijk - te steunen.

En nu maar afwachten.
Het is aan wethouder Van Huffelen of dit project doorgang 
vindt. Laten we hopen van wel, we sparen het milieu en we 
komen zeer positief in het nieuws

Wie is er niet voor duurzame energie? Iedereen toch!
Wij houden u op de hoogte

Bert Wagemans
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IJspret 
Na de bijzonder milde wintermaanden december en januari 

en om Terbregge heerlijk geschaatst kon worden. Openbare 
Basisschool Tuinstad schaatste met de hele school door 
Nieuw Terbregge terwijl de Heijbergschool een mini-
elfstedentocht organiseerde op de Rotte. In de weekenden 
was het op de Rotte een drukte van belang dat prachtige 
plaatjes opleverde.
En op woensdag 8 februari trokken veel ouders, grootouders 
en kinderen uit Nieuw Terbregge naar de ijsvloer bij de steiger 
aan de Dirk van Prooijesingel. Ongetwijfeld dat daarbij de 

Koek en Zopie een belangrijke trekker was. De zondag 
ervoor (5 februari) had een groot aantal jongeren uit Nieuw 
Terbregge de ijsvloer met ijsschuivers schoongemaakt zodat 
woensdag 8 februari het ijsfeest kon plaatsvinden. Er werd 
volop geschaatst en gehockeyed met de door Thermiek 
aangeleverde sticks. Al met al telde ik 150 a 200 bezoekers 
en daar zijn wij supertrots op ! Het leverde mooie plaatjes op 
getuige de foto’s !

Margret Dalm
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Op 14 februari  jl. werd het voorlopige standpunt van het 
dagelijks bestuur van de deelgemeente Hillegersberg 
Schiebroek op het voorstel van de aanleg nieuwe rijksweg 
A13/A16 gepresenteerd.
Uitgangspunt daarbij is dat de Rijksweg A13/A16 er komt. 
Voor dit uitgangspunt is gekozen omdat de deelgemeente 
geen invloed heeft op de uitkomst van de landelijke discussie 
hierover, maar op dit moment wel invloed kan uitoefenen op 
de  kwaliteit van de inpassing van de weg.
Wat is daarin relevant voor ons, voor Terbregge?

Kort samengevat:

op maaiveld niveau. Dat houdt in dat de weg op maaiveld 
(dus niet verdiept) zal worden aangelegd, en dat daar 
om- en overheen een overkapping gemaakt wordt. Het 
Lage Bergse Bos zal daardoor een meer ‘heuvelachtig’ 
karakter krijgen. Deze ‘tunnel’ zal lopen van de Bergweg-
zuid tot en met de Rotte. De overkapping van deze tunnel 
krijgt een hoogte van 7 meter boven het maaiveld en kan 
op vele manieren in het parklandschap van het Lage 
Bergse Bos worden opgenomen. Op deze manier wordt 
de A13/A16 ter hoogte van het Lage Bergse Bos ‘niet 
gezien, niet gehoord en niet geroken.’ Wel zal de aanleg 
van de weg tot een ingrijpende herinrichting van het Lage 
Bergse Bos leiden.

weg onder de Rotte vandaan komt en in een stijgende lijn 
door het Terbregseveld gaat snijden om zich uiteindelijk 
bij het Terbregseplein aan te sluiten op de A16. De weg 

door het Terbregseveld zal zich vanaf maaiveld niveau 
omhoogwerken tot een hoogte van 20 meter boven het 
maaiveld (dus over het huidige Terbregseplein!) om 
uiteindelijk over de A20 heen aan te sluiten op de A16. 
Bovendien zal ter hoogte van de Meerum Terwogtlaan 
een afrit komen die aansluit op de Terbregseweg. 
In het gebied van het Terbregseveld zullen geluidswerende 
maatregelen genomen worden. Deze maatregelen zullen 
er voor zorgen dat aan de wettelijke normen voor geluid 
wordt voldaan en aanvullend zal in de verdere uitwerking 
worden gezocht naar mogelijkheden voor realisatie 
van extra inpassingskwaliteit, binnen de beschikbare 
budgetten van rijk en regio voor de A13/16.

