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Colofon Aan dit vierde nummer hebben meegewerkt 

(in alfabetische volgorde): André de Baerdemaeker, 

Hannah Beljaars-Frederiks, Peter Blokdijk, 

Liza Brasker-Fens, Edu Calicher (fotografi e), 

Chantal Diepenheim, Louike Duran, Liset ’t Hart, 

Paul Hendriks, Arjan Hoefnagels, Rob Lampen (foto-

archief), Van Omme en de Groot, Peuterschool 

Peuter & Co, Delilah Pourier, John de Roode, 

Maurice S., Herman den Turk (agenda), Jint Wuite 

en Yvonne van der Waal.

Verantwoording

Heijplaat Post is fi nancieel mogelijk 

gemaakt door onze subsidiegevers, 

sponsoren en advertentie-inkomsten. 

Wij hebben de volgende uitgaven gedaan: 

onkostenvergoeding redactie (22%) en gastredacteuren 

(26%), kosten opmaak (14%), kosten drukwerk (35%) 

en distributie- en administratiekosten (3%).

Contact heijplaatpost@gmail.com

Foto omslag Locatie van de nieuwe rotonde 

Waalhavenweg / Courzandseweg

Vormgeving vanPOOK

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door de 

VWH (Vereniging Wijkbewoners Heijplaat) en onder-

staande sponsoren. 

Heijplaat ligt midden tussen industrie en haven. Naast de 

karakteristieke bebouwing van het ‘oude dorp’, maakt dit 

ons uniek en kleurrijk. Ontstaan vanuit de scheepswerf RDM, 

waar nog velen met weemoed aan terugdenken. 

Ondertussen is het RDM-terrein uit haar as herrezen en biedt 

plek aan diverse opleidingen, innovatieve ondernemers en hippe 

evenementen. Met meer ‘reuring’ als gevolg: historische panden 

zijn opgeknapt, de beplanting is vernieuwd, studenten geven 

een nieuwe impuls en de waterbus zorgt voor een regelmatige 

verbinding met het centrum. 

Soms leidt het tot (top)drukte: begin oktober wist de Harbour Run 

5000 deelnemers te trekken; de Innovation Expo zelfs 7000! 

Twee prachtevenementen, 

waar geïnteresseerden uit 

binnen- en buitenland voor 

naar Heijplaat kwamen. Laten 

we niet alleen de (tijdelijke) 

parkeerproblemen zien, maar 

ook hartstikke trots zijn op 

geslaagde vernieuwingen!

Natuurlijk dienen industrie en 

haven rekening te houden met bewoners, net als andersom. 

Bewonersparticipatie is een belangrijk middel om hiertoe 

gehoord te worden. Deze uitgave bevat een terugblik op 

de VWH (Vereniging Wijkbewoners Heijplaat) en wat dit voor 

het dorp betekend heeft. Ook besteden we aandacht aan 

een nieuw initiatief om onze bewonersbelangen te behartigen 

en ons woon-, werk- en leefklimaat te verbeteren. Wat een groot 

aantal positieve reacties hebben we hierop mogen ontvangen! 

Als laatste willen we redactielid Nicole de Rooij en columnist 

André de Baerdemaeker, die beiden HEIJPLAAT POST verlaten, 

hartelijk bedanken. Nicole voor haar warmte, bescheidenheid 

en redactionele kennis. André om zijn kleurrijke kijkjes in het 

verrassend rijke dierenleven op Heijplaat.

Veel leesplezier!

VOORWOORD

Trots op ons dorp



NIEUWS & AGENDA

Activiteitenoverzicht verenigingen Heijplaat

Dag  Wie  Wat  Tijd  Opmerkingen

15-12 SV RDM Kerstklaverjassen 20.00 - svRDM

22-12 Ineke van Dam Winterfair 16.00-22.00 Letostraat

12-01 SV RDM Klaverjasmarathon 20.00 - svRDM

Wijzingen onder voorbehoud. Bezoek de desbetre� ende site en let op de huis-aan-huis folders. 
Meld activiteiten voor de volgende uitgave uiterlijk 31 januari aan via activiteiten.heijplaatpost@gmail.com.

Masterplan 
Buitenruimte 
in wording

Tijdens een tweede bewonersavond in oktober, waar ook de 

burgemeester aanwezig was, heeft Buro B+B haar plannen 

gepresenteerd voor de Buitenruimte. Via het HEIJPLAAT van toen 

(de historische ontwikkeling) en het HEIJPLAAT van nu (de vraag-

stukken ten aanzien van de buitenruimte) is een beeld geschetst 

van een mogelijk HEIJPLAAT van de toekomst met uitgangs-

punten en schetsvoorstellen. De verwachting is dat het plan 

eind november wordt ingediend bij de gemeente. Hierna kan 

de gebiedscommissie hier nog op reageren.

We hebben weer tijd
Na jaren van zeuren, bellen en schrijven is het eindelijk 

zo ver: de klok van de Elimkerk doet het weer! 

Met dank aan de gemeente Rotterdam en klokken-

gieterij Koninklijke Eijsbouts..

Leegstaande 
hennepkwekerij 
ontdekt

Spelende kinderen hebben op 

16 oktober jl. een niet meer in 

gebruik zijnde hennepkwekerij 

ontdekt. Middenin het dorp: onder de 

brug die de Heysekade verbindt met 

de Scheepsbouwweg (vlakbij Condor).

Mooie opbrengst 
collecte
Heijplaters hebben in oktober €492,33 

gedoneerd aan de Nederlandse Brandwonden 

Stichting tijdens de collecte. Een mooi bedrag. 

Davidster
Nieuw aan het recentelijk door de burge-

meester onthulde oorlogsmonument is de 

Davidster. Deze is 

ter herinnering aan 

de ca. 1500 Joodse 

vluchtelingen die 

tussen november 

1938 en november 

1939 korte of langere 

tijd verbleven in de 

Quarantaine-inrichting. Zo’n 7% hiervan 

zijn alsnog omgekomen in de Duitse ver-

nietigingskampen. De Davidster is gemaakt 

door de kunstenaar Aloysius van Saus.
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OUD

Vier op 
   een rij door Liset ’t Hart

Nelly en haar man ‘Jan de Schipper’ 
voeren met hun motorschip ‘Neljo’ 
vaak langs Heijplaat. Ook deden ze er 

boodschappen bij supermarkt Koster, maakten 

er een praatje en voelden zich snel thuis. 

Van het één kwam het ander.

In 1986 besloot het gezin, met dochter Joyce, 

het net opgeleverde Karapad 3 te betrekken. 

Omdat Nelly en Jan vaak op de vaart waren, 

pasten ‘opa Piet en oma Mies’ dan thuis op 

Joyce. Oma Mies vond het dorp erg gezellig. 

Toen in 1995 Karapad 9 leeg kwam, verhuisden 

ook zij naar Heijplaat. 

In 2009 kwam ook Joyce met haar man Shariq op het Karapad 

wonen. Haar huisje op de Dir. de Gelderstraat werd gesloopt. 

Karapad 1 was het enige ‘vrije’ huis. Niet veel later werd Riyoni 

geboren. Vier generaties op een rij!

