Terbregge in de eerste helft van de 19e eeuw.
Inleiding:
Volgens overleveringen is Terbregge in de 18e eeuw vrij welvarend geweest, vooral dankzij de turfwinning. Hieraan kwam aan
het einde van die eeuw een einde. In 1747 en in 1775 woedden er grote branden die vrijwel heel Terbregge in de as legde. De
wederopbouw kwam slechts in beperkte mate tot stand; er was gebrek aan geld ook al omdat de turfwinning stagneerde.
Een halve eeuw later:
In enkele afleveringen van onze buurtkrant geven wij enige informatie over de bebouwingssituatie enkele decennia na de
branden. Een mooi uitgangspunt zijn de gegevens uit het kadaster van 1830. Hieruit is op te maken waar toen bebouwde
percelen stonden, wie de eigenaren zijn geweest etc. De kadastrale kaarten uit 1830 zijn door de gemeente Rotterdam bewerkt
(HISGIS kaarten) en kunnen worden geprojecteerd op recente luchtfoto’s. De heer Frits Farinaux, verbonden aan de historisch
commissie van Ommoord, heeft aan de hand hiervan kaartmateriaal ontwikkeld waarop de percelen van destijds kunnen
worden gelokaliseerd. Omdat de bebouwing van Terbregge grotendeels langs de Rottekaden stond, zijn de kenmerken van De
Rotte ook houvast wat betreft plaatsbepalingen.
Niet alle percelen zijn even interessant.
De bedoeling van dit artikel is inzicht te geven in de aard van de bebouwde percelen met toebehoren, zoals schuren, tuinen etc.
en de namen van de toenmalige eigenaren. Voor zover voor ons doel van belang, zijn de kadastrale nummers op voornoemde
kaartjes ingevuld. In de bijbehorende beschrijvingen zijn de gegevens terug te vinden. Veel nummers zijn geclusterd. Méér
weten over een bepaald perceel? Raadpleeg dan HISGIS via internet.
In deze beschouwing is Terbregge op gedeeld in 3 gedeelten te weten:
1e De dorpskern.
2e De Linker Rottekade ten noorden van de dorpskern tot aan de grens met Zevenhuizen.
3e De beide Rottekaden ten zuiden van de dorpskern.
Omdat er langs een gedeelte van de Linker Rottekade richting Oud Verlaat geen bebouwing voor komt sluiten de betreffende
kaartjes niet geheel op elkaar aan.
De Rotte is als viswater voorzien van een kadastraal nummer en verpacht aan een aantal personen of families. Deze zijn evenals
de gebiedsindeling als hierboven genoemd, aangegeven op onderstaand kaartje.

De dorpskern:
In dit gebied stonden er volgens het kadaster 25 woningen op naam van 17 families. Onder hen waren 2 bouwmannen, dat zijn
boeren, een winkelier en een schoenmaker. Één huis werd bewoond door de brugwachter en er was destijds een
brandspuithuisje in de dorpskern aan de Linker Rottekade.
Ten noorden van de Ommoordselaan waren de percelen genummerd Hillegersberg sectie B en ten zuiden als Hillegersberg
sectie C. De rechter Rottekade was Hillegersberg sectie A.
Mooie herkenningspunten t.o.v. de huidige situatie zijn de plaats van de oude brug (is ingetekend), de boerderij aan de Rechter
Rottekade die op dezelfde plaats is gesitueerd als de huidige (woon) boerderij (rijksmonument) op nr. 240 en de Ommoordse
laan; nu Terbregseweg.
Die Ommoordselaan was in die tijd in trouwens niet te berijden omdat die bestond uit water en rietlanden.

Gebouwen in de dorpskern van Terbregge.
De Linker Rottekade tot aan de Ommoordselaan.
Kadastraal genummerd Hillegersberg sectie B de nummers:
Nummer:
586/587

Bestemming:
Huis, erf, schuur en boomg.

Eigenaar en eventueelberoep:
Jan Meijburg, viskoper.

593/594

Erf en huis

De polder Ommoorden.

595

Huis, erf en schuur

Cornelis v/d Neut, dagloner.

596

Huis

De ambacht, belast met het onderhoud brug.

599/600

Huis, erf, tuin en schuur

Johannes Hofman, winkelier.

602/603/608

Huis 2x, erf en schuur en
Boomgaard.

Pieter v/d Kloot, bouwman.

604

Huis en erf

J.W. Voogdt.

605

Brandspuithuisje

Ambacht Ommoorden.

606/607

Huis, erf en tuin

Erven Pieter Klompes.

