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Foto omslag Zeekadetten

Vormgeving vanPOOK 

Wonend op dit schiereiland kan je veel op en met het water 

doen. Met de waterbus of de watertaxi naar de stad varen, op 

een bankje over de haven uitkijken, of pootje baaien op het 

strandje van het Quarantaineterrein. Maar ook leren varen bij de 

Zeekadetten om misschien later te gaan werken bij 'de Roeiers', 

die alle schepen in de haven helpen aanleggen. 

Het schip van de zeekadetten 

ligt in de Dokhaven op het 

RDM-terrein. De boten van 

de KRVE liggen aan het eind 

van de Heijplaatweg in de 

Sleepboothaven. Alles heeft 

hier met water te maken. 

In deze Heijplaat Post veel 

verhalen over water. Je leest 

over de start van de watertaxi, die nu zo 

vaak naar Heijplaat racet. En het historische verhaal gaat over 

de voormalige Quarantaine Inrichting, die op het nippertje van 

de sloop werd gered. Dit complex werd gebouwd voor zeelui met 

tropische ziekten, maar de geschiedenis liep anders...

Er zijn ook droge activiteiten te melden. In juni wordt de 

Wielerronde van Heijplaat georganiseerd, waarbij ons dorp 

even verandert in een parcours. En de TV-serie 'het Geheim van 

Heijplaat' zal de komende maanden verder worden opgenomen. 

Ze zoeken nog acteurs en fi guranten ...

En ... herken je op straat al de hondjes die in de vorige HP's 

meededen aan de hondenquiz? Heb je nieuwe buren leren 

kennen door de interviews? Waar zou je graag iets over willen 

lezen in dit magazine? Laat het ons weten.

We wensen je weer veel leesplezier, 
De redactie.

Omringd door water

voorwoordvoorwoord



Activiteitenoverzicht verenigingen Heijplaat

Dag  Wie  Wat  Tijd  Opmerkingen

14-06   Wijplaat Oprichtingsborrel  17.00 - 20.00 Huiskamer

15-06 SvRDM Jeugdtoernooi  09.00  

15-06 John de Roode Wielerronde Heijplaat 12.30 Hele dorp

21-06 SvRDM Wedstrijd Oud-RDM 20.00 SvRDM

29-06  CCH Oud Hollandse Kinderspellen 15.00 Rondoplein

13-07 Kinderboerderij Jaarfeest  10.00 - 16.00 Kinderboerderij 

04-07 RDM RDM 10 jaar 13.00 - 22.00 Onderzeebootloods

31-08 CCH Rollerdisco  16.00 Rondoplein 

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

NIEUWS & AGENDA

Wielerronde 
van Heijplaat

Op zaterdag 15 juni vindt 

de ronde van Heijplaat 

plaats. In 1977 werd 

deze wielerkoers voor 

het laatst gehouden, 

maar de eigenaar van 

café-restaurant Courzand, John de Roode 

pakt na 42 jaar de draad weer op. Amateurs, 

local heroes en zelfs oud profs als Erik Breukink, 

Steven Rooks en Maarten den Bakker zullen 

die dag in diverse koersen de strijd met elkaar 

aan gaan. In een bedrijventijdrit zal er worden 

gestreden om de Bas Hordijkbokaal. 

Het eerste startschot zal die dag klinken om 

12.30 uur. Start en fi nish van dit grootse en 

gezellige evenement zijn bij Courzand. 

Komt dat zien!

   Oprichtingsborrel   
   Wijplaat
Alle Heijplaters zijn van harte uitgenodigd om de oprichting 

van de belangenorganisatie Heijplaat te vieren. Datum: vrijdag 

14 juni. Lokatie: de Huiskamer. Tijd: 17.00 - 20.00 uur.

Op naar de 100
Over een aantal maanden zal de nieuwe wijk Het Verborgen 

Geheim uit meer dan 100 nul-op-de-meter woningen bestaan. 

Momenteel is fase 5 met 22 woningen in verkoop.

In deze fase is een nieuw woningtype geïntroduceerd, type Boeg. 

Deze woningen hebben een stoere uitstraling en door het platte 

dak drie volledige woonlagen met standaard vijf slaapkamers. 

In fase 6 komt dit type woning ook nog terug.
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'Crossen 
naast de 
Copax'

Als je een rasechte Heijplater 
zoekt: Knut Johannesen is daar één 
van. Geboren in de Heijplaatstraat 
uit een Noorse vader en een Friese 
moeder. Zijn vader solliciteerde bij de RDM 

en kreeg een proeftijd van drie maanden. 

Pas als die goed doorlopen waren, werd er 

passende woonruimte voor het gezin aan-

geboden. “En zo belandden mijn ouders in 

Heijplaat. Een jaar later werd ik geboren.”

Fijn opgroeien

“Het was heel fi jn om hier op te groeien. Iedereen 

kent iedereen, dus ze wisten altijd wel waar 

iemand thuishoorde. Je werd er dan ook op 

aangesproken als je als kind te ver afdwaalde. 

Soms vond ik het ook wel een nadeel: ik was 

namelijk licht ondeugend en iedereen had het 

altijd meteen door als ik iets uitgespookt had.

Heijplaat had een heleboel mooie plekjes waar ik als kind 

m’n hart op kon halen. Het crossveldje waar we met de 

brommer hele paden platreden. Naast de Copax was dat. 

Of het Quarantaineterrein. Als het toegangshek gesloten was 

klauterden we via de stenen aan de waterkant om het hek 

heen. Speelden we verstoppertje in de verlaten gebouwen. 

We wilden ook niet dat andere mensen hiervan wisten. 

Dit was echt ons domein.”

Zijn vrouw Anita is geen geboren Heijplater, maar woont hier 

wel al 26 jaar. “In het begin moest ik wel wennen hoor. Stapte 

je in bus 68 en vroeg je je echt af of er ooit nog wel huizen 

kwamen.” Ze hebben wel eens nagedacht om te verhuizen, 

maar niet op dit moment. “Naar Noorwegen bijvoorbeeld”, 

zegt Anita. Voor Knut hoeft het niet zo. “Als je hiervandaan 

komt is de stap moeilijker: je bent hier toch geworteld. En in 

Noorwegen hebben ze geen Feyenoord …”

oud &
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Wil jij ook in 
Oud & Nieuw? 

Stuur een 
mailtje naar 
de redactie!

