
Omschrijving
Op de linker oever van de Rotte nabij Terbregge
bevindt zich een nederzettingsterrein uit de Late
IJzertijd in de ondergrond. Een deel van de nederzet-
ting is in 1991 opgegraven. De ondergrond wordt
gevormd door veen, dat wordt afgedekt door een klei-
pakket. De bewoning vond plaats op een ontwaterd
stuk hoogveen. Als gevolg van de erosieve werking
van het water zijn  de in 1991 onderzochte nederzet-
tingssporen aangetast. Behalve een uit scherven en klei
opgebouwde haardplaats werden bij de opgraving
enkele aangepunte paaltjes, aardewerkscherven en bot-
ten aangetroffen. Ook werd een bijzondere metalen
mantelspeld en mogelijk een juk van wilgenhout 

gevonden. De grote hoeveelheid vondsten geeft aan dat
we te maken hebben met een relatief lang gebruik van
een boerderijplaats of met een gelijktijdig bestaan van
meerdere boerderijen ter plaatse. Uit het onderzoek van
het botmateriaal bleek dat rund, schaap/geit en varken
voorkwamen. Ook een of meerdere honden werden
gehouden. De vondst van enkele beverbotten geeft aan
dat er op bescheiden schaal werd gejaagd. Ook werd er
gevist, zoals blijkt uit de talrijke visresten. Dat het
mestrijke nederzettingserf een geschikte broedbiotoop
was voor ringslangen, blijkt uit de aanwezigheid van
leerachtige eikapsels van deze dieren.

Locatie
Het nederzettingsterrein bevindt zich iets
ten noorden van Terbregge, nabij de Bergse
Linker Rottekade.

Maximaal toegestane verstoringsdiepte
In afwijking van het bepaalde in artikel 14
lid 1 onder a van de Monumenten-
verordening Rotterdam 2003 is vergunning
vereist voor alle graafwerkzaamheden onder
de bestaande bouwvoor.

Schaal 1:4000

OBJECT 31                                                     HILLEGERSBERG-SCHIEBROEK

Nederzettingsterrein uit de Late IJzertijd
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Onderzoeksgeschiedenis
Het vooronderzoek en de opgraving van het nederzet-
tingsterrein werden uitgevoerd door het BOOR en von-
den plaats in 1991. Al in 1920 werden in Terbregge
aardewerkscherven aangetroffen. Ook werd toen een
boomstamkano gevonden, die op grond van een later
uitgevoerde C14-datering in de Vroege IJzertijd kan
worden gedateerd.

Literatuur
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IJzertijd en de Romeinse tijd op Voorne-Putten,
IJsselmonde en in een deel van de Hoekse Waard,
BOORbalans 2. Bijdragen aan de bewoningsgeschiede-
nis van het Maasmondgebied. Rotterdam, 30.

Raadsleden van de deelgemeente
Hillegersberg krijgen een toelichting
bij het onderzoek van de IJzertijd-
nederzetting bij Terbregge in 1991.

Bij het onderzoek van de IJzertijd-nederzetting bij Terbregge
is een mogelijk juk van wilgenhout gevonden. Schaal 1:10.
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Omschrijving
De Hillegondakerk met kerkhof (object 32) en de
naastgelegen kasteelruïne op de 19de-eeuwse begraaf-
plaats  te Hillegersberg (object 33) bevinden zich op
een donk. Een donk is de top van een rivierduin,

Zevenhuizen. In de 13de eeuw bestaat het kerkgebouw 
uit een schip uitwendig groot 17x10 meter, dat is voor-
zien van een rechtgesloten koor van 6x6 meter. Later
vinden er uitbreidingen van het kerkgebouw plaats. Pas
in de tweede helft van de 14de eeuw wordt de toren
gebouwd.

De eerste schriftelijke vermelding van het kasteel van
Hillegersberg dateert uit 1269. Er is sprake van een
heer Vranke Stoep van Hildegerdberge, die van graaf
Floris V toestemming krijgt om de lenen die hij van
deze houdt aan zijn dochters en hun erfgenamen mag
doen toekomen. Het kasteel bestond uit een woontoren
van 10x10 meter, waartegen een 6 meter hoge motte
van zand is opgeworpen op het rivierduin. De muren
zijn aangelegd op het natuurlijk maaiveld. De hierdoor
ontstane kelderverdieping is 5 meter hoog en wordt
overkluisd door een dubbel tongewelf. In de 19de eeuw
is het kerkhof uitgebreid over het terrein van het kas-
teel.

