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Colofon

Aan dit nummer hebben meegewerkt 

(in alfabetische volgorde): Carina 

Berwald, Peter Blokdijk, Erik Bosveld, 

Nina Brugman, Edu Calicher (fotografie),  

Chantal Diepenheim, Jessica van den Eshof 

(Woonbron), Jan Grolleman, Paul Hendriks 

(vormgeving), Marja Iliç, Arjan Hoefnagels (HbR), 

Ria van der Linde (gemeente Rotterdam),

Laura Melissen (gemeente Rotterdam) en 

Lysandra Thomas.

Contact heijplaatpost@gmail.com

Foto omslag Basisschool De Klaver Heijplaat

Vormgeving vanPOOK

Deze uitgave is, naast alle vrijwilligers, mogelijk  

gemaakt door stichting WIJPLAAT en onder-

staande subsidiegevers en sponsors.

Wat een zinderende zomer hebben we achter de rug. 

Hopelijk heeft u het hoofd koel weten te houden.  

De scholen zijn inmiddels weer begonnen, maar wij 

hebben voor dit nummer de kinderen op Heijplaat 

gevraagd wat zij doen om verveling tegen te gaan buiten 

schooltijd. Daarbij hebben ze meteen van de gelegenheid 

gebruik gemaakt om aan te geven wat ze nog missen op 

Heijplaat! 

Verder lijkt het vaak of in  

de zomer alles even stilstaat, 

maar niets is minder waar. 

Althans, dat geldt niet voor 

de initiatieven van Wijplaat. 

Zij zetten zich met een 

groep actieve bewoners 

in voor onder andere het 

behoud van de Waterbus en een schone wijk. Iedereen 

kan daar een steentje aan bijdragen, in dit nummer leest 

u hoe. 

Ook in De Huiskamer 2.0 staan ze niet stil. Hoewel de 

activiteiten door Corona een paar maanden niet door 

konden gaan, hebben ze de tijd gebruikt om de locatie 

een flinke opfrisbeurt te geven. Inmiddels is ook het 

programma, met Corona-aanpassingen, hervat. Lees 

snel wat er allemaal te doen is. Hier is altijd ruimte voor 

nieuwe ideeën en vrijwilligers, dus mocht er iets ontbreken 

geef dat dan vooral aan.

Hoewel de meeste zwembadjes in de tuin al weer 

opgeborgen zijn voor een volgende hittegolf, hopen we 

wel op een fijne nazomer. Niet dat dat voor deze uitgave 

wat uitmaakt, want het leest net zo lekker op het terras 

als knus binnen op de bank.

Veel leesplezier!

Zinderende zomer

voorwoord



NIEUWS & AGENDA

Activiteitenoverzicht  
verenigingen Heijplaat

• 3 september open trainingsavond svRDM jeugd 18:30

• 3 september open trainingsavond svRDM vanaf 16 jaar 19:45

• 10 september open trainingsavond svRDM jeugd 18:30

• 10 september open trainingsavond svRDM vanaf 16 jaar 19:45

• 27 september Harbour Tour 

Harbour run gaat dit jaar niet door. 

Wijzigingen onder voorbehoud. Voor een meer gedetailleerde agenda zie: 
heijplaatonline.com/agenda.

Fresh Food Heijplaat is sinds kort een 

PostNL-locatie. Hier kan je postzegels kopen 

of je PostNL-pakketjes afgeven of ophalen. 

Wil je sneller een pakketje afgeven op een 

PostNL-locatie? Download dan de PostNL-

app of ga naar postnl.nl/directregelen en 

frankeer je pakket eenvoudig online.

Eind juli vlogen 77 militaire helikopters van Duitsland 

naar Waalhaven Pier 6 in Rotterdam om een schip  

te beladen met militair materieel. Deze Amerikaanse 

eenheid heeft acht maanden geoefend in Europa en  

is nu weer huiswaarts gegaan.

Eindelijk naar huis

Het blijft belangrijk om ons te houden 

aan de richtlijnen van het RIVM om 

besmetting te voorkomen, hoe lastig dit soms ook is. Dus,

• Vermijd drukke plekken.

• Houd 1,5 meter afstand van anderen, ook van bekenden.

• Schud geen handen.

• Was vaak je handen regelmatig met water en zeep. 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten.

Hiermee bescherm je jezelf en je omgeving.

Als je klachten hebt, of recentelijk in aanraking bent geweest 

met een Corona-patiënt, kun je je laten testen. Neem hier-

voor contact op met je huisarts. Typische klachten zijn:

• Verkoudheidsklachten  

(neusverstopping, loopneus, niezen, keelpijn)

• Hoesten

• Benauwdheid

• Verhoging of koorts

• Plotseling verlies van reuk en/of smaak  

(zonder neusverstopping).

Corona ook op Heijplaat 

 PostNL-  
 afgiftepunt
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Parel 
aan het 
'Gouden 
randje'

oud

Courzandseweg. De oude woning van de hoofdonderwijzer 

van de openbare school bleek echter in erbarmelijke staat. 

Bovendien bleek alles zuurstokroze en mintgroen geverfd.  

Met vereende krachten werd het oude pand aangepakt.  

Tien jaar lang hielpen schoonouders Emiliano en Arien met  

het opknappen en het terugbrengen in oorspronkelijke staat 

van de woning. "Mijn schoonvader heeft alle elektra aangelegd. 

En mijn schoonmoeder heeft bijvoorbeeld de trap tree voor  

tree gestript. Per tree kostte dat wel twee dagen!”

Uiteindelijk werd het prachtige pand de plek waar de 2 zoons 

van Richard en Carmen opgroeiden. “Het gaf een heel veilig 

gevoel om de jongens vanuit een slaapkamerraam naar school 

te kunnen zien lopen! Waar kan dat nou nog?”

Inmiddels is Richard alweer een tijd gescheiden, maar heeft 

inmiddels een LAT relatie met Marja. Het prachtige pand trekt 

zeer regelmatig bewonderaars. “Soms staan hier wildvreemden 

aan de deur. Die bied ik dan een bak koffie aan. Soms blijken 

het de kinderen van het hoofd van de school, die hier zijn 

opgegroeid. Of de kleinzoon van Baanders, de architect van 

een groot deel van Heijplaat.” Allemaal zijn ze diep onder de 

indruk van de woning die door Richard en zijn ex-schoonfamilie 

is omgetoverd tot een parel aan het ‘Gouden randje’. Begrijpelijk 

dat Richard bijna mijmerend afsluit met: “Ik ben ze nog steeds 

dankbaar. Ik ga dan ook nooit meer verhuizen!”

Hoewel de wieg van Richard Laats 
(55) niet op Heijplaat stond, mag  
hij inmiddels wel tot de oud be-
woners worden gerekend. Ga maar 
na: al bijna 28 jaar geleden kwam 
hij op Heijplaat wonen. 

