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Colofon Aan dit eerste nummer hebben 

meegewerkt (in alfabetische volgorde): 

Michelle Arkesteijn, André de Baerdemaker, 

Edu Calicher (fotografi e basisschool De Klaver), 

Chantal Diepenheim, Louike Duran, Steve Ekel, 

Liset ‘t Hart, Paul Hendriks, Maljaerd den 

Hollander, Rob Lampen (fotografi e), Nicole van 

Rooij, Coby van der Schee, Goof van der Stoep 

en Herman den Turk.

Verantwoording Heijplaat Post wordt mogelijk 

gemaakt door subsidie van de gemeente 

Rotterdam, gebiedscommissie Charlois en 

Stichting Volkskracht. Deze inkomsten dekken 

de voor dit jaar verwachte uitgaven, te weten: 

onkostenvergoeding redactie (20-25%) en 

gastredacteuren (artikelen en illustraties) 

(30-35%), kosten opmaak (10-15%), 

kosten drukwerk (25-30%) en distributie- 

en administratiekosten (samen 5-10%).

© 2018. Artikelen uit Heijplaat Post 

mogen alleen met schriftelijke toe-

stemming van de redactie worden 

overgenomen. De redactie behoudt 

zich het recht voor ingezonden bijdragen in 

te korten of niet te plaatsen.

Vormgeving vanPOOK

Redactie Callio Script & Tekst

Een blad voor en door Heijplaters, bedoeld om wijkbewoners 

onderling, bedrijven en de gemeente Rotterdam te verbinden. 

Verder willen we wijkbewoners informeren over gebieds-

ontwikkeling, bewonersparticipatie en inspraakmogelijkheden, 

algemene voorzieningen en verenigingen. Ook willen we 

studiemogelijkheden, leertrajecten en vacatures in en om 

Heijplaat zichtbaar maken. En ‘last but not least’: de rijke 

geschiedenis van Heijplaat overdragen op nieuwe generaties 

en… samen nieuwe geschiedenis schrijven!

Even voorstellen: wij, de (voor-

lopige) redactie, zijn v.l.n.r

Paul Hendriks, Nicole van 

Rooij, Louike Duran en 

Chantal Diepenheim. 

We wonen tussen de één en 

38 jaar op Heijplaat en/of 

het Quarantaineterrein en 

hebben er veel zin in om dit 

blad samen met jullie te maken.

Met Heijplaat Post willen we iedereen in het dorp aanspreken, 

inspireren, enthousiasmeren en activeren. Daarom zoeken 

we enthousiaste gastredacteuren. Heb je een idee voor een 

artikel of een interview, kan je foto’s of illustraties maken, 

heb je een nieuwtje, agendapunt of wil je een oproep plaatsen? 

Neem dan contact op met de redactie via heijplaatpost@gmail.com. 

We horen graag van je! Jullie bijdragen worden gewaardeerd 

met een kleine vergoeding (volgens vaste regels).

Tot slot willen we Peter Breevoort (mede-initiatiefnemer) en 

onze sponsoren bedanken voor het mogelijk maken van dit blad. 

En natuurlijk gaat onze dank ook uit naar de makers van de vorige 

buurtkrant, Evert van der Schee, Coby van der Schee en Manuela 

Steinwegs, die het dorp in 2017 van het laatste nieuws voorzagen.

Veel leesplezier!

lopige) redactie, zijn v.l.n.r

Paul Hendriks, Nicole van 

Rooij, Louike Duran en 

Chantal Diepenheim. 

VOORWOORD

Hier is-tie dan: 
ons nieuwe wijkblad 
Heijplaat Post! 



Licht in de duisternis
Het was al langere tijd donker tegenover de eerste bushalte 

aan de Courzandseweg. Eric Oskam, van oorsprong elektricien, 

en zijn vriend Aad hebben het initiatief genomen om het kunstwerk 

‘De Lampion’ te renoveren. Zomaar, om iets voor het dorp te 

kunnen betekenen. De lichtjes sprankelen nu weer als vanouds.

De Lampion is in het kader van de internationale expositie FollyDOCK 

in 2007 geïnstalleerd. Het kunstwerk draagt, volgens de Australische 

makers van Studio 505, symbolisch het zaad voor de hernieuwde 

groei van Heijplaat. We hebben er ‘e� e’ op moeten wachten, 

maar dit lijkt nu eindelijk te gebeuren!

Oplevering fase 1 
nieuwbouw in april
Fase 1 van ‘Het Verborgen Geheim’ 

van projectontwikkelaar Van Omme & 

De Groot is in aanbouw en wordt vanaf april 

opgeleverd. Fase 2 is uitverkocht en van fase 3 

zijn nog maar enkele woningen te over. 

In het 2e kwartaal zal fase 4 in verkoop gaan. 

In totaal worden er zo’n 170 nul-op-de-meter 

nieuwbouwwoningen gebouwd. 

Koningsdag
Op Koningsdag (27 april) organi-

seert SV RDM om 11:00 uur Jeugd-

spelen (4 t/m 14 jaar) en om 14:00 uur een 

Zeskamp (vanaf 15 jaar). De gehele dag zijn 

er activiteiten en diverse eetkraampjes op 

het SV RDM terrein. In de avond wordt er in de 

kantine een feestavond gehouden met een DJ. 

Opgeven kan via svrdm1915@gmail.com. 

Activiteitenoverzicht verenigingen Heijplaat

Dag  Wie   Wat  Tijd  Opmerkingen 

9 maart Kinderboerderij de Heij Heemtuin beplanten 10:00-16:00 via NL Doet

14 april Culturele Commissie Openingsevenement 18:00 Sprookjes

27 april SV RDM  Koningsdag Gehele dag zie hierboven

28 april Culturele Commissie 80-jarig bestaan Koepel  19:00 Rondoplein

1 mei Heijkids On Tour Kinderbingo 10:00-12:00 De Huiskamer

12 mei Heijkids On Tour Ouderavond  20:00-22:00 De Huiskamer

26 mei Culturele Commissie Brassband Festijn 19:00 Rondoplein

     

Wijzingen onder voorbehoud. Bezoek de desbetre� ende site en let op de huis-aan-huis folders.

