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Colofon

Aan dit tiende nummer hebben mee-

gewerkt (in alfabetische volgorde): 

Carina Berwald, Peter Blokdijk, 

Nina Brugman, Edu Calicher (fotografi e), 

Chantal Diepenheim, Maurice van Dijk, Louike 

Duran, Anthonita van Egmond (SUEZ), Jessica 

van den Eshof (Woonbron), Jan Grolleman, 

Paul Hendriks (vormgeving), Liset ‘t Hart, 

Arjan Hoefnagels (HbR), Marja Iliç-Regelink, 

Marcel Kwaijtaal , Annelien van der Plas, 

Stichting Archief Historisch Heijplaat (foto-

archief) en Aad de Wolf (fotoarchief).

Contact heijplaatpost@gmail.com

Foto omslag Fresh Food Heijplaat

Vormgeving vanPOOK

Deze uitgave is, naast alle vrijwilligers, mogelijk 

gemaakt door stichting WIJPLAAT en onder-

staande subsidiegevers en sponsors.

De redactie heeft bewust gekozen om dit nummer 

ondanks Corona zoveel mogelijk als vanouds te houden. 

Dat wil niet zeggen dat wij de impact van deze crisis 

niet meekrijgen. Wij hopen dan ook van harte dat 

iedereen gezond en wel is. En wensen de families waar 

dat niet het geval is veel sterkte. We hopen ook dat als 

dit nummer op jouw mat ligt, het openbare leven weer 

voorzichtig op gang mag 

komen. Met name voor de 

alleenstaanden, ouderen en 

het verenigingsleven. Dat 

maakt de komende zomer 

toch net even wat gezelliger!

Op de redactie hebben we 

een paar oorspronkelijke 

ideeën voor verhalen ook 

even op moeten schorten. Maar die houden jullie van 

ons tegoed. Dat wil niet zeggen dat we in dit nummer 

op kwaliteit hebben moeten inleveren. Want ook deze 

tiende editie staat bomvol positieve en mooie verhalen, 

lees maar eens over het historische tweede strand 

dat Heijplaat ooit gekend heeft. En ben je al bij de 

supermarkt geweest? In dit nummer laten we je graag 

kennismaken met Halit, de eigenaar. 

Natuurlijk hebben we ook in dit nummer weer twee 

bewoners aan het woord. En hoe zit dat nou met alle 

belangrijke spelers die dit bijzondere gebied samen 

delen?

Veel leesplezier, een fi jne zomer 
en blijf veilig!

Alweer de 10e editie 
van Heijplaat Post!

voorwoordvoorwoord



NIEUWS & AGENDA

Beweging 
in de gymzaal
De gemeente Rotterdam heeft een 

omgevingsvergunning verleend ten 

behoeve van de vervanging van de 

bestaande gymzaal aan de Coryda-bestaande gymzaal aan de Coryda-

straat. De nieuwe gymzaal is beoogd straat. De nieuwe gymzaal is beoogd 

aan de nieuwe parallelweg langs aan de nieuwe parallelweg langs 

de Eemhavenweg, op de hoek met de Eemhavenweg, op de hoek met 

de Karimunstraat.

Cruiseschip 
aangemeerd
Sinds eind maart is het cruiseschip ‘World Dream’ aangelegd aan 

de Waalhaven. Het cruiseschip was in de Botlek voor werkzaam-

heden ten behoeve van walstroomfaciliteiten. Ze zal voor enige 

tijd aan Pier 6 liggen. Maar ja, in Coronatijd weet je het nooit...

Update van het 
Quarantaine-
terrein
Aannemer Siers heeft zijn werkzaam-

heden zo goed als afgerond. Nu Siers 

klaar is met het hoofdtracé, is de fi rma 

Verheij gestart met het afwerken en 

vervolgens inzaaien van het sportveld 

en de bermen. Op het sportveld zal de 

bovenlaag ook goed losgemaakt worden 

om te voorkomen dat daar steeds water 

blijft staan. De trappen naar het strand 

worden op een later moment hersteld.

Tweede KDV op Heijplaat
Vanaf 1 september start Kinderopvang 1,2,3 naast BSO de Klaver-

Heijplaat ook een kinderdagverblijf (KDV) in de school.

Activiteitenoverzicht 
verenigingen Heijplaat
Tijdens de corona-situatie even geen updates

van activiteiten van verenigingen. 

KDV De Klaver- Heijplaat start 

met een verticale groep waarin 

14 kinderen in de leeftijd 0 - 4 

jaar kunnen worden opgevangen. 

De groepsruimte bevindt zich op 

de begane grond tegenover de 

Peuterschool van Peuter & Co. 

Er is een aparte slaapruimte 

aanwezig en er wordt gebruik 

gemaakt van de buitenspeel-

plaats aan de rechterzijde van 

het gebouw. 

De opvangtijden zijn van 7:00 

tot 18:30. Er wordt gewerkt met 

een vast en ervaren team. Zodra 

uw kind 4 jaar wordt, wordt 

er gezorgd voor een warme 

overdracht naar de basisschool.

Meer weten? Kijk dan op 

www.kinderopvang123.nl of 

bel even met Iris 06-39041229.

De Klaver-Heijplaat
KINDERCENTRUM
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Dol op 
 natuur

oud &oud &

In de tuin kweekt Piet Bonsaiboompjes, waarmee hij in het 

verleden op evenementen stond, maar daar is hij inmiddels 

mee gestopt. “Er moest geld bij”. Nu komt er af en toe weleens 

iemand langs voor een boompje. Vol trots laat Piet zijn prach-

tige rotstuin en verzameling miniatuurboompjes zien. 

Dat Piet dol is op de natuur is overduidelijk, maar heeft hij dan 

niets met mensen? “Jazeker”, corrigeert Piet vlug. “Ik ga goed 

om met mijn buren. De nieuwe bewoners ben ik ook erg blij 

mee, maar die ken ik alleen nog niet”. Op het voorstel om zijn 

kennis als hovenier in te zetten om bewoners te leren kennen, 

reageert Piet enthousiast. Dus wilt u uw tuin laten aanleggen 

of onderhouden, of wilt u misschien een Bonsaiboompje 

aanschaff en: mail de redactie. 

Piet Boukes (1961) is een ras 
Heijplater. De naam Boukes zal 
veel oorspronkelijke bewoners 
direct aan zijn vader doen denken. 
Piets vader heeft namelijk nogal 
wat voor Heijplaat betekend. 

Gevraagd naar zijn vaders loopbaan voor het 

dorp, beginnen Piets ogen te glimmen van trots. 

In rap tempo somt hij zijn vaders palmares op. 

“Maar hij heeft samen met anderen ook een 

belangrijke rol voor het behoud van Heijplaat 

gespeeld!”