 De liefde bracht hem van Schiedam naar  

het schiereiland op zuid, aan de Heijsekade.

In het begin had Richard wel wat moeite met 

integreren. De meeste van zijn leeftijdgenoten 

negeerden de geboren Schiedammer. "Misschien 

wel omdat ik een Heijplaats meisje ‘wegkaapte’." 

Gelukkig waren er ook positieve ervaringen. 

"Iedereen zei mij hier gedag, dat was ik niet 

gewend in de stad. Daar groette je hooguit je 

directe buren!”, verklaart hij nog steeds verbaasd. 

“Het waren allemaal aardige mensen!"

In ’95 diende zich een buitenkansje aan voor 

het jonge stel. Het huurhuis aan de Heijsekade 

werd ‘ingeruild’ voor een koophuis aan de 
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Wil jij ook in  
Oud & Nieuw?  

Stuur een 
mailtje naar 
de redactie!

Yolo! (You Only Live Once)

& NIEUW

door Lysandra Thomas - Natasja is een vrolijke 
en spontane vrouw en alleenstaande moeder 
van 6 kinderen. In huis wonen 5 kinderen, 
4 ratten en 1 poes. Haar favoriete plek op 
Heijplaat is het strandje. Hier heeft ze mooie 
herinneringen. Ze komt hier tot rust en haar 
kinderen kunnen er fijn zwemmen en spelen. 

Hiervoor woonde zij met haar ex-man in een koopwoning te 

Hoogvliet. Na haar scheiding moest zij verhuizen met destijds 

nog 2 kinderen. Zij heeft een korte tijd zonder woning gezeten 

en in een anti-kraakpand gewoond. Het was een moeilijke 

periode want alhoewel zij opnieuw de liefde had gevonden was 

de situatie niet ideaal. Uiteindelijk heeft zij de stoute schoenen 

aangetrokken en belde verhuurder Woonbron op voor woning- 

hulp. Zo kwam zij terecht bij haar eerste woning op Heijplaat.  

1 jaar later kreeg zij haar huidige woning. 

Heijplaat was haar onbekend. Haar eerste beeld was dat het 

een leuk dorpje is. Familie en vrienden vonden het wel een 

vreemde plek. Zij hadden containerwoningen verwacht zo  

diep in het havengebied.

Op een paar 'debielen' na die hard rijden,  

kunnen kinderen op Heijplaat veilig spelen.  

Om ongelukken te voorkomen ziet ze graag 

drempels op Heijplaat. Wat zij mist is een gratis 

jeugdhonk waar de kinderen kunnen spelen en 

hangen. Vooral in de winter. In de zomer kan er 

ook een opblaaszwembad op het plein voor  

wat meer waterpret.

Zij ziet haar toekomst niet meer op Heijplaat. 

Het is een dorp waar men heel erg op elkaar 

let. Natasja en haar gezin wonen hier al 10 jaar 

met ups and downs. Voorheen had ze leuke 

vriendschappen. Dit is vandaag de dag niet meer 

zo. Ondanks alles maakt zij er het beste van.  

Zij heeft 2 motto's: "Yolo (You only live once)" en 

"Leef vandaag, bewaar je zorgen voor morgen". 

De dag erna zegt ze precies hetzelfde voegt ze 

lachend toe.
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Van Omme & De Groot, projectontwikkelaars 
en bouwers sinds 1922, is een echt familie-
bedrijf met alweer de derde generatie aan  
het roer. Er werken in totaal zo’n 120 mede-
werkers. De drie pijlers van het bedrijf zijn:  
1) Projectontwikkeling, 2) Bouw en 3) Trans- 
formatie, Verbouw en Onderhoud. 

ademt één en al historie uit. Pieter Spelt,  

met wie ik een afspraak heb, is projectontwik-

kelaar en onder andere verantwoordelijk voor  

Het Verborgen Geheim op Heijplaat. Hij werkt  

nu 3 jaar bij Van Omme & De Groot. 

“Kenmerkend aan onze bedrijfscultuur zijn  

de Rotterdamse doen-mentaliteit en de korte 

lijnen binnen het bedrijf. ”

Het 0-op-de-meter concept van de woningen 

in Het Verborgen Geheim heeft Van Omme & 

De Groot in samenwerking met Klimaatgarant 

ontwikkeld. “Wij weten alles van bouwen, zij 

van duurzame energieopwekking en -gebruik.” 

Stap 1 is energiereductie door goede isolatie 

(zoals 3-dubbel glas), stap 2 is het duurzaam 

opwekken van energie door Warmte- en Koude 

Opslag (WKO) voor verwarming & warm water 

Van Omme & De Groot werkt in heel Nederland. 

Projecten in de regio zijn onder meer het luxe 

appartementencomplex Bay House en het 

naastgelegen MGallery Hotel in het Rotterdam 

Rijnhaven District, het duurzame Van der Valk 

Hotel Schiedam en woontoren Kopenhagen, 

de laatste van de 3 woontorens in Newport 

Nesselande aan de Zevenhuizerplas. 

Het hoofdkantoor aan de Heemraadssingel 

Van Omme & De Groot
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bedrijf

en zonnepanelen voor elektrici-

teit. Het Verborgen Geheim wordt  

met een klimaat-adaptief water-

systeem gebouwd, waarbij al 

het regenwater in de bodem 

wordt opgeslagen en afgevoerd. Bij de binnentuin van fase 

2+3 werkte het watersysteem niet goed, waardoor toch 

wateroverlast kon ontstaan. Dit is ondertussen verholpen.  

In fase 6 zal de tweede binnentuin anders aangepakt  

worden. “We hebben leergeld betaald,” aldus Pieter.

Het ZEN-platform (Zeer Energiezuinige Nieuwbouw) heeft 

bewoners gevraagd hoe tevreden zij zijn met hun nieuwe, 

energiezuinige woning qua energieverbruik en wooncomfort. 

Zeven bouwers/ontwikkelaars werden genomineerd voor  

de hoofdprijs, waaronder Van Omme & De Groot met  

Het Verborgen Geheim. “Wij zijn dus niet door een vakjury, 

maar door bewoners genomineerd,” vermeld Pieter trots.

Het Verborgen Geheim bestaat straks in totaal uit zo’n 170 

woningen. Fase 1 t/m 4 zijn opgeleverd, fase 5 is in aanbouw. 

Fase 7 zal in september in verkoop gaan en vervolgens wordt 

fase 6 als sluitstuk in verkoop gebracht. De bouw van Het 

Verborgen Geheim fase 7 start in het voorjaar van 2021, 

oplevering is een jaar later. De bouw van fase 6 zal starten 

wanneer de oude gymzaal is gesloopt.

