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Colofon Aan dit achtste nummer hebben 

meegewerkt (in alfabetische volgorde): 

Carina Berwald, Peter Blokdijk, Nina Brugman, 

Edu Calicher (fotografi e), Chantal Diepenheim, 

Louike Duran, Jo Dohmen, Steve Ekel, Rinus 

Groen, Jan Grolleman, Havenbedrijf Rotterdam, 

Paul Hendriks (vormgeving), Van Omme & 

De Groot, Herman den Turk (agenda), 

Aad de Wolf (foto-archief) en Jint Wuite.

Verantwoording Heijplaat Post is 

fi nancieel mogelijk gemaakt door 

onze subsidiegevers, sponsors en 

advertentie-inkomsten. Wij hebben 

de volgende uitgaven gedaan: onkostenvergoe-

ding redactie (22%) en gastredacteuren (25%), 

kosten opmaak (13%), kosten drukwerk (38%) 

en distributie- en administratiekosten (3%).

Contact heijplaatpost@gmail.com

Foto omslag de RDM-er

Vormgeving vanPOOK

Deze uitgave is, naast alle vrijwilligers, 

mogelijk gemaakt door stichting WIJPLAAT en 

onderstaande subsidiegevers en sponsors.

Wat is er veel gebeurd en bereikt dit jaar op Heijplaat! 

Het Verborgen Geheim breidt steeds verder uit. 

Onze nieuwe bewonersorganisatie WIJPLAAT heeft 

niet stilgezeten en, gezien haar korte bestaan, al veel 

weten te bereiken. 

We lijken Heysekade 1 (beter bekend als ‘de Huiskamer’) 

te kunnen behouden als trefpunt voor Heijplaters. 

We hebben invloed uit-

geoefend bij de totstand-

koming van het Masterplan 

Buitenruimte en een door-

braak gerealiseerd in het 

vliegenonderzoek. De Kinder-

boerderij heeft een nieuw 

bestuur gekregen. 

En: de nieuwe supermarkt 

komt eraan!

Met dankbaarheid nemen we afscheid van onze pionier 

van het eerste uur, redactielid Louike Duran. Zij heeft 

aangegeven HEIJPLAAT POST te verlaten om zich meer 

te kunnen richten op haar andere werkzaamheden, zoals 

een tv-serie maken met de bewoners van Heijplaat. 

Als eerbetoon aan haar in dit nummer veel aandacht 

voor kunst en cultuur, naast natuurlijk een mooi portret 

als ‘oud-bewoner’.

We wensen iedereen weer veel 
leesplezier!

Een tevreden terugblik

voorwoordvoorwoord



Activiteitenoverzicht verenigingen Heijplaat

Dag  Wie  Wat   Tijd   Opmerkingen/Locatie

23-11 Buurtvereniging Intocht Sinterklaas 10.30  Directiekade

29-11 Kinderboerderij Workshop Imker 19.00  Kinderboerderij

13-12 sv RDM High Bier  19.30  sv RDM

30-12 Heijkids  Oliebollenverkoop   Alwinastraat 

31-12 SvRDM Oud- en Nieuwviering 00.00 - sv RDM

Wijzingen onder voorbehoud. Bezoek de desbetreff ende site en let op de huis-aan-huis folders. 
Meld activiteiten voor de volgende uitgave uiterlijk 25 februari 2020 aan via activiteiten.heijplaatpost@gmail.com.

NIEUWS & AGENDA

Uniport, indertijd de tweede deep 

sea-containerterminal van Rotterdam, 

gaat dicht per 31 maart 2020. Reden is 

de aanhoudende daling van het over-

slagvolume. Rederijen werken steeds 

vaker met mega-carriers, die wel op 

de Maasvlakte kunnen aanleggen, 

maar niet op de Uniport-terminal.

Bij de overslagterminal werken ruim twee-

honderd mensen. Eigenaar Steinweg zou 

hebben aangegeven voor de betreff ende 

medewerkers een andere baan binnen het 

bedrijf te zoeken. (NB: Deze informatie is 

via FNV Havens naar buiten gekomen. 

Zelf heeft Steinweg geen commentaar 

gegeven op het besluit tot sluiting.)

De realisatie van Het Verborgen Geheim vordert snel. Begin 2020 

zijn de 30 woningen van fase 4 opgeleverd en kent Heijplaat weer 

een groot aantal nieuwe bewoners. Van Omme & De Groot is inmiddels 

gestart met het treff en van de voorbereidingen voor de bouw van 

de 22 eengezinswoningen van fase 5. In december 2019 wordt het 

offi  ciële startsein bouw gegeven door burgemeester Aboutaleb.

Nieuwe bewoners 
op Heijplaat

Uniport 
gaat 
sluiten

Daar komt-ie dan na 2,5 jaar: onze Daar komt-ie dan na 2,5 jaar: onze 

nieuwe buurtsuper! Ten tijde van deze 

uitgave nog nét niet geopend, maar dat 

is een kwestie van tijd. De koelingen zijn 

geplaatst, de ruiten bestickert. Het plan 

is om zes dagen per week open te zijn 

van 8 tot 20 uur en zondagmiddag. 

Naast verse groente, fruit en brood, 

zullen belegde broodjes en Turkse 

pizza te koop zijn. We zijn benieuwd!

Welkom Welkom 
Fresh Food Fresh Food 
Heijplaat!Heijplaat!
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Opschudder eerste klas 
Heijplaat Post neemt afscheid van Louike Duran

oud &

Naast een creatieve geest is Louike sociaal betrokken. 

De herontwikkeling van het RDM-terrein en het dorp Heij-

plaat volgde ze op de voet. “Ik ben opgevoed met het idee 

dat je iets moet betekenen voor de plek waar je woont. 

Samen met een aantal dorpsgenoten en later met de 

Vereniging van Wijkbewoners Heijplaat (VWH) werden 

gebiedsvisies geschreven en werd bezwaar gemaakt tegen 

ongewenste plannen. Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij het 

bestemmingsplan Eem-Waalhaven.

Taai werk, maar het resultaat van de inspanningen is ook 

zichtbaar. Bijvoorbeeld in het voorkomen van een 50km-weg 

vanaf het RDM-terrein dwars door Heijplaat en de demping 

van het water voor Courzand. 

Het schilderen en tijd voor familie schoot erbij in. Toen het 

Quarantaineterrein werd aangepakt – haar veilige haven – 

en haar gezondheid achteruit ging, besloot ze te verhuizen. 