Piet zelf heeft meer op met de natuur. “Ik heb 

meer met dieren, planten en bomen” en dat 

brengt hij ook in de praktijk. Niet alleen tijdens 

zijn werk als hovenier, maar ook in zijn huis 

aan de karakteristieke Letostraat. “Ik heb een 

terrarium met Koreaanse vuurbuikpadden en 

een hagedis”. 
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Wil jij ook in 
Oud & Nieuw? 

Stuur een 
mailtje naar 
de redactie!

Uitwaaien bij de 
onderzeebootloods

(OP)NIEUW

door Marja Iliç-Regelink

“Pas geleden heb ik een Heijplaat-vriend 
gemaakt! Een superleuke ontmoeting”, 
vertelt Cheniva (26) lachend. Zij en Stan (28) 

picknickten op het strandje bij het Quarantaineterrein, nét 

buiten het bereik van het water. Verderop zat een Poolse man 

gitaar te spelen. Plotseling verstoorde een grote golf de idylle. 

“Het is supermaan, dus hoog water”, wist de muzikant. Wat 

volgde was een mooi, diepzinnig gesprek. 

Cheniva woont ruim een half jaar op Heijplaat. Uit zichzelf 

had ze nooit voor Heijplaat gekozen. Er is hier weinig te doen 

en ze mist een winkelcentrum dichtbij. Zo'n bijzondere ontmoe-

ting op het strandje of uitwaaien aan de Maas bij de onder-

zeebootloods maken het verblijf hier toch prettig. Hoewel ze 

de nieuwbouwhuizen bewondert, ziet Cheniva zichzelf liever 

op een levendigere plek wonen. 

Voor Stan is het anders. Hij heeft mooie herinneringen aan 

zijn jeugd op Heijplaat: kattenkwaad uithalen, een boomhut 

bouwen of het zwembad: "Daar kwam het hele dorp samen 

en dan in de zomer hele dagen bommetjes 

maken.” Op zoek naar een huis vond Stan de 

weg terug naar Heijplaat. In Het Waterschip 

aan de Victorieuxstraat bewoont hij een 

mooi, betaalbaar huurhuis. Veel vrienden van 

de basisschool wonen hier ook nog, dus Stan 

hoeft voorlopig niet weg. Misschien later, als 

hij kinderen zou hebben, want Heijplaat is voor 

opgroeiende pubers wel een té beschermde 

omgeving.

Stan en Cheniva ontmoetten elkaar in hun vorige 

woonplaats Barendrecht. Ze waren enkele jaren 

bevriend voordat de vonk oversloeg en Cheniva 

bij Stan in trok. Zij werkt als maatschappelijk 

werkster en Stan is stukadoor. Vrienden vinden 

Heijplaat een vreemde plek: bij het zien van de 

containers onderweg vragen ze zich af of ze in 

de maling worden genomen. 

Voorlopig zoekt het stel geen nieuwe woonplek. 

Met de supermarkt in het gebouw en de fi t-

nessroom in huis vermaken ze zich wel. En als 

het Cheniva aanvliegt, is ze binnen drie minuten 

op de snelweg richting vrienden in Den Haag, 

Barendrecht of ergens anders.
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Hoe is het allemaal begonnen? “Ik was op zoek naar iets te drinken voor de schilders, die ons 

huis schilderden en ben toen rond gaan rijden. Het viel me op dat er niets was in het dorp om 

boodschappen te doen of elkaar te ontmoeten. Toen zag ik deze plek.” Hij heeft vervolgens 

contact gezocht met de gemeente Rotterdam. Na diverse gesprekken met de gemeente, 

de buurt en Woonbron werd hij, samen met twee andere kandidaten, uitgenodigd om een 

presentatie te houden om zijn plannen te presenteren. Zijn plan werd uiteindelijk gekozen.

De opening van de winkel heeft behoorlijk wat vertraging opgelopen, wat bewoners niet onopge-

merkt is gebleven. “Het was niet gemakkelijk om vanaf casco te beginnen”, legt hij uit.” De entree 

moest ruimer worden en anders worden bestraat. De klinkers die er eerst lagen zouden te veel 

lawaai geven wanneer er rekken overheen zouden rijden.” Ook aan een fi etsenstalling is gedacht. 

De gemeente Rotterdam en Woonbron zijn hem hierin tegemoetgekomen.

Verder had hij condensors nodig voor de koeling. Die zouden oorspronkelijk op het dak geplaatst 

worden. In goed overleg met bewoners is uiteindelijk besloten de condensors achter de winkel 

te plaatsen in plaats van op het dak. “Ze zijn geïsoleerd om het geluid te dempen en ik heb een 

betimmering geplaatst, zodat ze beter in de omgeving passen.”

Hoe is het concept voor de winkel ontstaan? “Met Boon Food Group, eigenaar van MCD, hebben we 

een winkel ontworpen waar iedereen terecht kan voor de dagelijkse boodschappen. Boon Food Group 

heeft de inrichting, het grootste deel van het assortiment en de prijzen vastgesteld.” Naast Bood Food 

Group heeft hij een aantal turkse leveranciers voor typisch mediterrane producten. Deze beleveren ook 

zijn andere supermarkt in Charlois. Door omstandigheden heeft hij de inrichting met zijn mensen voor 

6



bedrijf

Daar is-ie dan: 
onze buurtsuper!

een groot deel zelf moeten doen. Tot laat in de avonduren zijn 

ze bezig geweest. 

Maar op vrijdag 13 maart was het eindelijk zo ver: de opening 

van Fresh Food Heijplaat! Bewoners bleken reuze nieuwsgierig. 

Ondanks Corona op de achtergrond, stonden klanten rijen dik 

in de winkel. “Oorspronkelijk zou de burgermeester de winkel 

feestelijk openen. Door alle vertragingen was het jammer 

genoeg niet meer mogelijk om zijn agenda aan te passen”, 

legt Halit teleurgesteld uit. “Wanneer al dat Corona-gedoe 

over is, gaan we het uitgebreid vieren. Met evenementen 

buiten voor de kinderen. En heeft de burgemeester beloofd  

te komen.”

Vanzelfsprekend heeft hij maatregelen genomen conform 

de RIVM-richtlijnen om verantwoord met het Corona-gevaar 

om te gaan. Zijn personeel draagt handschoenen, hij heeft 

schermen geplaatst, verkoopt olijven tijdelijk alleen in bakjes, 

stuurt verkouden werknemers weer naar huis en vraagt klanten  

afstand te nemen als het druk bij het afhalen wordt. “Gezond-

heid voor iedereen is uiteindelijk het belangrijkste!”, verkondigt 

hij met overtuiging.

Een aantal van zijn medewerkers wonen op Heijplaat.  