Volgens Pieter is wonen in Het Verborgen Geheim op Heijplaat 

uniek: “Ruimtelijk en dorps leven op een steenworp afstand 

van de stad. Prachtig toch?” Hij geeft toe niet blij te zijn met 

het besluit van de gemeente Rotterdam om vanaf 2022 een 

andere vaarverbinding aan te gaan: zonder fietsen en met 

maar één kadestop. “Wij benoemen de goede bereikbaarheid 

van Heijplaat middels de waterbus in al onze communicatie. 

Zonde als de gemeente dit binnenkort niet waar kan (blijven) 

maken.”

Met toeleveranciers zijn afspraken gemaakt om overlast 

tijdens de bouw te beperken. Mochten bewoners toch last 

hebben van bijvoorbeeld vrachtverkeer of zwerfafval, dan 

hoort hij dit graag via info@vodg.nl. 

Van Omme & De Groot:  
Wij willen. Wij kunnen. Wij doen.  
Al bijna 100 jaar!

Pieter Spelt, project- 

ontwikkelaar bij 

Van Omme & De Groot
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niets te doen is. Wat zij mist is het basketbalveld en de oude 

grote speeltuin. De speeltuin was onder toezicht van een 

moeder en had een winkeltje. Daar kon je snoepjes kopen.

Wat haar blij zou maken? "Een ontmoetingsplek. Waar je 

binnen en buiten ruimte hebt om even met elkaar te praten 

en ook spelletjes te spelen. Als deze ontmoetingsplek  

in het midden van Heijplaat komt te staan is het voor alle 

kinderen even ver."

Bernice mist het basketballen op Heijplaat. 

Aiden (12) Zijn hobbies zijn voetballen en playstationen.  

Hij speelt graag voetbal met de kinderen uit de buurt.  

Het schoolplein en het 'panna-veldje' zijn de favoriete 

plekken. Het panna-veldje? Aiden lacht en vertelt dat hij en 

Maak kennis met een paar jongeren. Deze jongeren willen u 

meenemen in hun wereld hier op Heijplaat. Misschien dat wij 

hen beter gaan begrijpen. Hopelijk kunnen wij samen met  

hen Heijplaat een kindvriendelijk dorp maken.

Berenice (14) Haar hobbies 

zijn verven, lezen, muziek luis- 

teren en basketballen. Zij gaat  

graag met haar vriendin basket-

ballen bij de gymzaal. Sinds de  

verbouwing is er een basket  

weggehaald. Nu moet zij met  

de fiets helemaal naar de wijk  

De Wielewaal om te basketballen. Het is daar erg vies. 

Berenice vindt het ook leuk om te wandelen, maar dit is meer 

omdat er echt niets te doen is. Ze merkt op dat er al jaren 

REBUS door Erik Bosveld

Wij wonen 
  ook op    
 Heijplaat!

oplossing op pagina 23 onder Berichten

H = K



zijn vrienden het veldje bij RDM 

zo noemen. Aha, tja je moet  

het maar net weten. Hij zegt  

dat dit de enige 2 plaatsen zijn 

waar hij echt kan voetballen.  

Op Heijplaat is niet echt iets te 

doen. Er zijn weinig activiteiten. 

Ja, bingo maar dat is geen sport. 

Hij mist een zwembad. Bij het strandje moet je opletten dat  

je niet te ver in het water gaat. 

Wat hem blij zou maken? "Een plek waar je kan sporten 

(basketballen, voetballen, hockeyen, etc) met speeltoestellen 

en een glijbaan. Om overlast te voorkomen zou ik het bij het 

panna-veldje willen, maar het liefst bij het Vestaplein."

Aiden heeft nog een boodschap:" Wij zijn kinderen dus  

wij zijn soms luid. Wij kunnen wel rekening met jullie  

houden, maar wij blijven kinderen." 

Yenna (10)
Haar hobbies zijn turnen, 

fitnessen en voetballen. Het 

fitnessen doet ze alleen en 

voetballen doet zij graag met 

de kinderen uit de buurt. Haar 

lievelingsplek op Heijplaat is 

het kunstgrasveld dichtbij de 

kinderboerderij. Haar vrienden wonen daar namelijk in de 

buurt en er zijn geen huizen.  

Er is genoeg ruimte om te voetballen.

Er is op dit moment niet genoeg te doen op Heijplaat. 

Yenna mist het zwemmen in het zwembad en het spelen 

in de grote speeltuin. Vroeger was er hier op Heijplaat een 

zwembad en een grote speeltuin. 

Zij zal heel blij zijn met een zwembad in de buurt van de 

grijze flat waar de Huiskamer zit. Daarnaast wilt Yenna heel 

graag winkels. Om precies te zijn kledingwinkels. "Dan hoeven 

wij niet meer buiten Heijplaat naar de winkels te gaan." 

Deze winkels mogen van Yenna lekker dichtbij huis op het 

schoolplein. Ja, het mag ook in de buurt van het schoolplein.

Yenna heeft een vraag: "Waarom is er alleen één winkel?"

Jermaine (10)
Zijn hobbies zijn gamen en 

buitenspelen. Beide doet hij  

met de kinderen uit de buurt.  

Zijn favoriete speelplekken zijn 

het Rondoplein, het schoolplein 

en de speeltuin bij de nieuw-

bouw. Op deze plaatsen hebben 

wij ruimte om spelletjes te doen. Bij de speeltuin bij de nieuw-

bouw is een grote schommel en ook ruimte om alles te doen. 

Er is op Heijplaat niet genoeg te doen. Jermaine mist een 

zwembad. Hij wil graag een buurthuis voor alle leeftijden.  

In dit buurthuis kan je met je vrienden samen komen en tv 

kijken wanneer het regent. Het buurthuis kan het beste op  

het Rondoplein. De meeste kinderen wonen aan deze kant  

van Heijplaat. 

Jermaine wil graag het volgende doorgeven: "Wij zijn  

nog kinderen en wij willen graag veel dingen doen".

jongeren
door Lysandra Thomas - Soms vergeten wij volwassenen hoe leuk het was 
om kind te zijn. Afgelopen periode waren velen binnen in huis. Zo ook de 
kinderen. Sommige kinderen speelden buiten. Dit mag ook. Er werd voor 
de zoveelste keer bij mij aangebeld. Ik was het belletjes lellen zat.  
Ik stormde naar buiten en trof een groepje kinderen. Het groepje keek 
me aan. Ik was midden in mijn preek. Toen zei één van die kinderen: " 
Maar mevrouw, wij vervelen ons. Er is niets te doen." Toen besefte ik dat 
er inderdaad al een tijdje niets te doen was. Dus ze hadden al niet veel 
en nu moesten zij zich ook aan alle veranderingen meedoen. Thuisschool, 
geen bezoek meer, zoveel mogelijk thuis, handen regelmatig wassen 
enzovoort. Wat hebben zij het goed gedaan. Dit viel niet mee. Maar zij 
hebben ook ons hulp nodig voor een probleem dat nog niet is opgelost.
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Voorkom etensresten of diervoeding buiten!

