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VOORWOORD 

Bijgaand treft u de bijdrage aan   met betrekking tot de herijking van het Gebiedsplan 

gebied Hillegersberg- Schiebroek 2016 - 2019 van de Bewonersorganisatie 

Vereniging  Terbregge’s Belang. 

 

 

 

In eerste instantie togen wij aan het werk om een simpel en kort lijstje te maken  met 

de vijf belangrijkste punten voor Terbregge. 

Al doende echter kwamen wij er snel achter, dat  met een simpel lijstje met geen 

mogelijkheid  de situatie in Terbregge weergegeven kon worden. Een simpel lijstje 

met vijf punten zou  - zeer waarschijnlijk - geen enkel effect hebben op de situatie in 

Terbregge. Kortom een waarschijnlijk zinloze exercitie waarbij er voor Terbregge 

weinig tot niets zou veranderen (laat staan) verbeteren. 

Wij hebben er daarom voor gekozen de situatie in Terbregge uitgebreider te 

beschrijven, vooral om zo duidelijk te maken dat er niet èèn Terbregge bestaat, en 

vooral  ook om aan te geven dat de situatie aanzienlijk complexer is dan wel wordt 

gedacht. 

“Simpele oplossingen bestaan niet”!  Dit is iets wat wij in het bijna 100 jarig bestaan 

van de Bewonersorganisatie wel hebben geleerd. Ook krijgt Terbregge,  lang niet 

altijd de aandacht die het verdient. Misschien komt dit ook omdat wij als bestuur nooit 

echt goed  duidelijk hebben kunnen maken wat er allemaal mis is in Terbregge. In 

deze notitie doen wij hiertoe een poging. De poging beperkt zich  helaas tot de 

buitenruimte. De aspecten  maatschappelijke situaties; ouderen, voorzieningen, 

veiligheid en jeugd  zijn  in verband met de beperkte tijd die ons ter beschikking staat 

nog niet meegenomen. Hopelijk krijgen wij snel de kans deze omissie goed te 

maken. 

De titel van deze notitie zal  u duidelijk worden in de conclusie van deze notitie. 

 

Medio januari bereikte ons, via de voorzitter van de gebiedscommissie, 

het verzoek een vijftal speerpunten voor Terbregge te benoemen omdat 

het Gebiedsplan Hillegersberg- Schiebroek aan herijking toe was. 
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Suggesties gebiedsplan onderdeel Terbregge 

Inleiding: 

 De situatie in Terbregge is het best te begrijpen indien men rekening houdt met het gegeven 

dat Terbregge (fysiek) eigenlijk bestaat uit 4 onderdelen. Terbregge moet  qua structuur 

beslist niet worden gezien als  één homogeen gebied, dit doet geen recht aan de situatie in 

Terbregge en kan leiden tot misverstanden. 

Terbregge in vier onderdelen; 

Voor een goed begrip moet men Terbregge onderverdelen in: 

1e. De Vinex locatie Nieuw –Terbregge (opgeleverd in het jaar 2000); 

2e. De  reeds lang bestaande bebouwing “Het Blok”  en lintbebouwing Rottekade ca. 

1930  ten oosten van de Prinses Irenebrug; 

3e. De lintbebouwing (West) aan de TR. Rottekade(n)  

4e. De Terbregseweg en Prinses Irenebrug 

Dit onderscheid in 4 delen is van groot belang, wil men de situatie in Terbregge goed 

begrijpen. Elk van de 4 onderdelen kent zijn eigen problematiek. Indien men vragen stelt 

over Terbregge komt er vanuit alle vier de onderdelen een antwoord met een ander karakter 

en met een andere prioriteit. Doen alsof Terbregge bestaat uit één gelijksoortige wijk doet  

de situatie geweld aan en kan leiden tot onbegrip en verwarring c.q. het doet geen recht aan 

de situatie en (wat erger is) bewoners herkennen zich hier niet in. 

Gemeenschappelijk hebben de vier onderdelen wel dat zij alle vier worden vertegenwoordigd 

door één  Bewonersorganisatie: 

Speerpunten ten aanzien van het  te herijken gebiedsplan 2016-2019 zijn onder te verdelen 

in: De speerpunten 1 t/m 7 worden hierna steeds aangehaald bij de signalering van 

knelpunten in het gebied Terbregge 1e t/m 11e  

1 Verkeer(s)- kwesties: 

2 Onderhoud (s) kwesties: 

3 Milieu: 

4 Informatie/communicatie 

5 Groen: 

6 Voorzieningen: 

7 Financiën 

8 Ouderen 
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9 Jeugd 

10 Veiligheid 

11 Voorzieningen; 

NB.  De speerpunten 8 t/m.11; Maatschappelijke situaties; (ouderen, veiligheid en 

jeugd, voorzieningen),  zijn  in verband met de beperkte tijd die ons ter 

beschikking staat nog niet meegenomen. 

