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Colofon
Aan dit nummer hebben mee- 
gewerkt (in alfabetische volgorde): 
Carina Berwald, Peter Blokdijk,  
Edu Calicher (fotografie), Louike 

Duran, Anthonitha van Egmond (SUEZ),  
Steve Ekel, Jan Grolleman, Paul Hendriks 
(vormgeving), Arjan Hoefnagels (HbR),  
Aad de Wolf (foto-archief).

Per abuis zijn een aantal gastredacteuren  
van de vorige HP niet genoemd, te weten:  
Jo Dohmen, Rinus Groen, Aad de Wolf (foto-
archief) en Jint Wuite.

Redactie Nina Brugman, Chantal Diepenheim  
en Lysandra Thomas

Contact heijplaatpost@gmail.com

Foto omslag Sinterklaasoptocht 2019

Vormgeving vanPOOK

Verantwoording Heijplaat Post is financieel 
mogelijk gemaakt door onze subsidiegevers, 
sponsors en advertentie-inkomsten.  
Wij hebben de volgende uitgaven gedaan: 
onkostenvergoeding redactie (6%) en gast-
redacteuren (20%), kosten opmaak (21%), 
kosten drukwerk (49%) en distributie- en 
administratiekosten (3%).

Deze uitgave is, naast alle vrijwilligers, mogelijk  
gemaakt door stichting WIJPLAAT en onder-
staande subsidiegevers en sponsors. 

Beste lezer,

Het is alweer december en daarmee is de feestmaand 

weer aangebroken. Helaas door Corona niet helemaal 

zoals we alles het liefste zouden vieren. Maar als je  

’s avonds nog een ommetje maakt op het dorp, dan  

is het wel duidelijk dat veel bewoners er iets gezelligs 

van maken. Er zijn alweer een heleboel ramen, huizen en 

tuinen feestelijk verlicht. Dat maakt het zeker de moeite 

waard om na zonsondergang 

een wandeling te maken. Het 

is lastig te voorspellen met 

welke maatregelen we straks 

de feestdagen mogen vieren, 

maar we hopen wel dat 

iedereen er een fijne draai 

aan kan geven.

Ondertussen gebeurt er van 

alles op Heijplaat. Zo lees je in dit nummer over het aantal 

jeugdleden van voetbalclub svRDM en wat voor leuke 

plannen ze hebben naast trainen en competitie. Ook de 

bewonersorganisatie WIJPLAAT en haar thematrekkers 

hebben niet stilgezeten. Verderop in dit nummer brengen  

we je graag op de hoogte over onder andere de Waterbus,  

de buitenruimte en de vliegenoverlast. Het bedrijfsleven 

gaat ook gewoon door; het Havenbedrijf heeft in dit 

nummer veel updates. Daarnaast kun je kennismaken 

met het uitzendbureau dat onlangs verhuisd is en met 

Kindcentrum De Tantes.

Dus ga er even lekker rustig voor zitten, voetjes omhoog 

en de Heijplaat Post in je handen. Misschien een lekkere 

warme choco erbij, dat gaat er na een avondwandeling 

vast wel in. 

We wensen je veel leesplezier en hele fijne feestdagen,

De redactie

Voorwoord

voorwoord



NIEUWS & AGENDA

 BVH  
 stopt 
 ermee
Gezelligheidsvereniging BVH (Buurtvere- 

niging Heijplaat), gehuisvest in het voor-

malig Huis van de Wijk / De Kolk, hield o.a. 

bingo- en klaverjasavonden, ouderengym, 

en… de jaarlijkse Sinterklaas-optocht 

(zie voorpagina). Heel verdrietig dat de 

vereniging, mede door het wegvallen  

van bestuursleden, besloten heeft haar 

deuren per 1 december te sluiten. De BVH 

heeft bijna 100 jaar bestaan (opgericht in  

1924). We willen het bestuur en vrijwilligers 

hartelijk bedanken voor hun jarenlange 

inzet.