Inmiddels woont ze lekker rustig in Scharendijke. Nou ja, rustig; 

de voortuinen van ‘haar’ rijtje huizen zijn vernieuwd met een 

studieproject voor scholieren. Kortom, eens een opschudder, 

altijd een opschudder. “Mijn buurvrouw zei: sinds jij hier woont, 

gebeurt er van alles!”

door Jint Wuite - Bevlogen Heij-
plater en beeldend kunstenaar 
Louike Duran neemt dit jaar 
afscheid van de redactie van 
Heijplaat Post. Dat betekent 
min of meer ook een afscheid van 
haar actieve rol op Heijplaat: 
van ideeënmaker tot Heijplaat-
verdediger bij gemeente en 
Havenbedrijf. “Je kunt écht in-
vloed uitoefenen, maar je moet 
je niet neerleggen bij een besluit. 
Er blijkt altijd iets mogelijk.” 

Louike’s entree op het Quarantaineterrein was 

in 1979. Het begon met alleen een atelier, in 

1983 kwam ze er ook zelf wonen met haar zoon. 

Vanaf 2003 organiseerde ze kunstprojecten met 

Stichting Kunsteiland, zoals QI Waterlife (2003), 

follyDOCK (2005 -2007) en In Quarantaine (2016) 

die kunstenaars en bezoekers vanuit heel de 

wereld trokken. En zorgden voor de bijzondere 

entree van het dorp; de Container Origami. Het 

laatste project is de tv-serie die nu in Heijplaat 

wordt gemaakt.

Laatste project van 
stg. Kunsteiland!
Samen met Edu Calicher 

en Maarten van Gent 

maakt Louike een fi lm: 

‘Het geheim van Heijplaat’. 

De acteurs, dat zijn wij! 

Vanaf nu zoekt Louike nog 

veel mensen die mee willen 

spelen. Meedoen? Kijk op 

www.stichtingkunsteiland.nl 

en meld je aan via 

kunsteiland@qiportal.nl. 
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Wil jij ook in 
Oud & Nieuw? 

Stuur een 
mailtje naar 
de redactie!

NIEUW

Brigit werkt op de kunstacademie als co-
ordinator van de werkplaatsen voor inter-
actieve media. Zij en haar team bieden 
individuele ondersteuning aan studenten 
en docenten en geven ook les. Zo heeft ze 
gisteren lesgegeven bij Illustratie, daarvoor 
nog bij Fotografi e. “We willen dat studenten kritisch 

nadenken over de impact van technologie op hun vakgebied. 

En dat ze niet alleen consumeren, maar nadenken bij een 

Virtual Reality-bril: “Wat zou ik daar mee kunnen?”. Het is 

wel heel fi jn als je overdag met zo’n honderd mensen praat 

om dan lekker rustig op Heijplaat thuis te komen.”

Brigit heeft in juli 2019 samen met haar vriend haar huur-

woning aan de drukke winkelstraat op de Crooswijkseweg 

ingeruild voor een kadewoning op Heijplaat. “Een groter 

contrast kan je haast niet bedenken. We hadden een kleine, 

jaren ’30 woning en dat vergde veel onderhoud. We zijn in 

de eerste instantie gaan zoeken op meer vierkante meters. 

Zo kwamen we op Funda uit op de oude parochiewoning 

op het Alcorplein: dat was onze eerste kennismaking 

met Heijplaat.”

Het was niet per sé liefde op het eerste gezicht. 

Brigit was niet direct overtuigd omdat Heijplaat 

zo afgelegen is. “Er is hier niet veel te doen en 

dat dorpse, daar was ik eigenlijk ook beetje 

huiverig voor. Uiteindelijk zijn we hier toch gaan 

wonen omdat de nieuwe wijk in het teken van 

groen en innovatie stond. Dat sprak ons heel erg 

aan. Daarnaast is het oude dorp een beschermd 

stadsgezicht: je weet daardoor dat het blijft 

zoals het is.”

“In de praktijk is het wonen hier heerlijk. De af-

stand valt reuze mee en de waterbus is een 

cadeautje. Als ik dan toch een minpuntje moet 

benoemen, dan is het gemis van een snackbar 

en een café dat ook in het weekend open is. 

En ik zou ’s nachts niet zo snel op de fi ets gaan 

na het uitgaansleven.”

Brigit en haar vriend hebben de intentie om hier 

samen oud te worden. “Dan verhuizen we daarna 

door naar de Wijde Blick. Lijkt me heel gezellig 

met al onze buren.”

‘Fijn om lekker rustig op 
Heijplaat thuis te komen’

5
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door Steve Ekel - RDM Campus 
is een broedplaats voor samen-
werking aan technische innovaties 
voor stad en haven van onderwijs, 
onderzoek en bedrijfsleven. 
Sinds een jaar is ook IT Campus 
Rotterdam op het RDM-terrein 
gevestigd en richt zich op meer 
en beter IT-talent in Rotterdam.

“Rotterdam loopt achter in het opleiden van 

voldoende gekwalifi ceerde IT-ers die aan 

de slag kunnen in onze haven en stad”, legt 

Matthijs Jaspers (linkerpagina, links onder), 

programmamanager van IT Campus Rotterdam, 

uit. “Eind 2017 kwamen de initiatiefnemers VNO-

NCW Rotterdam, Techniek College Rotterdam, 

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Partners en 

het Havenbedrijf Rotterdam tot de conclusie dat 

deze achterstand alleen ingelopen kan worden 

door gerichte samenwerking tussen onder-

wijs, overheid en bedrijfsleven.

IT Campus is geen nieuwe school, maar helpt 

opleidingen in contact te brengen met IT-

bedrijven die graag projecten met studenten 

uitvoeren. Verbinding brengen wij tot stand 

op alle onderwijsniveaus, dus van primair 

tot universitair onderwijs.” Onder de noemer 

‘Rotterdam Digi-vaardig’ heeft het team van 

Matthijs regelmatig groepen Rotterdamse 

leerkrachten in huis, die geschoold worden in 

hoe zij met hun leerlingen aan de slag kunnen 

met het ontwikkelen van computervaardig-

heden. Het is namelijk niet vanzelfsprekend 

dat een leerkracht zelf voldoende IT-vaardig is.