'We maken hier graag 
onze eigen vakantie'

Lysandra (36) heeft 10 jaar bij Specsavers 
gewerkt en studeert binnenkort af op het 
HBO, richting Communicatie. Niet verras-
send, want ze is open en praat gemakkelijk.

Ze kwam via Capelle, waar de vader van haar kinderen 

woont, begin 2017 met dochters Annalys (9) en Lyanna (5) op 

Heijplaat wonen. Ze kende het dorp via haar nichtje. Tijdens 

het open huis weekend bezocht ze o.a. deze huurwoning aan 

de Vestastraat. Ideaal met een grote woonkamer voor de 

kinderen om in te spelen en dichtbij school. Bij de toewijzing 

hoopte ze dat dit ‘m zou zijn, en … jawel! Ze kijken uit op het 

schoolplein van de basisschool De Klaver, waar beide kinderen 

tijdens het interview als snel heen vertrekken om te spelen. 

Opgegroeid in Papendrecht, geeft Heijplaat haar een 

dorps gevoel. Geborgen. In de zomer maakt ze graag 

haar eigen vakantie door met de kinderen naar het strandje 

te wandelen of de waterbus te nemen om de SS Rotterdam 

te bewonderen. 

Sinds vorig jaar hebben ze last van muizen. Toen ze de 

provisiekast opende, dacht ze: “Waar zijn mijn spullen nou?” 

Vervolgens zag ze meerdere muizen uit de wokpan springen. 

Ondertussen heeft ze verschillende typen vallen en lokdozen 

geplaatst. Verhuurder Woonbron heeft de kieren gedicht. 

Ook heeft ze al 200 euro uitgegeven aan plastic bakken 

om proviand in te bewaren. De buren hebben een hond 

en kat aangeschaft, want ze zijn niet de enigen in de buurt 

met muizenoverlast. De kinderen zijn zelfs een beetje 

bang geworden.

Wat ze mist op Heijplaat? Iets voor de jongeren om te 

spelen. Nu wordt er regelmatig gevochten op het school-

plein. Ze vermoedt uit verveling. Zou het niet leuk zijn 

om de kinderen wat oude spelletjes, zoals hinkelen of 

elastieken, te leren?

NIEUW

5



Toen het Havenbedrijf Rotterdam 
in 2002 eigenaar werd van het 
terrein van de voormalige Rotter-
damsche Droogdok Maatschappij, 
is er goed nagedacht over de 
bestemming voor het gebied. 
Uiteindelijk bleek er grote behoefte 
aan een plek waar onderwijs, 
samen met het bedrijfsleven, 
zou werken aan de ‘haven van 
de toekomst’. 

Innovation Dock, 
wat gebeurt 
daar 
eigenlijk?
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Een haven die wellicht niet meer de grootste, maar wel 

de slimste zou moeten zijn. Verandering in de Rotterdamse 

haven is zeer noodzakelijk om de haven als economische 

motor voor de regio ook in de toekomst veilig te stellen. 

Anno 2019 speelt RDM een belangrijke rol in deze 

verandering. De plek waar dit het beste tot uiting komt 

is Innovation Dock. Innovation Dock is het kloppend 

hart van de nieuwe RDM en is gevestigd in de oude 

machinefabriek van de RDM (komend door de blauwe 

poort de enorme hal direct links aan het water). 

Innovation Dock bestaat uit twee delen. Het eerste deel 

(komend vanuit het dorp) is het onderwijs deel, ook wel 

Campus genoemd. In dit deel van de hal is de Hogeschool 

Rotterdam (HBO) en het Techniek College Rotterdam 

(MBO) gevestigd. 

Het tweede deel van Innovation Dock is het bedrijvendeel. 

Hier huren jonge innovatieve bedrijven, ook wel start-ups 

genoemd, een kavel in de hal. Elk bedrijf houdt zich bezig 

met het ontwikkelen van nieuwe producten of technieken. 

Dit kan variëren van het ontwikkelen van het 3D printen 

met metaal tot het bouwen van constructies met behulp 

van robots. Deze startende bedrijven werken vaak samen 

met studenten van het onderwijsdeel, die bijvoorbeeld 

mee kunnen werken aan projecten of er stage kunnen 

lopen. Dit, maar zeker ook de onderlinge samenwerking 

zorgt ervoor dat deze startende bedrijven een goede 

kans maken om uit te groeien tot volwaardige bedrijven. 

Bedrijven die een plek in het havengebied zullen vinden 

en hiermee bij zullen dragen aan een toekomstbesten-

dige en slimme haven, waar veel Rijnmonders ook in 

de toekomst nog werk zullen vinden. 

bedrijf
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Genuin 
Engineering

door Peter Breevoort - Voor veel bewoners 
van Heijplaat is het ondertussen een 
vertrouwd beeld: de innemende en ener-
gieke ondernemer Ming Chan, die op zijn 
elektrische ‘One Wheel’ met wapperende 
paardenstaart door het dorp zoeft. 

De kans is groot dat hij vanuit huis op weg is naar zijn kantoor 

in de Innovation Dock op het RDM-terrein. Hiermee valt hij 

terug op het patroon dat ooit voor de RDM bedacht is: hard 

werken op de RDM-werf en dan via een korte wandeling 

door het gemoedelijke dorp terug naar de comfortabele 

nabijgelegen eigen woning.

Enkele jaren geleden klopte hij in Heijplaat aan bij RDM 

Makerspace. Hij wilde de faciliteiten gebruiken voor het ont-

wikkelen van een prototype van een uitvinding voor de politie. 

Ondertussen heeft hij met Genuin Engineering een goed 

lopend uitvindersbedrijf met 42 werknemers. Volgend jaar 

lijkt dat aantal zich nog eens te verdubbelen, al valt of 

staat dat met de beschikbaarheid van geschikt personeel. 

Om het verhaal nog mooier te maken zal Ming met zijn bedrijf 

de activiteiten van RDM Makerspace binnenkort overnemen 

en perfectioneren. Hierbij ontstaan nog meer mogelijkheden 

voor het ontwikkelen van innovatieve producten. Startups 

kunnen een keurmerk verkrijgen die hen automatisch koppelt 

aan investeerders. Ook kan er geïnvesteerd worden in nieuwe 

machines.

Ming voelt zich als een vis in het water in de ruime werk-

plaatsen van zijn bedrijf. Wel bekent hij het echte knutselwerk 

te missen sinds hij grotendeels in beslag genomen wordt door 

werken aan strategie en beleid. Van jongs af aan was het al 

zo dat als zijn broer iets gesloopt had, hij het met zorg weer in 

elkaar wist te zetten. En al vroeg had hij het kassasysteem van 

het Chinees restaurant van zijn ouders opnieuw ontworpen. 