NIEUWS & AGENDA
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OUD

John Koert woont al 65 jaar 
in Heijplaat. Het gezin begon bij oma op 

zolder in de Vestastraat en kreeg uiteindelijk 

één van de witte huisjes in de Letostraat. 

Daar woont John nog steeds, samen met zijn 

broer Dik. Opa en vader werkten bij de RDM, 

maar John heeft 34 jaar als transportplanner bij 

een meubelbedrijf in Delft gewerkt. Nu geniet hij 

van zijn pensioen.

Als 7-jarige jongen heeft John de SS Rotterdam 

van de helling zien lopen (1959). 

Hij herinnert zich dit niet meer, maar 

het bouwen van het schip heeft hij wel in zijn 

slaapkamertje gehoord... 

Het was heel avontuurlijk voor kinderen in 

Heijplaat. Bij de Arie den Toomweg kon je 

heerlijk spelen in de grote opgeslagen 

rioolbuizen. Hij zwierf met zijn twee broers ook 

rond bij het dorpje de Heij, waar het land werd 

opgespoten voor de haven. Hier waren grienden, 

zandvlakten en soms drijfzand: “Mijn ouders 

wisten natuurlijk niet waar we uithingen...” 

De Kolencentrale lag aan het eind van het spoor, 

vlakbij de RDM, en de jongens raapten ‘s winters 

kooltjes bij de rails. “Wij hebben nog jarenlang 

op kolen gestookt, omdat de kolen gratis voor 

het oprapen lagen.” ‘s Zomers zwommen ze 

bij Pier 7, het strandje bij de Waalhaven. 

Toen de GEB-centrale werd gebouwd gingen 

ze zwemmen in ‘de kolk’, de uitstroom van het 

warme koelwater van de centrale. Wijkgebouw 

‘De Kolk’ is hiernaar vernoemd.

De Culturele Commissie

Vanaf 1972 is John actief in de Culturele 

Commissie. Hij beheert Muziekkoepel Prinses 

Beatrix en de faciliteiten voor het Rondoplein, 

samen met andere vrijwilligers. John doet 

het beheer met veel plezier en hoopt dit nog 

lange tijd te kunnen doen. Het verhaal over de 

Culturele Commissie gaat verder op pagina 6.

‘ Kleine ideeën 
 kunnen 
 uitgroeien 
 tot grote 
 gebeurtenissen’

040404



NIEUW&

Marja (46) en Drazen Ilic (48) 
waren op slag verliefd toen ze 
hun hoekhuis op de Courzandseweg 
voor het eerst bezochten. Het huis was 

voorbestemd. In Marja’s toekomstige muziek-

kamer stonden drie beeldjes: een dwarsfl uitist, 

saxofonist en dirigent, precies haar hobby’s!

Drazen komt oorspronkelijk uit Kroatië. Marja 

is opgegroeid in Middelburg. Beiden wonen 

alweer half hun leven in Rotterdam. Hij werkt als 

werkvoorbereider (momenteel op afroep), zij als 

gedragswetenschapper in de jeugdzorg. 

Drazen heeft het afgelopen anderhalf jaar veel 

van de verbouwing uitgevoerd met de hulp van 

zijn vader en neef. Hij heeft een voorliefde voor 

natuurlijke materialen: de muren zijn van leem, 

de witte muurverf is zelf gemengd van kalk. 

Het leven op Heijplaat is voor Marja wel even 

wennen. “Wij woonden in Delfshaven aan een 

drukke straat. Hier groeten de mensen elkaar 

en is het ‘s avonds erg stil.” Drazen maakt 

gemakkelijker contact: hij nodigt buren uit 

voor de BBQ, brengt het groenafval van de 

overbuurman naar de milieustraat en biedt 

mensen bij de bushalte een lift aan naar Slinge. 

Wanneer hij weer tijd heeft, wil hij zijn oude 

hobby oppakken als kinderclown. Marja 

overweegt hem hierbij te ondersteunen 

met verhalen en muziek. Of wil, naast haar 

vrijwilligerswerk bij haar eigen kerk, iets 

voor de school doen.

Hun ideeën voor Heijplaat? “Het zou leuk zijn 

om de bijzondere historie van Heijplaat wat 

meer in het straatbeeld terug te zien komen. 

En een café dat open is in het weekend. Of een 

gezellige markt op het Rondoplein. Naast een 

nieuwe supermarkt natuurlijk.”

‘ Hier groeten
 de mensen   
 elkaar en is 
 het ‘s avonds 
 erg stil’

Wil jij ook in 

Oud & Nieuw? 

Stuur een 

mailtje naar 

de redactie! 0505



De Culturele Commissie is in 1968 ingesteld door de directeur 
van de RDM. Hij gaf de voorzitter van de wijkraad de opdracht 
om samen met de verenigingen een cultureel programma op 
te stellen voor de net gerenoveerde muziekkoepel en de grote 
zaal in Courzand. De RDM betaalde alles. 

De CC organiseerde optredens van o.a. het zangkoor, het Dockyard 

muziekkorps en diverse jazzcombo’s met zangeres. Menige ‘verkering’ 

is bij deze feestjes begonnen... In de jaren 80 werd via de Filmliga zes 

keer per jaar een fi lm vertoond in een zaaltje in de Zaandijkstraat. 

In de Culturele Commissie zaten o.a. Peet Vermeeren, Rody de Jong, 

Willem de Planque en Henk Gennisse. Nies Veldhuis was jarenlang de trouwe 

secretaresse. John verzorgde o.a. de elektra, verlichting en inrichting.