Locatie
Kerk en kasteel bevinden zich op de donk tussen de
Hilleniussingel en de Bergsedorpsstraat in
Hillegersberg. Het gedeelte van de donk met de prehis-
torische bewoningssporen bevindt zich noordelijker
langs de Kerkstraat

Maximaal toegestane verstoringsdiepte
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 lid 1 onder a
van de Monumentenverordening Rotterdam 2003 is
vergunning vereist voor graafwerkzaamheden vanaf een
diepte van 0,5 meter beneden het maaiveld binnen de 
kerk en op de donk. Voor het kerkhof en het kasteel 
geldt dat in afwijking van genoemde bepaling 
vergunning vereist is voor graafwerkzaamheden vanaf
een diepte van 2 meter benden het maaiveld.

Uitzondering rijksmonumentaal gedeelte
Gelet op het bepaalde in artikel 13, lid 2, van de 
Monumentenverordening Rotterdam 2003 zijn van deze
aanwijzing als Archeologisch Belangrijke Plaats
uitgezonderd het kerkgebouw, de kerktoren en het
kasteel, zoals deze op grond van artikel 3 van de 
Monumentenwet 1988 zijn aangewezen als beschermd 
monument (monumentnummers 32897 tot en met 
32900).

OBJECT 32-34                                                HILLEGERSBERG-SCHIEBROEK

Donk met prehistorische bewoningssporen, laat-middeleeuws
kasteel en Hillegondakerk met kerkhof
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Schaal 1:3000
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dat zo'n 14.000-12.000 jaar geleden is gevormd. 
Donken werden in de prehistorie vaak als woonplaats 
benut. Ook op de donk van Hillegersberg zijn 
prehistorische resten aangetoond. Het gaat daarbij om 
vuurstenen artefacten en scherven van aardewerk uit de 
Nieuwe Steentijd. Of de donk ook al in de Midden-
Steentijd als woonplaats werd benut, is onzeker. Wel 
zijn er aanwijzingen dat er in latere prehistorische 
perioden en in de Romeinse tijd is gewoond.

De ouderdom van de kerk te Hillegersberg is niet 
bekend. Rond het midden van de 12de eeuw neemt 
Hillegersberg de kerkelijke functie van het overstroom-
de Rotta over en treedt later als moederkerk op voor de 
plaatsen Rotterdam, Kralingen, Bleiswijk en



Onderzoeksgeschiedenis
De donk waarop de kerk en het kasteel van
Hillegersberg zijn gebouwd, was al in 1829 object van
onderzoek. Van den Hoonaard kwam in zijn boekje
Beschrijving van Hillegersberg tot de conclusie dat de
zandmassa de oorzaak was van een wel in de onder-
grond, die later door de Romeinen was opgehoogd. Er
zouden, volgens de auteur, bij vroeger graafwerk mun-
ten met de beeltenis van de Romeinse keizer Hadrianus
zijn gevonden.
In 1957 en 1958 werden door de heren J. Kalkman en
J. Lengkeek vuursteen en scherven verzameld op de
begraafplaats nabij de kerk. In 1967 vond een opme-
ting van de kasteelruïne plaats. De ruïne werd in 1969
gerestaureerd. In 1986 werden in het talud van de donk
door de AWN-afdeling ‘de Nieuwe Maas’ en het
BOOR waarnemingen verricht, waarbij aardewerk uit
de 11de/12de eeuw werd gevonden. Bij de vernieuwing
van de kerkhofmuur zijn door het BOOR in 1987 en
1998 waarnemingen verricht.
In 1990 werd door het BOOR een archeologisch onder-
zoek verricht op een braakliggend perceel op de hoek
van de Bergse Dorpsstraat en de Kerkstraat. Aan de
hand van boringen en een sleuf kon een bewoningslaag
uit de Nieuwe Steentijd in de top van het donkzand
worden vastgesteld. Aardewerk, vuurstenen werktuigen
en houtskool werden daarbij verzameld.
In 1997 werd tijdens de aanleg van een vloerverwar-
ming in de Hillegondakerk bij de verwijdering

van een houten vloer de daaronder gelegen grafzerken
door het BOOR bestudeerd. In totaal werden 75 stenen
of delen ervan ingemeten. De grafstenen dateren voor-
namelijk uit de 17de eeuw. Bij een eerdere restauratie
van de kerk in 1941 waren al 15 grafzerken in de zui-
delijke zijbeuk van het schip in het zicht komen te lig-
gen.
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De kasteelruïne en de kerk van Hillegersberg. Foto: G.F.H.M. Kempenaar
(BOOR).

Ruïne van het kasteel te Hillegersberg, tekening 
vervaardigd door R. Roghman rond 1645 
(foto: Gemeentearchief Rotterdam).
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