Van belang in dit geheel is op te merken dat sommige speerpunten buiten de invloedssfeer 

van de Gebiedscommisie Hillegersberg – Schiebroek lijken te liggen. Desalniettemin worden 

zij toch vermeld  om een beeld te geven van de soms schrijdende situaties en tevens omdat 

voorgestelde maatregelen vaak samenhangen met reeds lang bestaande  soms landelijke 

problematiek {bijvoorbeeld fijnstof van de rijksweg(landelijk) en de maatregel (gemeentelijk). 

Meer bomen planten om fijnstof af  te vangen.} Ook  is er niet altijd een korte termijn 

oplossing voor een geschetst probleem voor handen. Toch worden dit soort problemen 

benoemd  om a.h.w.  om “op de reservebank te zitten” mocht er zich een oplossing 

voordoen. Ook kan worden besloten - en daar pleiten wij voor- de benarde situatie in 

Terbregge te compenseren door vriendelijke maatregelen. 

 

1e De Vinex locatie Nieuw –Terbregge (opgeleverd in het jaar 2000): 

Gedacht wordt –wellicht- wel “dit is een nieuwe wijk die pas gereed is, daar is niets aan de 

hand, onderhoud is (nog lang niet) noodzakelijk”. Men kan zich hier echter lelijk in 

vergissen. De wijze waarop en de snelheid waarmee Nieuw Terbregge is gerealiseerd, 

leidt nu reeds tot een aantal situaties waarbij er meer dan alleen basisonderhoud nodig is. 

 Verkeer (s) kwesties: 

De vele verkeersbruggen in het waterrijke gebied zijn allen onderheid, terwijl de wegen 

van- en naar de verkeersbruggen zijn aangelegd op veengrond die de  (Rotterdamse) 

eigenschap heeft flink te zakken. Er zijn flinke drempels ontstaan die, indien men niet 

oppast, forse schade aan auto’s kan doen ontstaan. Bovendien zijn  de wegen die uit 

klinkers bestaan – in verband met de snelheid - vrijwel allen machinaal gelegd.  Door de 

(toch) mindere kwaliteit van dit werk hebben deze wegen en straten de neiging sneller te 

verzakken. 

In de (kinderrijke) wijk Nieuw-Terbregge wordt erg hard gereden, bekend is (eigenaardig 

genoeg) dat bij een snelheidscontrole aan het licht is gekomen dat het vaak om bewoners 

van de wijk zelf gaat??!! 

Regelmatige snelheidscontroles blijken noodzakelijk 

 Milieu: (Geluidswal): Informatie communicatie: ? 

De geluidswal in opgebouwd uit ca. 375.000m3  extreem  zwaar vervuilde grond, ingepakt 

in een loempiaconstructie. De situatie wordt gemonitord door een aantal  peilingen via  
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inspectieputten (peilpunten) bovenop de geluidswal. Visuele inspectie  van de zijwanden 

van de geluidswal is eveneens noodzakelijk. Daar waar nodig moet (aanvullend) grond 

worden opgebracht om de geluidswal en de constructie in goede conditie te houden. Voor 

zover bekend is er sinds de realisatie van de  geluidswal (1999) nog geen visuele 

inspectie uitgevoerd en geen grond aangebracht. Ook  ontbreekt het de 

bewonersorganisatie aan informatie rondom de resultaten van de peilingen die tenminste 

jaarlijks uitgevoerd zouden moeten worden. Of er lekkage is of niet is onduidelijk. 

Onderhoud (s) kwestie(s): Informatie communicatie: 

De trappen op de geluidswal hebben aan beide zijden leuningen welke eveneens  

onderhouden, geïnspecteerd,  daar waar nodig, hersteld en geschilderd  moeten worden. 

Voor zover bekend heeft  er sinds de realisatie van de  geluidswal (1999) nog geen 

inspectie reparatie en/of herstel plaatsgevonden. Het is ons niet duidelijk en het valt ook 

niet te achterhalen wanneer er (groot?) onderhoud gaat plaatsvinden. In niet een 

gemeentelijk openbaar document is daar niets over terug te vinden Informatie hierover  

ontbreekt dus. 