Ook werkt zijn schoonzus er en heeft hij een kok aan-

genomen die op termijn diverse gerechten op bestelling  

kan maken. Voor bedrijven bijvoorbeeld, die ook broodjes  

bij hem bestellen. Ook heeft hij een grill-apparaat gepland 

om hamburgers en köfte te verkopen. Dat wordt waarschijn-

lijk pas deze zomer. Het wachten is op Stedin, die een uit-

breiding van de groepen moet verzorgen. Hiernaast werkt hij 

aan een webshop, zodat klanten ook online kunnen bestellen. 

“Dat is fijn voor ouderen, die het huis niet meer uit kunnen.” 

Voor nu is hij niet ontevreden. Wel verrast het hem dat er  

relatief weinig verse groenten en fruit gekocht wordt. Halit 

nodigt alle Heijplaters dan ook van harte uit om hem feed-

back te geven hoe hij zijn assortiment (nog) beter kan aan 

laten sluiten op onze wensen. “Ik hoor graag van tevreden 

klanten, maar ook van ontevreden klanten. Ik wil leren van 

mijn fouten en mijn supermarkt voor iedereen beter maken.”

Fresh Food Heijplaat is maandag t/m zaterdag geopend 

van 08:00 tot 20.00 en op zondag van 12.00 tot 20:00 uur. 

U bent van harte welkom!

Op een zonnige dag ontmoet ik Halit Böyük, 
eigenaar van Fresh Food Heijplaat. Hij heeft 
enkele jaren geleden een huis gekocht in  
Het Verborgen Geheim en is vorig jaar juli 
met zijn vrouw verhuisd. Ze hebben sinds 
zeven maanden een dochter: geboren op 
Heijplaat.

7



Truus Gardenier woont 65 jaar op Heijplaat 

en wil nooit meer weg. “O, ik ben heel blij 

met het winkeltje”, zegt ze uit de grond van 

haar hart. “Als je zo oud bent, heb je niet 

zo veel meer. Ik kan niet met de bus. WC-

papier, aardappelen, alles koop ik hier.”

Wat vinden 
onze supermarkt-
klanten?



bedrijf

“Dit was écht nodig!”, meldt Xena Phisis. Xena komt hier 

twee keer per week voor van alles, van fruit, brood, olie,  

kaas (“Goedkoop”, tipt ze) tot turkse pizza en kapsalon. 

“Hiervoor moest ik naar Zuidplein of Slinge met de bus.  

Dit is lekker dichtbij.”

Shiva Wind woont in de nieuwbouw en is met haar kinderen  

op stap. “Het is heerlijk een loopje te kunnen hebben, zeker  

in deze tijden.” Ze vindt het fijn dat de supermarkt er is.  

“Ze hebben een breed assortiment met, naast de basis,  

ook extra’s. Dat vind ik knap in een relatief kleine ruimte.  

Het brood is vers. We eten vegetarisch en er zijn, zij  

het beperkt, ook vleesvervangers aanwezig als beleg.”  

Ze vindt het personeel heel aardig en klantvriendelijk. 

Tjodor, Pascal en Mitchel werken bij Fladderak op de  

Eemhavenweg. Fladderak is gespecialiseerd in extport-

verpakkingen. “Normaal moesten we helemaal naar 

Pendrecht voor de lunch. Dan was onze hele pauze weg.  

Nu hebben we 20 minuten over!” En tevreden wandelden  

ze weg in het zonnetje.

Ook Maurice van Dijk is heel blij met de supermarkt om  

de hoek. Gewillig poseert hij voor de winkel. Voor de foto  

drapeert hij de bananen even snel om de zak chips heen.  

“Dat ziet er gezonder uit.” Eindelijk kan hij weer boodschap-

pen doen zonder eerst in de auto te moeten stappen.  

De hele wereld aan smaken ligt in de schappen en de groen-

te is uitstekend: een prima assortiment. “Ik heb me nog niet 

laten verleiden door de kapsalons en pizza’s, maar dat is 

een kwestie van tijd”, bekent hij. “Of ik iets mis? Ik heb een 

zwak voor Hollandse boerenkazen. Maar ja, je kan niet alles 

hebben.” 

Ger Roos, geboren en getogen Heijplater, vindt het in één 

woord geweldig dat er eindelijk weer een supermarkt is.  

“Ze hebben het dik voor elkaar, met mooie spullen, verse 

groenten en fruit, cola en sinas. Alles is er. Van de week 

hebben we twee kapslons gehaald”, glundert hij. Ger komt 

er iedere dag; zijn vrouw gaat één keer in de week naar een 

supermarkt buiten het dorp. “Als het nieuwe dorp af is en de 

scholen weer open, zal de vraag verder toenemen. Ik denk 

dat het een succes is!”
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1 Gemeente Rotterdam
Hoewel de haventerreinen niet worden beheerd door de gemeente (zie 

het Havenbedrijf Rotterdam), bepalen zij wel het beleid. De gemeente 

geeft wel of geen toestemming voor gebruik op basis van bestemmingsplannen, 

waarbij weer rekening wordt gehouden met de wet- en regelgeving. Dus wil een 

bedrijf zich vestigen, dan kloppen ze eerst aan bij het Havenbedrijf, maar om 

tot een echte overeenstemming te komen gaan ze daarna langs de gemeente. 

Een bedrijf dat al jaren op Heijplaat zit, maar wil uitbreiden, moet ook eerst toe-

stemming krijgen. Vaak krijgen omwonenden kans op inspraak bij voorgenomen 

activiteiten. Houd hiervoor goed de berichtgeving op Heijplaat Online in de gaten. 

Daarnaast moeten bedrijven zich houden aan de regelgeving om overlast te 

beperken. 

De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare buitenruimte van de woonwijk, 

maar niet voor de buitenruimte langs de wegen in het havengebied.

2 Havenbedrijf Rotterdam
Het HBR ontwikkelt, beheert en onderhoudt het Rotterdamse haven- 

en industriegebied en is verantwoordelijk voor het handhaven van een 

veilige en vlotte afhandeling van de scheepvaart. Alle grond rondom Heijplaat 

(RDM + havengebied) zijn net zoals de Waalhaven en de Eemhaven in haar beheer. 

Het Havenbedrijf verdient haar geld op twee manieren: verhuur van vierkante 

meters en overslag van goederen. De ideale klant is dus een bedrijf dat grond 

wil huren om zich te vestigen én waar goederen overgeslagen worden. Veel grote 

bedrijven zijn naar de Maasvlakte verhuisd vanwege de grotere diepgang voor 

de zeeschepen die de Maasvlakte biedt. De Waal- en Eemhaven blijven voor de 

haven nog steeds zeer aantrekkelijk, omdat er een groot ruimtegebrek in de haven 

waardoor alle beschikbare ruimte hard nodig is, én omdat dit gebied centraal ligt 

ten opzichte van de stad en de uitvalswegen. 