Heel Nederland kampt met 

toenemende overlast van ratten. 

Ook op Heijplaat worden er de 

laatste maanden met een zekere 

regelmaat ratten gesignaleerd. 

Mogelijk is dit gerelateerd aan 

bouwwerkzaamheden: de 

eventueel aanwezige ratten die het sloop-/bouwterrein 

verlaten, zijn dan op zoek naar een nieuw onderkomen.  

 

Laat geen etensresten achter buiten (zoals voor je compost-

hoop) of diervoeding (zoals voor honden, katten en vogels). 

Hier komen ratten op af. 

De afdeling plaagdierenbestrijding van de gemeente 

Rotterdam was tot voor kort niet op de hoogte van de  

overlast. Het is hierom belangrijk om alle waarnemingen 

van ratten met opgave van lokatie te (blijven) melden.  

 

De gemeente stuurt een bevestigings-email van je melding. 

Hierin kan je aangeven of je wilt dat de gemeente langs 

komt om de situatie thuis verder te onderzoeken, advies  

te geven en waar passend te bestrijden.

Melden kan via 14010, de BuitenBeter App of 

www.rotterdam.nl/loket/plaagdierbeheersing-

ongediertebestrijding

Ratten 
in de wijk

Met de BuitenBeter app meld je een 
probleem in de openbare ruimte snel 
en makkelijk bij de gemeente. Meteen 
op de plek én het moment dat jij het 
signaleert! 

 

1. Download ‘m snel via 

 www.buitenbeter.nl! 

2. Maak een foto van het probleem.

3. De locatie wordt automatisch   

 geregistreerd. Deze kan je evt.  

 aanpassen.

4. Voeg een korte omschrijving toe.

5. Stuur je melding door. Het kan  

 niet simpeler!

Karin Jansen gebruikt deze app al jaren naar volle 

tevredenheid. Buiten het melden van overlast in de 

openbare ruimte, is deze ook geschikt voor kapotte 

straatverlichting, losse stoeptegels, overhangend 

groen op wandel- en fietspaden, een gat in de weg 

of een kapot verkeerslicht. Voor de zomer heeft ze 

nog melding gemaakt van de kapotte trap naar het 

strandje op het Quarantaineterrein. Binnen no-time 

lag er een soort loopsteiger. Haar ervaring is dat de 

dingen die gemeld worden veelal écht snel worden 

opgepakt.

Chantal Diepenheim heeft ook niets dan lof over de 

klantvriendelijkheid van de app en reactiesnelheid 

van de gemeente. Een dode boom in het plantsoen, 

waarvan een grote tak was afgebroken en in haar 

tuin beland, werd binnen een dag gekapt, door 

haar verzamelde bakstenen en tegels uit hetzelfde 

plantsoen (wie gooit ze daarin?) worden iedere keer 

weer netjes opgehaald.
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gebiedsontwikkelinggebiedsontwikkeling

door Ria van der Linde, gemeente Rotterdam / Stadsontwikkeling

Graag stel ik me even voor: Ria van der Linde, sinds enkele maanden vanuit  
de gemeente Rotterdam / Stadsontwikkeling aan de slag als projectmanager 
op Heijplaat. Ik ga er, samen met collega’s van binnen en buiten de gemeente,  
voor zorgen dat de woningbouw in het Nieuwe Dorp vlot voortgang kan 
blijven vinden. Daarbij werk ik uiteraard samen met de ontwikkelaar  
Van Omme & De Groot (Het Verborgen Geheim), maar ook met CPK en Inspire. 
Deze laatste twee willen een aantal woningen realiseren aan de Heysekade.

Beweging in 
de buitenruimte

Het was al bekend dat de gymzaal aan de Corydastraat 

vervangen wordt door een nieuwe. Die komt een eindje 

verderop aan de parallelweg langs de Eemhavenweg (op 

de hoek van de Karimunstraat). Dat proces heeft een tijdje 

grotendeels stil gelegen omdat er binnen de gemeente 

nog geld moest worden gevonden. Intussen was al wel de 

omgevingsvergunning aangevraagd. Deze is ondertussen 

verleend. Inmiddels is er geld beschikbaar gesteld en zijn  

de voorbereidingen gestart. De nieuwe gymzaal moet in 

november 2021 klaar zijn. Op dat moment wordt de oude 

gymzaal gesloopt. Op de plek van de oude gymzaal komen 

woningen als onderdeel van Het Verborgen Geheim.

Eind van het jaar hopen we de sloop van het laatste 

gebouw aan het Zeven Provinciënplein (bij de voormalige 

buurtsupermarkt) af te ronden. Ook op deze plek komen 

woningen die onderdeel zijn van Het Verborgen Geheim.

Met vereende krachten van wijkbewoners, gebiedscom- 

missie, Stadsontwikkeling en partners Woonbron en Haven-

bedrijf Rotterdam is in 2018 het Masterplan Buitenruimte + 

inrichtingvisie Oude Dorp (Masterplan) opgesteld voor onder 

andere de buitenruimte van het Oude Dorp. Dat plan doet 

recht aan de status van rijksbeschermd stadsgezicht die 

Heijplaat sinds 2018 bezit. Het tot uitvoering brengen van 

dit Masterplan is het tweede deel van mijn opdracht vanuit 

Stadsontwikkeling.

In 2022 staat de vernieuwing van de riolering in het Oude 

Dorp door Stadsbeheer op de agenda. Het is de bedoeling 

om bij de uitvoering de inrichting van het Oude Dorp daar- 

aan te koppelen. Want als de straten toch open moeten,  

is dat een goed moment om de buitenruimte te verbeteren 

en Heijplaat te vergroenen, zoals in het Masterplan wordt  

geschetst. We zijn nu aan het onderzoeken welke onder-

delen van het Oude Dorp prioriteit hebben in de uitvoering 

en uit welk budget we dat kunnen bekostigen. Verder gaan 

we met Woonbron en het Havenbedrijf overleggen hoe 

zij vanuit hun eigen ambities mee kunnen doen met de 

aanpak. Daar rolt een voorstel uit waarover we graag met 

de bewoners van Heijplaat in gesprek gaan.

Geen onderdeel van het 

Masterplan, maar wel 

karakteristiek en belangrijk 

voor Heijplaat, is de muziek-

koepel aan het Rondoplein. 

Die is zoals iedereen kan zien 

in slechte staat. Als de straat 

wordt opgebroken voor de 

nieuwe riolering zal dat de 

staat van de muziekkoepel 

niet ten goede komen. We zijn nog aan het onderzoeken 

hoe we dat moeten oplossen.

We houden jullie graag op de hoogte.

Het projectteam  

Heijplaat van Stadsontwikkeling
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Beste bewoners,

Op dit moment zijn wij druk bezig met 

het monitoren van de onderzoeken 

die worden gedaan door het KAD. 