De fi jnste plek op Heijplaat? Joyce en Riyoni vinden het strandje 

helemaal geweldig. “Ik woon hier mijn hele leven, maar ben 

blij dat ik nog steeds zie hoe bijzonder Heijplaat is”. Voor Opa 

Piet is dat de automobielclub RODAC. Sinds in 2012 zijn vrouw 

Mies overleed, heeft hij hier veel tijd doorgebracht. Eerst kijken 

en helpen, toen zelf aan de slag met Mercedes oldtimers. 

Nu sleutelt hij niet meer, maar staat anderen bij met zijn 

kennis. “Kan je ook vermelden dat ik één van mijn twee 

Mercedes oldtimers wil verkopen? Je weet maar nooit”. 

Nelly houdt van heel Heijplaat en is heel blij dat de sfeer en 

de saamhorigheid op het dorp de laatste jaren verbetert. 

Gelukkig maar, want dat is altijd een belangrijk onderdeel 

van het leven op Heijplaat geweest. Het dorp verdient het!

04



NIEUW&

Wil jij ook in 
Oud & Nieuw? 

Stuur een 
mailtje naar 
de redactie!

Marian, geboren in Hoek van Holland, groeide op in 
Rotterdam Noord, de oude buurt van haar ouders, 
waar nog veel familie woonde. Marian heeft mooie herin-

neringen aan die buurt, zij konden vrij buiten spelen. Hun huis was klein, 

maar het gevoel van vrijheid en met elkaar zijn was heel anders, heel 

intens! Marian woonde daarna in Charlois, Vreewijk en in Spijkenisse, 

waar dochter Lindsay opgroeide.

Marian startte als 'tweedekanser' met een studie maatschappelijk werk 

op de Sociale Academie Rotterdam (SAR). Daarnaast was zij secretaris 

van de Academie Raad en werkte ook korte tijd in Spanje. Na haar studie 

werkte zij bij de studentenadministratie van de SAR en op haar 40ste 

groeide zij door naar docent. Op haar 56ste behaalde Marian nog haar 

master diploma. Sinds 1,5 jaar is zij gepensioneerd en klaar met lesgeven, 

begeleiden en hulpverlener zijn.

Marian is graag creatief bezig, met schilderen en met ontwerpen, van 

kleding tot tuinen. Haar eigen tuin heeft een Caraïbisch tintje. Zij heeft 

twee honden uit Spanje, een poes vanwege de muizen en een aquarium. 

In 2008, tijdens een feest van de Hogeschool Rotterdam op het RDM-

terrein, ging Marian mee met een rondleiding door Heijplaat. Zij was 

meteen verliefd! Na een jaar kon zij een huis 

kopen op de Rondolaan. Zij is hier heel gelukkig. 

Haar moeder vond het vreselijk dat zij naar 

Heijplaat verhuisde, omdat Marian vlakbij haar 

woonde. Haar buurvrouw had op Heijplaat 

gewoond en zei dat daar niets te beleven viel. 

Marian dacht zelf; "Het zal toch wel meevallen?".

Wel valt haar op dat mensen soms negatief op 

elkaar reageren. Toen zij een bericht op Heijplaat 

Online postte over een reisgids van '90 plaatsen 

in Nederland die je zeker moet bezoeken, waar-

onder Heijplaat ' was de respons op dit bericht 

negatief. 

Marian zegt; Heijplaat is een dorp waar wij 

als Heijplaters trots op moeten zijn en dat we 

moeten behouden. Er zitten hier zoveel culturen 

bij elkaar. Laten we er iets van proberen te 

maken met z'n allen! 

Marian zou graag zien dat het Rondoplein een 

nieuwe inrichting krijgt, zodat het weer een ont-

moetingsplek kan worden voor alle bewoners van 

Heijplaat! Zij wil hier graag aan meewerken.

Haar levensmotto is: vrijheid en gelijkheid voor 

iedereen, maar niet ten koste van een ander. 

' Ik heb heel 
 veel gedaan 
 in mijn leven'
 door Delilah Pourie
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Puk: de nieuwe 
vriend van Bram

Sinds kort gaat onze 
2-jarige Bram naar de 

peuterschool van Peuter 
en Co op Heijplaat.

Puk en Bram

door Liza Brasker-Fens - Voor de zomervakantie zijn 

we al op welkomstgesprek geweest bij juf Carleen en 

Juf Merle. Bram heeft meteen alle speelhoeken verkend. 

Ook heeft hij kennisgemaakt met Puk: de leidraad voor 

het programma dat dagelijks gedraaid wordt met een 

thema per periode. 

Taalvaardigheid, ritme en de ruimte voor ieder kind 

om in het eigen tempo te ontwikkelen staan centraal 

in het programma. Een ander doel van de peuterschool 

is de kinderen spelenderwijs voorbereiden op groep 1. 

Er wordt nauw samengewerkt met basisschool de Klaver. 

Ook spelen de kinderen regelmatig samen. Op deze 

manier is de overstap naar groep 1 niet groot en voelt 

vertrouwd.

Eindelijk was het zover! Een spannend moment voor 

Bram, maar ook voor mama. Met zijn rugzak, gevuld 

met fruit, drinken en gymschoenen, stapte hij het lokaal 

binnen. Nadat hij de ju� en een handje had gegeven, 

gymschoenen aan had getrokken 

en de tas in de bak stond, mocht 

hij spelen tot de les begon. 

De dag begint altijd in een 

grote kring. Dan worden de 

activiteiten van het dagdeel 

aan de kinderen verteld en 

visueel gemaakt met de dag-

kaarten. Bram is gestart op 

Dino-dinsdag. Er worden veel 

liedjes gezongen, zoals het dagen van de week-liedje. 

De ju� en stimuleren de kinderen om elkaar te helpen. 

Op deze manier leren de kinderen van elkaar en 

wordt de zelfstandigheid vergroot. 

gymschoenen aan had getrokken 

en de tas in de bak stond, mocht 
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SCHOOL

Er zijn regelmatig ouder & kind activiteiten, 

waarbij ouders / verzorgers een deel van 

het dagdeel mee mogen draaien in het 

programma. Een leuke manier om een 

indruk te krijgen. De eerste drie maanden 

worden gezien als ‘wenperiode’. Hierop 

volgt een wengesprek, waar de voortgang 

wordt besproken. Vervolgens worden 

er tien-minuten gesprekken gevoerd. 

De ju� en nemen de tijd om al onze 

vragen te beantwoorden.

Bram gaat met plezier naar ‘school’ en 

komt moe maar voldaan thuis. De auto in 

de klas vindt hij het mooist: 

die blijft maar stuk gaan en 

moet gerepareerd worden. 

Hij vertelt graag over de 

gymlessen en het buiten 

spelen. Ik ben vooral erg blij 

met het opruimliedje wat hij 

geleerd heeft: “Opruimen... 

niet spelen...” en dan alle 

speelgoed netjes terugzetten. 

Het werkt thuis ook. Nou ja, 

meestal dan .

Wanneer u informatie 

wilt over de peuter-

school Peuter en Co 

op Heijplaat, kunt u 

telefonisch contact 

opnemen met 

Juf Carleen of 

Juf Merle op 

010 - 303 94 82

of de website 

www.peuterenco.nl 

bezoeken.

Ieder kind een vliegende start. Dat is wat

De Rotterdamse Peuterschool wil. Kinderen

van 2 tot 4 jaar mogen tot vier keer per

week komen spelen en leren. Ze spelen en

leren niet alleen: ze zingen, dansen,

springen, lezen, praten, vallen en staan

weer op.

 

In kleine groepen werken onze deskundige

en enthousiaste pedagogisch medewerkers

aan de ontwikkeling van uw peuter.