Men verwacht met de aanleg van deze weg een positief 
effect te genereren op de intensiteit van het onderliggende 
wegennet. De berekende afname op de Molenlaan – 
Terbregseweg is fors, meer dan 50% voor het referentiejaar 
2020  ten opzichte van de autonome situatie in 2020 zonder 
A13/A16. Deze berekening is echter gebaseerd op een 

is inmiddels echter bekend dat men voornemens is tol te 
heffen voor de rijksweg A13/A16.
In samenspraak met andere betrokken bewonersorganisaties 
heeft Terbregge’s Belang via het Platform 
RegioparkRottemeren – A13/A16 (17 belangenorganisaties 
namens 30.000 huishoudens) haar zorgpunten ten aanzien 
van de aanleg van de Rijksweg A13/A16 bij de deelgemeente 
kenbaar gemaakt. Op 7 maart jl. heeft Paul Schueblin, 
namens het Platform RegioparkRottemeren – A13/A16,  door 
middel van inspraak tijdens de commissievergadering van 

 Stand van zaken A13/A16
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de commissie EHMV (Economie, Haven, Milieu en Verkeer) 
een reactie gegeven op het nieuwe inpassingsvoorstel A13/
A16. Hieronder vind u een samenvatting daarvan.

Wat zijn deze zorgpunten?
Wat is het stijgingspercentage van de weg nadat deze onder 
de Rotte vandaan komt en richting A16 loopt? De weg gaat 
dan snel omhoog om uiteindelijk op 20 meter hoogte over 
de A20 gelegd te gaan worden.  Een lage passage is voor 
zowel Terbregge als Ommoord die beide al zwaar belast 
worden door de A20 en het Terbregseplein van groot belang. 
Het is de vraag of de geluidsberekeningen rekening houden 
met het geluid dat vanaf zulke hoogtes zich over een groter 
gebied verspreid ongeacht de eventuele geluidsschermen. 
Een dergelijke ervaring hebben wij immers al met de A20 
waarvan het geluid in Nieuw Terbregge weliswaar meevalt, 
maar dat door de geluidswal wel verspreid wordt naar 
gebieden verder van de A20 af. 
De lage passage is ook belangrijk voor het zover mogelijk 
doortrekken van de tunnel in het Terbregseveld dat niet alleen 
als geluidswering maar ook voor de luchtkwaliteit belangrijk 
is. Wij zijn van mening dat ook voor het Terbregseplein nader 
onderzoek gedaan moet worden naar een maaiveld passage 
als een goedkopere variant op de gevraagde ondergrondse 
passage. Onderzoek dus naar een vergelijkbare variant als 
de variant door het Bergse Bos.

Welke gevolgen heeft de aanleg van de afrit die ter hoogte 
van de Meerum Terwogtlaan op de Terbregseweg uitkomt?  
Een doortrekking van de afrit onder de beschikbare 
viaducten van het Terbregseplein zou mogelijk een betere 
verkeersdeling kunnen geven en minder overlast voor 
Ommoord en Terbregge. Welke gevolgen heeft de afrit zoals 
deze nu gepland staat voor de situatie rondom de vervuiling 
van de voormalige veenput? De afrit die nu gepland staat ter 
hoogte van de Meerum Terwogtlaan zal daar immers vlak 
langslopen. Welke veranderingen in de onderliggende grond 
(verzakking, grondwater etc.) kan dat tot gevolg hebben?
Welk maatregelen worden  genomen om geluidshinder en 

het Terbregseveld eruit na aanleg van de genoemde weg en 
hoe worden de bewoners van Terbregge gecompenseerd 
voor het verdwijnen van het landelijke uitzicht. Hoe ziet 
de handhaving van het autoluw maken van de Molenlaan 
en de Terbregseweg er na aanleg van de A13/A16 uit. 
Vooral nu deze een tolweg wordt en het traject Molenlaan-
Terbregseweg een gratis alternatief biedt. 