Het Havenbedrijf heeft nog een belangrijke taak, namelijk het onderhoud van alle 

kades, taluds, wegen en groen in de haven. Alleen de A15 is van Rijkswaterstaat.

Je weet het natuurlijk al lang: Heijplaat is een bijzonder 
gebied. Een tuindorp midden in de haven. In dit gebied 
moeten verschillende spelers met elkaar de ruimte delen. 
En dan het liefst in harmonie. Welke vier spelers hier een 
belangrijke rol hebben, leggen we graag hieronder uit.
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Samen 
delen

gebiedsontwikkeling

3 DCMR
DCMR is de milieudienst van Rijnmond en Zuid-Holland en verstrek-

ker van vergunningen conform wet- en regelgeving, zoals bestem-

mingsplannen, en handhaver van de milieuregels. Daar valt stankoverlast maar 

ook geluidsoverlast onder. Om een melding te maken kun je rechtstreeks bellen 

met 0888 333 555, zij zijn 24 uur per dag bereikbaar. DCMR is ook de partij die 

eventueel boetes oplegt bij bedrijven die de regels overtreden. Zij zijn ook nauw 

betrokken bij de vliegenoverlast. Hierbij heeft het geholpen dat bewoners met 

regelmaat melding zijn blijven maken. Zo is het een dossier geworden dat de 

aandacht krijgt dat het verdient, zelfs van burgemeester Aboutaleb.

4 Bewoners
Jazeker, als bewoner ben je natuurlijk ook een belangrijke deel-

nemer in deze ruimte. Onze stem wordt vertegenwoordigd door 

de bewonersvereniging WIJPLAAT. Zij gaat regelmatig in gesprek met zowel 

het Havenbedrijf als met de gemeente om zo met elkaar het gebied leefbaar 

en werkbaar te houden. Maar zelf kun je ook al veel doen. Mocht je ergens over-

last ervaren, meldt dat dan. Dat kan bij Wijplaat, maar je kunt ook direct mel-

ding maken bij de betreff ende instantie. Overlast op de openbare ruimte bij 

de gemeente Rotterdam, overlast van bedrijven bij DCMR.

Je kunt je ook altijd aansluiten bij een van de themagroepen die ervoor instaan 

om Heijplaat een fi jne plek te houden om te wonen. De gemeente en het Haven-

bedrijf gaan ook regelmatig het gesprek aan met bewoners, vaak via bijeen-

komsten. Nu met Corona uiteraard even niet fysiek, maar virtueel. Bij belangrijke 

veranderingen wordt de mening van de bewoners zeker meegenomen. Dit wordt 

ruim van tevoren aangekondigd, zowel op Heijplaat Online als via een mededeling 

in de brievenbus. Voorbeelden van bijeenkomsten uit het verleden: de komst van 

de supermarkt, de nieuwbouw, de vernieuwing van de buitenruimte bij de RDM.

Overlast van bedrijven 
naar DCMR melden via 
www.dcmr.nl/melding-maken

Overlast openbare ruimte 
naar gemeente Rotterdam 
melden via www.rotterdam.nl/
loket/overlast-doorgeven/ 
of de BuitenBeterapp via 
www.buitenbeter.nl.
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Vliegen update
door Anthonita van Egmond, communicatiemedewerker SUEZ

SUEZ doet haar best een goede buur te zijn en neemt een aantal maatregelen  

tegen vliegen:

• Zoals afgesproken met de vliegenwerkgroep van WIJPLAAT zijn we al vroeg in het 

jaar preventief gaan bestrijden met gif. We blijven dit volgens ons vliegenbeheers- 

plan doen en monitoren de hoeveelheid vliegen bij ons nauwgezet. 

• We hebben onze hallen anders ingedeeld. Sinds kort staan de balen met drankkar-

tons in de installatie en niet meer in een separate voorraadhal. Dit zijn de balen die 

het aantrekkelijkst zijn voor vliegen, daarom stonden ze in quarantaine. Maar door 

het brengen en halen van de balen gaan de deuren van de voorraadhal vaker open 

en dicht. Daardoor kunnen insecten makkelijker in en uit vliegen. Door de balen in  

de installatie te zetten, verminderen we deze mogelijkheid.

• SUEZ heeft koelcontainers besteld waarin de Tetrapakken (melk, yoghurt, sap, etc) 

kunnen worden opgeslagen. De lage temperatuur is niet aantrekkelijk voor insecten. 

Door het coronavirus laat de levering van de containers nog even op zich wachten. 

Zodra ze er zijn, nemen we ze in gebruik.

Lees meer op www.suez.nl/locaties/rotterdam/ksi 

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. 

Blijf vliegen-
overlast melden!

Het KAD monitort dit jaar in  

opdracht van de gemeente  

Rotterdam nauwkeurig of de 

maatregelen van SUEZ effect  

hebben tegen vliegenoverlast.

Hemelvaartsdag, een warme 

dag met 270C, alleen al re-

sulteerde in 15 meldingen bij 

DCMR! Blijf hierom melding 

maken wanneer je vliegen- 

overlast hebt via www.dcmr.nl/

melding-maken en dan  

Diverse > Ongedierte.  

Alleen zo worden we gehoord!



Zoekplaten Waar op Heijplaat bevinden zich onderstaande detail-
foto’s? De oplossingen staan vermeld op pagina 21.

a.

d.

b.

e.

c.

f.

Het Verborgen Geheim Fase 7 gaat in de eerste 
helft van 2020 in verkoop. Deze fase zal bestaan uit 

20 nul-op-de-meter woningen, in drie verschillende woningtypen. 

Er is keuze uit rijwoningen van het type Kiel en type Mast en 

twee-onder-een-kap-woningen type Brug. De woningen van de 

typen Kiel en Mast hebben een woonoppervlakte van ongeveer 

121 vierkante meter, een fi jne tuin en een eigen parkeerplaats. 

De 6 twee-onder-een-kapwoningen type Brug zijn met ongeveer 

150 vierkante meter woonoppervlak riant te noemen. De woningen 

hebben een voortuin, achtertuin met achterom en oprit met garage. 

Zoek jij een nieuwbouwhuis in een historische tuindorp-setting, 

middenin de dynamiek van de haven en vlakbij het centrum van 

Rotterdam? Ontdek dan Het Verborgen Geheim op Heijplaat!