Maar ook op Heijplaat voelt hij zich inmiddels thuis. In korte 

tijd weet hij zijn liefde voor - en betrokkenheid met het dorp 

verschillende keren te benoemen en komt hij terloops met 

een breed scala aan suggesties die de sociale samenhang 

kunnen bevorderen.

Ming is een betrokken ondernemer met hart voor het 

dorp en een altruïstische inslag. Daar gaan wij vast nog 

meer van horen!

bedrijf
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Nieuws uit 
  de haven

gebiedsontwikkeling

Op donderdag 4 juli a.s. vieren wij dat het 

Innovation Dock op RDM in 2009 geopend is. 

In de afgelopen 10 jaar is enorm veel gebeurd 

in het gehele havengebied, maar zeker op 

RDM en Heijplaat. Er is een innovatie-netwerk 

opgebouwd dat ons helpt de slimste haven van 

de wereld te worden en blijven. Dat netwerk zit 

door de hele haven en ook in de stad, en RDM

is één van de absolute hotspots.

Bij de bouw van het ss Rotterdam stonden 

innovatie en vakmanschap reeds centraal. 

Dat is precies waar wij nu op verder bouwen: wij geloven 

dat er ruimte is voor nieuwe maakindustrie in Nederland, 

in Rotterdam, op RDM. Door slim gebruik te maken van 

nieuwe technologieën, kunnen wij de concurrentie aan 

met het buitenland.

Heijplaat heeft al veel zien veranderen in de haven en 

dat zal de komende decennia zeker zo blijven. RDM en 

Heijplaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en het 

doet mij enorm goed te merken dat zowel de werf als het 

dorp in een opwaartse spiraal zitten. De afgelopen 10 jaar 

vormden een nieuw hoofdstuk in de imposante geschiedenis 

van RDM. Er is een uitstekende basis gelegd om de uitda-

gingen van de komende 10 jaar met vertrouwen aan te gaan. 

Deze mijlpaal gaan wij donderdag 4 juli a.s. groots vieren. 

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen 

tussen 13.00 en 22.00 uur in de Onderzeebootloods.

Voor meer informatie: www.rdmrotterdam.com. 

Ik besef terdege dat dit een 
vreemde titel voor u moet zijn: 
RDM bestaat immers al ruim een 
eeuw. Het gaat eigenlijk ook om 
RDM nieuwe stijl, het vervolg van 
de roemruchte scheepsbouwwerf.

jaar RDM!
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Nieuws uit 
  de haven

door Jouke Goslinga, Programmamanager RDM Rotterdam
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gebiedsontwikkeling

In januari presenteerde bureau B+B 

het Masterplan Buitenruimte Heij-

plaat. Dit plan bevat veel voorstel-

len voor de herinrichting van de 

buitenruimte, inclusief aanpak van 

de wateroverlast. WIJPLAAT kon 

het Masterplan van commentaar 

voorzien. Dit commentaar heeft 

de gebiedscommissie meegenomen 

in haar advies aan de gemeente. 

Er waren mooie overeenkomsten 

zichtbaar tussen het Masterplan 

van B+B en onze eigen bevindingen. 

Soms gaan we ook een stapje verder!

Hier een selectie van ons commentaar:

Groen 

Heijplaat is te stenig en wordt daar-

door te heet. Voorrang geven aan wat 

bloeit en groeit is van belang; zowel 

in de publieke ruimte als in de tuinen. 

Sommige dingen kunnen we dus zelf 

doen, maar we houden ook een plei-

dooi voor een bos! Laten we ons met 

recht weer Tuindorp Heijplaat noemen.

Aandacht voor de toekomst

Heijplaat is een vruchtbare locatie 

met jonge gezinnen. We vragen 

wel extra aandacht voor de leeftijd 

12-18 jaar. 

Wij betwijfelen of de buitenruimte voor 

hen aantrekkelijk genoeg is.

Heel Heijplaat

Het kader van het Masterplan was de 

woonkern Heijplaat. Wij beschouwen 

de RDM en het Quarantaineterrein ook 

tot onze leefwereld. Dus vragen we 

juist aandacht voor de verbindingen 

en wat zich daar afspeelt.

De Heysekade

Snel werk maken van inrichting van 

de Heysekade. We zien naast bomen 

graag picknick-banken en een 

ononderbroken wandelroute naar 

het Quarantaineterrein. 

Heijplaat buiten

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

Steve Ekel (Gebiedscommissie Charlois) 

en Jan Grolleman (WIJPLAAT)



DOESLIEF: 
Heijplaat Online en het 
gebruik van sociale media

REBUS

Zou je in het dagelijkse o�  ine leven 

ook iemand in een gesprek beledigen, 

omdat je het niet met hem of haar 

eens bent? Naar alle waarschijnlijkheid 

niet. We hebben allemaal namelijk bepaalde sociale 

omgangsvormen. 

Online gelden ook sociale omgangsvormen, ook wel 

‘nettiquette’ genoemd. Bij online-communicatie 

ontbreken expressie en lichaamstaal. Hierdoor kan je 

reactie gemakkelijk anders worden uitgelegd. Des te 

belangrijker om goed na te denken voor je deelt wat 

je denkt, vindt en voelt. Anders kunnen misverstanden 

gemakkelijk vergroot worden en escaleren, zeker bij het 

voeren van een discussie of als je anderen op fouten 

wijst of tegenspreekt.

Heijplaat Online maakt gebruik van verschillende 

sociale media: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube 

en WhatsApp. Deze platformen zijn de afgelopen 

tijd fl ink in aantallen gegroeid. Fantastisch, want we 

willen zoveel mogelijk (oud)Heijplaters bereiken en 

een platform geven. Maar het moet wel leuk blijven. 

Zodat we meer tijd kunnen besteden aan het zoeken 

en verwerken van Heijplaats’ nieuws, in plaats van te 

moeten ingrijpen bij situaties die uit de hand dreigen 

te lopen. Ons verzoek is om respectvol met elkaar te 

(blijven) communiceren. Lief doen dus!