Sportactiviteiten

Naast optredens werden er ook sportactiviteiten georganiseerd. In de 

jaren 70 startte de Heijplaat Loop, die 25 jaar heeft bestaan. De laatste 

3 jaar werd dit gesponsord door Stadshavens (zie foto). Deze activiteit 

was een initiatief van John Koert, die hardlopen als hobby had. 

De Muzikale Avondvierdaagse was ook Johns 

initiatief. Met de RDM-personeelsbus of de boot 

(pont naar Schiemond, de ‘kleppeboot’) gingen 

de lopers naar een locatie, waar het plaatselijke 

muziekkorps de wandeltocht begeleidde. 

Zo wandelden ze o.a. in Delfshaven, Pernis en 

de Rhoonse Grienden.

In strenge winters werd de ijsbaan gemaakt op 

het Rondoplein. Dat gebeurt nu nog. Het idee was 

van Gert Jan de Boer, Herman den Turk en Ronald 

Faling, voor een veilige schaatsbaan dicht bij huis. 

Helaas is er nu al drie jaar geen ijs meer geweest. 

Maar volgens John staat alles ‘s winters in de start-

blokken: zodra het gaat vriezen beginnen ze.

Einde RDM

Toen de RDM ophield te bestaan viel ook de 

sponsoring van de Culturele Commissie weg. 

Het verenigingsleven werd minder en veel 

activiteiten verdwenen, zoals de dansavonden 

in Courzand. Ook de interesse van de mensen 

veranderde. Naar optredens in de muziekkoepel 

kwam nog maar weinig publiek. De zaal van 

Courzand werd eind jaren 80 gesloopt en de 

activiteiten werden aangepast aan de nieuwe 

tijd. Op het Rondoplein worden nu markten en 

wijkfeesten gehouden en het is het vertrek- en 

aankomstpunt van optochten.

De Culturele Commissie heeft tegenwoordig een 

dagelijks bestuur, met Diliana van der Stoep als 

voorzitter en John Koert als secretaris/penning-

meester. Een groep enthousiaste vrijwilligers 

helpt bij de activiteiten. Heb je interesse 

om de commissie te versterken, in het bestuur 

of als vrijwilliger, neem dan contact op via 

cul.com.heijplaat@kpnmail.nl. Je bent van 

harte welkom! 

VERENIGING

De Culturele 
   Commissie

0606



Door Steve Ekel — Op de dag dat een 
zware storm (code rood) over Nederland 
trok, bracht ik een bezoek aan Condor. 
Terwijl van de oudere gebouwen op het 
RDM-terrein wat dakpanelen loskwamen, 
gaf de loods van Condor geen kik.

“Het pand is stevig gebouwd”, grapt de trotse 

Jan Moerkerken, directeur en eigenaar van 

Condor. “We hebben maar liefst 950 heipalen 

van 34 meter en een meter dikke gewapend 

betonnen vloer.”

Als overbuurman weet ik maar al te goed dat er 

veel palen zijn geslagen, maar dat het er zóveel 

waren wist ik niet. Ik ben natuurlijk erg benieuwd 

waarom dat allemaal nodig was en waarom juist 

op deze locatie. 

 

“Wij zagen dat veel bedrijven in de maritieme en 

o� shore sector heel omslachtig te werk moesten 

wanneer zij zware lading moesten vervoeren, 

testen en verpakken. In dit gebouw komt veel 

samen: de hoogte en stevige vloer hebben we 

voor het zware hijswerk, de klimaatbeheersing en 

beveiliging zijn nodig voor bescherming van gevoelige goederen, de kade 

weer voor de aan- en afvoer over het water.”

Wat doet Condor eigenlijk?

“Condor bestaat uit twee onderdelen: Condor Testgewichten en Condor 

Heavy Services. Condor Testgewichten verhuurt nauwkeurige testgewichten 

van 20 kg tot 500 ton. Hier worden meestal kranen mee getest. Ze zijn 

snel en veilig op iedere gewenste locatie te gebruiken, zoals in fabrieken, 

moeilijk te bereiken plekken en o� shore. 

Condor Heavy Services verhuurt de verwarmde werk- en opslagterminal 

van 12.500 m2 aan derden om speciale lading snel en goed te verpakken 

of te bewerken. Onlangs hadden we bijvoorbeeld nog een 90 ton wegende 

scheepsschroef in de loods voor revisie. Aan- en afvoer kan dan meestal 

alleen over water.”

Kan je iets vertellen over de mensen die hier werken?

“We hebben drie technische medewerkers voor de hijswerkzaamheden 

en drie medewerkers op kantoor. Verder hebben we chau� eurs in dienst 

die onze testgewichten vervoeren.” 

Met het bouwen van de loods is een lang gekoesterde wens in vervulling 

gegaan. Jan is trots om gevestigd te zijn op deze historische plek. 

Net als zijn vader en opa is hij een echte ondernemer. Zijn vader 

startte Condor in 1957 in Oud-Charlois. “In de oorlog kwam mijn vader 

al in Courzand. Nu kom ik er ook, maar dan met mijn eigen klanten!”

Condor
 Scheepsbouwweg 61

BEDRIJF

Wilt u uw bedrijf ook
presenteren aan de bewoners

van Heijplaat? Of heeft u passende studiemogelijkheden, leertrajecten of vacatures? 
Tip de redactie!
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al in Courzand. Nu kom ik er ook, maar dan met mijn eigen klanten!”07al in Courzand. Nu kom ik er ook, maar dan met mijn eigen klanten!”
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Een frisse wind 
  door De Klaver

“De afgelopen jaren is er veel ver-

anderd op de basisschool”, vertelt 

Petra van Reeven, adjunct directeur 

en intern begeleider. “Er is een open 

en eerlijke cultuur gecreëerd met de 

leerkrachten en ouders. We willen het 

samen doen en goede communicatie 

vormt daarbij de basis.” Deze nieuwe 

houding sluit naadloos aan op de 

identiteit van de school: naar elkaar 

omkijken. 