Taal, rekenen, de sociaal-emotionele

ontwikkeling, motoriek en gezondheid…

alles komt aan bod. Maar bovenal is het

belangrijk dat uw peuter een fi jne tijd heeft

en spelenderwijs leert.

 

De peuterschool werkt nauw samen met 

groep 1 en 2 van basisschool De Klaver bij 

u in de buurt. Zo maken we de overstap 

van peuterschool naar basisschool 

zo klein mogelijk!

Informatie
Wilt u eens komen kijken hoe leuk het op

onze locatie is? Dat kan natuurlijk!

U kunt gewoon eens binnenlopen 

op onze locatie, zonder afspraak.

Wilt u eerst wat meer informatie?

Bel dan gerust met onze afdeling

Planning & Plaatsing 

op 010 – 477 10 09.

Het begint op 
de Rotterdamse Peuterschool

De peuterschool werkt nauw samen met 

groep 1 en 2 van basisschool De Klaver bij 

u in de buurt. Zo maken we de overstap 

van peuterschool naar basisschool 

Wilt u eens komen kijken hoe leuk het op

onze locatie is? Dat kan natuurlijk!

U kunt gewoon eens binnenlopen 

op onze locatie, zonder afspraak.

Wilt u eerst wat meer informatie?

Bel dan gerust met onze afdeling

www.derotterdamsepeuterschool.nl

De beste voorbereiding op de basisschool

Puk, Juf Carleen en Juf Merle



Promotie 
voor 
haven én 
Heijplaat
Harbour Run 2018, zondag 7 oktober j.l.

07.00 Voor uw verslaggever klinkt de 

wekker een stuk vroeger dan 

gebruikelijk. Vandaag start ik (Peter - redactielid) 

om kwart over twaalf namelijk met de Harbour Run. 

Tien kilometer hardlopen en 25 havengerelateerde 

hindernissen om te slechten. Appeltje eitje zou je 

denken. Niet voor mij. Serieus hardlopen deed ik 

40 jaar geleden én 50 kilo lichter. Toch ga ik er voor. 

Als je sportief bent én in de haven werkt, dan is de 

Harbour Run hét event. 

11.00 Klinknagelstraat. Verzamelen op 

het RDM-terrein. Teamgenoten 

druppelen binnen, onder wie mijn oud-buurvrouw, 

die voor de zoveelste keer meedoet. Deze maal in 

gezelschap van zoonlief, mijn oude buurjongetje. 

Inmiddels atleet, zo te zien. Kauwend op een banaan 

schat ik mijn kansen in. 

12.15 Scheepsbouwplein. Na een 

massale warming up, klinkt 

het startschot. Daar gaat-ie! 

12.17 De loods van Franklin 
O� shore doemt op. Binnen 

ruikt het naar olie en metaal. De haven 

van vroeger! Na een eerste obstakel ren 

ik even later de loods van Condor binnen. 

Geroutineerd klauter ik over een stapel 

testgewichten. 

12.45 Eemhavenweg. 
Mijn ademhaling is toch 

iets zwaarder dan normaal. Gelukkig zorgt 

een groepje 'nieuwbouw' Heijplaters voor 

de eerste aanmoedigingen. Vol moed zet 

ik aan.

12.50 Arie den Toomweg. 
Na het voetbalveld van 

SV RDM is de splitsing. Linksaf de route 08



EVENEMENTEN

voor het parcours van 6 kilometer, rechtsaf voor 10. 

En hoewel het toch niet meevalt, sla ik rechtsaf. 

13.05 Bunschotenweg. Dit deel van het 

parcours valt zwaar. Containers 

moeten worden beklommen en omzeild. Langzaam 

valt het team uiteen. Samen met de zoon van de 

buuf ren ik verder. 

13.35 Rondolaan. Na een slopend stuk 

door het grint langs het spoor ben 

ik hem ineens kwijt. Ter hoogte van het oude politie-

bureau klinkt applaus. Ik zet door.

13.40 Rondoplein. Het einde komt in 

zicht. Ook hier weer applaus, aan-

moedigingen én hindernissen. Altijd maar die hinder-

nissen! Gelukkig zijn er dorpsgenoten. De altijd aan-

wezige en immer actieve vrijwilligers, verkleed als 

matroos of kapitein. Deze sfeer, in dit unieke decor 

van de muziektent en de geveltjes van de Letostraat: 

het zorgt voor een broodnodige boost. Verderop in de 

Vestastraat hangt een buurvrouw uit het slaap-

kamerraam. “Nog een klein stukkie”, roept ze mij toe.

13.44 RDM-kade. Op het RDM-terrein 

staat het publiek rijen dik. Buiten 

adem strompel ik over de fi nish. Na een zoen van 

vrouw en dochter waggel ik met ingehouden trots 

naar het verzamelpunt. Verbaasd zie ik daar hoe mijn 

buurjongen een sigaret opsteekt. Even later biecht 

hij doodleuk op dat hij zich in heeft gehouden omdat 

hij nog een voetbalwedstrijd moet spelen bij SV RDM. 

Mijn mond valt open! Hij heeft de Harbour Run als 

opwarmertje gebruikt! Dat plaatst mijn eigen pres-

tatie direct in perspectief. 

Ik troost mij met de gedachte dat ik de haven én 

Heijplaat nu eens van een andere kant mocht bekijken 

en beleven. Net als duizenden andere niet-Heijplaters. 

En dat is zeker de moeite waard geweest! 

'Nog een klein stukkie!' op het Rondoplein
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Nieuws uit 
  de haven

Proef 
geluidmetingen
Het Havenbedrijf onderzoekt of langdurige 

geluidmetingen een middel kunnen zijn 

om een betrouwbaar en objectief beeld 

te vormen van de wisselwerking tussen 

de bedrijvigheid in de haven en de woon-

omgeving. Hiertoe zullen begin 2019 enkele 

geluidmeters worden geïnstalleerd langs 

de Rondolaan, Courzandseweg en de 

Heijsekade. De meters blijven ongeveer 

een jaar hangen. 

Nadat de geluidmeters zijn geïnstalleerd, 

zullen de meetresultaten doorlopend 

worden onderzocht op eenduidigheid, 

betrouwbaarheid en bruikbaarheid. 

Na afl oop wordt de proef geëvalueerd.

Herinrichting 
Waalhaven Pier 5/6
De komende tijd zal op Pier 5/6 een herinrichting plaatsvinden. Een aantal 

bedrijven vertrekt naar terreinen elders in haven, waardoor Uniport en 

Metaal Transport hun terrein op Pier 5/6 kunnen optimaliseren. Uniport is 

een terminal-operator die containers laadt, lost en opslaat van met name 

short sea-schepen, die langs de kust van Europa varen. Metaal Transport 

verzorgt op- en overslag van non-ferro metalen (aluminium, koper, nikkel, 

zink e.d.) en staal. 

Onderdeel van de herinrichting is dat Metaal Transport een nieuw 

kantoor en loods zal bouwen. Het terrein zal net zoals het huidige 

terrein afgeschermd worden door een muur. Deze muur zal geluid-

reductie geven om zo het leefklimaat in Heijplaat te verbeteren. 