Rol Rotterdam  
in koloniaal  
verleden  
onderzocht

Heijplaatse Peggy Wijntuin 

was in 2017, als toenmalig 

PvdA-raadslid van de 

gemeente Rotterdam, 

initiatiefneemster voor dit  

onderzoek. Vorige maand 

is het resultaat, gebundeld in drie (dikke) 

boeken, uitgereikt aan burgemeester 

Aboutaleb, wethouder Wijbenga en Peggy.

Begin september heeft burge-

meester Aboutaleb Heijplaat 

bezocht. Om de nieuwe super-

markt te bewonderen, de voort-

gang van Het Verborgen Geheim 

te zien en een wandeling door  

‘het dorp’ te maken. Tijdens de 

lunch in de Huiskamer 2.0 werd  

hij bijgepraat over wat deze als 

plannen heeft als trefpunt voor 

de wijk. Bewonersorganisatie 

WIJPLAAT heeft aandacht  

gevraagd voor de vliegenover- 

last en waterbusverbinding.  

De Huiskamer 2.0 heeft onder-

tussen aanvullende subsidie 

gekregen voor de verbouw.  

Ook WIJPLAAT merkt de posi- 

tieve effecten van dit bezoek.

Activiteitenoverzicht  
verenigingen Heijplaat
Tijdens de corona-situatie even geen updates

van activiteiten van verenigingen. 
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Bezoek 
burgemeester 
succesvol

Feestelijke opening  
Kindcentrum De Klaver
Door Corona uitgesteld, maar in oktober was het dan zo ver: 

de feestelijke opening van KDV en BSO De Klaver! Met voor 

de kinderen én hun vriendjes een swingende disco. 
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‘Daarom 
viel ik 
op hem!’

oud

een verkeersongeval. Wilma trok meteen bij hem in.  

De geboorte van hun kleindochter en zorgzaamheid van 

vrienden, waaronder (oud-)Heijplaters, boden veel steun  

en troost. Ze hebben samen (nog) 3 kinderen en 6 klein-

kinderen uit een eerder huwelijk.

Wilma wist snel te aarden op Heijplaat, mede dankzij het 

wekelijkse zwemuitje met dorpsgenoten. Zo’n 10 jaar geleden 

toen het oude ‘Nieuwe Dorp’ gesloopt moest worden, zijn 

ze naar de Courzandseweg verhuisd. “Vroeger was er veel 

standsverschil. Deze huizen waren voor de HTS-ers en de 

grotere voor de ingenieurs. We hebben geluk gehad”, bromt 

Anton tevreden.

Beiden houden van de natuur, mensen en cultuur. Zo voeren 

ze jarenlang van mei tot en met september met hun boot door 

Frankrijk. Vanwege gezondheidsredenen is deze 4 jaar geleden 

verkocht. Stilzitten doen ze niet. Zo was Anton filmoperateur 

toen café-restaurant Courzand nog een bioscoop had (“een 

aardigheid”); nu is hij er klusjesman. Ook is hij mantelzorger  

van een bevriende wijkgenoot. Wilma is als vrijwilliger actief  

geweest bij de ideevorming voor de buitenruime binnen inder-

tijd de VWH (de voorloper van WIJPLAAT) en de totstandkoming 

van Het Waterschip.

Alhoewel ze hadden afgesproken na hun pensioen naar Twente 

te verhuizen, hebben ze besloten dit niet te doen. “Ik heb er 

geen moment spijt van”, sluit Wilma af.

Ieder jaar sturen Anton (83) en Wilma (73) 
van Gennip de redactie van Heijplaat Post 
een Kerstkaart. Zo leuk. Kerst speelt sowieso 
een grote rol in huize van Gennip.  
Wilma bekent: “Daarom viel ik op hem!” In oktober haalt 

Anton alle spullen al van zolder. Rond Sinterklaas wordt 

het geheel opgetuigd: de grote letters tegen de gevel, 

de houten kerstboom in de tuin. De kerstdecoratie binnen 

bestaat uit souvenirs uit heel de wereld, die hun familie en 

vrienden meebrengen. Heijplaters rijden er speciaal voor 

om of lopen dagelijks, als de lichtjes aangaan, met hun 

kleindochter langs. 