Advies Deelgemeente 
Hillegersberg-Schiebroek
Op 21 februari jl. heeft het dagelijks bestuur van de 

advies over de A13-A16 aan het college van Burgemeester 
en wethouders van Rotterdam kenbaar gemaakt.

Dit advies houdt in:
De deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek stemt onder 
voorbehoud in met de bestuurlijke voorkeursvariant, zoals 
deze via een voorlopige afspraak tussen de minister en de 
portefeuillehouder Verkeer & Vervoer van de Stadsregio is 
afgesproken. Dit voorbehoud heeft betrekking op de formele 
adviesrol die de deelgemeente wil hebben in de OTB-fase. 
Voor de medewerking bij de verdere uitwerking formuleert de 
deelgemeente strikte voorwaarden, waarvoor zij toezegging 
c.q. garanties wil. Er dient o.m. tenminste aandacht te zijn 
voor:

aan de zijde van de Grindweg en de N209, als ter hoogte 
van het Terbregseveld, te verlengen

voorkomen te worden

A13/A16 komen zo min mogelijk ten laste van de 
deelgemeente. De deelgemeente maakt zich zorgen 

op het onderliggende wegennet. 

de Stadsregio dat de realisatie van de groengebieden 
Terbregseveld en Triangelpark aan de uiteinden 
van de overkappingen door het Lage Bergse Bos 
daadwerkelijk gerealiseerd worden. De deelgemeente 
ziet het Terbregseveld als onderdeel van de groene 
verbindingszone Bergse Bos en Kralingse Bos.
De deelgemeente betreurt het feit dat de Rijksweg 
ter plaatse van het Terbregseveld zo hoog boven 
het maaiveld uitkomt. Deze doorsnijding van het 
Terbregseveld gaat ten koste van de aanwezige 

De deelgemeente verzoekt om een onderzoek naar:
-  haalbaarheid van een verlening van de tunnel aan 

beide zijden (Grindweg/N209 en Terbregseveld).
 - inzet van overdrachtsmaatregelen (schermen)

-  innovatie technische mogelijkheden bij de 

etc.

participatie. Bewoners moeten nadrukkelijk een rol 
gegeven worden in de OTB (Ontwerp-TracéBesluit) 
gegeven worden.

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. U 
kunt echter ook zelf informatie inwinnen via de website van 
de Deelgemeente en de website van rijkswaterstaat www.
rws.nl/a13a16
(voor dit artikel is gebruik gemaakt van materiaal van de Deelgemeente , de 
presentatie A13/16  van de Stadregio Rotterdam en gemeente Rotterdam 
en van het Platform Regiopark Rottemeren)

Martien Elema
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Colofon
Terbregge - Nieuws uit de wijk wordt uitgegeven door de Bewo-
nersorganisatie Vereniging “Terbregge’s Belang” (KvK nummer 
40343386) en verschijnt maximaal zes maal per jaar. De uitgave 
geschiedt ten behoeve van bewoners en verenigingen in Terbreg-
ge. De oplage bedraagt 1700 exemplaren per nummer.
Terbregge - Nieuws uit de wijk wordt in Terbregge gratis huis-aan-
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Speeltuinvereniging Terbregge, Landstraat 9, of worden toege-
stuurd tegen een vergoeding van € 6,81 portokosten per vereni-
gingsjaar. Dit bedrag moet worden overgemaakt op bankrekening-
nummer 31.18.91.772 van de Bewonersorganisatie Terbregge’s 
Belang, bank Rabobank-Capelle.
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 3056 LJ Rotterdam
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Aanmelding lidmaatschap Terbregge’s Belang
Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van de 

Bewonersorganisatie Vereniging “Terbregge’s Belang”, 

KvK nummer 40343386

Hij/zij gaat er mee akkoord dat Terbregge’s Belang tot 

eenmaal per jaar de door de Algemene Ledenvergadering 

bepaalde contributie afschrijft van de hieronder door hem/

haar vermelde bank- of girorekening.

De contributie bedraagt € 10,- per jaar
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Ook ‘s avonds en op zaterdag geopend!