Passend onderwijs voor ieder kind

Naast de cultuurverandering is ook de school 

verbouwd en de manier van lesgeven vernieuwd. 

“We hebben digiborden en maken vanaf groep 4 

gebruik van het programma Snappet. Ieder kind 

heeft een eigen tablet met daarop de lesstof. 

Als bepaalde stof te moeilijk of te makkelijk 

is, worden er automatisch extra opdrachten 

gegeven om te oefenen of om het kind extra 

uit te dagen.” De leerkracht kan met het 

programma eenvoudig de ontwikkeling 

Door Nicole van Rooij — Van tablets en techniekles tot excursies en ko�  e-
ochtenden: op basisschool De Klaver is het te vinden. Het 103 jaar oude 
gebouw is dan misschien wel een stukje historisch Heijplaat, maar het 
onderwijs richt zich samen met de ouders en leerlingen op de toekomst.

Een frisse wind 



SCHOOL

Een frisse wind 
  door De Klaver

van het kind bijhouden en waar nodig extra 

aandacht of uitleg geven.

Op deze manier krijgt ieder kind passend 

onderwijs. “We werken met combinatieklassen 

[twee groepen in één klas, red.], dus zelfstandig-

heid is belangrijk”, laat Van Reeven weten. “In de 

klas hangen twee stoplichten, voor iedere groep 

één. Als een groep les krijgt, gaat het stoplicht 

van de andere groep op oranje of rood. Hierdoor 

wordt de leerkracht niet gestoord tijdens de les.” 

En dat is belangrijk, want ook tijdens de lessen 

zelf wordt op de verschillende niveaus van de 

kinderen ingespeeld door de les in drie fasen in 

te delen: van korte uitleg tot extra uitleg. 

Verbreding en verdieping

Naast de reguliere lessen besteedt de school 

ook veel aandacht aan de sociale en maat-

schappelijke ontwikkeling van de kinderen. 

Door middel van onder andere excursies 

maken ze kennis met verschillende culturen, 

het beroepsleven, geschiedenis, kunst en meer. 

Ook het nieuwe vak Techniek sluit hierbij aan: 

de kinderen leren tandwielen, games en robots 

maken, en ontdekken wat ze bijvoorbeeld 

allemaal met windenergie kunnen doen. 

De samenwerking met Shell bij de realisering 

van dit vak, is tekenend voor de lokale 

omgeving waar de school haar verbreding 

en verdieping zoekt.

Partnerschap met ouders

Bij dit brede aanbod worden ook de ouders 

betrokken. “We hebben een partnerschap 

tussen ouder en school”, laat Van Reeven weten. 

Naast de hulp die de school nodig heeft van 

ouders (en andere Heijplaters) bij activiteiten, 

biedt de school de ouders ook hulp en kennis. 

Zo is er iedere maandagochtend een ko�  e-

ochtend waar ouders met elkaar in gesprek 

kunnen over onderwijs en opvoeding. Daarnaast worden 

er soms ook discussiepunten opgevoerd of gastsprekers 

uitgenodigd.

Nieuwe Heijplaters

Van Reeven kijkt uit naar de bewoners van de nieuwe buurt 

en hoopt binnenkort nog meer kinderen op haar school te 

mogen verwelkomen. “We werken samen met Peuter & Co, 

de peuterspeelzaal die ook in ons gebouw zit. Kinderen 

kunnen daar al vanaf twee jaar terecht en kunnen wanneer 

ze vier jaar zijn in een keer doorstromen naar de basisschool.”

Frisse wind

Met de nieuwe cultuur, open communicatie en vernieuwde 

manier van lesgeven waait er een frisse wind door De Klaver. 

De basisschool kan niet langer alleen als een praktische 

optie voor Heijplaters worden gezien, maar zeker ook als 

een inhoudelijk sterke optie. Er wordt aan alle kinderen 

passend onderwijs geboden en ouders worden nauw 

betrokken bij het proces. “Ieder kind is welkom”, benadrukt 

Van Reeven, “en we halen alles uit de kast voor elk kind. 

Dat maakt ons bijzonder!”

kunnen over onderwijs en opvoeding. Daarnaast worden 

0909



Heijplaat Post
De gebiedscommissie en ik, als wijkmanager 

Heijplaat, zijn blij met de komst van Heijplaat 

Post. Communicatie tussen bewoners, 

verenigingen, bedrijven, gemeente en andere 

partners is van belang en moet, zoals ik al tijdens 

meerdere bewonersbijeenkomsten en gesprekken 

in Heijplaat heb gehoord, beter. Heijplaat Post 

heeft naar onze verwachting de potentie om op 

een eigentijdse wijze aan die verbetering van 

de communicatie bij te dragen. Daarom is door 

de gebiedscommissie en -organisatie Charlois 

hiervoor budget ter beschikking gesteld. 

Alvorens dat te doen, is uiteraard gesproken met 

de hoofdredacteur van de in 2017 uitgegeven 

Buurtkrant Heijplaat. Onze waardering dan ook 

niet alleen voor de redactie van Heijplaat Post, 

maar ook voor de redactie van de Buurtkrant 

Heijplaat, voor hun inspanningen voor deze 

wijkperiodiek.

Vooruitblik 
Sinds begin 2018 ben ik wijkmanager Heijplaat. 