618 t/m 623
Erven, 2 huizen, 3 schuren,
en 626 (niet op kaart) tuinen en boomgaarden.

Pieter v/d Kloot, bouwman.

Vervolg linker Rottekade vanaf de Ommoordselaan richting Rotterdam.
Kadastraal genummerd Hillegersberg sectie C de nrs:
10 t/m 13

Erf, 2 huizen, tuin en boomg.

Erven Pieter Roggeveen.

16 t/m 18

Erf, 2 huizen en boomgaard.

Leendert Schenk, dagloner.

20 t/m 25

Erf, huis, schuur in weiland
en tuinen.

Arie de Houter.

De Rechter Rottekade.
Kadastraal genummerd Hillegersberg sectie A de nummers:
Nummer:
Bestemming:
Eigenaar en eventueel beroep:
2 t/m 4

Huis, tuin, erf en bleekveld

Gilles Brand, schoenmaker.

6/8/9/10

Huis, schuur erf, tuin
en bleekveld.

Arie+ Cornelis Klumpes.

11/12

Huis, schuur, erf en bleekvld.

Weduwe Teunis van Kleef.

13 t/m 15

Huis, schuren erf en boomgrd. Erven Gerrit van Werkhoven.

18/19

Huis, erf en tuin.

Erven Peter Klumpes.

42 t/m 46

Huis, tuin, erf, schuur,
bleekveld en boomgaard.

Erven Jan Hansje.

50/52/53

Huis, erf, schuur en tuinen.

Weduwe Teunis van Kleef.

60/61

Huis, tuin, erf en schuur

Marinus v/d Graaf, dagloner.

62/64 t/m 67
Huis, schuur erf, tuinen ,
bleekveld en boomgaard.

Hendrik Hofman, bouwman.

75

Idem.

Schuur en erf

Verder in de richting Bergschenhoek geen bebouwing meer.

Terbregge in de eerste helft van de 19e eeuw.
Als vervolg op het artikeltje in een vorige uitgave van de buurtkrant en aansluitend op hetgeen daarin werd vermeld, in dit
nummer bebouwing en bewoning van Terbregge langs:

De linker Rottekade noord tussen de dorpskern en de grens met de gemeente Zevenhuizen.
Langs dit gedeelte van de Rottekade stonden 13 woningen en 2 watermolens.
De situering van de gebouwen is weergegeven op 2 op elkaar aansluitende kaartjes. De kadastrale nummering, Hillegersberg
sectie B, loopt gerekend vanaf Zevenhuizen op. Van slechts 2 personen wordt als beroep bouwman (dus boer) vermeld. Dat
zullen veeboeren zijn geweest gezien de aard van het land in de omgeving van hun boerderijen. Frans en Jan Romeijn waren
volgens het kadaster dus de watermolenaars van de Ommoorden en zullen daarnaast ook wel veehouder zijn geweest.
Mooie herkenningspunt is de scherpe bocht in de Rotte.

Woonhuizen etc langs de Linker Rottekade tussen de Rijskade bij de grens
met Zevenhuizen tot aan de dorpskern van Terbregge.
In die tijd waren de Ommoorden nog niet droog gemalen. Het gebied bestond grotendeels uit
waterplassen met stukjes, rietland, weiland, hooiland en hakhout.
Kadastraal genummerd Hillegersberg sectie B de nummers:
Nummer:

Bestemming:

Eigenaar en eventueel beroep.

160/161

Huis, erf en boomgaard

Michiel Steijger

162/163

Huis, schuur, erf en tuin

Lambert Jansen cs

167/168/169/171

Huis, erven, tuinen en schuur Jan van Krimpen

Bouwman.

189/191

Huis, schuur, erf, schuur

Jan Zuur

Veenboer

208

Schuur en erf

Pieter Kleiweg

Papierfabrikant.

263/264/265

Ommoordse wipwatermolen De polder van Ommoorden.
alsmede Huis, tuin, schuur en erf

267

Schuur en erf

289

Erf/schhur

290 t/m 293

Huis, tuinen, erf, schuur en
boomgaard

Pieter Kleiweg.

Papierfabrikant.

315/316

Huis, tuin, erf

Jacob Conijn

Schipper.

341/343/344

Huis ,tuin, erf en schuren

Pieter Kleiweg.

Papierfabrikant

357 t/m 361

Huis, schuren erf, tuin,
hakhout en boomgaard.

Weduwe Pieter Michielen.

372/373

Huis, schuur, erf en tuin

Jacob Michielen.