Matthijs: “Steeds meer mensen realiseren zich dat het niet alleen 

draait om het opleiden van programmeurs die software kunnen 

ontwikkelen. Bij ieder bedrijf op elke afdeling moet je IT-vaardig zijn 

om goed je werk te kunnen doen, ook bijvoorbeeld in de zorg of in 

logistieke bedrijven. Binnen ons programma voor de stad, gericht op 

álle Rotterdammers, werken we samen met Learnit en Bibliotheek 

Rotterdam om zo meer bewoners te bereiken. We willen dit uit-

breiden en op meerdere plekken in Rotterdam actief zijn. Dichtbij 

de mensen, bijvoorbeeld bij bibliotheeklocaties. Met Learnit werken 

we bijvoorbeeld samen om bewoners te leren Skypen met familie in 

het buitenland. Hoe mooi is dat!”

Wat is jullie relatie met Heijplaat?
“We hebben een fantastische werkruimte aan het Scheepsbouwplein 

(met uitzicht op Schiedam!) tot onze beschikking. We zijn hier terecht 

gekomen, omdat hier al langere tijd scholen gevestigd zijn en er 

een innovatief klimaat heerst. Ook het Havenbedrijf vindt dit een 

geschikte plek, omdat zij veel aandacht schenken aan digitalisering 

van de haven.”

bedrijf

IT Campus 
Rotterdam
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Aan de slag bij
SUEZ, dat kan!
We zoeken:

• Chauffeur/beladers
• (Hoofd)operators A/B/C
• Stagiaires (MBO procesoperator)
• Hoofd Technische Dienst
• Kwaliteitscontroleur
• Kraan-/shovelmachinist

Met ruim 150 collega’s sorteren en verwerken we op de 
locatie aan de Waalhavenweg 50, Rotterdam huishoudelijk 
plastic verpakkingsmateriaal van 60% van de Nederlandse 
gemeenten. Vijf dagen per week dragen we bij aan de 
recycling van verpakkingsmateriaal en maken we samen 
grondstoffen voor nieuwe producten.

Interesse? Check www.werkenbijsuez.nl
en selecteer de functies Zuid-Holland. 

Puzzel
door Jo Dohmen

Antwoorden op pagina 23  

onderaan de Berichten.

Waar kan ik dit vinden op Heijplaat? Waar staat dit gebouw?



Wijplaat - Wie zijn we en wat 
hebben we dit jaar gedaan?

Bewonersparticipatie

WIJPLAAT behartigt belangen van bewoners van Heijplaat en wil 
het woon-, werk- en leefklimaat in deze wijk (helpen) verbeteren.

Organisatie
In mei 2019 is stichting WIJPLAAT opgericht. Naast Bibi 

Weeke (voorzitter), Carina Berwald (communicatie) en 

Chantal Diepenheim (penningmeester), heeft Annelien 

van der Plas (secretaris) het Algemeen Bestuur versterkt. 

WIJPLAAT heeft dit jaar ingezet op vier thema’s: 

1) Verbinding, 2) Buitenruimte, 3) Schoon & Veilig en 

4) Vliegen.

Contact met bewoners, gemeente, 
bedrijven en instellingen
WIJPLAAT is voor en door bewoners. Contact houden 

we via Heijplaat Online en Heijplaat Post, verenigingen, 

evenementen, bewonersbijeenkomsten, maar ook 

gewoon op straat. Wel zo gezellig.

Ook hebben we zoveel mogelijk contact met belangrijke 

externe partijen, zoals de gemeente Rotterdam, 

het Havenbedrijf, DCMR, Woonbron, Van Omme & 

De Groot, RDM en omliggende bedrijven.

Verbinding
Om de verbinding tussen bewoners onderling te bevorderen 

hebben we met het team Verbinding, aangevoerd door 

Karin Gerretsen, dit jaar:

• een oprichtingsborrel georganiseerd, waar zo’n 70-80 

bewoners op af kwamen;

• geparticipeerd in een welkomsinitiatief voor nieuwe 

bewoners;

• een aanjagende functie gehad om de Heysekade 1 

(de Huiskamer 2.0) als trefpunt voor bewoners vorm 

te geven;

• een eindejaarsborrel georganiseerd als dank voor alle 

vrijwilligers uit Heijplaat, die actief zijn of aangegeven 

hebben dit te willen worden.

Buitenruimte
Begin 2019 heeft het team Buitenruimte, aangevoerd door 

Jan Grolleman, advies gegeven op het in opdracht van de 

gemeente Rotterdam door Buro B+B ontwikkelde Master-

plan Buitenruimte. Dit advies is integraal overgenomen door 

de gebiedscommissie. Vanaf nu zit het team Buitenruimte 

ieder kwartaal met de Gebiedscommissie, gemeente 

Rotterdam, Havenbedrijf en Woonbron rond de tafel. 

Om elkaar te informeren en te adviseren over o.a. de voort-

gang van het Masterplan, plannen voor het Quarantaine-

terrein en activiteiten in en rond de RDM-gebouwen. 

Met als gezamenlijk doel een eff ectieve bijdrage te leveren 

aan een leefbaar en werkbaar Heijplaat.

Schoon en Veilig
Gedurende 2019 heeft team Schoon & Veilig, aan-

gevoerd door Jo Dohmen, contact gelegd met de 

gemeente Rotterdam om het schoonhouden van de

wijk te verbeteren (bv door containers vaker te legen). 

Ook is contact gelegd met enkele bewoners, die ieder 

weekend zwerfafval prikken en een goed voorbeeld zijn 

in hoe we zelf een steentje kunnen bijdragen. 

Vliegen
Het Vliegenteam, aangevoerd door Sandra Evers-van 

Meurs, is gedurende 2019 als gelijkwaardige en actieve 

gesprekspartner nauw betrokken bij een uitgebreid vliegen-

onderzoek. 21 november 2019 zijn de concrete resultaten 

hiervan gedeeld met de bewoners (zie pagina 11). 

Als laatste heeft WIJPLAAT recentelijk vragen gesteld tijdens 

een bewonersbijeenkomst over mogelijke uitbreiding naar 

een 24-uursvergunning van de Onderzeebootloods voor 

evenementen. Wat is de noodzaak hiertoe en hoe kan hier 

worden gehandhaafd bij (bv. geluids- en parkeer)overlast?
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Goed nieuws: 
de Huiskamer 2.0 breidt uit! 

Op 1 januari 2020 loopt het huurcontract van ‘De Huis-

kamer’ af. Op initiatief van Wijplaat, de bewoners-

belangenorganisatie van Heijplaat, is gezocht om deze 

ruimte als trefpunt voor Heijplaters te kunnen behouden. 

Samen met een 20-tal bewoners en gemeente is er af-

gelopen juli hierover een brainstormsessie gehouden. 

Hierna is gezocht naar kandidaten voor een bestuur. 