Een eigen keuze, met name naar aanleiding van 

allerlei gesprekken met bewoners en vertegen-

woordigers van verenigingen over actuele kwesties, 

zoals het Bestemmingsplan Waal- en Eemhaven, 

het Nieuwe Dorp en de buurtsupermarkt, en uiter-

aard ook over de toekomst. Daarnaast ben ik met 

meerdere verenigingen en stichtingen, zoals de 

Buurtvereniging Heijplaat, De Huiskamer en de 

Kinderboerderij de Heij, in gesprek over waar zij 

nu staan en over de mogelijkheden en kansen 

voor de komende jaren.

In het tweede kwartaal van 2018 worden onder-

werpen als groen en water (buitenruimte) voor 

Heijplaat voor de komende jaren uitgewerkt. 

Dit onder andere vanwege de vervanging van de 

riolering. ‘Groen’ is ook onderdeel van de Samen-

werkingsovereenkomst (SOK2). Meerdere bewo-

ners van Heijplaat hebben in de achterliggende 

jaren al nagedacht over de ontwikkeling van de 

openbare ruimte en plannen gemaakt. Het is van 

belang dat die inspanningen worden meegenomen 

in de uitwerking van deze onderwerpen. In de 

komende maanden wordt ook duidelijk hoe we 

de bewoners hierbij gaan betrekken.

Door Maljaerd 
den Hollander, 

Gebiedsmanager 
Gemeente 

Rotterdam 
Dienstverlening, 

Gebiedsorganisatie 
Charlois.
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Verplaatsing monument Arie den Toom
Onderdeel van het Defi nitieve inrichtingsplan Nieuwe Dorp Fase 1 

is de verplaatsing van het oorlogsmonument van Arie den Toom. 

Het monument wordt in het Henk Huismanplantsoen wat dichter 

naar de Heysekade verplaatst [in verband met de herinrichting 

van de Heysekade, red.]. De toegankelijkheid van het monument 

wordt verbeterd: het pad naar en de bestrating rond het monument 

worden verbreed. 

Ook de plantenbakken worden wat groter. De schets geeft een 

impressie van de nieuwe situatie. De verplaatsing van het monument 

staat los van de overige werkzaamheden in het plantsoen, zoals de 

aanleg van het fi etspad. De Commissie der Gevallenen Heijplaat en 

gemeente zijn nog in gesprek over de verplaatsing, bijvoorbeeld over 

het moment waarop de verplaatsing gerealiseerd wordt. 

Overigens zijn we met de commissie niet alleen over de verplaatsing 

van het monument in gesprek. Het gaat ook over de voorbereiding van 

de herdenking van de gevallenen op 4 mei 2018. Zoals in de Buurtkrant 

Heijplaat van oktober 2017 verwoord is, kan de samenwerking tussen 

gemeente en de commissie beter. Daarover zijn we met elkaar het 

gesprek aangegaan en dat gaan we ook realiseren. 

GEMEENTEBERICHTEN REDACTIE
Hoe staat het met 
onze voorzieningen?
Op 7 februari hadden zich naar schatting 

140 bestaande en toekomstige bewoners 

in De Huiskamer verenigd voor een update 

over de supermarkt en de buitenruimte van 

‘Het Verborgen Geheim’. Een volle bak, waar-

uit de grote betrokkenheid van de bewoners 

bij de herontwikkeling van de wijk blijkt. 

Supermarkt
Nanna van der Zouw, projectmanager 

Stadsontwikkeling van de gemeente 

Rotterdam, legde uit dat de economische 

haalbaarheid van een supermarkt in een 

kleine wijk niet vanzelfsprekend is. Ze zal de 

behoeften van bewoners door middel van 

een enquête in kaart brengen. Verder is de 

gemeente in gesprek met zes ondernemers 

over hun plannen voor een alternatief voor 

de supermarkt en wil hier midden 2018 een 

besluit over nemen.

Basisvoorzieningen zijn noodzakelijk voor 

de samenhang van een dorp. De frustratie 

over eerdere niet nagekomen toezeggingen 

van de gemeente om hierin te investeren, 

was merkbaar aanwezig bij veel bewoners. 

Gaandeweg de avond leek echter het besef 

te ontstaan dat we het samen moeten doen: 

zowel ondernemers, de gemeente, Woonbron, 

Van Omme & De Groot en bewoners. 

Bewoners die hierover willen meedenken, 

worden van harte uitgenodigd zich te 

melden bij de redactie. 
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bedrijven te vestigen die een overgang vormen 

tussen woonwijk en havengebied. Gevolg: 

minder geluid, vrachtverkeer en stof, dus 

minder klachten en een gezondere woon- 

en werkomgeving.

• Risicovolle bedrijven

De Waalhaven wordt geschikt geacht voor

risicovolle bedrijven. Die zitten er al, maar het

havenbedrijf wil door combinatie van bedrijven

en verdichting van locaties het gebied inten-

siever gebruiken. Hierdoor zal het verkeer toe-

nemen. Dus: meer (ook meer risicovolle) bedrijven, 

dichter op elkaar, met meer verkeer. De VWH 

(Vereniging Wijkbewoners Heijplaat) verzoekt 

om meer aandacht voor de veiligheid en om 

een evacuatieplan voor Heijplaat, dat maar 

één toegangsweg heeft.

Na lang wachten werd in september 2016 

de eerste versie, het ontwerpbestemmingsplan, 

gepubliceerd. Het was een heel boekwerk. 

De gemeente organiseerde twee informatie-

avonden, één in De Huiskamer en één in het RDM-

kantoor. Er bleken bij bewoners veel vragen te zijn 

over de overlast van bedrijven en schepen ten 

opzichte van de ontwikkeling van de woonwijk.

Praktijkvoorbeelden milieu

• Veranderlocaties

Op kaart 1 zie je de huidige situatie van

Heijplaat. De wijk is omringd door bedrijven,

waarvan sommige overlast veroorzaken. 