Het terminalkantoor en de opslagloods zullen zoveel mogelijk energie-

neutraal worden, o.a. door zonnepanelen op het dak van de opslag-

loods te plaatsen. Er zal ook een opstelplaats voor vrachtwagens op 

het terrein komen, zodat de Droogdokweg niet geblokkeerd wordt 

door wachtende vrachtwagens. Op deze opstelplaats is het niet 

mogelijk dat chau� eurs daar buiten openingstijden van het bedrijf, 

dus ’s nachts of in het weekend, blijven staan. 

Op het terrein van Uniport zullen 

de veranderingen bestaan uit het 

uitbreiden van het export stack (volle 

i.p.v. lege containers). Tevens zullen 

er maatregelen worden genomen 

voor geluidreductie door het plaatsen 

van een wand van lege containers.

De spooraansluiting naar Pier 5/6 zal 

worden opgeknapt en de Droogdokweg 

zal worden voorzien van een bewaakte 

spoorwegovergang met lichten. 

De verwachting is dat hier één à 

twee treinen per week gaan rijden. 

Het Havenbedrijf zal tevens de 

kade renoveren.

GEBIEDSONTWIKKELING

  de haven

GEBIEDSONTWIKKELING

door Arjan Hoefnagels, Havenbedrijf
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Terugblik Innovation Expo

EVENEMENTEN

Organisatie
door Arjan Hoefnagels, Havenbedrijf

Op 4 oktober j.l. vond op RDM de tweejaarlijkse 

Innovation Expo plaats. Tijdens dit evenement 

ontmoetten bedrijfsleven, kennisinstellingen, 

maatschappelijke organisaties en overheden 

elkaar. Doel is de onderlinge samenwerking op 

het gebied van innovatie te stimuleren om zo 

doorbraken te realiseren van idee tot product, 

opschaling en verkoop. En hiermee bij te dragen 

aan de maatschappelijke uitdagingen waar we 

in ons land en in de wereld voor staan. 

Het evenement trok 7000 andere bezoekers 

uit binnen- en buitenland, waaronder ministers 

en staatsecretarissen. Het evenement was 

hiermee een groot succes.

Helaas hebben veel bewoners en bedrijven 

in Heijplaat en omgeving die dag grote 

parkeeroverlast ervaren. Tijdens de voor-

bereidingen heeft de organisatie rekening 

gehouden met de beperkt beschikbare 

parkeerplekken op RDM. Zo is 85% van de 

bezoekers met de waterbus, Spido of OV 

gekomen. Toch kwamen nog veel bezoekers 

met de auto. Hierdoor liepen parkeerterreinen 

en de straten van Heijplaat snel (over)vol. 

Hierop is gelijk actie ondernomen en zijn er 

parkeerplaatsen geopend in de Waalhaven.

Dit misgaan is door alle betrokken partijen 

geëvalueerd en van de gemaakte fouten 

is geleerd. Zo worden er procedures aan-

gescherpt en wordt nog beter nagedacht 

over alternatieven voor de toekomst. 

Namens alle betrokkenen excuus voor 

de overlast. We doen ons best om dit in 

de toe-komst te voorkomen.

Een bezoeker
Ik (Chantal - redactielid) ben opgeleid tot productontwerper, 

heb een passie voor Heijplaat én het milieu. Hoe mooi kan het zijn 

wanneer je, in je eigen wijk, een toonaangevend evenement kan 

bezoeken vol studenten en ondernemers met slimme uitvindingen? 

Natuurlijk was ik erbij op 4 oktober, en met mij verschillende 

andere Heijplaters. Om een idee te geven wat er zoal getoond 

werd, een paar voorbeelden van wat ik gezien heb:

Vega vlees
Studenten van de Universiteit 

Wageningen demonstreerden 

hoe je een mengsel van soja en 

gluten eruit kan laten zien als 

biefstuk of kip. Smaakje(s) erbij, 

en je hebt een aantrekkelijk 

vegetarisch alternatief voor vlees. Mede-investeerder de Vegetarische 

Slager kan deze technologie mogelijk gebruiken voor haar producten.

Milieuvriendelijke 
batterij
We zitten volop in de energie-

transitie van olie en gas naar 

wind-, water- en zonnekracht 

als energiebronnen. Alles om 

klimaatopwarming te beperken. 

Om de opgewerkte energie beter te benutten, willen we dit graag 

eenvoudig en veilig opslaan. Aquabattery heeft een batterij uitgevonden, 

die energie in water en keukenzout opslaat. Hoe cool is dat?

PET-recycling zonder 
kwaliteitsverlies
PET is een plastic dat veel wordt 

gebruikt voor verpakkingen, 

kleding en tapijten. We hebben 

in ons vorige uitgave aandacht 

besteed aan SUEZ, die PET-

fl essen scheidt voor recycling. Ioniqua heeft een proces ontwikkeld om 

PET-afval te recyclen zonder kwaliteitsverlies. Dit laatste is heel bijzon-

der. De proe� abriek staat op het RDM-terrein; hun eerste 10.000 kg 

fabriek is pasgeleden geopend in Geleen. Daar word ik blij van!011011
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De Politiepost: 
een metamorfose 

We waren nieuwsgierig en zijn die avond gelijk 

naar Heijplaat gereden. Nou, eigenlijk zijn wij er 

twee keer voorbijgereden, want de Politiepost 

stond verscholen achter de grote bomen en 

verwilderde voortuin. Toen wij hem eindelijk 

gevonden hadden, waren wij gelijk onder de 

indruk. Wat een gaaf pand en er staat nog 

echt ‘Politiepost’ op. We gluurden naar binnen ‘Politiepost’ op. We gluurden naar binnen ‘Politiepost’

en zagen een glimp van de hal met de oude 

tegeltjes en een kamer met lambrisering 

en een mooie houten vloer. Nog geen drie 

maanden later waren wij de trotse eigenaren 

van de Politiepost. 

100 jaar geleden is de Politiepost ontworpen 

door de architect Walter Dahlen, destijds 

gemeente architect voor Rotterdam. Hij heeft 

in diezelfde periode de zeevaartschool aan 

de Pieter de Hoochweg en de HBS aan de 

Bergsingel ontworpen. De architectuurstijl van 

de Politiepost heeft iets weg van de Amster-

damse school. In Rotterdam wordt natuurlijk 

gesproken over een andere architectuurstijl 

en ziet men gelijkenissen met de architec-

tuurstijl Rationalisme. In 1919 werd gestart met 

de bouw van de Politiepost door het bouwbedrijf 

'Van der Vorm', nu 'VORM'. Dit was hun eerste 

bouwklus.

door Hannah Beljaars-Frederiks - Zeven jaar 
geleden vonden wij de Politiepost van Heijplaat 
ergens op een site voor bijzondere gebouwen die 
te koop stonden. Precies waar we naar op zoek 
waren! Niet een standaard gebouw vol met orna-
menten, maar een gebouw met een verhaal. 
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ARCHITECTUUR

Voor ons was de Politiepost ook onze eerste 

bouwklus. Toen wij de politiepost begin 2012 

kochten, wisten we dat er veel opgeknapt moest 

worden. Het pand was uitgeleefd en de tuin 

was overwoekerd. Het opknappen hebben wij 

stap voor stap gedaan. Bij elke stap hebben 

wij gekeken naar wat de beste oplossing was, 

zodat het karakter van het pand behouden 

bleef, maar ook dat het pand comfortabeler 

werd. Hiervoor hebben wij niet alleen naar 

bestaande technieken gekeken. Zo hebben wij 

nieuwe materialen toegepast voor de isolatie en 

hebben wij installaties aangebracht die energie 

opwekken en opslaan. 

