JAARVERSLAG OVER 2017 VAN DE
STICHTING DORPSHERSTEL OVERSCHIE
Bestuursleden Stichting Dorpsherstel te Overschie per 1 januari 2018:
A.L.M. van Eekelen, voorzitter
J. M. J. van den Berg, secretaris / penningmeester
P.J. Hoogendoorn, lid
D. Wilschut, lid
Er vonden in 2017 geen mutaties plaats
Karnmolen. In 2016 kon een aanvang worden gemaakt met de herbouw van de door ons in
begin 2012 gesloopte bijzondere achthoekige karnmolen van ijsselsteen, afkomstig van de
niet meer te behouden boerderij “Bouwlust” aan de Overschiese Kleiweg hoek Oude
Kleiweg te Overschie. Een karnmolen is in deze streek een van de boerderij losstaande
rosmolen waarbij een binnen de boerderij geplaatste boterkarn in beweging wordt gebracht
door een binnen in de molen rondlopend paard. Het paard brengt een spil in beweging. De
overbrenging geschiedt via een bovenrad en een as. Te oordelen naar de gebruikte
ijsselsteen was de karnmolen ook gebouwd in 1875 maar voor een deel werd
waarschijnlijk ook van stenen van de gesloopte boerderij gebruik gemaakt. Helaas
stagneerde de herbouw najaar 2016 enige tijd door ziekte. Tijdens Open Monumentendag
2017 kon de karnmolen feestelijk worden overgedragen aan de Stichting Museum Oud –
Overschie. In 2018 zal worden bezien of het inmiddels van een verzamelaar in de Betuwe
aangekocht interieur kan worden aangebracht zonder de mogelijkheden van de ruimte als
tentoonstellingsruimte te schaden. Daarvoor wordt op de begroting € 2000.- uitgetrokken.
Financieel werd de begroting voor de karnmolen met ongeveer € 3000 overschreden. Dit is
onder meer toe te schrijven aan het aanbrengen van een zinken mastgoot en meerwerk als
gevolg van vervanging van enkele teveel door houtworm aangetaste onderdelen. Ook
werden in de molen informatieborden en een glazen vitrine aangebracht.
Monumentenschildjes. Bij de jaarlijkse rondgang langs de Overschiese monumenten bleken
bijna alle door ons gefinancierde bordjes te zijn aangebracht. Echter niet bij de R.K. Kerk
van Sint Petrusbanden aan de Delftweg en de bijbehorende monumentale pastorie. De
stichting bood aan om de bordjes op de voorgevel van kerk en pastorie aan te brengen.
Kerk en pastorie verkeren nog steeds in een matige tot slechte staat. Van het voornemen van
bisdom en parochie om de gebouwen te verkopen werd het afgelopen jaar niets vernomen.
Er was derhalve geen aanleiding voor onze stichting hiervoor nog gelden uit te trekken.
We wachten eventuele nieuwe voorstellen af.
Overige
Tot onze vreugde besloot de gemeente Rotterdam om het waardevolle landgoed Nieuw
Rhodenrijs geheel te restaureren en geschikt te maken voor ouderenhuisvesting. Voor het
landgoed “De Tempel” zijn de restauratieplannen nog in een voorbereidende fase. De
tuinbeelden van dit landgoed zijn in het afgelopen jaar eigendom geworden van de N.V.

Stadsherstel Rotterdam. Een restauratieplan voor de beelden is deels in uitvoering
genomen en deels in voorbereiding. De twee beelden van J.P. van Baurscheit de Jonge
worden gerestaureerd door de Universiteit van Antwerpen. De restauratie van de beelden
liep echter vertraging op. Voor het overige worden sponsors gezocht. Onze stichting had
daarvoor in 2017 € 1500 uitgetrokken. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2018. De
beelden zullen waarschijnlijk in de tuin worden herplaatst.
Dit jaar werd geen nieuwe inventarisatie van de staat van de rijksmonumenten in Overschie
gemaakt.
Nieuwe projecten. Het bestemmingsplan Overschie werd in 2017 nog niet afgerond. De
voorstellen en opmerkingen uit de door ons ingediende zienswijze werden grotendeels
overgenomen. Ons werd medegedeeld dat het nieuwe bestemmingsplan geen belemmering
vormt om van het ontsierende dammetje in de monding van de Rotterdamse Schie af te
komen. Dit stuit echter op weerstanden. Wij wachten de nieuwe ontwikkelingen rond het
bestemmingsplan nog af. Bezien zal worden of het mogelijk is om in 2018 een bredere
gedachtewisseling over een geïntegreerde toekomstvisie op Overschie te bevorderen.
Wij verklaarden ons in principe bereid om bij te dragen aan een verbetering van de loswal
achter de Grote kerk. Onder meer door bij te dragen aan de plaatsing van een
informatiebord. Ook wordt overwogen om bij te dragen aan herstel van het hek rond de
Grote Kerk. Het hek wordt wellicht aangepast voor de vervanging van de zeer ontsierende
vuilcontainer door een ondergronds exemplaar. Het hek dateert uit 1871 en is onderdeel
van het rijksmonument. Hiervoor wordt in totaal € 5000 op de begroting uitgetrokken
Bezien zal worden of het mogelijk is om het Baarhuisje op de Oude Begraafplaats op de
Gemeentelijke Monumentenlijst te plaatsen. Het onderhoud is nu in handen van museum
Oud Overschie maar dit wordt op den duur wat begrotelijk. Onze stichting wil bijdragen
aan enkele noodzakelijke werkzaamheden (voegwerk en schilderwerk). Daarvoor word een
bedrag € 1200 in de begroting opgenomen.
Wat betreft de inkomsten dalen de rente-inkomsten van ons banktegoed steeds verder. Op
termijn zakken ze steeds verder. De rente is nog verder gedaald. In de overzichten is tot nu
de rente in het afgelopen jaar ontvangen verwerkt. De rente op de verstrekte lening ligt vast
op 3%, wat naar de huidige maatstaven hoog is. Gelukkig werd de door de Gemeente
Rotterdam toegezegde bijdrage voor de herbouw van de karnmolen alsnog ontvangen.
Aldus vastgesteld op 15 januari 2018,
Voorzitter

Secretaris / penningmeester