Update 
Verborgen Geheim
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door Jan Grolleman, thematrekker Buitenruimte

Op 16 oktober 2019 is een brainstormsessie gehouden 
van de gemeente Rotterdam met bewoners. Hieronder 
een korte samenvatting en voornemens:

Brainstorm
Verkeer
Heijplaat

Verkeer & veiligheid
Nog steeds wordt vrachtver-

keer te veel gestuurd door de 

navigatie in plaats van gezond 

verstand en verkeersborden. Dat laatste mag 

de bewoner zich ook aantrekken, die vaak te 

hard rijdt of tegen de rijrichting in. Voor bewoner 

en bezoeker, veilig is heilig. De gemeente zal 

zorgen voor veilige oversteekplaatsen, dertig 

kilometer zones en op termijn met een goede 

verkeerscirculatie komen. Daarnaast wordt een 

functionele en actuele bewegwijzering naar 

bedrijven, havennummers en andere bestem-

mingen gerealiseerd.

Parkeren
Ook de auto zelf is heilig. 

Bewoner, personeel en be-

zoekers parkeren het liefst 

zo dicht mogelijk bij de voordeur, soms zelfs 

in de bocht, als dat de dichtstbijzijnde plek is. 

Niet doen dus. De gemeente gaat onderzoek 

doen naar mogelijkheden hoe te parkeren op 

RDM-terrein, door een betere bereikbaarheid 

van de parkeerruime aan de achterzijde, met 

mogelijk een extra ingang aan die zijde naar 

de aanliggende gebouwen. Parkeerdruk in de 

woonstraten dichtbij de campus zal dan moge-

lijk verminderen. Tevens dienen duidelijke af-

spraken gemaakt te worden met de organisa-

toren van events over parkeren van bezoekers.

Openbaar vervoer
De waterbus vaart te weinig in het weekend en 

niet in de avonduren, de gemeente zegt toe 

onderzoek te doen naar mogelijkheden om de 

waterbus langer en frequenter te laten varen. 

De bus zit in de ochtendspits te vol. De gemeente 

gaat kijken naar mogelijke aanpassingen van 

de route en tijden van de RET, met name in de 

ochtendspits. 

Voor de voetganger 
En dan kleine maar niet onbe-

langrijke ergernissen zoals losse 

stoeptegels, struikelbomen, 

ondergrondse containers: Stadsbeheer gaat er 

werk van maken. 
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door Louike Duran

In het Bestemmingsplan Eem-Waalhaven van 2018 is het onder-

deel Geluid nog niet opgenomen; hiertoe is verder onderzoek 

nodig. Met een apart 'Facetbestemmingsplan Geluid' wil de 

gemeente Rotterdam op basis van komend onderzoek de 'geluid-

ruimte' optimaal verdelen over bedrijven, hierbij rekening houdend 

met bewoners en met duidelijke grenzen. Op 1 januari 2021 wordt 

het onderdeel Geluid opgenomen in de nieuwe Omgevingswet. 

De 'Notitie reikwijdte en detailniveau' legt uit hoe het onderzoek 

wordt uitgevoerd. Het geluid wordt nauwkeuriger gemeten en er 

wordt gekeken naar de optelling (cumulatie) van de verschillende 

soorten geluid: verkeer, industrie, scheepvaart en afgemeerde 

schepen. Er wordt onderzocht wat het eff ect is op mens en 

natuur. 

Bovenstaande aanpak is mede door de VWH, de voorganger 

van WIJPLAAT (actief op het gebied van bewonersbelangen-

behartiging) tot stand gekomen. WIJPLAAT heeft dit opgevolgd 

door het indienen van een zienswijze op de Notitie. Deze ziens-

wijze wijst op aandachtspunten die voor bewoners van belang 

zijn, te weten: laagfrequent geluid, tijdelijke overschrijdingen, 

wijze van meten en handhaving.

De Notitie is op aanvraag aan wijplaat@gmail.com in te zien. 

De Zienswijze is te lezen op heijplaatonline.com/wp-content/

uploads/2020/04/route-verkeer-heijplaat-.docx

door Annelien van der Plas

Ben jij ook zo blij met de 

Waterbus van Heijplaat naar 

de St. Jobskade, Katendrecht 

en de Erasmusbrug? Vanaf 1 januari 2022 

gaat Watertaxi Rotterdam de Waterbuslijn 18 

overnemen. Helaas zal dit gevolgen hebben 

voor de route die gevaren wordt. Lijn 18 wordt 

korter en zal alleen nog varen tussen RDM / 

Heijplaat en de Marconistraat. Daar worden 

vervolgens deelfi etsen beschikbaar gesteld 

voor de vervolgreis. In de spits wordt een vaste 

dienstregeling gevaren. Buiten de spits worden 

de pontjes vraagafhankelijk. 

Wij hebben nog veel vragen over de veran-

deringen en zijn het hier niet mee eens. 

Verschillende instanties zijn al benaderd 

om duidelijkheid te krijgen over het besluit. 

Uiteraard horen wij ook graag jullie mening 

over de wijzigingen en willen wij jullie vragen 

om dit te laten weten via wijplaat@gmail.com. 

Wij laten het hier namelijk niet zomaar bij 

zitten en gaan ook andere partijen bena-

deren, waaronder de scholen op Heijplaat. 

Hoe meer bezwaren naar voren komen uit 

verschillende hoeken hoe sterker we staan. 

Mobiliteit is namelijk erg belangrijk voor 

onze mooie wijk en van groot belang voor 

de bereikbaarheid. 

Strijd jij mee?

Samen 
strijden 
voor de 
Waterbus

Onderzoek naar 
Geluid als input 
Bestemmingsplan
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‘Waar is dat ‘Waar is dat ‘Waar is dat ‘Waar is dat 
feestje?’feestje?’feestje?’

Het verbond van Heijplaat Het verbond van Heijplaat 
met het Zomercarnavalmet het Zomercarnaval

Het Zomercarnaval is een jaarlijks evenement in Rotterdam. Het Zomercarnaval is een jaarlijks evenement in Rotterdam. 
Het evenement biedt een variant op het carnaval van Aruba, Het evenement biedt een variant op het carnaval van Aruba, 

Bonaire, Curaçao en Sint-Maarten. Door de jaren heen is Bonaire, Curaçao en Sint-Maarten. Door de jaren heen is 
het Zomercarnaval zodanig gegroeid dat ook Kaapverdiaanse het Zomercarnaval zodanig gegroeid dat ook Kaapverdiaanse het Zomercarnaval zodanig gegroeid dat ook Kaapverdiaanse 

en Latijns-Amerikaanse groepen meedoen.

door Marcel Kwaijtaal

In Europa valt carnaval aan het einde van de winter. 

Het koude klimaat in die streken leent zich niet voor het 

vieren van carnaval op de manier die Caribische immi-

granten van huis uit kennen. Het Zomercarnaval biedt granten van huis uit kennen. Het Zomercarnaval biedt 

hun, en andere geïnteresseerden, de gelegenheid om hun, en andere geïnteresseerden, de gelegenheid om 

dit alsnog te doen. De eerste twee edities worden nog dit alsnog te doen. De eerste twee edities worden nog 

georganiseerd in Utrecht, maar vanaf 1984 wordt het 

Zomercarnaval georganiseerd in Rotterdam, en trekt het 

eendaagse festival jaarlijks zo’n 900.000 bezoekers die 

de straatparades bijwonen. Er is dan veel dans en muziek.