Inmiddels zijn wij klaar met de grote verbou-

wingen en is het onderhoud bijgewerkt. De 

indeling van de Politiepost is uniek en is niet 

gewijzigd. De cellen zijn er nog steeds en je kunt 

er nog steeds ‘zitten’, want één van de cellen is 

het toilet. De oude lockers zijn terug te vinden 

in de garderobe. De stal werd van een koude, 

natte en mu� e ruimte omgetoverd tot een 

energiezuinige werkplaats. De stal heeft een 

enorm groot raam. Toen deze net was geplaatst 

werd er s’avonds bij ons aangebeld. “Hannah, de 

deuren van de stal staan nog open, moet je die 

niet dicht doen?” De woonkamer, het voormalige 

kantoor, is nu een mooie open ruimte met een 

mooie lichtinval. 

Het opknappen van de Politiepost was een leuk 

project. De post is weer zichtbaar op Heijplaat en 

wij zijn er trots op dat wij de Politiepost ons thuis 

mogen noemen. 

'Eén van de cellen 
is het toilet'

013



BEDRIJF

In het kantoor aan de rivier ontmoet ik Ilse van der Pols-

Wortelboer, mede-eigenaar en operationeel manager 

van het familiebedrijf, dat al vanaf de start op Heijplaat is 

gevestigd. Ilse werkt sinds 2004 in de zaak. Zij had nooit 

het plan om in het familiebedrijf te komen, maar nu zou 

ze niet anders willen. 

Haar grootvader Gerardus Johannes Wortelboer begon 

in de jaren 50 bij de Waalhaven kwaliteitsbouten te 

verkopen. Toen zoon Ruud in het bedrijf kwam breidden 

zij uit met ankers en ankerkettingen. Sindsdien is 

Wortelboer gegroeid tot een internationale leverancier 

voor ankers en onderdelen, voor commerciële scheep-

vaart, o� shore tot jachten. Op het terrein ligt 7 miljoen 

kilo aan ankers en ketting in voorraad. Als een vrachtschip 

in Spanje 's ochtends een anker van 11 ton bestelt, kan 

dat bij Wortelboer dezelfde dag nog op transport. 

Wortelboer werkt zoveel mogelijk samen met lokale 

bedrijven. Ilse zou nog graag collega's krijgen uit Heijplaat 

op de twee vacatures die open staan. We nemen buiten 

afscheid en ik rijd door het bijzondere stalen landschap 

de poort uit.

Aan het eind van de Quarantaineweg rijd ik door de poort 
van Wortelboer. Uitgespreid over het terrein liggen ankers 
en kettingen in alle maten, een prachtig gezicht. 

Verankerd 
op Heijplaat

Wortelboer Ankers & Kettingen 
is op zoek naar een fulltime 
loodsmedewerker. 
Voor werkzaamheden zoals: 

• Controleren van vrachtbrieven

• Goederen op juiste locatie neerleggen

• Voorraadregistratie bijhouden

• Orders gereed leggen

• Montage aan boord van schepen 

Functie-eisen:

• Nederlands zeer goed

• Engels goed 

• In bezit van rijbewijs B/

 heftruckcertifi caat/VCA 

Wij bieden aan:

Een afwisselende job, uitzicht op vast 

dienstverband en goede secundaire 

arbeidsvoorwaarden. Graag reageren via: 

ilse@wortelboer.nl
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Heijplaat is ons dorp. Wij kennen zijn 
pracht, historie en karakter. Door de 
ligging midden in de haven vergeet je 
bijna dat het een wijk van Rotterdam 
is. Het verschil met de rest van Charlois 
is groot. Reden genoeg om op te komen 
voor onze belangen.

Knokken 
voor het 
dorp door Nicole van Rooij 

en Louike Duran 



Bewonersparticipatie van vroeger tot nu; 
Wijkraad voor Heijplaat
Op 6 november 1947 werd de Wijkraad voor Heijplaat opge-

richt. Bewoners konden indertijd alleen onderdeel van de 

raad worden als zij bij een politieke partij waren aangesloten. 

Het was een fulltime baan met veel (gemeentelijk) overleg. 

Gelukkig kon de werklast worden verdeeld: ieder lid had een 

eigen specialisatie en was daarbinnen op de hoogte van de 

actuele ontwikkelingen en onderwerpen. Op die manier lukte 

het de Wijkraad om op alle lopende zaken goed te reageren.

Toen de stad in 1993 in deelgemeentes werd verdeeld werden 

de wijkraden opgeheven. Heijplaat werd ingedeeld bij 

deelgemeente Charlois. De Wijkraad besloot vanaf 1994 als 

blijvende vertegenwoordiging een wijkbestuur voor Heijplaat 

in te stellen: de Vereniging van Wijkbewoners, de VWH. 

De jaren '80 en '90 waren roerige tijden. De inkrimping en 

voortdurende reorganisaties bij de RDM zorgden voor onrust 

en onzekerheid en eindigde met faillissement in 1983. 

De dreiging van de sloop van het dorp kwam daar nog 

bovenop. De wijkraad voerde met veel bewoners met 

succes actie voor het voortbestaan van Heijplaat. 

Vereniging van Wijkbewoners
De VWH had in tegenstelling tot de vroegere Wijkraad 

alleen een adviserende rol, maar had een netwerk van 

contacten binnen de gemeente, zowel bestuurlijk als politiek. 

Hierdoor was de communicatie onderling redelijk e� ectief. 

Niet alleen de door de RDM opgebouwde gemeenschap 

veranderde, maar ook de industrie om het dorp heen. 

De containeroverslag kwam op en zorgde voor een snelle 

toename van zwaar vrachtverkeer. De doorstart van de 

RDM als RDM Technology mislukte. Het RDM-terrein, 

het kloppende hart van Heijplaat, kwam leeg te staan. 

Het gebied verpauperde.

Herontwikkeling van Heijplaat
Vanaf 2004 kreeg het gebied een nieuwe impuls. Woonbron 

plande renovatie en nieuwbouw in Heijplaat. Bewoners en 

ondernemers werden uitgenodigd voor brainstormsessies. 

Het Havenbedrijf begon met de renovatie van het RDM-

terrein met de oprichting van Stadshavens B.V. 

De professionals en bewoners uit Heijplaat leverden in 

wisselende samenstelling visies voor de gebiedsontwikkeling. 

Het eerste was Plan Kolibri van de VvE Heijplaat (2005), 

gevolgd door Plan Groot Heijplaat van Heijplaat Werf (2010). 

Heijplaat werd in 2010 benoemd als pilotwijk voor duurzaam-

heid. Daar werden IKS-gelden voor beschikbaar gesteld. 

In verband met de gebiedsontwikkeling werd er een Samen-

werkingsovereenkomst opgesteld tussen gemeente Rotter-

dam, Deelgemeente Charlois, Havenbedrijf en Woonbron, 

SOK 1. Vervolgens werd in SOK 2 de VWH als o�  ciële 

bewonersvertegenwoordiging opgenomen. Daarnaast 

startte Heijplaat Vitaal: een informele klankbordgroep 

waarin ideeën over de gebiedsontwikkeling van Heijplaat 

met bewoners werden gedeeld. 