Inspectie  en indien nodig  reparatie is noodzakelijk 

 Onderhoud (s) kwestie(s): 

Op de geluidswal bevindt zich over grote lengte een serie schanskorven (metalen raster 

gevuld met brokken lavasteen) de schanskorven zijn op veel plaatsen opengebroken en 

de brokken lava worden door baldadige jeugd (naar beneden) richting de A20 gegooid. 

Gelukkig zijn er tot op heden nog geen auto’s geraakt, dit zou de grootste ongelukken 

veroorzaken. Meldingen ten aanzien van de kapotte schanskorven hebben nog niet geleid 

tot verbetering, nog steeds  worden schanskorven opengebroken . 

Inspectie  en indien nodig  reparatie is noodzakelijk 

 

2e  De  reeds lang bestaande bebouwing ca. 1930  ten oosten van de 

Prinses Irenebrug . 

De bescheiden bebouwing ook wel “Het Blok”  (ca. 1930) genoemd heeft als belangrijk 

kenmerk het zeer kleinschalige karakter, helaas heeft dit ook tot nadeel  dat deze 

woningen zijn gebouwd toen er nog nauwelijks sprake was van autobezit en autoverkeer. 

De trottoirs die veiligheid moeten bieden aan voetgangers (de meest kwetsbare 

verkeersdeelnemers) bestaan vaak uit  slechts  twee stoeptegels  Van een veilige situatie 

is dus absoluut geen sprake.  

Verkeer (s) kwestie(s): (Trottoirs):  Verkeer (s) kwesties :Informatie communicatie:  

Groen: 

 Het  ontbreekt soms geheel aan trottoirs, als er wel een trottoir is, dan is dat zeer 

smal 
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De situatie aan de Bergse linker Rottekade >300. Geen trottoir parkeerverbod genegeerd 

- Kinderen hebben absoluut geen speelruimte.  

- Ouderen met (bijvoorbeeld) een rollator  of moeders met een kinderwagen moeten 

persé van de rijweg gebruik maken. Op het trottoir is er onvoldoende ruimte 

 

De situatie aan de Bergse Rottekade 315. Waar moeten deze ouders hun kinderen laten spelen? 

“Zware” extra verkeer (s) maatregelen zijn nodig om (kwetsbare) voetgangers/kinderen  te beschermen.  
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De situatie aan de Bergse Linker Rottekade >340. Een trottoir ontbreekt volledig. 

Verkeer (s) kwestie(s): parkeeroverlast: 

- In de bestaande bebouwing is langs de Rotte ook het restaurant De Prins van Terbregge 

gevestigd. Bij een festiviteit (maar ook gewoon op een drukke avond) ondervinden 

bewoners van dit gebied veel parkeeroverlast van bezoekers van het restaurant. 

-  De grootste ergernis en gevaar vormt hier gek genoeg niet het autoverkeer, maar 

“recreatieve” wielrenners. De wielrenners gedragen zich ronduit asociaal en 

levensgevaarlijk, bij een opmerking worden er al snel klappen uitgedeeld. 

- Lang de Rottekade bevindt zich totaal geen openbaar groen. 

 

Voor controle op wielrenners moet een oplossing worden gezocht. Tevens moet worden 

bezien of het gebrek aan groen gecompenseerd kan worden door andere maatregelen? 

 

3e De lintbebouwing (West) aan de Rottekade (n) ca,1100; 

Verkeer (s) kwestie(s): trottoirs, wegdek:  Informatie communicatie: Onderhoud (s) 

kwesties:  Financiën: Groen 

 

De lintbebouwing is  vanaf ongeveer  het jaar 1100 tot stand gekomen, eerst als een 

eenvoudig pad, later een pad waarover ook paard en wagen reden. Inmiddels is dit een 

rijweg waar veel auto’s over rijden, Het behoeft nauwelijks betoog dat de rijweg  

(voorheen karrenpad) niet geschikt is voor veel verkeer. De voetgangers is 

teruggedrongen op een paadje van vijf tegels 15x15 centimeter. Ook hier geldt weer: 

- Kinderen hebben absoluut geen speelruimte.  
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- Trottoirs zijn vaak slechts 3 tegels breed 

-   

 

Bergse Linker Rottekade (0-300) met een trottoir, waar men alleen nog zijdelings op het trottoir kan lopen. 

- Ouderen met een rollator moeten persé van de rijweg gebruik maken 

- Er is aan langs de oevers sprake van hoog opgroeiend onkruid waardoor er geen  

zicht meer bestaat op andere verkeersdeelnemers.  