Dit jaar is het tweede jaar in de geschiedenis van het 

Zomercarnaval dat het festival niet doorgaat, uiteraard 

vanwege de coronamaatregelen. De vorige keer is dit in 

2015, vanwege een heftige storm op de dag van de parade.

Wat niet iedereen weet, is dat Heijplaat een lange geschie-

denis heeft met het Zomercarnaval. Zo zijn er bewoners 

die actief deelnemen aan de voorbereidingen en zelf ook 

meelopen in de parade, en maakt de Stichting Zomer-

carnaval Rotterdam jaren gebruik van een deel van het 

RDM-terrein. Daar mogen alle deelnemende groepen hun 

praalwagens neerzetten en aankleden.

Carnavalsgroep Elegance
Na fl ink wat omzwervingen over locaties in Rotterdam, 

strijkt carnavalsgroep Elegance in 2013 neer op Heijplaat. 

Eerst worden de voorbereidingen getroff en in De Gigant, 

later verplaatst het circus zich naar een bijgebouw van 

de Julianakerk. De voorbereidingen voor het festival in juli 

beginnen al in september, wanneer het thema voor het ko-

mende jaar bekend is. Dat zijn altijd titels die internationaal 

tot de verbeelding spreken en de fantasie prikkelen, zoals: 

‘Glitter & Glamour Explosion’, ‘Treasure of the seas’ of ‘Dushi 

smoothies’. Het jaarlijkse thema moet worden verwerkt in 

de vele kostuums en op de praalwagen, en de koningin van 

de groep is altijd degene die de meeste aandacht trekt. 

Zij ziet er ieder jaar dan ook uit om door een ringetje te 

halen. “Het is een hele klus om het ieder jaar weer voor el-

kaar te krijgen, maar dan heb je ook wat.” Aan het woord is 

Delilah Pourier, die zelf op Heijplaat woont. Naast ‘specialist 

schoenen’ is ze ‘chef bediening’ en bekleedt ze de praal-

wagen. “Het geeft zoveel voldoening als je ziet dat zoveel 
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VERENIGING

werk tot zoiets moois leidt.” werk tot zoiets moois leidt.” 

Zij krijgt de carnavalstraditie Zij krijgt de carnavalstraditie 

met de paplepel ingegoten 

op haar geboorte-eiland 

Curaçao. Haar vader is 

zelfs in 1970 de ‘pancho’, 

de Caribische variant op 

prins Carnaval die naast 

de koningin mag schitteren. 

En dat is een grote eer.

Rio op Heijplaat
Elegance trakteert de inwoners van Heijplaat éenmaal 

op een voorproefj e van wat komen gaat. In 2013 loopt 

een veelkleurige groep een miniparade rond basis-

school De Klaver. Het thema van dat jaar is ‘10 exotic 

years in Rio’. De miniparade is een initiatief van de 

Elegance-leden die op Heijplaat wonen, en hun veel-

kleurige en luide bijdrage leidt tot veel bijval die dag. 

“We wilden graag bekendheid geven aan onze groep “We wilden graag bekendheid geven aan onze groep 

en ook zichtbaar zijn op Heijplaat. Bovendien zaten we en ook zichtbaar zijn op Heijplaat. Bovendien zaten we 

in een lekkere fl ow en waren we ook blij met het resultaat 

van al onze inspanningen. Dat mocht best eens getoond 

worden.” Saina Lucio, samen met haar man Erwin Balootje 

één van de drijvende krachten achter Elegance, heeft 

dat jaar alle reden tot juichen. Het lijkt wel of alles past 

dat jaar. De groep valt in de smaak, en wint de prijzen 

voor beste groep, mooiste praalwagen, en als klap op 

de vuurpijl wordt hun kandidaat Shayna Koots verkozen 

tot reservekoningin van het festival, maar wel met het 

mooiste kostuum en de beste show tijdens de verkiezing.

Wat blijft, zijn de verhalen
In 2016 valt Carnavalsgroep Elegance uit elkaar, dus 

de brand in de Julianakerk van 2017 maakt de groep 

niet meer mee. Tegenwoordig is Saina Lucio bestuurslid 

bij Stichting Zomercarnaval en blijft Delilah Pourier wat 

ze altijd is geweest: een liefhebber in hart en nieren. 

Wat resteert, zijn mooie herinneringen. De kans dat 

Rio weer naar Heijplaat komt, is echter klein.
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Op vakantie 
naar 

‘Pierre Zèhvè’

1818



Heijplaat heeft bij het Quarantaineterrein zijn eigen 

unieke stadsstrandje. Wat veel lezers mogelijk niet 

weten, is dat ons mooie tuindorp tot eind jaren '60 

nóg een strandje rijk was. In die tijd wist ik al genoeg wan-

neer mijn vader tegen een kennis opschepte, dat we dit 

jaar helemaal naar ‘Pierre Zèhvè’ op vakantie zouden gaan. 

Onze bestemming was niet een exotische badplaats met 

een goudgeel strand, maar een zandstrook aan het met 

stookolie doordrenkte water van de nieuwe Maas op pier 7. 

Tegenwoordig zo ongeveer achter het terrein van afval-

scheider en -verwerker SUEZ.

Bij het graven van de Waalhaven in de jaren '20 van de 

vorige eeuw werden er pieren aangelegd voor bedrijfster-

reinen. Niet elke pier werd direct van kademuren voorzien 

en zo ontstond aan pier 7 een zandvlakte, die geleidelijk 

uitliep in het water van de Maas. Al snel wisten Heijplaters 

het ‘strandje’ aan de Waalhaven te vinden. Van de luxe van 

een echt strand was echter geen sprake. Een schaduwrijke 

plek bijvoorbeeld was er niet te vinden. Dit leidde er op 

warme dagen vaak toe dat menig bezoeker geveld werd 

door een stevige zonnesteek. 

Maar er kleefden wel meer nadelen aan het strandje bij 

de pier. Zo werd het strand om de haverklap geteisterd 

door zandvlooien en voor een sanitaire stop waren bad-

gasten aangewezen op een plekje tussen de brandnetels 

langs het strand óf in het water van de nieuwe Maas. 

Water dat sowieso van een zeer bedenkelijke kwaliteit was. 

Vrachtschepen, die op steenworp lagen afgemeerd, loos-

den hun stookolie in het water van de Maas alsof het de 

normaalste zaak van de wereld was. Menig strandbezoek 

eindigde dan ook met een schoonmaakritueel waarbij met 

een in wasbenzine gedrenkte lap minutieus de stookolie 

van een badgast werd gepoetst. 