Nieuw is dat er bij 3 wijkbewoners 

vliegenlampen in de woningen zijn 

geplaatst. Dit is ook gebeurd bij 3 

woningen in Pernis om zo een vergelijk 

te krijgen tussen de aantallen vliegen 

op Heijplaat en Pernis.

Verder heeft een voorzieningenrechter 

de dwangsom van euro 50.000 die aan 

SUEZ was toegekend, opgeschort. De 

motivering hiervoor is gebaseerd op 

aannames en onderzoeken uit 2017 en 

2018. Deze zijn ons inziens achterhaald 

en hier hebben wij dan ook bewaar 

tegen gemaakt. 

Het blijft van groot belang dat wij ook 

dit jaar voldoende bewijsmateriaal 

kunnen verzamelen over de vliegen-

overlast. Ik vraag u dan ook om zo veel 

mogelijk vliegen in te leveren bij de 

Huiskamer 2.0., waar ook monsterpotjes 

en formulieren te halen zijn.

 

Namens het  

vliegenteam, 

Rinus Groen

Update vliegen & stank

aan de slag bij
SUEZ, dat kan!
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. 



door Jo Dohmen

Als een plek in een buurt of wijk schoon 

oogt, dan stimuleert dit om de plek schoon 

te houden. Ik ben sinds 2015 container-

adoptant voor een betere leefomgeving. Container-

adoptanten houden, samen met de gemeente, de plek 

rondom de container schoon en in de gaten. 

Het Schoon & Veiligteam heeft hiervoor goede 

afspraken met de gemeente gemaakt. Binnen 24 uur 

wordt vuilnis of grofvuil naast geadopteerde containers 

verwijderd. De container-adoptant maakt hiertoe een 

melding d.m.v. een speciale code via de BuitenBeterApp. 

Verder verstrekt de gemeente materiaal om rommel op 

te ruimen en een sleutel om storingen te verhelpen. 

Help Heijplaat 
schoonhouden!

1. Karimunstraat / Kinsbergenstraat  

(tijdelijke opstelling)

2. Courzandseweg / De Wijde Blick

3. Heijplaatstraat 58 

4. Vestastraat 22b 

5. Rondolaan 41

6. Alcorplein 8

7. Streefkerkstraat 16

8. Neptunusstraat (papier, glas & kleding)

9. Moordrechtstraat / Duivendrechtstraat  

(tijdelijke opstelling) 

Iets voor jou? Neem contact op  

via wijplaat@gmail.com als je vragen  

hebt of geef je op via de website  

www.rotterdam.nl/loket/containeradoptie/

Sinds onze oproep in het lentenummer van Heijplaat Post hebben 
we 4 container-adoptanten op Heijplaat. Fantastisch! We zoeken 
nog 9 vrijwilligers voor de volgende locaties:

1

3

5

87

2

4

6

9

gebiedsontwikkeling
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Het is superbelangrijk om je als 
bewoner uit te (blijven) spreken 
over onderwerpen die je aan je 
hart gaan!

Laat je horen
Een goed voorbeeld hiervan is de Waterbus. 

De Gemeente heeft besloten om vanaf 2022 

de Watertaxi het vervoer tussen Heijplaat 

en Rotterdam uit te laten voeren in plaats 

van de Waterbus. In praktijk betekent dit 

beperkte mogelijkheden om je fiets mee te 

nemen, onregelmatige vaartijden (buiten 

spitsuur op afroep) en één (niet-centraal) 

drop-offpunt (Marconiplein). Dit besluit 

is duidelijk bij bewoners, afgezien van 

studenten en bedrijven, niet in goede  

aarde gevallen. Hier gaan we allen enorm 

op achteruit.

Organiseer je
Om onze stem als bewoner kracht bij te zetten  

en meer invloed uit te kunnen oefenen, is het 

belangrijk dat we ons organiseren. Hiertoe is  

WIJPLAAT opgericht. Ons doel is om bewoners-

belangen van Heijplaters te behartigen.  

Zo hebben we naar aanleiding van het weg- 

vallen van de Waterbus een protest georgani-

seerd, interviews gegeven aan TV Rijnmond 

en het AD en een enquête gehouden, waar 

bewoners massaal op gereageerd hebben:  

313 responses, wat neerkomt op een kleine  

40% van alle huis-houdens! Verder hebben  

we met vrijwilligers verschillende deelonder-

werpen verdeeld om dit omvangrijke onder- 

werp op te pakken. Op dit moment zijn we in 

gesprek met de gemeente Rotterdam hoe we  

de dienstverlenging van de Watertaxi beter op 

onze behoeften af kunnen stemmen. 

Word/blijf 
 actief!
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Doe mee
WIJPLAAT bestaat uit betrokken vrijwilligers. 

Omdat we het belangrijk vinden dat we als 

bewoners serieus genomen worden: door de 

gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf,  

DCMR, SUEZ e.a. instanties. We richten ons  

op meerdere belangrijke thema’s, waaronder:

• Buitenruimte (inclusief wateroverlast en 

groenvoorziening)

• Verkeer (waaronder de Waterbus)

• Leefbaarheid (zoals schone straten,  

vliegen-, stank- en geluidsoverlast).

We kunnen dit niet alleen. We hebben versterking nodig. Van jou. 

Om te borgen dat we blijven bestaan en voldoende slagkracht 

behouden om het verschil te maken. Over díe onderwerpen die  

bewoners belangrijk vinden. Zo zoeken we dringend een extra 

bestuurslid en vrijwilligers die actief willen bijdragen aan een thema. 

Laat van je horen via wijplaat@gmail.com. We leren je graag kennen, 

vertellen je wat deelname zoal omvat en horen graag wat jij belangrijk 

vindt en mogelijk wilt bijdragen. 

Bibi Weeke, 

Annelien van der Plas, 

Chantal Diepenheim

Word/blijf 
 actief! Interview en bewonersprotest 

met TV Rijnmond naar aan-

leiding van het wegvallen 

van de Waterbus.
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De Huiskamer 2.0 kan niet zonder  
haar gastvrouwen. Tijd om er eentje  
in het zonnetje te zetten!

Ria Corveleijn is al 5 jaar met veel plezier gastvrouw en 

helpt bij de eetclub voor senioren. ‘Als gastvrouw heb 

je natuurlijk met mensen te maken. Een beetje kletsen 

tijdens het koffieuurtje, mensen ontvangen, het is nooit 

ongezellig.’

‘Door Corona is het wel een beetje anders. Je moet 

zorgen dat gasten hun handen wassen en ontsmetten, 

vragen of ze niet ziek zijn. En regelmatig helpen 

herinneren dat ze op hun stoel moeten blijven zitten. 

Daarnaast is het veel meer schoonmaken dan normaal. 