 

 Verkeer (s) kwestie(s): 

- Extra verkeer (s) maatregelen zijn  ook hier nodig om (kwetsbare) 

voetgangers/kinderen en ook fietsers te beschermen. Vaak is er al sprake van een 30 

kilometer zone, echte deze snelheid wordt slechts zeer zelden aangehouden 

bovendien is er in een paar gevallen sprake van een fietsroute van- en naar  scholen 

in Kralingen- Crooswijk en het centrum van Rotterdam. Bewoners zelf proberen op 

hun manier automobilisten over te halen tot normaal rijgedrag. 
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 Bewoners trachten automobilisten te  bewegen 30 kilometer per uur te rijden 

- het wegdek  is niet berekend op veel verkeer, verkeert in slechte staat, plassen blijven 

liggen op plaatsen waar spoorvorming is opgetreden, klinkers liggen los  (soms een 

paar centimeter uit elkaar). Het is  onmogelijk om er achter te komen wanneer er 

onderhoud (Informatie communicatie:) aan het wegdek zal plaatsvinden.  Voor groot 

onderhoud aan het wegdek is er – kennelijk- geen geld. Evenmin is het mogelijk om er 

achter te komen wanneer de oevers gemaaid worden. Indien, zoals door ons 

veelvuldig gedaan, verzocht wordt om klein plaatselijk onderhoud aan het trottoir, 

krijgen wij ook met grote regelmaat te horen dat hiervoor geen budget beschikbaar is. 

- rondom de Prins Alexanderkerk is er sprake van veel parkeerproblemen. Er is sprake 

van een huisartsenpraktijk, een kinderopvang en  een fysiotherapeut. Gezamenlijk 

zorgen deze ervoor dat patiënten  van de huisartsenpraktijk uitwijken naar een andere 

huisarts omdat  - vooral in de ochtenduren - parkeren vrijwel onmogelijk is. 

- Qua verkeer (Verkeer (s) kwestie(s)): is het uitermate gevaarlijk om van één van de 

Rottekade (n) de Terbregseweg op te draaien er is sprake van een dubbelzijdig 

fietspad en  erg veel autoverkeer dat niet tot stoppen te dwingen is. Bewoners spreken 

van “Russische Roulette” als men,  vanaf de Rottekade(n), de Terbregseweg op wil 

draaien. Veel bewoners buigen - om ongelukken te voorkomen - mee  met het verkeer 

rechtsaf  draaien elders in de wijk in de juiste richting. 

- Langs de oevers van de Rottekade(n)  bestaat er  met name in het voorjaar en de 

zomer een gevaarlijke verkeerssituatie omdat het gras en onkruid zo hoog opgroeit 

dat  andere weggebruikers op het bochtige traject  aan het zicht worden onttrokken. 

Dit levert gevaarlijke verkeerssituaties op. Weliswaar worden de Rottekade(n) met 

enige regelmaat gemaaid. Informatie aangaande het aantal maaibeurten ontbreekt, 

evenmin is dit terug te vinden in gemeentelijke openbare documenten, zodat  
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bewoners niet weten of ze wel of niet moeten reageren naar 14010 om het gras 

gemaaid te krijgen.  

Groen: 

- Hoge bomen functioneren als filter voor fijnstof en dempen - mede door hun geruis- de 

verkeersherrie A20.. De bomen die (gedeeltelijk) deze functie hadden zijn massaal 

gekapt voor het onderhoud  en de aanleg van de geluidsschermen A20 nabij Bergse 

Linker Rottekade huisnummer 1 zijn alle bomen naast de geluidschermen gekapt. De 

(weliswaar geringe) filtering van geluid en fijnstof is volkomen teniet gedaan. Net 

buiten het gebied Hillegersberg – Schiebroek  is op de plaats van de voormalige 

Gemeentekwekerij al het groen gekapt en een geluidswal aangebracht. Het effect is 

dat de woningen Bergse Linker Rottekade extra geluidsoverlast ondervinden van het 

railverkeer Rotterdam<->Gouda. Het geluid kaatst terug in noordelijke richting. 

 

 

De bomen naast de A20 die fijnstof en geluid enigszins filterden zijn op grote schaal gekapt 

 Groen: 

- In plaats van onkruid  waaronder  gevaarlijke duivelsklauw1 (van soms 2.5 meter 

hoog) en grassen is het wellicht mogelijk een wildboeket aan bloemen in te zaaien en 

de oevers van de Rottekade(n) om te toveren in een bloemen zee? Deze situatie geldt 

voor  alle vier de kade(n) in en rond Terbregge. 
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- Op geen van de kade(n) is ook maar het kleinste stukje openbaar groen te vinden. Dit 

geldt ook voor de Terbregseweg waar geen enkele boom staat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De situatie voor…..    De situatie na….?? 