Strandbezoek op de pier was zeker ook niet ongevaarlijk. 

Het grootste gevaar vormde de krachtige stroming bij 

afgaand tij en de plotselinge diepte vlak na de vloedlijn. 

Menig badgast werd door deze gevaren overvallen, wat 

er helaas toe leidde dat er regelmatig iemand verdronk.

Om de hygiëne op het steeds drukkere strand te bevorderen, 

werden er in 1933 naast afvalbakken ook sanitaire voorzie-

ningen met ‘privaten voor mannen én vrouwen’ geplaatst. 

Voor kleine ongevallen werd een EHBO-post ingericht. 

De schrijnende omstandigheden in het Rotterdam van 

de crisisjaren zorgden dat niet alleen Heijplaters, maar 

ook bezoekers uit andere delen van de stad pier 7 steeds 

meer wisten te vinden. Dit goedkope alternatief voor 

Hoek van Holland of Rockanje werd in de volksmond 

dan ook wel schamper het ‘werklozen’- of ‘stempelaars-

strand’ genoemd.

Ondanks alle nadelen bleef het strand ongekend populair. 

Menig arbeidersgezin bracht er in een zelfgebouwd hutje of 

tent zelfs de hele zomervakantie door. Ook de middenstand 

wist een graantje van de populaire ‘badplaats’ aan de Waal-

haven mee te pikken. Zo was er een klein winkeltje voor fris-

drank en snoepgoed. Om toezicht op het alsmaar populair-

der wordende strand te houden, werd er zelfs een ‘kamp-

politie’ in het leven geroepen. En dat was maar goed ook. 

Want door een combinatie van drank en zon liepen de 

gemoederen soms hoog op. Menig vechtpartij tussen zonne-

badende zeelui en opgeschoten Heijplaters werd door de 

kamppolitie in de kiem gesmoord.

In de jaren na de oorlog bleef het crisisstrand een populaire 

plek voor veel Rotterdammers. Voor buitenstaanders moet 

het een bijna surrealistisch tafereel zijn geweest. Rustig 

zonnebadende Rotterdammers op hun eigen havenstrand. 

Arbeiders én werklozen waanden zich ervoor even op de 

Malediven. Alleen voeren er in de Waalhaven geen luxueuze 

zeiljachten, maar reusachtige vrachtschepen en zwenkende 

hijskranen werden hier, met een beetje fantasie, wuivende 

palmen.

Eind jaren '60 zorgde de uitbreiding van het stukgoed-

bedrijf Unitcentre, de voorloper van het pas ter ziele 

gegane Uniport, er uiteindelijk voor dat er een einde kwam 

aan de stadse strandfolklore aan het strandje in de haven. 

De pier moest gereed worden gemaakt voor container-

overslag, waarmee het uiteindelijk de kraamkamer werd 

voor de Rotterdamse containersector. Het strand werd 

afgegraven en de pier werd voorzien van kademuren. 

Op de plek waar ooit duizenden Heijplaters en andere 

Rotterdammers hun eigen ‘goudkust’ hadden, meerden 

niet veel later de eerste containerschepen aan. 

historiehistoriehistorie
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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.



PUZZEL

door Jessica van den Eshof, sociaal beheerder Woonbron

Helemaal aan het begin van Heijplaat staat Kinderboerderij De Heij ver-

dekt opgesteld tussen de groene omgeving van Heijplaat. Deze kinder-

boerderij wordt gerund door een ontzettend gemotiveerd bestuur en 

een aantal vrijwilligers. Dagelijks zijn zij bezig om de kinderboerderij 

te onderhouden, schoon te maken en uiteraard de dieren te verzorgen. 

De kinderboerderij wordt dagelijks veel bezocht door de bewoners van 

Heijplaat en hun kinderen en/of kleinkinderen. Dit is dan ook een hele 

leuke recreatievoorziening op Heijplaat. 

Tijdens een ronde door het dorp raakten twee collega’s van Woonbron 

in gesprek met de mensen van de kinderboerderij. Deze gaven aan dat 

hulp welkom was bij het onderhoud van de dierenverblijven. Des te blijer 

waren zij toen mijn collega’s aanboden om hen een handje te helpen. 

Door de Coronacrisis paste Woonbron de werkwijze van de onderhouds-

afdeling aan. Hierdoor hebben de vaklieden wat tijd om andere dingen 

te doen, zoals het ondersteunen van de kinderboerderij.

Onze vaklieden hebben hun gereedschapskisten uit de bus gehaald 

en hebben het toekomstige verblijf van de kippen opgeknapt. Ook het 

varkenshok en de paardenstal hebben een opknapbeurt gekregen. 

Als laatste heeft Woonbron wat hout gedoneerd aan de kinderboerderij. 

Het bestuur gaf aan superblij te zijn met de hulp die zij hebben gekregen 

van de Woonbron vaklieden. In deze vreemde tijd is het goed om even om 

je heen te kijken en een hand te reiken naar iemand die het nodig heeft. 

Daarom zijn wij blij dat wij de kinderboerderij konden helpen.

Vaklieden Woonbron 
klussen bij de 
kinderboerderij

Zoekplaten
Hieronder de oplossingen van 
de Zoekplaten van pagina 13.
Had jij ze allemaal goed?

a.

b.

c.

d.

e.

f.
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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-fi t.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 

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

In de Elimkerk, die kerk waar heel Heijplaat de tijd 
ziet, woont en werkt Edu Calicher al 20 jaar. Duizend-
potige beeldenmaker van foto’s, video’s en getekende 
presentaties. Eigenlijk alles wat met beelden en 
verbeelding te maken heeft, is zijn passie.

In zijn kerk, waar hij woont met zijn vrouw en zoon, bevindt zijn kantoor 

zich op het balkon in de hoge kerkruimte. De kerkruimte zelf heeft een 

houten plafond met mooie details en doet dienst als foto- en video-

studio. Bijzonder om te zien dat hier het pijporgel nog staat. Eigenlijk 

heeft deze ruimte - afgezien van een aantal aanpassingen - nog 

gewoon het uiterlijk van een kerk. 

Naast studiowerk, fotografi e op locatie, profi elfoto’s en zelfs bruids-

reportages, maakt Edu ook prachtige stoere beelden van de Rotter-

damse haven of producten die in de haven gebruikt worden zoals 

shovels, boten of kranen. Natuurlijk maakt hij zo nu en dan een ritje 

met de roeiers door de haven. Iedere keer voelt het voor Calicher als 

prijsschieten, want de omgeving is zo waanzinnig: “Daar kan je geen 

slechte beelden schieten!”

Zijn liefde voor de stad en de haven zie je in al zijn werk. Een paar 

jaar geleden heeft hij het ‘Kleurboek van Rotterdam’ gemaakt. 