Maar iedereen komt weer, we zijn allemaal blij dat het 

weer open is.’

Ook de eetclub is weer van start gegaan. Niet aan een 

lange tafel, maar met maximaal twee mensen aan 

een tafeltje, dat is wel even wennen voor de mensen. 

‘We werken nu ook anders; we scheppen op aan tafel 

en lopen dus meer. De stappenteller staat goed aan.’ 

Als gastvrouw is Ria normaliter ook aanwezig bij bij-

voorbeeld feestjes of buurtbijeenkomsten, alleen ligt  

dat dus even stil.

Lijkt het jou ook gezellig om gastvrouw of -heer te zijn? 

Naast het koffieuurtje en de eetclub zijn er nog meer 

activiteiten waar de Huiskamer 2.0 vrijwilligers kan 

gebruiken. Neem voor meer informatie contact op  

met Carina Berwald via dehuiskamer2.0@gmail.com

Half maart. We hadden een succes-
volle high tea achter de rug: maar  
liefst 40 man op de eerste buurt-

maaltijd ontvangen en steeds meer 
kinderen vonden de knutselclub.  

Een pizza-avond voor pubers was  
coming up, net als de eerste verga-

dering met alle vrijwilligers waar we 
met elkaar nieuwe plannen gingen 

smeden. Het ging goed met de 
activiteiten in De Huiskamer! 

Gastvrouw 
Ria Corveleijn
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opgeschoten. Ook is er nieuw meubilair. Dit jaar hopen 

we nog een nieuwe vloer te kunnen leggen, een grote 

kast te maken en een beamer met projectiescherm op  

te hangen.

Bij het schrijven van dit artikel zijn we net weer een 

maand open. Je kunt weer koffiedrinken en de kinder-

activiteiten zijn in volle gang. Maar ook (nieuw!) kun je 

er terecht voor het lenen van boeken, voor handwerk-

les en een wandeling met De Huiskamer als startpunt. 

Mooi om te zien dat steeds meer Heijplaters de weg 

naar De Huiskamer weten te vinden én dat steeds 

meer Heijplaters ook zelf iets organiseren. Voor en door 

Heijplaters: dat is het streven. Zodat we met z’n allen 

ervoor zorgen dat er op Heijplaat iedereen een reden 

heeft om zijn of haar huis uit te komen. Kortom, we 

maken een eindspurt richting december. We vragen 

een horecavergunning aan en wie weet kunnen we een 

wijntje drinken bij de kerstmaaltijd. Een pubquiz is in 

de maak en die pizza-avond moet er ook nog eens van 

komen. Hou onze site en de maandelijkse folder in de 

gaten en kom langs!

VERENiGING

Vriend worden van De Huiskamer?
Die activiteiten… gaat dat allemaal vanzelf? Nee, 

zeker niet. Daar zijn mensen voor nodig die willen 

helpen om Heijplaat het bruisende dorp te maken 

dat we allemaal graag willen. Mensen die zelf iets 

leuks en/of leerzaams willen organiseren. Of mensen 

die vriend worden van De Huiskamer, en elke maand 

een beetje geld geven zodat anderen die activiteiten 

kunnen organiseren. Vriend worden kan vanaf 2,50 

per maand. Kijk op de website voor de mogelijkheden. 

Je helpt De Huiskamer enorm PLUS je krijgt er iets 

voor terug: een lekkere borrel bijvoorbeeld, of een 

strippenkaart voor koffie. 

En dan die Corona-sluiting... Het bestuur en alle vrijwilligers 

waren erg teleurgesteld, want we weten allemaal: het kost 

tijd iets nieuws op te bouwen en daar bekendheid aan te 

geven. Maar Corona gaf ons wel de tijd flink te klussen. 

Roze muren, schone en opgeruimde kasten, een oprit voor 

rolstoelen – samen met allerlei hulp zijn we flink 

Huiskamer 2.0:
Van wat er was… en wat gaat komen

linksboven: maandelijkse Buurtmaaltijd

linksonder: elke week gaat een groep kinderen los op verf en lijm  

tijdens de Knutselclub. En als er tijd over is – ook op de sjoelbak.

rechtsboven: de eetclub van Wil Mangelsdorf, speciaal voor senioren
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Onderdak 
in het 

tuindorp
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historie

Voordat directeur De Gelder van de Rotterdamsche Droogdok 

Maatschappij architect Baanders de opdracht gaf om een 

ontwerp te maken voor een arbeiderswijk, had hij zijn ogen 

goed de kost gegeven in andere Rotterdamse wijken. Veel van  

die wijken waren overbevolkt. De oorzaak lag voor de hand: Om  

wat geld bij te verdienen, verhuurden veel bewoners een kamertje 

onder aan alleenstaande arbeiders die van buiten de stad kwamen. 

Die overbevolking leidde vaak tot gevaarlijke situaties of ruzies. 

Dergelijke taferelen wilde De Gelder kostte wat kost voorkomen en 

dus verbood hij het onderverhuren aan de bewoners van Heijplaat. 

Bovendien gaf hij Baanders de opdracht om voor een onderkomen 

voor alleenstaanden te zorgen. Het ‘jongenshuis’ zou onderdak 

gaan bieden aan jongens van de leerschool van de RDM, maar 

ook voor vrijgezellen was er onderdak, óf volgens De Gelder: voor 

‘verstokte celibatairs’.

Kort na de stichting van het tuindorp werd 

in 1915 het ‘Jonggezellenhuis’ geopend. 

Het Algemeen Handelsblad stak in 1916 de 

loftrompet over het bijzondere gebouw. 'Het 

Jonggezellenhuis, dat over de drie bogen aan 

de Vestastraat is heen gebouwd, is waarachtig 

een bakstenen arcade!' Dan waren er ook nog  

eens de vier prachtige beelden die het poort-

gebouw sierden. Die van een arbeider, een zee-

man, een boekhouder en een schoolmeester. 

Dit alles zorgde er mede voor dat het pand aan de Vestastraat 

als voorbeeld zou dienen voor andere Jonggezellenhuizen in 

Nederland.

Het prachtige gebouw was voorzien van 24 kleine kamertjes. Er was 

een eet- en een zitkamer. Een kinderloos echtpaar werd aangesteld 

om het ‘kosthuis’ te runnen. De man hield de kostgangers in toom 

en de vrouw verzorgde de was en de strijk, smeerde boterhammen 

voor de schaft en verzorgde een warme maaltijd. Het toezicht was 

streng. Zeker in de vooroorlogse jaren. Om negen uur moest het licht 

uit zijn en de kamertjes waren streng verboden voor dames. 

Dat niet iedereen het even nauw nam met die regels bleek toen 

een jongedame met een ‘jonggezel’ op heterdaad werd betrapt, 

waarna zij zich verschansten in het kamertje. In allerijl werd er alarm 

geslagen bij de politiepost aan de Rondolaan, waarna een aantal 

agenten de deur van het kamertje forceerden en de zondaars in  

de kraag vatten. 