Bewonersparticipatie

PUZZEL

Welk spreekwoord wordt hieronder bedoeld? 
De oplossing vind je onderaan!

v = t

p = d

-d

- b - kijker g = v ; -en

z = b -renwagon

Oplossing rebus:

'Beter een goede buur dan een verre vriend'
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Zien prikken 
doet prikken

Jo (Dohmen) woont, met onderbreken, 

zo’n 35 jaar op Heijplaat. Door zijn 

passie voor een schone en veilige leef-

omgeving wordt hij door omwoners 

wel de ‘baas van het papierprikken’ 

genoemd. Marcel (van Baaren) woont 

pas 4 maanden op Heijplaat. Hij vindt 

een schone wijk fi jn om in te wonen 

én een middel om een band te krijgen 

met de wijk. In Amsterdam, waar hij 

vandaan komt, prikte hij ieder weekend 

met een stel buurbewoners zwerf-

afval. Daarna ontbeten ze samen. 

Heel gezellig.

Iedere zaterdag rond 8 uur start Marcel 

zijn prikrondje op Heijplaat. Startpunt is 

de Heijse Blick, waar hij woont. “Je hebt 

niet door dat je een bekende Heijplater 

aan het worden bent”, grapt Jo. Hij 

doelt op een foto die buurman Ming 

op Heijplaat Online heeft geplaatst. 

Ze delen duidelijk dezelfde passie. “We 

zijn geen verlengstuk van de gemeente. 

We doen het samen. We verwachten 

dat de gemeente tijdig containers 

leegt, grofvuil ophaalt en de straten 

schoonhoudt”, legt Jo uit. 

Als container-adoptant vindt hij dat 

dit beter kan. Marcel is meer te spreken 

over de ‘Buiten Beter’ app. Hiermee kan 

je de gemeente (of het havenbedrijf) 

door het nemen van een foto eenvou-

dig informeren over losliggende stoep-

tegels, rondslingerende vuilniszakken 

e.a. 

“Kijk, hier word ik nu blij van”, straalt 

Jo. “Jong geleerd is oud gedaan!” 

Hij laat zien hoe de kleinkinderen van 

Nelleke (van de Wal) lol hebben in het 

prikken van zwerfafval. Prikkers en 

afvalzakken heeft Jo voor ze geregeld 

via de gemeente. Ook Marcel heeft 

zijn eerste maatje gevonden die 

meeloopt op zijn prikrondje: Ria. 

Hij hoopt op meer ontmoetingen. 

“Zien prikken, doet prikken”, eindigt 

Jo tevreden.

www.rotterdam.nl/loket/  

       containeradoptie/

www.buitenbeter.nl
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  Vliegen-
onderzoek 
   2019
Het vliegenseizoen is weer begonnen!

Bewonersparticipatie

Op 10 april j.l. ontvouwde onder-

zoeksburo KAD haar plannen voor 

het vervolgonderzoek 2019 naar 

de vliegenoverlast op Heijplaat. 

De Huiskamer was goed gevuld 

met bewoners. 

Waarom opnieuw onderzoek? 

De enkele dagen onderzoek in 

2017 bleken niet representatief. 

De onderzoeksperiode in 2018 

was langer. De meetresultaten 

bleken echter lastig te inter-

preteren, deels omdat bewoners 

te weinig monsters aanleverden. 

“De speciaal ingestelde vliegen-

app voor bewoners vorig jaar had 

maar vier actieve leden”, merkte 

een bewoner fi jntjes op tijdens 

de bewonersbijeenkomst. 

Gedupeerde bewoners klagen 

gemakkelijk op een bewoners-

bijeenkomst of op HO Facebook. 

Afvalverwerkingsbedrijf SUEZ 

wordt door velen als hoofdver-

oorzaker van de overlast gezien. 

Gezien de economische belangen 

hebben veel Heijplaters er weinig 

vertrouwen in dat de gemeente 

of het Havenbedrijf afdoende 

actie onderneemt. 

Voor WIJPLAAT reden temeer om 

degelijk onderzoek te stimuleren 

om (hoofd)bronnen van overlast 

te identifi ceren. Een oproep dus 

om vliegenmonsters te nemen, 

wanneer je overlast ervaart. 

Iedere woensdag van 12-13 uur 

houdt een adviseur van het KAD 

inloopspreekuur in de Huiskamer. 

Hier zijn speciale monsterpotjes en 

formulieren aanwezig. Ook kan je 

de monsters aanleveren en advies 

vragen. De adviseur komt die dag 

ook graag bij je op locatie om het 

probleem verder te onderzoeken, 

als je dit wenst.

Hiernaast is het belangrijk om 

overlast te blijven melden bij 

DCMR. Jeroen Lamens, handhaver 

bij DCMR, was eind april in gesprek 

met WIJPLAAT nog optimistisch: 

“Ik zie weinig meldingen, dus 

er wordt (nog) weinig overlast 

ervaren.” Door overlast te blijven 

melden, houden we de aandacht 

van de gemeente e.a. partijen 

vast. We geven NIET op!

Heeft u last van plaagdieren zoals ratten of 

wespen? Geef dit dan door aan de gemeente. 

Dat kan online, via www.rotterdam.nl/

meldingen of telefonisch via servicenummer 

14 010. Het beheersen van ratten en wespen 

in en om uw huis is gratis. 

Vliegen?

Meldingen over vliegenoverlast op Heijplaat 

kunt aan de DCMR doorgeven. Dat kan 24/7 

bij de meldkamer via 0888 – 333 555 of online: 

www.dcmr.nl/melding-maken. De meldingen 

over vliegen komen via de DCMR ook bij de 

gemeente terecht.

Niet voeren, geen etensresten

Plaagdieren komen af op voedsel op straat. 

Geef daarom geen brood en etensresten aan 

stadsdieren zoals eenden en doe uw etensresten 

in de vuilnisbak of gft-container. Ook vliegen 

kunnen al op zeer kleine hoeveelheden voedsel-

resten afkomen. 

Andere preventieve maatregelen om plaag-

dieren te voorkomen zijn: 

• Dicht gaten en kieren in/om de woning;

• Repareer of vervang kapotte rioolbuizen, 

 regenpijpen, ventilatieroosters en tegels.

www.dcmr.nl/melding-maken   

 > Diverse > Ongedierte 

 Vliegen, Maden, Wespen

Kijk voor meer info 

www.rotterdam.nl/dierenwww.rotterdam.nl/dieren

Plaagdier-
beheersing

gebiedsontwikkeling

13



Jarig
Het Zeekadetkorps bestaat sinds 

1959 in Nederland en viert dit 

jaar dus haar 60e verjaardag. 