Deze zijn in overleg gegaan met Woonbron. Op basis van 

een sprekende presentatie vond Woonbron dat een nieuwe 

stichting de kans verdiende om de ruimte op de Heysekade 

1 te mogen huren. Woonbron bedankt! Ook is een subsidie-

aanvraag ingediend bij de gemeente Rotterdam.

We hebben op Heijplaat een ruimte nodig waar iedereen 

welkom is voor een bak koffi  e een praatje, hulp kan krijgen 

voor moeilijke vragen, mee kan doen aan activiteiten, 

waar bijeenkomsten gehouden kunnen worden voor bij-

voorbeeld gemeente, politie en Woonbron en bewoners. 

Natuurlijk blijft wat goed is, zoals de gastvrouwen, bil-

jarten, klaverjassen, line-dancen en het eten op dinsdag.

Samen met jullie gaat het bestuur, onder voorbehoud 

van subsidieverlening, de activiteiten uitbreiden. Zodat 

De Huiskamer 2.0 nog meer een plek wordt waar iedere 

Heijplater - ook jij dus! - terecht kan. Of waar je voor je 

medebewoner iets kan organiseren. 

Het nieuwe bestuur bestaat op dit moment uit Jo Dohmen, 

Carina Berwald en Jint Wuite. We hebben heel veel zin 

om samen met jullie dit avontuur aan te gaan en zien alle 

bewoners graag terug bij een van de activiteiten!

Op 13 november hadden we alvast een grote opkomst van 

Heijplaters die alvast een deel van de activiteiten voor 

februari hebben aangedragen. Daar zijn we heel blij mee!

We houden jullie op de hoogte van wat we gaan doen. 

Dat gebeurt via Heijplaat Online en de Facebookpagina 

van De Huiskamer. Ook ligt in De Huiskamer een mapje met 

informatie. Voor vragen of opmerkingen zijn we bereikbaar 

op dehuiskamer2.0@gmail.com.



Bewonersparticipatie
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SUEZ aantoonbaar hoofd-
veroorzaker vliegenoverlast

Vliegenonderzoek
Van mei t/m oktober 2019 heeft onderzoeksburo KAD in 

opdracht van de gemeente Rotterdam uitgebreid onder-

zoek gedaan naar vliegenoverlast op Heijplaat. Het KAD 

heeft hiertoe 24 vliegenvallen in en om Heijplaat uitgezet. 

Hiernaast hebben bewoners in totaal 79 monsters ingeleverd 

bij het wekelijks inloopspreekuur. Deze bleken, samen met 

huisbezoeken, van grote waarde. 

Ook waardevolle input gaf een vergelijkbare vliegenplaag 

in de wijk IJsselmonde in mei. Door snel onderzoek van het 

KAD bleek de plaag afkomstig te zijn van twee duwbakken 

van SUEZ bij de Brienenoordbrug, waarin PMD-afval was 

opgeslagen.

Bij de analyse is gebruik gemaakt van de verzamelde 

meetgegevens van het monitoronderzoek, meldingen 

van bewoners bij DCMR, weersgegevens en rapportages 

van eerder uitgevoerde onderzoeken. 

Resultaten
Duidelijk is geworden dat zuidelijk Heijplaat het meest 

overlast ervaart en vooral van de kamervlieg en in mindere 

mate de aasvlieg. Uit de monitoringsgegevens blijkt dat 

verreweg de hoogste aantallen kamer- en aasvliegen 

worden gevangen in de vallen op en rond het terrein 

van SUEZ.

Ook zijn kleine deelbronnen aangetroff en, zoals onder-

grondse afvalcontainers, composthopen en de Kinder-

boerderij. Deze deelbronnen verschillen echter niet veel 

van andere wijken. De conclusie is dan ook dat de bron 

van de overlast veroorzakende vliegensoorten gezocht 

moet worden in het plastic afval dat wordt verwerkt bij 

SUEZ, direct ten zuiden van Heijplaat.

Maatregelen
Het KAD beveelt diverse beheers- en bestrijdings-

maatregelen aan om overlast te voorkomen. 

Het gehele rapport van het KAD is te lezen op 

https://heijplaatonline.com/leefbaarheid/

onder ‘dossier’.

Overzichtskaart	met	daarop	de	locatie	weergegeven	van	
de	vallen.	De	kleuren	van	de	vallen	corresponderen	met	
de	kleurcodes	in	de	analysetabel	van	de	kamervlieg.	De	
rode	codering	geeft	de	hoogste	aantallen	vangsten	weer	
(100-75%),	bruin	(75-50%),	geel	(50-25%)	en	groen	(<25%).



Beelden op 
Heijplaat

Heijplaat kent veel kunstwerken, mede dankzij de inspanningen van 
Stichting Kunsteiland, een 'bouwbedrijf voor luchtkastelen', gesitueerd 
op het Quarantaineterrein. Maar ook het Havenbedrijf heeft prachtige 

werken neergezet. We bespreken er een paar.

1
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1. Pioniershuisje op het douanekantoor 
Je komt het Pioniershuisje tegen als je de afslag Heij-

plaat neemt. Het staat boven op het douanekantoor op 

Reeweg 16. Het kunstwerk is ontworpen door John Körmeling, 

beeldhouwer en architect, die het ter plekke gebouwd heeft. 

Het huisje heeft een kachel en is bewoonbaar. De front-

gevel doet denken aan een amerikaanse veranda. Ook al 

staat-ie niet op Heijplaat zelf, hij ligt wel aan de toegangs-

weg, vandaar dat we ‘m toch vermelden.

2. Gebroken hart van Heijplaat
Het Gebroken hart van Heijplaat is ontworpen door de 

beeldend kunstenaar Mart Legerstee. De staalconstructie 

vond hij op een bedrijventerrein: hier heeft hij niets meer 

aan veranderd. Het transport en de verankering van het 

beeld hadden meer voeten in de aarde, evenals het 

volgende beeld.

3. Container Origami
De Container Origami is ontworpen en gebouwd voor folly-

DOCK, een internationale ontwerpwedstrijd en expositie 

van follies in het Jaar van de Architectuur Rotterdam, 2007. 

Het beeld is in 2008 opgenomen in de offi  ciële beelden-

collectie van Rotterdam. Het oogt stoer en fragiel tegelijk. 

Het ontwerp is van Femke Bijlsma, Allard Roeterink, Wouter 

Roeterink en Ron Nout. Je zou niet verwachten dat ze het 

eerste ontwerp vouwden van karton. Vanuit dit idee is 

het grote beeld gelast van twee containers. De fundering 

bestaat uit een constructie van zes zogenaamde stelcon-

platen met daarop drie H-balken, zo’n twee meter onder 

de grond. De constructie is van Petit 3D-techniek. Materiaal, 

bouw en plaatsing zijn gesponsord door alle bedrijven die 

er met logo op staan vermeld.