Op kaart 2 staan de ‘veranderlocaties’ aan-

gegeven in lichtgeel. Deze terreinen rondom 

het dorp komen vrij. Hier ligt nu de kans om 

kaart 1

Wij houden van de haven en de bedrijvigheid en zijn er ook ook trots op. 
Haven en woonwijk moeten in harmonie met elkaar kunnen bestaan. 
Juist daarom zijn de afspraken voor de komende tien jaar, in het 
bestemmingsplan, zo belangrijk voor ons.

Bestemmingsplan 
Eem-Waalhaven
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bestemmingsplan

• Geluid

Als gevolg van plaatsing van containerover-

slag- en o� shorebedrijven kreeg Heijplaat te 

maken met ‘laagfrequent geluid’. Zware tonen 

zorgen voor meetrillen van puien en ruimtes 

in huizen. Dit geluid bestond niet in geluids-

rapporten.

De zienswijze: bewoners geven hun mening

Je kan binnen 6 weken bezwaar maken tegen 

het plan d.m.v. een zienswijze. De gemeente 

Rotterdam reageert schriftelijk op alle zienswijzen 

tegelijk. Daarna is de laatste mogelijkheid voor 

inspraak de hoorzitting over het plan van raads-

commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duur-

zaamheid (EHMD). 

Het ontwerpbestemmingsplan werd door bewoners 

grondig bestudeerd. Dat was een heleboel huis-

werk... De VWH diende een zienswijze in, gebaseerd 

op de informatie van de bewoners. Vanuit de vm. 

Quarantaine-Inrichting werden ook twee ziens-

wijzen ingediend, betre� ende de handhaving 

van de bedrijfswoningen, de culturele functie en 

de bescherming van het groene karakter en het 

strandje. De zienswijzen en de teksten van de 

hoorzitting zijn na te lezen op www.heijplaat.com.

Reactie gemeente en hoorzitting

In totaal dienden 37 partijen een zienswijze in. 

Op 19 december 2017 reageerde de gemeente 

met het voorstel voor ‘vaststelling van het bestemmingsplan’. Vertegen-

woordigers van de VWH en het Quarantaineterrein spraken in op de hoor-

zitting van raadscommissie EHMD van 24 januari jl. De commissieleden stelden 

hierover vragen aan de aanwezige ambtenaren die het plan maakten. 

Het tweede deel van de vergadering, met reactie van wethouder Visser, is 

gefi lmd en kan je bekijken op www.rotterdam.nl. Hierop volgen nog meer 

vergaderingen tot aan vaststelling van het bestemmingsplan. Bestemmings-

plan Eem-Waalhaven, MER rapport en bijlagen staan op www.rotterdam.nl.

Wat hebben we gewonnen?

Al dit werk is niet voor niets geweest. Op de volgende punten zijn 

we gehoord:

• Door de rapportage van bewoners is het onderdeel geluid nog niet 

 opgenomen in het bestemmingsplan. Er wordt apart onderzoek 

 naar gedaan, dat moet leiden tot nieuwe regelgeving.

• Het historisch tuindorp, het RDM-terrein en de vm. Quarantaine-

 Inrichting worden voorgedragen als beschermd stadsgezicht.

• Suggesties over de plaatsing van bedrijven op de veranderlocaties 

 worden overwogen. De problemen met verkeersdoorstroming en 

 treinverkeer zijn meer zichtbaar.

• De wateroverlast wordt erkend. Voor water- en groenbeheer in 

 het dorp komt een integraal plan.

• De functies van het Quarantaineterrein worden uitgebreid naar 

 culturele functie en (natuur)educatie.

De raadscommissie is nu beter geïnformeerd over de problematiek van 

Heijplaat en neemt onze zienswijze serieus. Het is nu aan de gemeenteraad 

om de wijzigingsvoorstellen te beoordelen en het bestemmingsplan vast 

te stellen. De datum daarvan is nog niet bekend. 

We houden je op de hoogte.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan worden de gebruiks- 

en bouwmogelijkheden vastgelegd voor 

tien jaar. Het is een juridisch bindend document. 

Gemeenten zijn verplicht te beschikken over 

actuele bestemmingsplannen. De voorbereiding 

van het bestemmingsplan is een taak van 

burgemeester en wethouders, de vaststelling 

is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Heijplaat ligt middenin het plangebied van 

het bestemmingsplan Eem-Waalhaven. 

Ieder besluit heeft een direct e� ect op de 

situatie van het dorp.

Bestemmingsplan 
Eem-Waalhaven

kaart 2
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ADRESSEN

Hieronder enkele handige 
gegevens. Heeft u aanvullingen of 
opmerkingen? Mail dan a.u.b. de 
redactie: heijplaatpost@gmail.com

Gemeente Rotterdam
Tel. 14 010 voor afspraken, vragen, 
klachten en meldingen

Alarmnummer 
Tel. 112

Politie 
Tel. 0900 - 8844

DCMR
Tel. 0888 - 333 555 
www.dcmr.nl

Woonbron
Spreekuur Wijkpost Heijplaat
ma. t/m do. van 9:00 - 9:30
Streefkerkstraat 16
Tel. 088 - 966 00 00
www.woonbron.nl

Dierenambulance 
Tel. 010 - 415 56 66

Storing waterleiding Evides 
Tel. 0900 - 0787 (dag / nacht)

Gas- en stroomstoringen 
Tel. 0800 - 9009 (dag / nacht)

Ruilpunt / Kinderboerderij
Oostbroekweg 15
www.ruilpuntheijplaat.nl
www.facebook.com/  
KinderboerderijDeHeij

Bibliobus
Elke woensdag van 15:00 tot 
17:00 uur in de Neptunusstraat.

Reistijden Openbaar Vervoer
Tel. 9292
www.9292.nl

Waterbus
www.waterbus.nl 
voor tijden en tarieven

Watertaxi
www.watertaxirotterdam.nl
voor tijden en tarieven

De Huiskamer
De Huiskamer heeft de functie 
van informatiecentrum over 
zaken als duurzaamheid en 
ontwikkeling nieuw dorp en 
inlooppunt voor bewoners en 
bezoekers van Heijplaat.