Het idee van het zeekadetkorps 

was niet nieuw: in 1890 bestond 

er in Engeland al zoiets als de 

‘sea cadets’ en dat initiatief is 

gekopieerd naar Nederland. Het is 

na de oorlog gezamenlijk door de 

Marine en de Koopvaardij opgericht 

om (toentertijd) jongens te enthou-

siasmeren voor een maritiem beroep. 

Het imago van de vaart was in die 

tijd niet al te best: er waren nog niet 

veel vluchten zoals tegenwoordig, 

je moest veel en lang aan boord 

blijven en het leven op een schip 

was nogal ‘robuust’. 

Rob Hagman, de commandant van 

de zeekadetten Rotterdam, legt 

in de stuurhut uit hoe het vandaag 

de dag er aan toe gaat: “Kinderen 

vanaf 9 of 10 jaar kunnen starten als 

ketelbinkie om vanaf 11 jaar door te 

groeien naar aspirant zeekadet. 

De hiërarchie is vervolgens hetzelfde 

als bij de Marine: zeekadet 3, 2 en 

1, kwartiermeester, ondero�  cier 

en o�  cier. Iedereen start met een 

basistraining: leren knopen en met 

een bootje omgaan.”

Want naast het schip de Betelgeuze 

beschikt het korps over veel klein 

varend materiaal. Op het dek ligt 

onder andere een snelle speedboot 

en een van de vier zeilvletten. 

De andere drie liggen in het water, 

samen met drie optimisten (een 

soort badkuip). Ook zijn er nog acht 

kajaks, een snelle zeilboot en een 

blauwe sluis die vroeger dienst deed 

als fi ets veerpont.

Zeekadetkorps 
Rotterdam

De Betelgeuze ligt langs de 
aanlegsteiger te stralen in een 
zonnetje dat perfect past bij 
dit zomernummer. Een aantal 
zeekadetten is verspreid over 
het schip ijverig bezig met vegen, 
opruimen en schoonmaken. 
Het einde van de middag nadert, 
dus het schip moet spik en span 
opgeleverd worden. Op dit mo-
ment bootsen 17 jongens en drie 
meiden iedere zaterdag in Heij-
plaat het leven aan boord van 
een marineschip na. 

Zeekadetkorps 
Rotterdam
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“Zo leren de kadetten hoe ze moeten 

zeilen, roeien of wrikken. Maar ook met 

de Betelgeuze zelf wordt natuurlijk 

gevaren, want die is volledig uitgerust 

voor de zeevaart. Met de zeekadetten 

aan het roer, soms met een kistje om 

op te staan, zodat ze wel zien waar ze 

heen gaan. Uiteraard worden degenen 

aan het roer geholpen door de kadetten 

als de uitkijk en de navigator.”

Wat vertellen de wolken
De rondleiding gaat verder in de 

radiohut. “Dit is een van de vier 

richtingen die je als zeekadet kunt 

kiezen. Daarnaast kun je ook aan de 

slag in de machinekamer, de kombuis of 

aan dek. Maar in de radiohut leren ze 

van alles over communicatie op zee, van 

zenden tot morsecode. Ook proberen 

we ze mee te geven wat er achter 

alle kastjes zit, dus echt de techniek. 

In moderne schepen zit alles mooi 

weggewerkt en heb je eigenlijk geen 

idee. Meteorologie komt ook aan bod: 

hoe herken je een lagedrukgebied, 

hoe maak je weerkaarten, wat vertellen 

de wolken?”

Rob gaat via de steile trappen naar 

beneden de romp van het schip in. 

Ook hier lopen jongeren in uniform de 

boel aan kant te maken. We lopen in 

het schip richting het achtersteven en 

nemen een kijkje in de machinekamer. 

“1000 liter brandstof per dag verbruikt 

de Betelgeuze”, legt Rob uit. “De zee-

kadetten die de machinekamer als 

richting kiezen, leren hier hoe ze de 

motor moeten onderhouden. Van 

klein tot groot onderhoud.” Als we 

doorlopen passeren we de kombuis, 

precies in het midden van het schip. 

Uitgerust met een forse kookplaat 

en oven. ‘Als je kiest voor de kombuis 

ben je medeverantwoordelijk voor de 

maaltijden aan boord van het schip. 

Je leert niet alleen koken, maar zorgt 

ook voor voorraadbeheer en de toko 

(het winkeltje aan boord).”

Hierbij zijn we aan het einde gekomen 

van de rondleiding aan boord. Het schip 

is inmiddels netjes en de zeekadetten 

verzamelen hun spullen om naar huis 

te gaan.

vereniging

Ook zeekadet 
worden?

Het Zeekadetkorps is voor 

jongens en meisjes van 9 tot 

24 jaar.

Je kunt zeekadet worden als je:

• tenminste 9 jaar bent;

• niet ouder dan 17 jaar bent;

• een zwemdiploma hebt;

• goed kunt bewegen.

Je bent altijd welkom om langs te 

komen. Je kunt contact opnemen 

via info@zzkrotterdam.nl of 

010 - 20 21 9 15.

Ook zeekadet 
worden?
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bus
door Jint Wuite - Het is lente! Niet alleen mijn kledingkast had een 
opfrisser nodig, ook die van de kinderen. Met een hele middag Koopgoot – 
Aert van Nesstraat - Van Oldebarneveldstraat in de benen en een lekker 
lentebuitje in mijn haren, verlang ik naar mijn rustige straatje op Heijplaat. 
Nog even doorzetten in metro en bus. 

Als ik station Beurs inloop, komt de drukte 

me tegemoet. Ik had er toch voor moeten 

kiezen rond 16.00 uur op huis aan te gaan 

in plaats van nu de spits te pakken om 17.00 

uur. Heel Rotterdam lijkt vandaag de stad 

te hebben leeggekocht om nu weer op 

huis aan te gaan. Al wachtend begin ik me 

aardig bedrukt te voelen – al die tassen, 

natte neuzen, vochtige jassen … Ik kan me 

helemaal voorstellen hoe het binnen in de 

metro moet voelen met al deze reisgenoten.

De metro komt het station inrijden – ik zie 

beslagen ramen. De deuren openen zich en 

de metro spuugt eerst een golf van warme 

mensen de deur uit om ons vervolgens op 

te zuigen. Nu sta ik geklemd tussen muf 

ruikende natte jassen. Mijn tassen hebben 

nog net een plekje tussen mijn voeten.