4. Windfactory
De Windfactory staat op de Arie den Toomweg. Het wekt 

de indruk een machine te zijn die iets met wind en water 

doet en past hierdoor helemaal in zijn omgeving. 

Grappig genoeg hebben veel voorbijgangers niet door dat 

het een kunstwerk is. Ook deze is ontworpen en gebouwd 

voor follyDOCK. Het ontwerp is gemaakt door architecten 

Ed Euser en Tirza Verrips. De constructie is van Ton Lommers 

van Segno d'Arte. De hoes van de 'blaasbalg' is door weer 

en wind verdwenen.

5. Zeehond
Aloysius van Saus woont en werkt op het Quarantaineterrein. 

Zijn objecten (vaak dieren) zijn gemaakt van ijzer en doen 

hierdoor industrieel aan. Geplaatst in een weiland voor zijn 

huis of, in dit geval, op het strandje, brengen ze altijd een 

stukje humor in de natuur.

2

4

3

5

2

3

KUNST
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Afgelopen maanden is er druk gewerkt aan de eerste fase van de 

herinrichting van de buitenruimte van het Quarantaineterrein. Paden, 

parkeerplaatsen en groen zijn opnieuw aangelegd en er zijn voor-

bereidingen getroff en voor de aanleg van nieuwe water en elektra-

leidingen. Het strandje is nu beter bereikbaar voor hulpdiensten en 

het terrein heeft op verzoek van de brandweer een tweede nood-

ontsluitingsweg gekregen (alleen toegankelijk voor hulpdiensten).

Vooral de deels onbekende ligging van de zeer oude elektra en water-

leidingen heeft het werk er voor de aannemer Verheij niet makkelijker 

op gemaakt. De aannemer heeft 

diverse opsporingsmethoden 

gebruikt, zoals de inzet van 

grondradar, om de kabels en 

leidingen vooraf te lokaliseren. 

Desondanks zijn er helaas veel 

gevallen van onbedoelde kabel-

breuk geweest die de nodige 

overlast voor de bewoners van 

het Quarantaineterrein hebben 

veroorzaakt. Als er straks nieuwe 

kabels & leidingen op het terrein 

liggen zou dit type overlast ver-

leden tijd moeten zijn. 

In nauw overleg met de monu-

mentencommissie is er gewerkt 

aan een nadere uitwerking van 

het buitenruimteplan. Volgend 

jaar zal het tweede deel van de 

openbare buitenruimte worden 

heringericht. Pas in 2024, als de 

huidige bewoners van het terrein 

zijn verhuisd, kan het plan hele-

maal worden uitgevoerd.

Komende periode worden 

de toekomstige functies van 

het terrein verder uitgewerkt. 

Gedacht wordt daarbij, als 

aanvulling op RDM, aan een 

kleinschalige congreslocatie 

(vergaderen en trainingen) in 

combinatie met een hotel- 

en/of horecafunctie.

Quarantaineterrein

Nieuws uit
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gebiedsontwikkeling

De David Hart Group (DHG) is gestart met de 

bouw van twee nieuwe hoogwaardige logistieke 

distributiecentra aan de Eemhavenweg 44-50 

en aan de Ophemertstraat: het oude Renewi-

terrein. Beide distributiecentra zijn ca 20.000 m2

groot. Beide complexen zullen in het najaar 

van 2020 operationeel zijn. 

Ontwikkelingen oude Renewi-terrein

Op 12 november hebben 20 kinderen uit Heijplaat op de Heijsekade 

bloembollen geplant. De Heijsekade wordt daarmee verder aangekleed. 

De bloembollen helpen tevens tegen de eikenprocessierups. 

Op de Heijsekade staan 21 eiken. De bloembollen trekken diverse insecten 

aan die de natuurlijke vijand zijn van de eikenprocessierups. Daarmee wordt 

voorkomen dat de eikenprocessierups zich nestelt in de eiken. 

De eikenprocessierups heeft zich landelijk op tal van plaatsen gevestigd en 

de brandharen van de rupsen zorgen voor grote overlast voor mens en dier. 

Het stimuleren van de aanwezigheid van natuurlijke vijanden zoals vogels en 

insecten zijn een onontbeerlijke schakel in de beheersing van deze lastige rupsen. 

De insecten zijn afhankelijk van nectar en pollen en worden door middel 

van het planten van bloembollen aangetrokken. Er is gekozen voor narcissen 

omdat gele bloemen extra veel insecten aantrekken.

Bloembollen tegen 
eikenprocessierups

door Arjan Hoefnagels, Havenbedrijf
de haven

gebiedsontwikkeling

de haven
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De Heijplaatjaren 
van Cor Kraat

Met de komst van een groep kunstenaars die eind 
jaren 70 de gebouwen van het Quarantaineterrein 
betrokken, kreeg Heijplaat een artistieke impuls. 

Toch waren er meer bewoners die zich met kunst bezig 
hielden. Ieder op haar of zijn manier en niveau. 
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interview

Wat niet elke Heijplater weet, is dat bijna twaalf jaar lang een kunstenaar van 

betekenis op Heijplaat heeft gewoond. We kunnen rustig stellen dat beeldend 

kunstenaar Cor Kraat van ‘Champions League’ niveau is, al zal hij dat zelf nooit 

zo omschrijven. Maar een kunstenaar wiens kunstwerken tientallen publieke 

plekken in het Rotterdamse sieren, moet wel van buitencategorie zijn. 

De bekendste werken van Kraat zijn de nieuwe Delftsepoort, die de weder-

opbouw van Rotterdam symboliseert en de glazen entree van het Feyenoord-

stadion, die Kraat ontwierp in opdracht van de gemeente naar aanleiding 

van het winnen van de Europacup van Feyenoord.

Vanaf 2001 werkte Kraat in de oude Dokloodsen aan de Heijsekade. Toen hij in 

2005 zijn vrouw ontmoette, zocht en vond hij een nieuwe woon- en werkruimte 

in de oude dienstwoning van de RDM aan de Heijplaatstraat. Ondanks zijn niet 

onaanzienlijke kunstenaars oeuvre ging de beeldend kunstenaar onopvallend 

op in het dagelijks leven van het tuindorp. Hij werkte er in zijn atelier, wandelde 

over de kades en dronk z’n drankjes in het Dokkaff ee of in Courzand. Voor de 

rest geen poespas. Cor was één met zijn omgeving. Maar hoe kwam Cor dan 

ooit uitgerekend op Heijplaat terecht? “Ik heb altijd in Rotterdam gewoond en 

dan het liefst in de haven”, vertelt Cor op een druilerige middag in Pernis, waar 

hij tegenwoordig pal naast de Madroelhaven werkt en woont. “De haven is een 

inspiratiebron die mij blijft fascineren. Met zijn schepen en al die verschillende 

vormen. Het leeft!”