Dat bleek een schot in de roos: het lag in elke boekhandel in de 

stad en daarbuiten. Echt zó grappig: het was een echte hit!

In deze kerk wonen en werken is heel bijzonder. De plek maakt 

het helemaal speciaal, want hier wordt het rauwe van de haven 

gecombineerd met het liefl ijke van deze wijk met zijn mooie archi-

tectuur. In de 20 jaar dat Edu hier woont, is Heijplaat alle kanten op 

gegaan en gelukkig de laatste jaren de goede. We hebben nieuwe 

bewoners met nieuw aanstekelijk elan en onze supermarkt is echt 

helemaal te gek.

Wil je het werk van Edu zien? Kijk dan op www.educalicher.nl

Duizendpotige 
beeldenmaker

ondernemer
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De oprijlaanDe oprijlaanDe oprijlaan

Ik wilde over de oprijlaan schrijven, maar ik dacht aan Ik wilde over de oprijlaan schrijven, maar ik dacht aan Ik wilde over de oprijlaan schrijven, maar ik dacht aan 

het uitzichtloze virus, en meende dat die twee niet het uitzichtloze virus, en meende dat die twee niet het uitzichtloze virus, en meende dat die twee niet 

samen zouden gaan. Ik zou iets willen zeggen over de twee samen zouden gaan. Ik zou iets willen zeggen over de twee samen zouden gaan. Ik zou iets willen zeggen over de twee samen zouden gaan. Ik zou iets willen zeggen over de twee 

toegangswegen van Heijplaat. Het water aan de zuidkant, 

met aan noordkant de Waalhavenweg. Dat die twee ver-

schillen als de dag met de nacht. Het golvend zachte water 

geeft iets feestelijks aan de aankomst, dat wat varen altijd 

tot iets onbestemds en romantisch maakt. Het komt door 

het water zelf, omdat je er nooit helemaal grip op hebt, 

jezelf een beetje moet laten gaan. Ik had willen zeggen 

dat met de Dokhaven als entree aan de zuidkant niets mis 

is, charmant en uitnodigend. 

Over de Waalhavenweg zou ik nog wel iets willen zeggen. 

Nee het zou me niet gaan om het verkeer zelf, ook niet de 

driftige vrachtauto’s die onlosmakelijk met de haven zijn 

verbonden. Beweging en bedrijvigheid horen hier gewoon, 

laten zien dat er geleefd en gewerkt wordt. Maar het gaat 

me om de stilstaande dozen, die je ook steeds meer ziet 

verrijzen langs de rijkswegen, bakken waarin geen bewe-

ging, maar slechts stilstand heerst. Die niks terugzeggen. 

Gebouwen voor diepgevroren waar, huisvuil of puin achter 

een hoge grijze muur. Dichte grote dode bakken waarin, 

waaruit of waarachter het hooguit gist en geurt. Die niets 

bijdragen aan het karakter van een wereldhaven en al 

helemaal niet aan een oprijlaan. Ik had willen schrijven 

over een toegangsweg met een beetje fl air, juist nu. 

Een stoere dubbele rij bomen bijvoorbeeld, of een bloe-

menrijke middenberm. Zodat de opgedrongen bakken 

wat naar de achtergrond worden verdrongen en je weer 

kunt genieten van het uitzicht. Met de belofte in petto 

zo meteen thuis te komen in een bijzonder dorp, waar 

alles weer is zoals het was.  

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. 

column

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

berichten

Behulpzame buur
Verschillende Heijplaters hebben het leuke 

initatief genomen om via Opzoomer Mee 

mee te doen aan de Behulpzame Buur 

Lief & Leed actie. Zo werden bewoners uit 

diverse straten verrast met een prachtig 

boeket met de uitnodiging om in actie 

te komen voor je buren. Om aan te geven 

dat je klaarstaat voor een ander kan je 

een deursticker plaatsen en een kaartje 

sturen naar buren die mogelijk hulp kunnen 

gebruiken.

Knuff elberen voor het raam
Wat is er leuker dan te speuren naar teddy-

beren voor het raam tijdens een wandeling 

met je ouders of als je buiten speelt? Een 

mooi initiatief dat is overgewaaid uit Aus-

tralië en Engeland op basis van een pren-

tenboek. In tijden van Corona een prima 

gelegenheid om lekker naar buiten te gaan 

en een mooi avontuur te beleven. Op Heij-

plaat zijn er inmiddels al een aantal huizen 

met een beer voor het raam. Weet jij ze te 

vinden? En zet je er één neer voor andere 

kinderen?
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Kinderpagina

www.klaver-heijplaat.nl

De Klaver Heijplaat is na de meivakantie weer van start gegaan, met halve klassen. 
Natuurlijk begonnen we eerst met een klassengesprek over de afgelopen coronatijd. 

Wat vind je ervan dat de scholen weer open zijn?
Leuk en goed, want dan kan ik weer leren en slimmer worden en een goede baan krijgen 
(Valentino)

Wat vond je fijn aan het thuiswerken?
Niets, want ik wilde graag naar school (Tygo)
Kahoot spelen met de klas (Hailey)

Je hoeft nergens op te wachten, je kan lekker doorwerken 
(Yasha)

Wat heb je het meest gemist aan school?
Ik heb mijn vrienden het meest gemist (Shendrick)
Het samen lachen, de spelletjes en dat de meester boos op ons wordt (Nana)
Dat we leuke dingen doen en de gezelligheid (Isa)
Het buiten spelen (Kean)
Het zwemmen en gymmen (Hailey)

Ben jij bang voor het coronavirus?
Ik ben wel bang dat het terugkomt (Nana) 
Een beetje, want ik ben bang dat ik corona krijg en dat mijn oma het door mij krijgt 
(Saphira)

Ik ben niet bang, want als je het krijgt weet je niet of het heel erg wordt (Kean)

Welk dier past op dit moment bij jou en waarom?
Een vogel, dan zou ik ver weg vliegen van het Coronavirus (Fay)

Wat vind je het stomst aan het thuisonderwijs?
Jongens: Werken!!
Je kan niet lekker uitslapen (Javier)

Waar ben je trots op?
Ik heb heel veel roadblocks gespeeld (Yusra)
Ik kan nu beter skaten (Parla)

Waar zou jij het liefste heengaan als het weer mag?
Goya, want daar kan je heel veel sushi eten (Riyoni)
Zo ver mogelijk weg van huis (Brent) 
Madeira. Voor het Ronaldo museum, het fruit en de gouden bal (Szymon)
De Efteling, in de baron. Dat is de enige attractie waar ik nog niet in ben geweest (Karolina)
Naar de piramides van Egypte (Yasha)
Naar Hawaii; voor de warmte en het zwemmen (Gabriel)
Duinrell (Xianthe)
Naar de camping in Duitsland (Kirsten)

De Klaver Heijplaat