De metro vertrekt en een gespannen gevoel rond mijn maagstreek bouwt 

zich op. Die metrolucht … ik kan er sinds mijn zwangerschap echt niet meer 

tegen. We rijden net Leuvehaven binnen als ik besluit – wegwezen! Op weg 

naar frisse lucht!

Op mijn gemakje – want alle tijd – wandel ik naar het Willemsplein. Alsof het 

toeval is breekt de zon door en zit ik mijn wachttijd heerlijk uit op een bankje, 

over het water starend naar de golven, bootjes, meeuwen. 

Ach, daar glijdt de Waterbus perfect op tijd aan de kade. Als ik de loopplank 

op loop (‘Goedemiddag!’), laat ik de toeterende, zinderende stad achter me 

en gooi mijn neus in de wind. Op het laatste moment komt buurtgenoot 

X de boot op – gezellig! Helemaal als de steward ons ook nog een lekkere 

cupcake komt brengen. ‘Omdat we verkozen zijn tot het beste openbaar 

vervoer van Nederland’ glundert hij. 25 Minuten later sta ik op Heijplaat – 

opgefrist, bijgepraat en in een tophumeur. Nummer 1 van Nederland, ja, 

ik snap dat helemaal. Al zou die frequentie in het weekend toch wel iets 

omhoog kunnen? 
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TRANSPORT

taxi
door Liset ’t Hart - 25 jaar geleden, in mei 1993, openen 
Daan van der Have, Hans Loos en Dorine de Vos Hotel New York. 
Om de bereikbaarheid van HNY te vergroten (er is nog geen 
Erasmusbrug of Kop van Zuid) wordt in hetzelfde jaar, door 
de twee heren, de watertaxi opgericht.

Met twee supermooie houten bootjes varen ze 

van HNY naar de Leuvehaven of de Veerhaven en 

zijn snel een groot succes. Passagiers vragen of ze 

ook op andere plekken afgezet mogen worden 

en als er ook maar iets van een steiger ligt doen 

de schippers hun best aan te leggen. Hierdoor 

ontstaat het idee om op meer plekken langs 

de rivier echte opstapplekken te maken en zo 

de watertaxi uit te breiden. 

Nu, 25 jaar later, is de watertaxi een begrip in 

Rotterdam, met 20 boten, over de 100 schippers 

en superveel steigers. Heijplaat heeft er drie: 

voor Courzand, op de RDM en sinds kort op 

het Quarantainestrand. Nu kun je dus van heel 

Heijplaat supersnel over het water alle richtingen 

op. Doordat in 2016 de ritprijs erg verlaagd is, is 

het nog makkelijker om de watertaxi te nemen.

Een ritje blijft iedere keer weer een avontuur en het maakt de plek 

waar wij wonen nog specialer. Vroeger was het: “Heijplaat, daar kan 

je toch niet komen?” Tegenwoordig is het heel normaal dat mensen, 

als ze komen eten ofzo, met de waterbus aankomen. ’s Avonds gaan 

ze met de watertaxi naar huis en hebben dan het gevoel dat ze op 

vakantie zijn. Ik heb dat nog elke keer als ik met de watertaxi ga. 

Ook het gevoel dat je de stad begrijpt, er echt onderdeel van uitmaakt 

en dat jij, doordat je een eindje uit de buurt woont, het geluk hebt 

dat je een serieuze vaartocht voor de boeg hebt. De trotse schippers 

die altijd wel iets interessants te vertellen hebben of gewoon gezellig 

ouwehoeren maken de ervaring compleet. Ze zijn niet meer weg 

te denken, gelukkig maar. De watertaxi is sowieso één van de beste 

attracties van Rotterdam en het maakt onze wijk een stuk toeganke-

lijker en nog aantrekkelijker.

Belangrijk te melden dat de schrijver geen aandelen in de watertaxi 

heeft, er alleen maar fan van is.
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Het Quarantaineterrein, 
icoon van Heijplaat

Heijplaat kent vele monumentale panden, 
die regelmatig in de picture staan. 

Het Quarantaineterrein met haar karakteristieke 
gebouwen lijkt soms wat onderbelicht. De hoogste 

tijd om deze rustieke oase in het havengebied 
eens nader te bekijken.
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historie

Begin vorige eeuw werden alle havensteden verplicht om 

een Quarantaine-ziekenhuis te bouwen, voor behandeling 

van zeelieden en landverhuizers met tropische ziekten als 

pokken, tyfus of cholera. 

Rotterdam koos hiervoor een geïsoleerd liggend terrein in 

het havengebied om hier de grootste Quarantaine-Inrichting 

van Europa te bouwen. Uiteindelijk vond de opening plaats 

op 16 augustus 1934.

Toch duurde het nog vier jaar voordat de eerste bewoners 

aankwamen op de ´Beneden Heijplaat´. Het waren echter 

geen zeelui die als eerste werden opgevangen. Door de 

verbeterde hygiënische omstandigheden, de bouw van het 

Havenziekenhuis (1927) en de komst van penicilline (1928) 

was de noodzaak voor opvang van zeelui namelijk sterk 

afgenomen. Het waren uiteindelijk 233 Joodse vluchtelingen 

die in 1938 als eerste een tijdelijk onderdak vonden op het 

Quarantaineterrein, waarna er meer dan 1000 volgden.

De omstandigheden voor deze groep waren verre van ideaal. 

De mensen waren gevlucht en zaten nu weer opgesloten, 

Echter, zij moesten verplicht in quarantaine voordat zij 

verder mochten reizen naar Amerika of elders. Het lijkenhuis 

deed dienst als schooltje. Een luguberder symboliek voor 

wat komen ging, was haast niet denkbaar. Gelukkig zijn 

deze emigranten doorgereisd voordat Rotterdam werd 

aangevallen.

Al een maand na het bombardement op de Rotterdamse 

binnenstad vordert de Duitse bezetter het hele Quaran-

taineterrein. Er worden soldaten van de luchtafweer, 

Kriegsmarine en brandweer gestationeerd. Bij de steiger 

meerden regelmatig ´Schnellboote’ of onderzeeërs aan.

Kort na de bevrijding in ’45 wordt de Quarantaine 

inrichting ingezet voor de opvang van 189 tyfuspatiënten 

uit Spijkenisse. Maanden later wordt het badhuis van de 

inrichting gebruikt voor het ontsmetten van Rotterdammers 

met schurft en luizen. Zij krijgen een teerstreep op hun 

rug, waarna ze met een stuk zeep onder de douche 

worden gezet. Door het verdwijnen van de streep was 

controleerbaar dat men niet alleen van de warme 

straal had genoten, maar dat er daadwerkelijk fl ink 

geschrobd was.