“Ooit begon ik samen met twee andere vrienden (kunstenaarscollectief Kunst

 en Vaarwerk) met een atelier aan de Parksluizen, later verhuisde ik naar de 

Jobshaven en daarna de Schiehaven. Maar alle ‘vieze’ plekken raakten lang-

zaam aan op in het havengebied. Uiteindelijk werd ik getipt door iemand van 

het Havenbedrijf om eens op Heijplaat te gaan kijken. Nou Heijplaat kende ik 

nog wel. Als kleine jongen zag ik namelijk vanaf de kade in Schiedam samen 

met mijn vader hoe eind jaren 50 het ss Rotterdam te water werd gelaten. 

Dat was wel wat hoor!”, zegt Cor met een glinstering in zijn ogen.

Uiteindelijk belandde Cor dus op de Heijsekade in de oude Dokkantoren. Een 

wereld ging voor hem open. Een déjà vu! “Het was ongekend wat hier allemaal 

heeft gezeten en wat hier allemaal is gebeurd”. 

De fascinatie voor de RDM en met name de 

mensen die er ooit werkten, dreef Cor er toe 

om een monument te ontwerpen ter ere van 

de mens achter de werf en al die prachtige 

schepen. De RDM-er. 

Lange tijd zag het er naar uit dat het kunstwerk 

er niet zou komen, maar uiteindelijk gaf het haven-

bedrijf Rotterdam opdracht voor niet één maar 

twee monumenten. Nu staan ze er al weer een 

aantal jaren. Als poortwachters bij beide entrees 

van de nieuwe RDM. Wie goed kijkt ziet het tanige 

hoofd van een arbeider wiens gelaatstrekken de 

vormen van zijn omgeving hebben aangenomen. 

De pet heeft de vorm van een schip, zijn haren 

zijn van touw en de groeven in zijn gezicht golven. 

De neus van de arbeider lijkt op een boeg en de 

pupillen lijken schepen die met een beetje fanta-

sie van je af of naar je toe varen. Al pratend over 

dit mooie eerbetoon aan de RDM-er van toen, 

beginnen Cor’s ogen weer te stralen. Staand bij 

het monument bekijkt Cor met een kritische blik 

de staat van zijn werk. Het is alsof hij elk moment 

een poetsdoek uit zijn binnenzak wil halen om de 

oranje verfl aag eens fl ink aan te pakken. “Ik ben 

er ook trots op”, zegt Cor bijna verontschuldigend. 

Dat de band met Heijplaat en RDM nog steeds 

innig is, is wel duidelijk. Maar waarom is Cor dan 

vertrokken destijds? ”Ik moest weg. Er was een 

andere bestemming voor de dienstwoning. 

Maar anders... anders was ik nooit vertrokken 

en had ik er nog steeds gewoond”. 

De RDM-er (Cor Kraat, 2015)

Men onthoudt de schitterende schepen die bij de RDM van stapel zijn gelopen en 

de grootste werken zoals de Oosterscheldekering. Maar het zijn uiteindelijke mensen 

die het bedacht en gemaakt hebben. DE RDM-er staat voor de mannen die het staal 

vormgaven tot een hoogtepunt in de geschiedenis van de Nederlandse scheepsbouw, 

van Dokker tot Directeur.
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“De bijeenkomsten draaien om verschillende 

onderwerpen die we vooraf voor een half jaar 

plannen,” legt penningmeester Bart Kalff  uit. 

“Zo hebben we onlangs het thema ‘kleding’ 

behandeld. We nemen dan verschillende 

kledingstukken mee en gaan aan de slag.” 

Hij laat een sneakpreview zien van wat dat 

aan beeld oplevert: van een close-up van een 

rits tot minuscule pumps met veel details. 

“Dat is ook het leuke van de fotogroep: vraag 

zeven mensen om een boom te fotograferen en 

je krijgt zeven verschillende beelden. Je gaat er 

ook anders door kijken; details vallen je meer op.”

Safari
De onderwerpenlijst is erg divers. Deze lijst wordt 

ieder half jaar door de groep samengesteld met 

niet alleen een afwisseling in thema’s, maar ook 

in werkavonden, thuisopdrachten of een ‘safari’. 

Bij het laatste gaat de groep met elkaar op pad 

om buiten te fotograferen.

Voor de thuisopdrachten is het de bedoeling 

dat je die onderwerpen in je vrije tijd zelf vast-

legt. De werkavonden vinden plaats in de Kolk 

en kunnen naast een thema ook stilstaan 

bij bepaalde aspecten van fotografi e. 

Denk aan een workshop macro-fotografi e, 

het verbeteren van je compositie of hoe je 

een foto-bewerkingsprogramma gebruikt.

In 1991 werd de fotogroep door enthousiaste amateur-
fotografen opgericht en niet veel later als personeels-
vereniging ondergebracht bij de RDM. Na opheffi  ng 
van de personeelsvereniging is de groep weer als zelf-
standige vereniging verder gegaan. Twee leden zijn 
sinds de oprichting na al die jaren nog steeds actief. 
De fotogroep anno 2019 heeft een kleine, maar trouwe 
groep deelnemers. De zeven leden komen om de twee 
weken bij elkaar en eigenlijk is iedereen er altijd bij. 

Fo
to

gr
oe

p Dockyard

‘Je gaat 
anders 
kijken’
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vereniging

Het resultaat wordt altijd in de fotogroep 

besproken. “We hebben een grote televisie neer-

gezet. Daar laden we de gemaakte beelden in 

zodat we ze goed kunnen bekijken. We geven 

elkaar dan feedback: wat valt op, wat kan beter. 

We helpen elkaar waar nodig, met theorie of 

door met elkaar uit te vogelen hoe de sluiter-

tijd in te stellen op een nieuwe camera.” 