Heijsekade 1
3089 TE Rotterdam
Tel. 010 - 341 44 16 
www.facebook.com/
huiskamer.heijplaat

Spreekuur Politie
Elke eerste dinsdag van de maand 
om 11.00 uur in De Huiskamer.

Hotspot Hutspot Heijprak
Elke donderdag en vrijdag, 
meer info en reserveren via 
www.hotspothutspot.nl

Stichting Heyse Bazar
Heysekade 4
Tel. 010 - 785 38 09

RDM Kantine
Tel. 010 - 429 18 34 
www.rdmkantine.nl

Café Restaurant Courzand
Courzandseweg 40
Tel. 010 – 429 70 90
www.courzand.nl

Muziekvereniging Dockyard
www.muziekverenigingdockyard.nu

Apotheek Dorpsweg
Locatie Heijplaat
Victorieuxstraat 80
Tel. 010 - 481 41 97

Bloedprikken
Starlab Apotheek Dorpsweg
Locatie Heijplaat
Victorieuxstraat 80
Elke woensdag van 
08:15 – 09:00 uur bloedafname 
en aanleveren materiaal.

Huisartsen op Heijplaat
Er is momenteel geen huisarts op 
Heijplaat. Wel is er een huisarts 
uit Charlois die een dagdeel naar 
Heijplaat komt. Graag eerst tele-
fonisch een afspraak maken om 
langs te komen.

Dinsdagochtend vanaf 11:00 uur
Dokter C.A.G. M. Van der Pas
Zegenstraat 64 B
Tel. 010 - 429 39 11

Buiten dit dagdeel om zult u naar 
een locatie in Rotterdam Charlois 
moeten reizen:

Overige huisartsen in de buurt
Huisartsenpraktijk Sönmezer
Roerdomplaan 8
Tel. 010 - 481 40 13

Huisartsenpraktijk H.A. Bruijns
Roerdomplaan 8
Tel. 010 - 481 29 74

Pleinwegpraktijk
Locatie Pleinweg 116-D
of locatie Carnissesingel 51
Tel. 010 - 481 14 04

Dierenarts Pieter de Jong
De bus staat iedere woensdag 
van 19:30 tot 20:00 uur in de 
Neptunusstraat.

Buurtvereniging Heijplaat (BVH)
Courzandseweg 51
Tel. 06 - 290 281 24

SV RDM (voetbal)
Arie den Toomweg 40
www.svrdm.nl

WIK Heijplaat (turn & gym)
Corydastraat 41
Tel. 010 – 429 57 32
www.wikheijplaat.nl

Heijplaat op internet
• heijplaat.com
• heijplaatonline.wordpress.com
• facebook.com/HeijplaatOnline

ONDERNEMER

Waar geef je les?

Ik geef iedere dinsdag van 14:00-15:00 uur les in het Huis van de Wijk 

aan de Courzandseweg én van 17:30-18:30 uur in de Parasite op 

het Quarantaineterrein. Hiernaast geef ik wekelijks yogalessen aan 

9 groepen op 7 andere locaties in Rotterdam en organiseer ik beach 

yoga en yogareizen in de Franse Champagne Ardennen.

Waar volgde je je opleiding en welke vorm van yoga beoefen je?

Bij Integrale Yoga Nederland heb ik vele docentopleidingen en 

specialisaties gevolgd. Ik geef les in Integrale Yoga, een volledige 

yoga waarin alle elementen van de traditionele yoga zijn terug 

te vinden. De lessen bestaan uit een aantal vaste elementen: 

Hatha Yoga (lichaamsoefeningen), ademhalingsoefeningen, 

ontspanning, concentratie en meditatie. 

Hoe ben je met yoga in contact gekomen?

In 2000 ben ik begonnen met Raja Yoga (meditatie) en begin 2009 

ben ik gestart met Integrale yogalessen. Toen ik een week later totaal 

onverwacht werd ontslagen en in een langdurig arbeidsconfl ict terecht 

kwam, bleken de yogalessen mijn redding te zijn. Hierdoor kwam ik 

weer ‘thuis bij mezelf’, vond ik innerlijke rust, ontspanning en nieuwe 

energie. Deze ervaring heeft mijn leven totaal veranderd en dat wilde 

ik graag doorgeven. Ik ben direct de docentenopleidingen gaan volgen 

en in september 2009 gestart met mijn eerste yogagroep.

Moet je lenig zijn om yoga te beoefenen?

Nee hoor, deze yoga vraagt geen voorkennis of fysieke lenigheid en is 

voor iedereen geschikt. In mijn groepen zijn er leerlingen van 18 tot 83 jaar! 

Waar kunnen belangstellenden zich aanmelden?

Bij Yoga Heijplaat van 14:00-15:00 uur is nog 

voldoende ruimte voor extra deelnemers: 

iedereen is van harte welkom! Aanmelden kan 

via e-mail (pascale@bewustzen.nl) of tele-

fonisch (06-18425473). Kijk op de website 

www.bewustzen.nl voor meer informatie.

Yoga op Heijplaat 
Door Coby van der Schee — Sinds het voorjaar van 2017 geeft 
yogadocente Pascale van der Gaag yogalessen op Heijplaat.
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COLUMNBERICHTEN

SpookGoed eten voor iedereen!
Leren koken 

en mee-eten? 

Hotspot Hutspot 

zoekt koks van 

10 t/m 18 jaar.

Samen maken we een gezond 3-gangen 

menu voor € 8,00 in het restaurant in 

De Huiskamer. Elke donderdag en vrijdag van-

af 15:30 uur. De koks eten gratis mee! Gasten 

reserveren via www.hotspothutspot.nl.