Bouwman

405/406

Schuur in boomgaard

Jan Romeijn

Watermolenaar.

409/410

Watermolen, huis, erf ,Schuur De polder Ommoorden.

417

Huis, schuur en erf

Armen van de Gemeente Hillegersberg.

421

Erf en huis

Jan Zuur

Veenboer.

461/463/464

Erf, tuinen en huis

Pieter Slobben

Scheepsmaker.

Tapper te Hillegersberg.
Dagloner.

Frans Romeijn

Watermolenaar.

Op naam van Pieter Kleiweg ; recht van opstal Jacob Conijn

Terbregge in de eerste helft van de 19e eeuw.
Als vervolg op de 2 eerdere stukjes in de buurkrant en aansluitend op hetgeen daarin werd vermeld over bebouwing en z’n
bewoners in dit nummer over:

De beide Rottekaden vanaf de dorpskern in de richting van Rotterdam.
De linker Rottekade:
Langs de linker Rottekade tot aan Spiegelnisse stonden 15 woningen en er was een scheepswerf. Die scheepswerf heeft zich
bevonden ter plaatse van de dijkverzakking van een aantal jaren geleden. De kadastrale nummering, Hillegersberg sectie C,
loopt op vanaf de dorpskern. Goede globale oriëntatiepunten zijn hier de korenmolen en het Boterdorpse Verlaat , beiden aan
de overzijde van de Rotte.

De rechter Rottekade vanaf dorpskern t/m het Boterdorpse Verlaat:
Langs de Rottakade stonden slechts 2 woningen en de korenmolen. De meeste bebouwing was eigendom van korenmolenaarsfamilie Klumpes. Aan het Boterdorpse Verlaat was alleen bebouwing aan de zuidelijk zijde van het sluisje. Daar was een enclave
van 8 woningen en er werden boten gerepareerd. De eigenaren hadden allen iets met de visserij van doen.

Beide Rottekaden vanaf de dorpskern in de richting van Rotterdam.
De linker Rottekade
Kadastraal genummerd Hillegersberg sectie C de nummers:
Nummer:
Bestemming:
Eigenaar en beroep:
31/32/34/35

Erf, 3 huizen en tuinen

Jan v/d Linden

38/39/40/43

Erven, 3 huizen ,tuin en schuur Arij Knoop

Rietdekker.

46

Erf en schuur

Scheepsmaker

59/61

Erf, huis, schuur en boomgrd. Fija Slingerland; weduwe Willen Michiele.

62/63/64

Erf, huis, schuur en tuin

Pieter Lans

Visser

67/69

Erf, huis en schuur

Barend Langerak

Metselaar

70/73/75

Erf, huis, schuur en tuin

Eldert de Ruiter

103 t/m 105

Scheepswerf met huis, schuur Pieter Slobben

107/108

Erf, huis, schuur en tuin

Idem.

111 t/m/ 115

Erf, 2 huizen en schuur.

Idem.

144

Aschschuur

Armen van de gemeente Hillegersberg.

146

Huis, schuur en erf

Willem v/d Torren

149

Tuin

Idem.

150/151

Schuur in hooiland

Idem.

Pieter Slobben,

Broodbakker.

Scheepsmaker

Visser

De rechter Rottekade
Kadastraal Hillegersberg sectie A de nummers:
Nummer:
Bestemming:

Eigenaar en beroep:

18/19

Huis, erf en tuin

Erven Peter Klumpes.

23

Korenmolen en erf

Erven Pieter Klumpes.

32 t/m 35

Erf, gebouw, schuur en tuin

Idem.

31

Boomgaard

Idem.

167/168

Huis, erf en tuin

Gijsbert de Koster, dagloner.

Net aan de andere kant van het Boterdorpse Verlaat:
1286 t/m 1288

Huis, erf,tuin en weiland

Willem v/d Torren

Visser.

1289

Water als bootreparatie

Christiaan v/d Torren

Visser.

1291/1292

Huis, erf, schuur en boomg.

Willem v/d Torren.

1294

Huis en erf

Erven Krijn Vente

1295

Huis, erf en schuur

Erven Krijn Vente.

1296

Bleekveld als erf

Idem.

1297

Tuin

Idem.

1298/1299

Huis, erf en boomgaard

Maarten van IJperen, viskoper.

1300

Huis en erf

Jan Zijderlaan, viskoper.

1301

Bleekveld als erf

Idem.

1302

Tuin

Idem.

1303

Water als erf

Idem.

1304

Huis, schuur en erf

Idem.

1305

Huis en erf

Drooggemaakte polder Bleiswijk en H’berg.