Het afsprakenkader van de SOK werd door de VWH als 

uitgangspunt gebruikt voor voorstellen voor duurzame 

ontwikkeling. In 2014 bleek dat de praktijk taaier is dan de 

theorie. Constante wisseling in vertegenwoordigers in de SOK 

zorgde voor gebrek aan kennisoverdracht en vertraagde de 

voortgang. Bij de bouw van de loods van Condor in 2012 bleek 

de bewonersparticipatie ook in de praktijk niet te werken, 

zoals werd geconstateerd door de gemeenteraad. 
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2014. Stagnatie en veranderingen
In 2014 bleek dat de IKS-gelden voornamelijk besteed waren 

aan externe partners en gemeentelijke diensten. Woonbron 

besloot geen nieuwbouw in Heijplaat te kunnen realiseren, 

waardoor de herontwikkeling weer vertraagd werd. Gemeente 

Rotterdam moest de bouwopdracht overnemen. 

In 2014 publiceerde de VWH de gebiedsvisie 'Groot Heijplaat, 

een duurzame verandering naar 2035', waarin alle aspecten 

voor ontwikkeling van een Duurzaam Heijplaat werden 

toegelicht. Uit de reacties binnen de gemeente bleek dat de 

VWH ver voor de troepen uitliep. Behalve veel complimenten 

voor het rapport bleef vervolg in de praktijk achter. Wel werd 

met de IKS-gelden de Huiskamer ingericht, Hotspot Hutspot 

naar Heijplaat gehaald en de buitenruimte (Groenkleed) voor 

een deel ontwikkeld.

Einde VWH
Per 2016 werden de subsidies aan de wijkbewonersvere-

nigingen opgeheven. Hierdoor moest de VWH het kantoor, 

incl. groot archief, sluiten. De leden van het bestuur waren 

moegestreden door alle tegenslag en nieuwe aanwas bleef 

uit. De VWH besloot tot ophe�  ng, om hiermee een belangrijk 

signaal van onvrede te geven naar de externe partijen, 

met de hoop dat er door bewoners nieuwe initiatieven 

zouden worden ontwikkeld en er weer een betere samen-

werking met Gemeente, Havenbedrijf en Woonbron zou 

ontstaan.

Wat we hebben bereikt
Ondanks vele tegenslagen heeft de 

bewonersvertegenwoordiging ook 

veel bereikt voor het dorp. 

Voortbestaan; In 1989-1990 is de sloop 

van Heijplaat voorkomen door samen-

werking van de Wijkraad en de Vere-

niging van Huurders Heijplaat. 

Zij schakelden juristen in en bewoners 

demonstreerden wekenlang voor het 

stadhuis. Anders hadden wij hier nu 

niet eens gewoond ! 

Milieu; De ligging van de schepen in de 

Waalhaven is aangepast ivm. geluidsoverlast, 

evenals de toewijzing van bedrijfsterreinen. 

De herhaalde rapportage over de geluids-

e� ecten is nu serieus onderwerp van onderzoek. 

De aanleg van een 50-km. ontsluitingsweg van 

de RDM dwars door het dorp is voorkomen en het 

snelverkeer op de Eemhavenweg is gestopt. 

Monumenten; De hoogbouw op het RDM-terrein 

is beperkt. Tuindorp Heijplaat is samen met 

RDM-terrein en de voormalige Quarantaine- 

Inrichting in 2018 beschermd stadsgezicht 

geworden. 

De gebiedsvisies van Heijplaat zijn achteraf door 

de professionals als inspiratie gebruikt voor de 

herontwikkeling, o.a. voor het groenplan en het 

waterbeheer. 

Dit alles is het resultaat van de langdurige 

en gemotiveerde inspanning van bewoners.

Het blijft belangrijk dat bewoners als gelijk-

waardige partij gehoord worden bij zaken die 

hun wijk betre� en en dat zij tastbare invloed 

op beleid kunnen uitoefenen, Het nieuwe initia-

tief voor belangenbehartiging van woonwijk 

Heijplaat is een nieuw begin. Het is tijd om het 

werk van de VWH voort te zetten. We moeten 

blijven knokken voor ons dorp! Doe je mee ?

Heijplaters op het stadhuis

VERENIGING
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VERENIGING

Een nieuw begin? 

Jazeker!

Wij vinden het belangrijk dat we als bewoners 
onze krachten bundelen. Om beter samen te 
werken met - en invloed uit te oefenen op 
externe instanties, zoals gemeente, havenbedrijf 
en industrie. Om zo onze bewonersbelangen te 
behartigen en ons woon-, werk- en leefklimaat 
te verbeteren. Om het stokje van de VWH, 
die dit vele jaren met veel betrokkenheid en 
dossierkennis heeft gedaan, over te nemen.

Op 27 september en 16 oktober zijn twee bij-

eenkomsten gehouden om dit te onderzoeken. 

In totaal waren zo’n 20 betrokken bewoners 

én de gebiedscommissie aanwezig. Hieruit 

hebben we 4 personen ‘zo gek gekregen’ om 

zich beschikbaar te stellen voor het Algemeen 

Bestuur en 4 als zgn. Thematrekkers.

Hierna hebben we jullie allemaal aangeschre-

ven, via de post en Facebook, om te peilen of 

ook jullie het belangrijk vinden om onze krachten 

te bundelen. De uitkomst was overweldigend: 

135 huishoudens ofwel 20% hebben hier 

positief op gereageerd! Ook hebben meer dan 

30 bewoners zich aangemeld om een actieve rol te willen spelen. 

Door mee te denken, verbindingen te leggen, hand- en spandiensten 

te leveren of ‘de kar te trekken’ als Thematrekker over een onderwerp, 

wat je na aan het hart ligt. Geen ‘lullers’, maar ‘poetsers’. Daar houden 

we van!

We gaan dus door! De komende maanden zullen we ons organiseren. 

Door fi nanciering veilig te stellen, een stichting op te richten, onze 

denk- en werkkracht te bundelen en jullie te betrekken via HEIJPLAAT 

POST en HEIJPLAAT Online (website, Facebook, Instagram, Twitter). 

We nodigen iedereen uit om volger te worden van www.facebook.com/

HeijplaatOnline. Om actueel nieuws te kunnen volgen. Onszelf van 

nieuwtjes te voorzien via HeijplaatOnline@gmail.com en jullie meningen 

te delen via online peilingen.

Carina Berwald woont 

haar hele leven op 

Heijplaat. Ze is juriste 

en zeer betrokken bij 

het dorp, heeft divers 

vrijwilligerswerk gedaan 

en is actief beheerder 

van Heijplaat Online.

Bibi Weeke woont 3 jaar 

op Heijplaat. Ze heeft 

een gezin met 2 kinderen 

(Coen en Daan). Ze werkt 

als vloermanager bij 

Kookpunt. Ze ontmoet 

graag nieuwe mensen 

en voelt zich betrokken 

bij de leefbaarheid van 

Heijplaat.

Peter Breevoort werkt 

vanaf 2000 op Heijplaat 

als ondernemer in de 

culturele sector. Sinds 

2010 woont hij er ook 

samen. Peter is actief 

geweest in de VWH en 

is tijdelijk bestuurslid 

bij de oprichting.

Chantal Diepenheim 

woont 5 jaar op Heijplaat. 

Ze voelt zich er welkom 

en thuis. Ze is getrouwd 

met Maurice en is zzp-

er (interim manager, 

bedrijfsadviseur). 

Ze vindt het vooral 

belangrijk dat we 

gehoord worden!