Anton is geboren en getogen Heijplater. Zijn eerste woning 

was een woonark aan de Heysehaven. Sindsdien heeft hij 

zo’n beetje overal op Heijplaat gewoond. Hij werkte als 

draaier bij de RDM, net als zijn vader. 

Wilma heeft hij 28 jaar geleden op een wandelvakantie in 

Zwitserland leren kennen. Zij komt oorspronkelijk uit Twente.  

Dezelfde maand overleed Wim, Antons’ oudste zoon, door  
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Wil jij ook in  
Oud & Nieuw?  

Stuur een 
mailtje naar 
de redactie!

‘Onthaasten 
op Heijplaat’

& NIEUW

Vladimir (38), Yesika (36), Nayeli (6) en Mayra 
(2) woonden hiervoor in Tilburg. Vladimir 
werkte al negen jaar in de Randstad.  
Het jonge gezin zocht naar een kindvriendelijke buurt met 

een duurzame woning. Dit dachten zij in Tilburg te hebben 

gevonden: het contract werd getekend. De schoonouders 

kwamen met het idee om toch te kijken in de randstad, want 

de reistijd op een werkdag was drie uur. Online zagen zij het 

nieuwbouwproject op Heijplaat. Na wat research over de 

geschiedenis en de sfeer hier op het dorp waren Yesika en 

Vladimir verkocht. Er was gelukkig nog één woning beschikbaar. 

Het is hier kindvriendelijk. Er is genoeg groen en het is rijk aan 

historie. Familie en vrienden dachten bij het eerste bezoek  

dat zij verdwaald waren. Ze werden gebeld met de vraag: 

"Uhmm… Ik zie containers. Kan dit kloppen?" 

In het begin misten zij Tilburg. Nu zij twee-en-een-half jaar  

hier wonen, zijn ze nog steeds blij met de keuze. Er zijn op  

Heijplaat veel activiteiten in vergelijking met Tilburg. 

Bijvoorbeeld het dorpsfeest, een lampionnentocht en Hallo-

ween. Yesika is op vrijdag vrijwilliger bij de Kidsclub in de 

Huiskamer. Bij de Kidsclub doet ze leuke 

activiteiten met de kinderen uit de buurt. 

Daarnaast is Rotterdam centraal gelegen voor 

als het gezin in de weekenden verschillende 

musea bezoekt. Vladimir blijft wel trouw aan  

zijn kapper in Tilburg. 

Het gezin is heel blij met de supermarkt. Verder 

genieten zij van een bezoekje aan het strandje, 

een wandeling langs de RDM-gebouwen en 

café-restaurant Courzand. Deze laatsten in het 

bijzonder omdat ze van gebouwen met een 

historisch verhaal houden.

Voor hen die Heijplaat niet kennen, zeggen ze: 

”Heijplaat is een rustig dorp waar er sociale 

controle is voor de kinderen. Maar men  

moet wel onthaasten van het stadsleven.  

Het openbaar vervoer vraagt wat geduld.”  

Het gezin zou het leuk vinden als heel  

Heijplaat meedoet met de 

activiteiten op het dorp.
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Uitzendbureau Alpha is in 1984 oorspronke-
lijk in het Westland opgericht, daar waar ze 
mensen detacheren voor productiewerk.  
In 1988 is daar Intercedent bij gekomen.  
Deze tak richt zich juist op het havenwerk 
in de regio Rotterdam. Denk daarbij aan 
sjorders, op- en overslag. Er was toentertijd 
vooral veel werk op Pier 6 en 7, en er was een 
kantoortje in de Alcorstraat. Toen er ruimte 
aangeboden werd op het Vestaplein zijn  
beide takken uiteindelijk naar Heijplaat 
gekomen en niet meer weggegaan.