Veranderingen
Er is in de loop der jaren wel het één en ander 

veranderd in de fotogroep. Dat komt voor een 

groot deel door de snelle ontwikkelingen die 

de technologie heeft doorgemaakt. “Toen we 

begonnen fotografeerden we analoog, met 

een camera waar nog ouderwets een rolletje 

in moest. Die ontwikkelden we ook zelf in een 

doka (donkere kamer) die de meeste leden thuis 

wel hadden. Tegenwoordig maakt het niet uit 

waar je mee fotografeert, het kan zelfs met je 

telefoon. Die camera’s die erin zitten zijn 

van hele goede kwaliteit.”

Toen de groep vroeger nog wat groter was, 

werd er zelfs lesgegeven. Dat gebeurt nu 

niet meer, maar de leden geven elkaar onder-

ling wel tips. Bart: “Nieuwe leden erbij zouden 

wij heel leuk vinden. Lesgeven doen we dan 

wel niet, maar ik denk wel dat we mensen 

met minder ervaring nog een hoop kunnen 

leren.”

Tentoonstellingen
Is het werk van de fotoclub ook ergens te 

bezichtigen? “Onze foto’s hangen continu in 

diverse instellingen. Ook in de Huiskamer hangt 

er wel eens wat van ons, dat verzorgt één van 

onze leden. Maar verwacht er geen uitvergroot-

te werken in mooie lijsten, want die kunnen we 

daar niet ophangen.”

Lijkt het jou ook leuk 

om te fotograferen met 

Fotogroep Dockyard? 

Dat kan!

Wanneer: 

iedere woensdag in 

de oneven weken van 

20:00 – 22:00 uur.

Waar: buurtgebouw 

‘De Kolk’.

Kosten deelname: 

€ 3,00 per maand.

Wat heb je nodig: 

een eigen camera 

(maakt niet uit wat 

voor een).

Contact: fotogroep.

dockyard@kpnmail.nl

010-4506965 (Hannie 

Verschoor, secretariaat)

06-10271037 (Bart Kalff , 

penningmeester).
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Het verdwenen 
geschenk

Ooit bezat Heijplaat een prachtige fontein. 
Deze fontein was een geschenk van de Rotterdamse 

rederij van Nievelt & Goudriaan. 
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Aanleiding was de tewaterlating 

van het vrachtschip Alcor van 

deze rederij. De Alcor, waar naar 

goed Heijplaats gebruik een straat 

en zelfs een plein naar werden 

vernoemd, was het vijftigste schip 

dat op de Rotterdamsche Droogdok 

Maatschappij werd gebouwd. Voor 

van Nievelt & Goudriaan echter was 

het tiende schip dat door de werf werd 

geleverd. Dat heuglijke feit diende 

op gepaste manier gevierd, vond de 

opdrachtgever. 

Het was met name J.F.G. Goudriaan 

zelf die zich sterk maakte voor een 

geschenk aan werf en personeel. 

Goudriaan was een reder met een 

grote sociaal maatschappelijke 

betrokkenheid. Vandaar ook dat hij zich 

direct inspande voor een gift aan het 

pensioenfonds van de arbeiders van de 

werf naar aanleiding van de stapelloop. 

En zo geschiedde. Het fonds kreeg een 

bijdrage van drieduizend gulden. Maar 

zoals gezegd: daar bleef het niet bij.

H. Baanders, broer van de architect van 

Heijplaat H.J.A. Baanders, werd door 

de rederij verzocht een bak met zuil te 

ontwerpen. De bak zou dienstdoen als 

drinkbak voor paarden, die dagelijks 

in het straatbeeld van het tuindorp 

voorkwamen. In de rand van de 

zandstenen bak zou een tekst worden 

aangebracht die zou herinneren aan 

de bouw van de Alcor.

Baanders ging aan de slag en liet eerst 

een gipsen versie van zijn ontwerp 

maken, die hij op een dag op de 

beoogde plek in de Vestastraat liet 

plaatsen. Vervolgens liet Baanders een 

ladder tegen de zuil plaatsen, waarna 

hij een jongeman opdroeg geknield 

op de zuil plaats te nemen en met een 

naar beneden gestrekte arm een vuist 

boven de bak te houden. Aan de hand 

van foto’s liet hij beeldend kunstenaar 

P.Zijl een beeld van de geknielde 

jongeman maken, die uiteindelijk 

boven op de zuil zou moeten worden 

geplaatst.

Op 16 maart 1917, anderhalf jaar na de 

tewaterlating van de Alcor, werd de 

fontein onthuld. Onder toeziend oog 

van de heren van Nievelt en Goudriaan 

zelf knipte directeur de Gelder van de 

RDM een lint door waarmee een doek 

naar beneden viel en het monument 

werd onthuld. Een welgemeend 

applaus gaf blijk van de goedkeuring 

van het toegestroomde publiek. Op de 

zuil was een koperen beeld bevestigd, 

dat een geknielde jongeman voorstelde 

die in een spons kneep. Uit de spons 

sijpelde water. Paarden konden zich 

te goed doen aan het water in de 

onderliggende bak. Voorbijgangers 

konden hun dorst lessen bij één van de 

twee koperen kranen aan weerszijden 

van de zuil. 

Het waren echter niet alleen paarden 

die de drinkbak gebruikten. Op 

warme zomerdagen wisten ook jonge 

Heijplatertjes de fontein te vinden, 

die een veilig alternatief vormde voor 

een duik in de haven of het drijvend 

zwembad. Door de jaren heen tasten 

regen, wind en intensief gebruik de 

kwaliteit van de zandstenen drinkbak 

steeds meer aan. Uiteindelijk werd 

besloten de fontein te verplaatsen 

naar de speeltuin, mede omdat er 

behoefte ontstond aan parkeerruimte. 

Op de speeltuin sleet de fontein haar 

laatste jaren. Koperdieven luidden haar 

defi nitieve einde in door het koperen 

beeld van de zuil te stelen. Jaren later 

werd de versleten bak weg gehesen, 

waarmee het kunstwerk dat herinnerde 

aan de scheepsbouw op Heijplaat 

voorgoed verdween. Of toch niet?

Nawoord: Inmiddels leeft bij enkele 

bewoners er het voorzichtige idee 

om een replica van de fontein 

terug te brengen in het straatbeeld 

van Heijplaat. De kleinzoon van 

J.F.G. Goudriaan is blij verrast met 

dit idee en heeft inmiddels zijn 

medewerking toegezegd. Heeft u nog 

informatie of duidelijke foto’s van ‘de 

paardendrinkbak’ ook wel ‘paardenwed 

of -wedde’ genoemd in uw bezit en 

bent u bereid die te delen, neem 

dan contact op met de redactie via: 

heijplaatpost@gmail.com.

historie
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Hieronder enkele handige gegevens. 
Heeft u opmerkingen of aanvullin-
gen? 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

door Maurice van Dijk - “Andere kwaliteiten van 
kinderen naar boven halen”, dat is de belangrijkste 
drijfveer voor Tamara van IJzendoorn om haar bedrijf 
School aan Boord te starten. “Ik hou ontzettend van 
kinderen en wil graag in het onderwijs werken, maar 
zonder de druk van de dagelijkse zaken.”