Om de kamertjes vol te krijgen werden er regelmatig advertenties 

in Rotterdamse dagbladen geplaatst, zoals in arbeiderskrant de 

‘Voorwaarts’: ‘Arbeiders der Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, 

voor u is het beste en gemakkelijkste kosthuis het Jonggezellenhuis, 

Vestastraat, Tuindorp Heijplaat’. Het onderkomen bleek een succes. 

Van heinde en verre stroomden kostgangers toe. Bij jonge RDM’ers 

werden kost en inwoning ingehouden op het salaris. 

Het echtpaar van het ‘kosthuis’ had de handen vol aan hun 

kostgangers en al snel werd er gezocht naar extra ondersteuning 

voor in de huishouding, zoals blijkt uit een andere advertentie 

uit het Rotterdamsch Nieuwsblad. ‘Gevraagd: een flink Meisje, 

niet beneden 20 jaar. Hoog loon. Zondags vrij. Aanmelding: 

Jonggezellenhuis der Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, 

Tuindorp Heijplaat.’

Tijdens de oorlogsjaren bleef het onderkomen 

een thuis bieden aan alleenstaanden, maar 

ook werd er in het grootste geheim af een toe 

een vluchteling onderdak geboden. Opvallend 

genoeg waren er ook twee Duitse soldaten 

met een hond gehuisvest. Op een dag was de 

viervoeter opeens verdwenen. Nooit werd hij 

teruggevonden. Volgens betrouwbare bron 

verdween het arme dier in een Heijplaatse pan 

en werd smakelijk opgepeuzeld. 

In de periode na de oorlog werd het Jonggezellenhuis gerund door 

het echtpaar Donkers, gevolgd door het echtpaar van Vreumingen. 

Nog decennia lang bleef het onderkomen een thuis voor jonge 

arbeiders. In de jaren ’80 kwam het pand in handen van de heren 

de Keijzer en van Delft. Zij starten er café de Gigant. Ook deze 

uitbaters verhuurden nog een aantal kamers van het voormalige 

Jonggezellenhuis. Legendarisch waren de blues concerten die er  

in het café werden georganiseerd. 

Met de teloorgang van de RDM en de verminderde havenactivi-

teiten verloor het pand langzaam zijn doel. Na een periode van  

verval heeft het pand nog tijdelijk plaats geboden aan een depen-

dance van de Dorpswegapotheek. Later heeft Woonbron het pand  

grondig gerenoveerd en het karakteristieke houten torentje terug-

geplaatst. Vandaag de dag bevinden zich een aantal woonunits  

en een kinderopvang in het monumentale pand van Baanders. 

historie
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De juf weet precies wat 
ik nodig heb.

Iedereen is mijn 
vriend!

Mijn papa en mama doen 
mee.

Ik durf, ik kan, ik mag alles!

Ik leer samen spelen, 
samen delen.  

Ik ben
klaar voor
school.

Ik doe het 
lekker zelluf.

Ik ben een
#fi tkid.

Het begint bij De Rotterdamse Peuterschool! Een fi jne, 
veilige plek waar ieder kind zichzelf mag zijn. Wij bieden 
uw peuter de beste voorbereiding op de basisschool.

www.derotterdamsepeuterschool.nl

klaar voor
school.

Ik doe het 
lekker zelluf.



Woonbron 
herstelt 
tuinmuurtjes
door Jessica van den Eshof, sociaal beheerder Woonbron

De tuinmuurtjes aan de voorkant van de woningen op Heijplaat  

zijn kenmerkend voor het tuindorp Heijplaat. De muurtjes zijn mee  

ontworpen met de woningen en dragen bij aan de karakteristieke 

uitstraling van het dorp. De muurtjes verdienen het in ere te worden 

gehouden.  

 

Woonbron onderkent dit en zorgt voor het herstel of, indien nodig, het opnieuw  

opbouwen van de muurtjes van haar woningen. Hierbij worden de muurtjes zoveel  

mogelijk in de originele vorm gebracht. Deze zorgvuldige aanpak past bij de status  

van ‘beschermd Stadsgezicht’ die Heijplaat sinds 2018 heeft.

Onlangs is zo het muurtje aan de Mijdrechtstraat 26 volledig nieuw opgebouwd.  

Aan het Vestaplein 9 t/m 13 en aan de Heijplaatstraat zijn de muurtjes opnieuw  

gevoegd met behoud van de originele stenen. 

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

Alarmnummer 
Tel. 112

Gemeente Rotterdam
Tel. 14 010

Politie 
Tel. 0900 – 8844

Woonbron
Streefkerkstraat 16, 3089 PW
Tel. 088 - 966 00 00
www.woonbron.nl
Spreekuur Wijkpost Heijplaat:
ma. t/m do. van 9.00 - 9.30 uur

Spreekuur Politie, Gemeente 
Rotterdam en Woonbron
elke 1e dinsdag van de maand 
om 11.00 uur in De Huiskamer

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

Dierenambulance 
Tel. 010 - 415 56 66

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

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

Reistijden Openbaar Vervoer
Tel. 9292
www.9292.nl

Waterbus
www.waterbus.nl 

Watertaxi
www.watertaxirotterdam.nl

De Huiskamer 2.0
Heijsekade 1, 3089 TE
Tel. 010 – 341 44 16 
www.facebook.com/
huiskamer.heijplaat

RDM Kantine
Heijplaatstraat 3, 3089 JB
Tel. 010 – 429 18 34 
www.rdmkantine.nl

Café Restaurant Courzand
Courzandseweg 40, 3089 PE
Tel. 010 – 429 70 90
www.courzand.nl

Apotheek Dorpsweg
Victorieuxstraat 80, 3089 PX
Tel. 010 - 481 41 97
Tijden 9.00 - 11.00 uur
Bloedprikken woensdag
van 08.15 – 09.00 uur

Huisartsen op Heijplaat
Alleen op telefonische afspraak:

Dinsdagochtend vanaf 11:00 uur
 Dokter C.A.G.M. van der Pas
Tel. 010 - 429 39 11

Woensdagmiddag 
 Dokter Bruijns
Tel 010 - 429 25 76

Fysiotherapie Heijplaat
Victorieuxstraat 80, 3089 PX
fysiotherapiejvanhoorn.nl
living-fit.nl/praktijken/
victorieuxstraat

Advocatenkantoor  
Ewald Borgman
Letostraat 5, 3089 RD
www.ewaldborgman.nl

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

Buurtvereniging Heijplaat (BVH)
www.facebook.com/
BVHbuurtverenigingHeijplaat 

Culturele Commissie Heijplaat 
(CCH)
cul.com.heijplaat@kpnmail.nl

Bakkerij Van der Lee
Ancorplein 10, 3089 PA
Open iedere dag van 8 - 12 uur

Darten
Iedere vrijdagavond bij sv RDM
www.dvrdm.nl

Fresh Food Heijplaat (supermarkt)
Victorieuxstraat 84, 3089 PX
Open: ma-za 8-20 en zo 12-20 uur 
fresh-food-heijplaat.business.site