Recent is het uitzendbureau weer verhuisd, dit 

keer naar de Heysekade - waar voorheen de 

Heyse Bazaar zat. Eigenaar Leo van der Hout 

en zoon Robert laten trots het kantoor zien. 

“Qua ruimte en licht zijn we er goed op vooruit 

gegaan,” zegt Leo. “Zeker nu met Corona.”

Gemotiveerde mensen en loyale klanten
Heijplaat was voor Intercedent een voor de hand 

liggende keuze vanwege het havenwerk. Maar 

het bleek ook zeker geen verkeerde locatie voor 

Alpha. “Het levert gemotiveerde mensen op, 

want ze moeten meer moeite doen om hier te 

komen.” De mensen die voor Alpha werken komen 

voornamelijk uit Polen en Slowakije. Ze worden 

Alpha en Intercedent: 
al ruim 30 jaar  
op Heijplaat
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bedrijf

met busjes naar de klant gebracht om daar te werken. 

Huisvesting doen ze niet aan. “Daar zijn zo veel misstanden 

over te doen. Al blijft dit wel een probleem: er is over het 

algemeen een tekort aan woonruimte voor de mensen”. 

Het is niet zo dat ze specifiek werven in het buitenland. 

“Nederlanders komen gewoon niet op dit werk af. We hebben 

gelukkig een goede naam in de sector. De meesten komen 

bij ons via mond-tot-mond reclame.”

Bij Intercedent werkt het iets anders. “Daar worden geen 

mensen uit het buitenland gedetacheerd omdat taal en 

veiligheid in de haven bovenaan staan,” vertelt Robert.  

Hij is directeur van Intercedent en later bij het familiebedrijf 

gekomen. Hij heeft eerst in Londen City stage gelopen en 

gewerkt. “De mensen die in de haven werken moeten ook  

over eigen vervoer beschikken. Over het algemeen liggen  

de lonen ook wat hoger. Al met al een hele andere sector  

dan die van productie.” 

Beide uitzendbureaus hebben loyale vaste klanten en vol-

doende werk om flexkrachten fulltime uren te laten maken. 

“De meeste klanten van ons zijn gelukkig heel loyaal. Onze 

oudste klant is al 35 jaar bij ons en nog steeds één van de 

grootste. Dat is fijn, want zo kunnen we de mensen voldoen-

de afwisseling bieden.”

De burgemeester
Daarnaast is het uitzendbureau er ook voor Heijplaters.  

“Ook die zijn loyaal: we hebben kantoorpersoneel dat al 

in dienst is sinds 1989.“ Ook voor de buren is tijd. “Op het 

Vestaplein kwam éen van de bewoners regelmatig een bakkie 

doen en de krant halen. We noemen hem de ‘burgemeester 

van het Vestaplein’. Hij vond de verhuizing helemaal niet leuk; 

zat hij binnen te vertellen wat een mooie plek we eigenlijk 

hadden.” vertelt Leo. Robert vult hem aan: “Maar we hebben 

al gezegd dat hij hier ook nog steeds welkom is. Als hij goede 

dagen heeft en het langere wandelingetje aan kan, dan komt 

hij ook nog steeds langs.”

Corona is op dit moment de grootste uitdaging. “Hoewel we 

de meeste contractanten tijdens de eerste lockdown nog wel 

aan het werk hebben weten te houden.” Maar het vergt wel 

extra inspanningen. Denk bijvoorbeeld aan de logistiek om 

de mensen bij de klant te krijgen. “Daarvoor moeten we nu 

meer busjes inzetten en mensen zijn verplicht een mondkapje 

te dragen,” legt Robert uit. “Dat vergt ook meer planning”. 