Zo ontstond binnen een vriendengroep het idee om een bedrijf 

op te starten dat activiteiten aanbiedt aan scholen buiten het 

verplichte curriculum om. Scholen kunnen bij haar terecht voor 

ruim 30 verschillende workshops en activiteiten uiteenlopend van: 

theatersport, rappen, schminken, beatboxen, kleuterdans, soaps, 

journaals en stop-motion fi lmpjes maken, tot sportieve activiteiten 

zoals stage-fi ght, capoeira en panna football.

Het bedrijf werkt voor al deze verschillende activiteiten met free-

lancers. Niemand is in dienst. Door deze bundeling kan het bedrijf 

makkelijker complete programma’s aan scholen aanbieden.

Tamara is opgeleid in facilitymanagement. Ze zei begin dit jaar 

haar baan als fl oormanager in de horeca op om voor zichzelf 

te beginnen. Ze kwam er achter dat ze “te koppig is om voor een 

baas te werken”. In de nabije toekomst wil ze het aanbod van 

haar bedrijf verder uitbreiden en verrijken. Daarnaast zou ze graag 

een ruimte willen hebben om scholen te kunnen ontvangen.

Ze wil vooral laagdrempelig zijn voor de scholen. “Ik doe het voor 

de kinderen. Ik hoef er niet rijk van te worden”, aldus Tamara.

adressenondernemer

School aan Boord
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Ik blijfIk blijfIk blijf

Midden op Heijplaat staat een bijzonder huis, het Midden op Heijplaat staat een bijzonder huis, het 

restant van een woonblok waarvan iedereen dacht restant van een woonblok waarvan iedereen dacht 

dat het zou verdwijnen. Op een ochtend zie ik vanuit mijn dat het zou verdwijnen. Op een ochtend zie ik vanuit mijn dat het zou verdwijnen. Op een ochtend zie ik vanuit mijn dat het zou verdwijnen. Op een ochtend zie ik vanuit mijn 

woonkamer een grijpgrage machine die aan de rechterzijde woonkamer een grijpgrage machine die aan de rechterzijde woonkamer een grijpgrage machine die aan de rechterzijde woonkamer een grijpgrage machine die aan de rechterzijde 

begint het blok op te eten. Maar ik zie ook dat er nog licht begint het blok op te eten. Maar ik zie ook dat er nog licht begint het blok op te eten. Maar ik zie ook dat er nog licht begint het blok op te eten. Maar ik zie ook dat er nog licht 

brandt in een woning aan de linkerkant. Wat gaat hier brandt in een woning aan de linkerkant. Wat gaat hier brandt in een woning aan de linkerkant. Wat gaat hier 

gebeuren, zo vraag ik me af. De grijpgrage machine neemt 

happen uit de muur en rukt steeds verderop naar de woning 

waar de bewoners rustig van hun ontbijt genieten. Gebakken 

eitje, kopje thee en een croissantje. Op de achtergrond klinkt 

de radio met het ochtendnieuws. Dit keer komt het gevaar 

niet uit de boze buitenwereld, maar van enkele meters 

verderop. Zij weten van niets. Ik houd mijn adem in, maar 

grijp nog niet in. 

Ik wil wachten tot ze elkaar bijna in de ogen kunnen kijken, 

de grijpgrage machine en de mensen aan de ontbijttafel. 

Vanuit mijn positie kan ik in twee minuten op de plek zijn 

om alarm te slaan. Plotseling stopt de grijpgrage machine, 

de man stapt rustig uit en loopt naar zijn schaftkeet. 

De bewoners schenken zich onaangedaan nog een kopje 

thee in. Het was slechts mijn scenario. Het huis staat er nog. 

Trots en heldhaftig. Het doet me denken aan de onverzet-

telijkheid van die Chinees die zijn woning zag ingebouwd 

in de middenberm van acht banen verkeersweg. Vier banen 

links, vier banen rechts. 

Vlak voor de woning liepen ze uit elkaar om even verderop 

weer bij elkaar te komen. Hij had geweigerd te vertrekken, 

maar mocht toch blijven. Kan het niet rechtdoor dan maar 

links- en rechtsom, moet de Chinese overheid gedacht 

hebben. Waarmee ik maar wil zeggen dat er voor elk 

probleem wel een links- en/of rechtsom is te vinden.  

Jan Grolleman is beeldend 
kunstenaar/ontwerper en woont 
sinds voorjaar 2018 op Heijplaat. 
Hij schrijft in 2019 over wat hij 
ziet in de wereld om hem heen, 
te beginnen bij Heijplaat. 

Ook een bericht plaatsen? 
Mail de redactie! 

berichten column

follyDOCK
Voor de liefhebber zijn twee prachtige 

uitgaves: follyDOCK- 45 ontwerpen voor 

Heijplaat en follyDOCK EXPO – 16 follies in 

Heijplaat te bestellen voor €7,50 per stuk of 

€12,50 voor twee bij Stichting Kunsteiland.

Kinderboerderij
Coby van der Schee heeft na 10 jaar het 

beheer van de 

Kinderboerderij de 

Heij overgedragen. 

In die tijd heeft zij, 

met de hulp van van 

Evert van der Schee, 

Gert, Hennie en 

andere vrijwilligers, de boerderij opgetuigd 

van een enkel schuurtje tot een ware 

dierentuin. Hiernaast is zij gestopt met de 

Ruilwinkel. Coby e.a.: dank jullie wel voor je 

liefde voor dieren, het milieu en Heijplaat! 

Huiskamer
Het bestuur van Stichting de Huiskamer 

heeft na 8 jaar besloten dat het tijd wordt 

voor andere zaken. Mariska, Bianca en 

Ria, en alle warme gastvrouwen: hartelijk 

bedankt voor jullie organisatie, inzet en 

open deuren de afgelopen jaren!

Puzzel
Oplossingen van pagina 8: 

• In café-restaurant Courzand 

(een verlichtingsarmatuur boven de bar)

• In de Koedoodstraat (de fl at gezien 

door een speciale glazen bol)
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Kinderpagina

Pestproject op school 
draagt bij aan fi jne sfeer 
op school en in de wijk

Vragen? Bel de school op 010-4297696 of kom langs!