In 1946 wordt het terrein geannexeerd door het Zuider-

ziekenhuis en omgedoopt tot ‘Sanatorium Heijplaat’. 

Er worden met name uit Duitsland teruggekeerde 

Nederlanders met tuberculose opgevangen, die er soms 

jarenlang verblijven.

Vanaf 1953 wordt een deel van het terrein gebruikt door de 

Psychiatrische Inrichting Delta voor de opvang van bejaarde 

patienten. Zo’n 40 oudere mannen en vrouwen worden strikt 

gescheiden van elkaar. De bezigheidstherapie bestaat vooral 

uit het sorteren van bruine en witte bonen. De rest van het 

terrein staat inmiddels leeg.

Vanaf deze periode leren ook de Heijplaters het terrein 

beter kennen. ´s Zomers worden er bramen geplukt of 

feestjes gegeven in het leegstaande Zusterhuis. Het enige 

stadsstrandje nodigt uit tot zonne- en pootjebaden of 

een eerste voorzichtige zwemles. Zo was er de grootvader 

die zijn kleinzoon met een touw om het middel vanaf 

de steiger begeleidde bij zijn eerste zwempogingen.

In 1978 geeft het gemeentebestuur aan dat het Quaran-

taineterrein zijn bestaansrecht had verloren. De pokken 

waren immers de wereld uit. Er zou gesloopt gaan worden. 

De gemeente had behoefte aan terrein voor haven-

ontwikkeling. De laatste drie gebouwen blijven voorlopig 

nog in gebruik bij Delta.

Een jaar later krijgt het terrein er hele andere gebruikers 

bij: In 1979 kraken studenten van de Kunstacademie en 

het Conservatorium drie van de leegstaande gebouwen.

Zij vragen en krijgen o�  cieel toestemming van de 

gemeente voor tijdelijk gebruik. De kunstenaars knappen 

de gebouwen op en richten ateliers en muziekstudio's in.

In 1981 is de nieuwbouw van Delta klaar, waarna de 

bejaarde patienten verhuizen. Hiermee komt er een 

abrupt eind aan de medische geschiedenis van het 

terrein, dat meteen aan het Gemeentelijk Havenbedrijf 

Rotterdam wordt toegewezen.

Jarenlang strijden de nieuwe bewoners tegen sloop-

plannen van de Quarantaine – inrichting. De stilteplek 

in de haven met zijn karakteristieke panden en havengroen, 

waar menig Heijplater zijn eerste stiekeme zoen deelde, 

waar zomerslang werd gezonnebaad en vluchtelingen, 

zieken en kunstenaars een thuis vonden, krijgt in 2008 de 

welverdiende status van Rijksmonument. Na veertig jaar 

is de strijd voor het behoud van het Quarantaineterrein 

gewonnen. In het nieuwe Bestemmingsplan Eem-Waalhaven 

is ook de handhaving van de culturele bestemming vast-

gelegd, maar de toekomstige ontwikkeling blijft nog onzeker. 
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berichten

TV-serie 
'Het geheim 
van Heijplaat' van Heijplaat' 

Een low-budget fi lm, geproduceerd in 
Heijplaat, gespeeld door wijkbewoners 
en acteurs uit Heijplaat en Rotterdam.

De fi lm gaat over een projectontwikkelaar met grote 

plannen, nieuwbouw in het dorp en allerlei avonturen 

van bewoners. Op de locaties van de verenigingen en 

in het dorp vinden spannende of grappige gebeurte-

nissen plaats. Oude en nieuwe geschiedenis zitten 

verweven met de verzonnen verhaallijn, waardoor 

de kijker Heijplaat spelenderwijs leert kennen. 

Het idee voor de fi lm kwam in 2014, toen Heijplaat 

regelmatig negatief in het nieuws was door de sloop en 

het uitblijven van de nieuwbouw. En dat terwijl de wijk 

net haar 100-jarige bestaan vierde! Dat Heijplaat heel 

bijzonder is en een fi jne plek om te wonen werd niet 

gezien. Dat moest veranderen! 

Omdat in het dorp de mensen en de studio's aanwezig 

waren om een fi lm te maken, werd dit idee voor 

promotie van Heijplaat ontwikkeld. 

In 2014 werd er een pilot gemaakt voor de fi lm om 

het plan te promoten, met medewerking van alle 

verenigingen op Heijplaat. Dit fi lmpje is te zien op 

www.stichtingkunsteiland.nl en op YouTube. 

In de jaren erna zijn verschillende scenes opgenomen 

met acteurs en bewoners. Maar het verhaal is nog 

lang niet af. In 2019 wordt de fi lm afgemaakt. Hiervoor 

zoeken we medewerking van zoveel mogelijk Heijplaters 

als acteur, als fi gurant of als assistent van de crew. 

Professionele acteurs spelen de moeilijke hoofdrollen. 

Dit zijn o.a. Joris Lutz, Auke Jeroen Rienks, Abel Sanders 

en Henny Renes. 

In de vorige opnames is gebleken dat er genoeg talent 

aanwezig is op Heijplaat. Wij hopen dat bewoners 

massaal mee gaan werken aan de opnames in 2019, 

zodat we samen een TV-serie kunnen maken die 

Heijplaat nog beter op de kaart zet! 

Doe je mee? Meld je svp aan bij 

www.stichtingkunsteiland.nl. 

Iedereen is welkom!

Format:  Een verhaal in de vorm van een TV-serie van 

 6 delen 

Duur:  6 x 15 minuten, geschikt voor TV-uitzending

Locatie:  Woonwijk Heijplaat, RDM-terrein, vm. 

 Quarantaine-Inrichting, omringende 

 bedrijven en havengebied.

Acteurs: Bewoners van Heijplaat en acteurs uit 

 Rotterdam.

Crew: Edu Calicher (camera), Maarten van Gent 

 (geluid), Louike Duran (scenario en regie).

Productie:  Stichting Kunsteiland
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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

Bibliobus
Elke woensdag van 15.00 tot 
17.00 uur in de Neptunusstraat, 
vervalt per 19 juni. 

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.