20% van alle huis- 

houdens hebben 

de enquête ingevuld, 

de uitkomst was over-

weldigend. 135 huis-

houdens ofwel 20% 

hebben hier positief 

op gereageerd!

Onderwerpen die we 

belangrijk vinden, zijn: 

Voorzieningen (18%), 

Overlast (16%), 

Buitenruimte (14%), 

Jeugd (13%), 

Verkeer (12%), 

Verbinding (10%), 

Ouderen (9%) en 

Gebouwde Ruimte (6%).

Het Algemeen Bestuur in oprichting stelt zich hier graag kort aan jullie voor: Enquête
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HISTORIE

Het is 27 september 2016. 
Met ferme stappen beent 
John de Roode (1956) café-
restaurant Courzand binnen. 
Een ochtend vol vergaderen 
en bellen met klanten heeft 
voor een stevige trek gezorgd. 
Het is stil in de ooit zo popu-
laire havenkroeg.

De langzame teloorgang van het 

etablissement gaat John aan het hart. 

Zijn ouders ontmoette elkaar hier aan 

de bar. Het verklaart voor een belangrijk 

deel John's band met Courzand. 

Eigenlijk kun je stellen dat zonder 

Courzand hij er niet zou zijn geweest.

Na een korte groet van de kastelein 

zoekt John een tafeltje uit en bestelt 

een uitsmijter. Wachtend op zijn lunch 

dwalen zijn gedachten af naar vroeger. 

Koud veertien jaar ontmoette hij hier de 

koppelbazen uit de haven, die hem zijn 

eerste baantje als oliejongen op een 

bunkerboot van Calpam bezorgden. 

Even later werkt John zijn uitsmijter 

gulzig naar binnen. Starend door het 

raam valt zijn oog op nog zo´n plek uit 

zijn jeugd. Schuin tegenover Courzand 

zat de snackbar van Van der Steen. 

Op zijn 17e al scheurde John er op zijn 

Harley naar toe voor een patatje met 

én om de blits te maken voor de 

meiden van Heijplaat.

Kauwend op een laatste hap kijkt 

John op zijn horloge. Schafttijd is 

voorbij. Als eigenaar van de Roodhart-

groep word je natuurlijk geacht het 

juiste voorbeeld te geven. Die instelling 

heeft hem geen windeieren gelegd. 

In 1982 startte hij een bedrijf in het 

repareren van pompen en turbines en 

in 1996 verhuist hij naar, hoe kan het 

ook anders, het R.D.M. terrein. 

“Wil jij dat schip nog steeds kopen?”, 

klinkt het plots naast John. Naast hem 

staat Marco, één van de eigenaren 

van Courzand. Ondanks John's over-

peinzingen weet hij direct waarover 

Marco het heeft. 'De Alkmaar', het 

modelschip dat al een eeuw staat te 

pronken in Courzand. Als verzamelaar 

van scheepsmodellen weet John 

dit scheepvaartrelikwie op waarde 

te schatten. De vooroorlogse R.D.M. 

directie nam de Alkmaar als pronkstuk 

mee op handelsmissies. Jaar in jaar 

uit had John een bod op het schip 

uitgebracht en verhoogd. Zonder succes. 

Nu was zijn kans daar. “Natuurlijk wil ik 

hem hebben, maar waarom doen jullie 

hem weg?” Kort vertelt Marco over de 

fi nanciële problemen. “… en eigenlijk 

staat de hele zaak te koop!” 

Die boodschap slaat in als een bom. 

Lang nadenken over dit aanbod 

hoeft hij niet. “Laten we dat ook maar 

doen dan!”, fl apt John er direct uit... 

De Alkmaar is eindelijk van hem en 

Courzand; die heeft hij er als bonus bij!

HISTORIE

Hoe 'de Alkmaar' Courzand redde
 John de Roode (midden) krijgt de sleutel 
 van Courzand overhandigt. Op de achter-
 grond ‘de Alkmaar’.
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Bedrijven rondom ons dorp 

beschikken over AED’s. Bewoners 

niet. Voor mij reden om contact te 

zoeken met diverse wethouders, 

de burgemeester en andere 

verantwoordelijken binnen de 

gemeente Rotterdam. 

Uiteindelijk heb ik, met dank aan 

de Hartstichting en gemeente 

Rotterdam, twee publieke AED’s 

voor Heijplaat kunnen regelen. Eén 

AED hangt bij SV RDM, Arie Den 

Toomweg 40. Deze AED is 24/7 

voor iedereen bereikbaar vanaf de 

buitenzijde, nabij de hoofdingang. 

Een goede locatie voor de tweede 

AED wordt nog gezocht. Ik ben 

HARTstikke trots op dit resultaat!

Bel bij een noodgeval 112. 

Burgerhulpverleners die op dat 

moment aanwezig zijn in ons 

dorp worden hierna automatisch 

gealarmeerd wanneer het een 

(potentiele) hartstilstand betreft. 

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd 

welkom. Meer algemene infor-

matie, instructies over de AED 

en hoe je jezelf als burger-hulp-

verlener kan aanmelden is te 

vinden via www.hartstichting.nl en 

www.hartslagnu.nl. Via de laatste 

site is ook een handige app te 

downloaden. Hiermee worden de 

burgerhulpverleners geinformeerd, 

waar het noodgeval is, waar de 

dichtstbijzijnde AED zich bevindt en 

wie welke taak dient uit te voeren. 

door Van Omme & de Groot - De nieuw-

bouwwijk Het Verborgen Geheim op Heijplaat 

gaat zich al écht vormen. De eerste bewoners 

van fase 1 hebben afgelopen voorjaar hun 

intrek genomen in hun nieuwe huis. De bouw 

van de tweede en derde fase is in volle gang. 

Deze woningen worden naar verwachting in het 

tweede kwartaal van 2019 opgeleverd. Fase 4 is 

momenteel in verkoop. Binnenkort volgt fase 5.

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

gebouwd. Allemaal zonder gasaansluiting en 

volledig nul-op-de-meter. Dit betekent dat je 

huis net zoveel energie opwekt als verbruikt. 

HARTstikke nodig

Het Verborgen Geheim groeit

door Maurice S. - De Hartstichting en 
de gemeente Rotterdam willen van 
heel Rotterdam één 6-minutenzone 
maken. Een 6-minutenzone is een 
gebied waarin voldoende AED’s (Auto-
matische Externe Defi brillators) en 
burgerhulpverleners zijn. Zo kunnen 
slachto� ers van een hartstilstand 
binnen 6 minuten hulp krijgen. 
Elke week krijgen 300 mensen in 
Nederland een hartstilstand.

NIEUWS
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Ik ben Meissie, bijna 3 jaar, en 

een hele lieve kroelste� ord. Ik 

ben gek van onze kater Mattie, 

die al wat ouder is, en die ik elke 

dag was, vooral zijn oren vind 

ik lekker. Ik hou van balletjes 

gooien, vooral in de zomer op 

het strandje. Mijn liefste snack 

is oude kaas en een appeltje.

Ik ben Lola, al 14 jaar oud, en 

woon nu al 6 jaar bij mijn baassie. 

Ik hou van slapen en lekker rollen 

in het gras. Als het zomer is, hou 

ik van lekker pootje baden op 

het strandje hier.

PS: ik ben een Amerikaanse 

bulldog.

Ik ben Henk, vroeger Henkie. 