Groene vingers opgelet!
Door verhuizingen en het wegvallen 

van de schooltuin zijn er drie volks-

tuinen vrijgekomen. 

Huurprijzen tussen € 200 en € 350 per jaar.

Meer informatie:

Volkstuin Vereniging Heijplaat, 

Rondolaan 76, 3089 JG Rotterdam 

Secretariaat: v.t.v.heijplaat@hotmail.com

Doe jij ook mee met de fi lm?
Acteurs gezocht, 

klein en groot!

Vanaf maart 

2018 starten 

de fi lmopnames 

weer voor ‘het Geheim van Heijplaat’: 

een tv-serie van en met Heijplaters, 

voor de lokale tv. Proefopnames te zien 

op www.stichtingkunsteiland.nl. 

Bewoners gezocht voor hoofd- en bijrollen. 

Contact: kunsteiland@qiportal.nl of 

bel Louike Duran 010 - 223 29 23. 

“ Na een diner in het onlangs verbouwde Café Restaurant 

Courzand, bleven mijn buurman Jan-Willem en ik 

buiten nog wat nakeuvelen. Toen zagen we het. Een wit 

spook zweefde langs en lichtte wit op in het schijnsel van een 

lantaarnpaal. “Een kerkuil”, zei ik verrast. Jan-Willem keek 

verbaasd. Scherp luisterend naar ritselende muizen in het gras 

vloog de vogel richting de RDM-campus. We zagen de uil niet 

meer terug. Het was een vreemde gewaarwording. 

Geloof het of niet, maar dit was niet de eerste kerkuil van 

Heijplaat. In februari 2017 zag Harm Goslink enkele avonden 

op rij een kerkuil op het Quarantaineterrein. Hij vermoedde 

dat de uil uit een van de gebouwen kwam. De vogel zat op 

een paaltje en speurde naar muizen. In het schijnsel van de 

koplampen was de kerkuil prachtig te zien. 

 

Wat zoekt een kerkuil op Heijplaat? Sinds 2007 broeden 

kerkuilen weer in de polders van de Albrandswaard. 

De meeste oude boerenschuren lijken er inmiddels bewoond. 

De schrille kreten en het akelig gesis zijn er overal te horen. 

Jonge kerkuilen verlaten de ouderlijke schuur en zwerven rond 

tot zij een eigen stek vinden. Heijplaat is dan niet zo ver weg. 

Er is genoeg te eten. Ik trof het afgelopen jaar drie soorten 

muizen aan op Heijplaat: de bosmuis, de veldmuis en de 

huismuis. Daarnaast is ook de huisspitsmuis van de partij. 

Dat is geen muis, maar dat maakt voor een kerkuil niet uit. 

Naast de gebouwen van de Quarantaine staan er ook 

opslagloodsen om je overdag in te verschuilen. En wie weet. 

Misschien spookt het in een oude kerk.  

André de Baerdemaeker is ecoloog bij 
Bureau Stadsnatuur (onderdeel van 
Natuurhistorisch Museum Rotterdam), 
én trotse Heijplater. Speciaal voor 
Heijplaat Post beschrijft hij de natuur 
op en rond Heijplaat. Volg André op 
Twitter via @DeBaerd.

Ook een bericht plaatsen? 
Mail de redactie! 015015



Kinderpagina
door basisschool De Klaver Heijplaat

Heijplaters op het IFFR
Op 25 januari was het zover: Heijplaters ging op het IFFR (Inter-
national Film Festival Rotterdam) in première! De documentaire 
van Mirjam Marks toont de vriendschap tussen vijf vrienden die 
op Heijplaat wonen: Hilson, David, Yash, Emre en Max. Allen (ex-)
leerlingen van De Klaver. De korte fi lm is gemaakt in het kader 
van de serie Mensjesrechten van de EO/IKONdocs. In deze serie 
worden echte verhalen aan kinderrechten gekoppeld.

“Heijplaat heeft een oer-Hollandse setting, maar heeft qua 
bewoners een hele moderne samenstelling. Dat maakt het 
een bijzondere omgeving”, vertelt Marks. Deze tegenstelling is 
ook terug te zien in het verhaal over de vrienden. “Ze hebben 
ieder een andere achtergrond, maar zijn allemaal gewoon in 
Nederland geboren. De kinderen zelf zien meer overeen-
komsten dan verschillen.” En dat is precies het punt dat ze 
met de fi lm wil benadrukken: “Het is een heel positief beeld 
over vriendschap. Wij [volwassenen, red.] kunnen nog veel 
van kinderen leren; zij gaan gewoon op hun gevoel af.”

Heijplaters wordt zondag 11 maart om 19:25 uur op NPO 3 uitgezonden 

en is daarna terug te kijken via NPO Gemist en Zapp Echt Gebeurd 

(www.zapp.nl/zapp-echt-gebeurd).

van de serie Mensjesrechten van de EO/IKONdocs. In deze serie 

een bijzondere omgeving”, vertelt Marks. Deze tegenstelling is 

“Ik vond het leuk om met mijn vrienden in de fi lm Heijplaters 

te spelen. In de fi lm is te zien dat onze vriendschap heel hecht 

is. Er wordt veel verteld over Heijplaat. Hopelijk wordt Heijplaat 

door de fi lm wat bekender en komen er meer nieuwe mensen 

wonen.” (Emre, groep 8)

“Ik vond het heel leuk om in de documentaire te spelen, omdat we veel plezier hadden met elkaar. Eerst dacht ik dat de fi lm niet zo leuk werd, maar daarna had ik de trailer gezien en toen vond ik hem echt leuk. We gingen samen naar de première. Daarna moesten we het podium op en ging het publiek vragen aan ons stellen en heel veel mensen stelden vragen die over mijn YouTube kanaal gingen.” (Hilson, groep 8)