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

Apotheek Dorpsweg
Locatie Heijplaat
Victorieuxstraat 80
Tel. 010 - 481 41 97
Tijden 9.00 - 11.00 uur

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

Woensdagmiddag 
 Dokter Bruijns

Landmanstraat 1
Tel 010 - 429 25 76

Dierenarts Pieter de Jong
Op huisbezoek na telefonische 
afspraak. Tel. 010-4815557

Buurtvereniging Heijplaat (BVH)
O.a. ouderengym, klaverjassen en 
bingo. Kijk op www.facebook.com/
BVHbuurtverenigingHeijplaat 
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 Heijplaat
Pascale van der Gaag 
Tel. 06 - 184 254 73 
pascale@bewustzen.nl
www.bewustzen.nl

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

Fysiotherapie 
op Heijplaat

Bij de apotheek op de Victorieuxstraat 
kun je terecht bij twee fysiothera-
peuten. Eén daarvan is Jacqueline 
van Hoorn-Melis van Fysio Heijplaat. 
Zij staat iedere dinsdag en vrijdag 
klaar voor haar patiënten om hen 
te behandelen.

“Voordat ik mij met mijn praktijk op Heijplaat vestigde was ik waar-

nemer. Maar eigenlijk vond ik dat heel vermoeiend: je springt steeds 

in bij een andere praktijk en bouwt geen vastigheid met je patiënten 

op. En daar kreeg ik op een gegeven moment steeds meer behoefte 

aan. Dus toen ben ik gaan zoeken op internet. Zo kwam ik in 2006 

via een praktijk in de Wolphaertsbocht uit op Heijplaat.”

Ze startte haar praktijk in de Streefkerkstraat, maar verhuisde mee 

met de apotheek naar de nieuwe locatie. “Ik woon in Middelburg, 

maar ik vind de sfeer hier in Rotterdam heel fi jn. Mensen zijn hier 

veel opener en enthousiast, in Zeeland is het toch wat stugger. 

Ook de omgeving vind ik prettig: het is hier eigenlijk heel rustig. 

Zeker voor een grote stad.”

Blijven leren

“Voor mij is het heel belangrijk om cursussen te blijven volgen en 

zo te blijven leren. In 2014 heb ik mij bijvoorbeeld verdiept in de 

‘4 x T-methode bij orthopedische aandoeningen’. Dat is heel goed 

uit te leggen aan mijn patiënten: Testen door buigen en strekken, 

triggeren door middel van massage, tapen voor pijnvermindering 

en trainen met behulp van rustige bewegingen. Dat hoeft helemaal 

geen topsport te zijn, vaak is bijvoorbeeld fi etsen al heel erg goed.”

Ook behoefte aan een goede fysiotherapeut? Maak makkelijke een 

afspraak online www.fysiotherapiejvanhoorn.nl of bel 06 - 15 30 43 58.
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In Genua liep ik door de oude binnenstad. Nauwe 

straatjes, goed gevulde delicatessewinkels en aan-

lokkelijke restaurants. Toeristen met de plattegrond in de hand 

om niet te verdwalen. Ik liep met dezelfde plattegrond op zoek 

naar de rafelige rand van deze stad. De westkant van de haven 

met cafés, containers en scheepskranen. En de veerboten naar 

Tunesië en Algerije. In New York fi etste ik eens vanuit Brooklyn 

niet Manhattan rond. Overigens ook aan te raden, maar die dag 

reed ik langs de pieren van Brooklyn. Richting Red Hook, en 

verder naar beneden. Daar ontmoette ik het andere New York. 

Twijfelachtige eettenten naast smaakvolle restaurants, waar het 

volstroomt met bebaarde hipsters en bankiers in dure pakken. 

De uiteinden van de stad, met de oneindige oceaan voor me. 

Die plekken van je stad en je wijk opzoeken, proberen te 

verdwalen om iets nieuws te vinden. Ik loop de Heijplaatweg 

op in de richting van de mond van de Waalhaven. Links de 

nieuwe bedrijven in de Ketelmakerij en de Grofsmederij. 

Rechts de opslag- en werkterreinen voor de o� shore-industrie. 

Verderop een bedrijf voor de bouw van geavanceerde jachten. 

Huisleverancier van de Koninklijke Roeiers Vereeniging Een-

dracht, twee panden verder. Ze roeien al jaren niet meer, 

maar zijn onmisbaar in de haven. En dan sta je aan het eind 

op nummer 2582. Een genummerd uitzichtpunt. Vlak voor me 

vaart een huizenhoog containerschip de Waalhaven binnen; 

van de andere kant een haastige watertaxi. In de verte draaien 

de wieken van de molen van Delfshaven, in het zonlicht blinkt de 

witte kolos van het Erasmus MC. Naast me een auto met daarin 

een jong stel. Met het gezicht naar de haven, en de aandacht 

voor elkaar. Nummer 2582, een wereldplek in de haven. De stad 

binnen handbereik, en de zeelucht in je neus.  

Jan Grolleman is beeldend kunste-
naar/ontwerper en woont sinds voor-
jaar 2018 op Heijplaat. Als opvolger 
van André de Baerdemaeker schrijft 
hij in 2019 over wat hij ziet in de 
wereld om hem heen, te beginnen 
bij Heijplaat. Ook een bericht plaatsen? 

Mail de redactie! 

columnberichten

Versterking gezocht
Na bijna drie jaar Rechtstreex Heijplaat in 

mijn eentje runnen, ben ik op zoek naar 

iemand die mij om de week wil afwisselen. 

Draag jij de duurzame fi losofi e van Recht-

streex een warm hart toe? Lijkt het jou 

wat om veel te leren over allerlei heerlijke 

lokale producten? Beleef je plezier aan 

het bedienen van de leukste Heijplaatse 

klanten? Als jij op deze vragen 'ja' kunt 

antwoorden, dan drink ik graag een keer 

een kop ko�  e of thee om verder de moge-

lijkheden te verkennen! Neem contact met 

me op via heijplaat@rechtstreex.nl of bel 

me even op 06-41972267.

Lenteborrel
De Lenteborrel op 3 mei in de RDM Kantine, 

de opvolger van de Nieuwjaarsborrel in 

januari, was weer een succes! Leuk om hier 

nieuwe gezichten te zien, zowel van oude 

als nieuwe Heijplaters.

Vrijheids-
ontbijt
Na de Dodenherden-

king op 4 mei bij 

het nieuwe Oorlogs-

monument, was het Vrijheidsontbijt de 

dag erna voor veel (veelal oudere) 

Heijplaters een feestelijk tre� en.
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