 

 
1  

Duivelsklauw is een zeer gevaarlijke plant die bij het knakken  een witte vloeistof vrijgeeft, deze 

vloeistof veroorzaakt grote zeer pijnlijke blaren op de huid. Langs de Rottekade(n) is deze 

gevaarlijke plant volop aanwezig. 

4e De Terbregseweg en Prinses Irenebrug: . Verkeer (s) kwestie(s): 

Groen: 

- De Prinses Irenebrug verdient aandacht in die zin dat deze ’s nachts uitermate slecht 

is verlicht. Onder het regime van de vorige portefeuillehouder verkeer is een aantal 

jaren geleden extra sterke verlichting rondom de Prinses Irenebrug aangebracht zodat 

optimale waarneming van verkeersdeelnemers mogelijk was. In de loop der jaren is de 

verlichting bij het wisselen van de lampen (groepsremplace) geen rekening gehouden 

met het hogere verlichtingsniveau. 

- Zoals reeds eerder gezegd staat vanaf  een van de Rottekade(n) het opdraaien van 

de Prinses Irenebrug gelijk aan een spelletje Russische roulette 

- De Terbregseweg is -net als de Molenlaan - een weg die  zwaar overbelast is. De weg 

is totaal niet berekend op de hoeveelheid verkeer die er dagelijks overheen gaat. 

Langs de Terbregseweg staat geen enkele boom!! (openbaar groen) wij als  bestuur 

van de bewonersorganisatie hebben de Terbregseweg wel een vergeleken met een 

open riool. 
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Conclusies: 

Een  oppervlakkige bezoeker / recreant zal Terbregge ongetwijfeld mooi en idyllisch vinden. 

Kijkt men echter onder de oppervlakte, dan zal pas duidelijk worden dat er erg veel aan 

schort, de wegen zijn smal en slecht onderhouden. De trottoirs (als ze er al zijn), zijn 

uitermate smal en  eveneens slecht onderhouden. Er bevindt zich alleen openbaar groen  in 

de Vinex locatie Nieuw- Terbregge. Elders bevindt zich geen enkele boom of struik 

(openbaar groen).Er is sprake van parkeeroverlast nabij café restaurant  De  

Prins van Terbregge, de Alexanderkerk en de Bergse Linker Rottekade 328 en hoger 

Kortom de Gemeente Rotterdam moet naar de mening van de Bewonersorganisatie -in 

overleg- bezien welke compenserende maatregelen mogelijk zijn voor de slechte situatie in 

de 4 onderdelen van  Terbregge 

Tot Slot: 

Wellicht had u een niet zo uitgebreide notitie verwacht? Het is -volgens ons als bestuur-  

hierbij goed om  te beseffen dat de werkelijkheid vaak veel ingewikkelder is dan verwacht. 

Bovendien heeft de Gebiedscommisie net als de Bewonersorganisatie de taak; “er te zijn” 

voor de bewoners! De werkelijkheid laat zich niet vangen in een simpel lijstje met 5 

speerpunten. Bewoners verwachten meer van zowel de Gebiedscommissie als 

Bewonersorganisatie en dat mogen ze ook 

Als bestuur nemen wij aan dat onze dringende boodschap nu goed “doorgekomen” zal zijn 

en dat er daadwerkelijk  sprake  zal zijn van  duidelijk merkbare verbeteringen in de periode 

2016 - 2019. Zo niet, dan kunnen we deze exercitie net zo goed achterwege laten. 

Namens het bestuur  van de Bewonersorganisatie Vereniging Terbregge’s  Belang, 

Drs. A. (Bert) Wagemans 

Secretaris 
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Fotobijlage: 

Op de nu volgende pagina’s hebben wij een aantal foto’s weergegeven die aantonen hoe 

slecht de situatie soms is 

Bergse Linker Rottekade: Waar moet iemand met een kinderwagen, scootmobiel zich bewegen? Op deze route? 

 

 

Indien men langs deze woning loopt heeft met als trottoir 37,5 centimeter loopruimte 
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Indien me zich hier (Bergse Linker Rottekade 319) over het trottoir begeeft, heeft men 37,5 centimeter loopruimte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De looproute naar de huisartsenpost Prins Alexanderkerk over 3 tegels van 15x15 centimeter met een rollator?? 

 