Ik ben een Engelse Springer 

Spaniel van 18 maanden. Ik zit vol 

energie, en ik vind het geweldig 

om achter een bal aan te rennen, 

wild op te jagen, en natuurlijk 

eten, knu� elen en slapen.

Ik ben Bleu: 5 jaar oud. Ik ben 

een kruising Rottweiler / 

Bordeaux dog. Ik ben trouw en 

eigenwijs. Ik hou van stenen en 

balletjes, en lekker langs het 

spoor lopen en ben gek van 

koekjes en lekkere hapjes.

  Hond & 
 baas quiz!

PUZZEL

Meissie

Ik ben Eric, 54 jaar en woon al 

14 jaar op Heijplaat, waar ik het 

erg naar mijn zin heb. Ik werk 

sinds januari bij Energy Floors op 

de Directiekade, dus kan lekker 

lopend naar mijn werk. Mijn passie 

is DJ’n en electronica.Eric

Hoi, ik ben Kyona, ik ben 30 jaar. 

Geboren en getogen op Heijplaat. 

En woon met veel plezier op het 

dorp. Mijn hobby’s zijn knutselen 

en de honden.

Kyona

Ik ben Mariska, ben 45 jaar oud, 

en woon al 16 jaar op Heijplaat. 

Mijn hobby’s zijn lekker eten, fi lms, 

lezen en wandelen met mijn hond.

Mariska

Hoi ik ben Christa, ik ben 54 jaar, 

ik heb 4 zoons waar ik super trots 

op ben en oma van een kleinzoon: 

wat wil je nog meer! Ik hou van 

lekker eten en gezelligheid. En een 

beetje frutselen in en om het huis.
Christa

Lola

Henk

Bleu koekjes en lekkere hapjes.

Antwoorden: Eric + Meissie, Kyona + Lola, Mariska + Henk, Christa + Bleu.
Welke hond hoort bij welk baasje? 
De antwoorden vind je onderaan in het bot. 
door Yvonne van der Waal

021021021



ADRESSEN

Hieronder enkele handige gegevens. 
Heeft u opmerkingen of aan-
vullingen? 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
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

Dierenarts Pieter de Jong
De bus staat iedere woensdag 
van 19.30 tot 20.00 uur in de 
Neptunusstraat.

Buurtvereniging Heijplaat (BVH)
O.a. ouderengym, linedance, 
naailes, klaverjassen en bingo. 
Kijk op Facebook (BVH Buurt-
vereniging Heijplaat) voor meer 
informatie.

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

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

Biljart
In de Huiskamer

Darten
Iedere vrijdagavond darten 
bij svRDM. Meer informatie via
www.svrdm.nl
  
Het Zeekadetkorps Rotterdam
www.zkkrotterdam.nl

Yoga Mind Your Mind
Pascale van der Gaag 
pascale@bewustzen.nl

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

ONDERNEMER

Tijd voor jezelf

022022

door Jint Wuite - Van buiten lijkt het een heel 
gewoon huis, op de hoek van Vestastraat 33. 
Maar schijn bedriegt: terwijl een onverstoorbare 
Boedha je nakijkt, loop je achter gastvrouw Petra 
aan zo haar Beautysalon Skinfood in. Door de frisse 
en mint-achtige geur van etherische oliën krijg je 
helemaal zin om je over te geven aan een heerlijk 
ontspannen massage. 

Petra Baan, 42 jaar en moeder van Matthijs van 10, heeft een indruk-

wekkende staat van dienst als schoonheidsspecialiste. Eerder werkte 

ze bij Ave Esthetique, Thermen Holiday en Evita Beauty Center. 

“Ik heb me altijd beziggehouden met gezichtsbehandelingen en 

massages, maar ben er steeds meer van overtuigd geraakt dat 

de kwaliteit van je huid afhangt van hoe je je van binnen voelt. 

Bij mij staat dus voorop dat gasten zich ontspannen, met de juiste 

huidverzorgingsproducten. Dan komt de mooie huid vanzelf.”

Daarom heeft Skinfood een gemoedelijk sfeer, met een houten vloer 

en gefi lterd licht dat door de gordijnen naar binnen valt. Je mag uit 

verschillende geuren olie kiezen aan het begin van de behandeling. 

Op deze manier is de behandeling helemaal afgestemd op jou en 

kan je er extra van genieten. Wil je epileren, harsen of de wenk-

brauwen verven? Dat kan natuurlijk ook. Alleen in combinatie met 

een gezichtsbehandeling.

Kortom: wil je de stress van alledag op Heijplaat even vermijden 

en meer tijd voor jezelf, maak dan een afspraak bij Petra. 

Beautysalon Skinfood, 06 242 945 09, 

info@beautysalonskinfood.nl, www.beautysalonskinfood.nl



COLUMN

Liefdeskreten

Het is november en de rust is weergekeerd op Heijplaat. 

Het ging er de afgelopen twee maanden namelijk nogal 

verhit aan toe. Vooral in het wooncomplex aan de Directeur 

de Gelderstraat. Daar was het iedere nacht een hels kabaal. 

Waarschijnlijk heeft u er niks van gemerkt, maar het gaat er 

niet zachtjes aan toe tijdens de paartijd van de gewone 

dwergvleermuis. De mannetjes vlogen opgewonden door 

de straten en lieten onafgebroken hun liefdeskreten horen. 

Het ultrasone gezang is voor mensenoren gelukkig vrijwel 

onhoorbaar, anders had u geen oog dichtgedaan. 

Zwijgzaam, maar met een luisterend oor, vlogen de vrouwtjes 

in achtertuinen en parkjes. Ze veinsden het te druk te hebben 

met de jacht op muggen, maar stiekem gloeiden ze van 

interesse: al die prachtige vleermuismannen die ze het hof 

maken! De heren kiezen hun verblijfplaatsen en vliegroutes 

tactisch om met zoveel mogelijk vrouwen in aanraking te 

komen. Tijd voor muggen vangen hebben ze niet. 

Ik weet er het fi jne niet van, maar het schijnt zo te zijn dat 

enkele dames met een bepaalde kerel mee naar huis zijn 

gegaan. Ze verdwenen door een van de open stootvoegen 

in de spouwmuur van het wooncomplex. Wat zich daar-

binnen voltrok? De vleermuizen kunnen we het niet vragen. 

Na een heftige avond met Halloween zijn ze nergens meer 

te bekennen. Ze slapen de hele winter hun roes uit. Pas in 

april zullen de dwergvleermuisjes zich weer op Heijplaat 

vertonen. Ik houd het in de gaten. Bij goed nieuws trakteer 

ik op beschuit met muisjes. 

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

BERICHTEN

Ook een bericht plaatsen? 
Mail de redactie! 

Groene vingers opgelet!
Vanaf 1 januari 2019 komen er een 

aantal tuinen vrij. Huurprijzen rond 

€ 350 per jaar. Meer informatie: 

Volkstuin Vereniging Heijplaat, 

Rondolaan 76, 3089 JG Rotterdam. 

Secretariaat: vtvheijplaat@gmail.com.

Gratis paardenmest
Wie de tuin winterklaar wil maken, 

kan gratis paardenmest ophalen bij 

Kinderboerderij de Heij. Ideaal voor 

de nieuwbouwers of volkstuinders. 

Doorspitten en volgend jaar genieten!
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Kinderpagina

Kijk op www.kleurplaatsinterklaas.nl voor meer kleurplaten!