De Klaver Heijplaat (basisschool)
Vestastaat 15, 3089 RL
www.klaver-heijplaat.nl

De Rotterdamse Peuterschool
Vestastaat 15, 3089 RL
www.derotterdamsepeuterschool.nl

De TanteS (kinderopvang)
Vestastraat 19a, 3089 RL
www.kindcentrumdetantes.nl

Kinderboerderij / Heyse Bazar
Oostbroekweg 15, 3089 KL

Rechtstreex  
(lokale versproducten)
www.rechtstreex.nl/heijplaat

RODAC Hobbygarage
Eemhavenweg 39, 3089 KE
Tel. 010 – 429 64 95
www.hobbygarage.nl

sv RDM (voetbal)
Arie den Toomweg 40, 3089 JR
Tel. 010 – 794 92 00
www.svrdm.nl

Volkstuinvereniging Heijplaat
Rondolaan 76, 3089 JE
vtvheijplaat@upcmail.nl

Yoga Heijplaat 
Tel. 06 - 184 254 73 
pascale@bewustzen.nl
www.bewustzen.nl 

WIJPLAAT  
(belangenorganisatie Heijplaat) 
wijplaat@gmail.com

WIK Heijplaat (turn & gym)
Corydastraat 41, 3089 TA
Tel. 010 – 429 57 32
www.wikheijplaat.nl

Zeekadetkorps Rotterdam
Tel. 010 – 2021915
www.zkkrotterdam.nl

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

adressen

door Marja Iliç "Wat ik nu doe, daar droomde ik vroeger van.” 

In gesprek met Jan Bijster (33) word ik door zijn ingetogen enthou-

siasme meegenomen in de veelzijdigheid van zijn werk als app- en 

webontwikkelaar (www.janbijster.com). Op dit moment werkt hij aan 

een groot project om geluidshinder te voorspellen, zodat daar snel 

op geanticipeerd kan worden. Hij is verantwoordelijk voor het totale 

platform: het ontwerp, de hardware, de samenhang en de vormgeving. 

Soms zit hij dagen te programmeren; op andere dagen test hij de 

gebruikerservaring van de apps. Naast deze grote opdracht zijn er 

andere opdrachten die zijn aandacht vragen. Zo maakt hij mooie 

education-apps voor musea en animaties. 

Geboren in een kunstenaarsnest, droomde Jan er van om uitvinder 

of schilder te worden. De uiteenlopende projecten en fases van het 

ontwikkelproces doen een beroep op deze verschillende interesses. 

Zo is Jan via de kunstacademie, zijn programmeerhobby en een 

natuurkundestudie ‘uitvinder’ van apps geworden.

In zijn eigen bedrijf is Jan vrij om zijn ideeën uit te leven en nieuwe 

dingen neer te zetten. Hij vindt het mooi om iets te maken wat werkt. 

Zo wordt werken hobby. Dat draagt hij ook over op zijn kinderen: werk 

kan leuk en uitdagend zijn. Het is voor Jan belangrijk om goed werk te 

leveren, zo heeft hij nooit gebrek aan interessante nieuwe opdrachten. 

Na een dag vol ideeën en technische vraagstukken in zijn kantoor 

midden in Rotterdam, is het prettig thuiskomen in het groene en 

industriële Heijplaat. Een wonderlijke, passende wereld voor een 

kunstenaar die uitvinder werd. 

MKB-er  
Jan Bijster

ondernemer
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Ook een bericht plaatsen? Mail de 
redactie op heijplaatpost@gmail.com 

berichten

BeautySalon Skinfood, 
gevestigd op Vestastraat 33, ziet er  

na de verbouwing nóg sfeervoller uit.  

Eigenaresse Petra Baan biedt optimale  

ontspanning en huidverbetering met 

100% natuurlijke, biologische, duurzame 

producten. Voor informatie over behande-

lingen zie www.beautysalonskinfood.nl.  

U bent van harte welkom!

Kindcentrum de Tantes,  
voor de opvang van kinderen van 0 tot  

13 jaar, heeft toestemming gekregen om 

uit te breiden. Er zijn nog maar een paar 

plekken beschikbaar!

Het adres is de Vestastraat 19A.  

Bel voor meer informatie 06 - 26 88 74 30 

of kijk op www.kindcentrumdetantes.nl.

Rebus 
De juiste oplossing van de rebus op  

pagina 8 is 'Het Verborgen Geheim'.  

Wie had het goed?

Na de waterbus 

Toen ik hier twee jaar geleden kwam wonen zag ik  

het voor me. De Waterweg als echte waterweg. Meer 

boten over water, minder auto’s over de weg. Minder uitstoot 

en in de file. Waar eens parkeerplaatsen waren zouden nu 

bomen geplant worden of terrassen aangelegd. Vervoer over 

water, daar is Rotterdam voor gebouwd zo dacht ik. De rivier 

stroomt sinds eeuwen als een stoere ader door de stad, de 

haven is onze gemeenschappelijke trots. Ik zag een zigzag-

gende rivier- en havenlijn voor me. Een bootdienst van West 

naar Oost die de wijken in het noorden van de stad met Zuid 

verbindt. Met aanlegplaatsen op beide oevers, van Pernis tot 

het Eiland van Brienenoord. Ik zag de Rotterdammer en toe- 

risten staan te dringen bij de opstapplaatsen. Het Lloyd-

kwartier en Heijplaat, Katendrecht en straks het nieuwe 

Feijenoord City. Een Rotterdamse variant van de Venetiaanse 

Vaporetto zou het worden. Oeververbindingen waar geen 

bruggen en asfaltwegen voor aangelegd hoeven te worden, 

geen huis voor gesloopt zal worden. Iedereen weet hoe 

belangrijk deze verbindingen zijn voor de economische 

ontwikkeling van steden en hun wijken. Inwoners die zich  

snel kunnen verplaatsen, bezoekers die een beleving wordt 

geboden en extra inkomsten voor de stad. En ieder die wel 

eens per boot ergens aankomt, weet hoe aangenaam en 

ontspannend reizen over water is. Je dag gaat er anders 

uitzien als je die varend begint. De populariteit van de Spido 

rondvaarten bewijst hoe geliefd de rivier en de haven bij de 

toerist zijn. En anders dan de Italiaanse stad hebben wij de 

ruimte. Laten we de stad attractiever en groener maken zo 

dacht ik. Denk ik nog steeds. Met een voortvarend groen 

stadsbestuur, zoals we die we nu hebben, moet dat lukken. 

Nou dan!?   
 

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