Ondanks Corona is er in beide takken nog voldoende ruimte 

voor groei. Dat geldt ook voor het nieuwe kantoor, dat bovenal 

voelt als een tweede thuis.

linkerfoto: Robert (links)  
en Leo van der Hout
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De nieuwbouwwijk aan de Heysehaven krijgt 170 nul-op- 

de-meter koopwoningen: karakteristieke kadewoningen,  

twee-onder-één-kapwoningen en eengezinswoningen.  

Qua architectuur passen de huizen perfect bij de bouwstijl  

van het originele tuindorp. De nieuwe wijk is ruim van opzet, 

met veel groen, heel veel ruimte voor kinderen om te spelen  

en voldoende parkeergelegenheid.

 

Nul-op-de-meter: wat betekent dat eigenlijk?
De woningen in Het Verborgen Geheim worden allemaal 

gasloos en volledig 'nul-op-de-meter' opgeleverd.  

De komende tijd werken we aan de  

verbetering van de logistiek van onze 

sorteerinstallatie. De meeste werkzaam-

heden vinden plaats in de installatie 

zelf. Maar sommige aanpassingen zijn 

zichtbaar aan de buitenkant:

Elektriciteitshuisjes
Er zijn twee nieuwe elektriciteitshuisjes 

gebouwd op het parkeerterrein aan 

de Waalhavenweg. Stedin verzorgt de 

aansluiting hiervan. Hiervoor hebben 

graafwerkzaamheden plaatsgevonden 

aan de Waalhavenweg en op het par-

keerterrein van SUEZ. 

Verbeteren logistiek: 
deur 1 gaat weg
De komende maanden passen we de logi- 

stiek in de installatie aan waardoor we 

efficiënter kunnen werken en er minder 

wachttijd is voor aanvoer. Gevolg is dat deur 1 aan de zijde van A15 weg 

gaat. Hiervoor gaan we een vergunning aanvragen. 

 

In voorjaar en zomer hebben we flink geïnvesteerd in het bestrijden van 

vliegen. Zo hebben we nieuwe elektrische vliegenvangers opgehangen, vaker  

en eerder bestreden met gif en een succesvolle proef gedaan met gekoelde 

opslag van de Tetrapakken. Daarnaast is het dak geïsoleerd, zijn de licht-

koepels vervangen en is de hal door afzuiging op lichte onderdruk gezet. 

 

Actuele informatie vindt u ook op www.suez.nl/locaties/rotterdam/ksi

Dat betekent dat ze net zo veel energie opwekken  

als ze verbruiken bij normaal verbruik. Op de website  

www.hetverborgengeheim.nl staat een infographic  

met verdere uitleg over nul-op-de-meter.

 

Inmiddels zijn de woningen van fase 5 ook opgele-

verd. Op 29 september jl. startte de verkoop van  

de 20 woningen van fase 7. Meer verkoopinforma- 

tie over de woningen van Het Verborgen Geheim?  

Neem contact op met Ooms Makelaars Rotterdam  

of Spijkenisse.

Fase 7 van  
Het Verborgen 
Geheim  
in de verkoop

Werkzaamheden 
bij SUEZ
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Nieuws uit 
  de haven
door Arjan Hoefnagels, Havenbedrijf

gebiedsontwikkeling

De Haas Rotterdam breidt uit op RDM-terrein

Studenten produceren 
eigen schoolplein meubilair

De Haas Rotterdam (DHR) start haar huidige scheepswerf op 

RDM-West weer op. Naast het terrein rondom de scheepslift 

wordt ook het nabijgelegen terrein aan Kraanbaan 12 van 

circa 2 hectare in gebruik genomen. Een nieuwe scheepslift 

met een capaciteit van 820 ton (de Travelift 820) komt in 

de plaats van de oude scheepslift om de schepen droog te 

zetten en te transporteren. 

De uitbreiding van de werf past in het beleid van HbR om 

klanten scheepsreparatiefaciliteiten aan te kunnen bieden. 

Bovendien wil het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) stimuleren 

dat leerlingen aan het technisch onderwijs op de RDM 

Campus kiezen voor een baan in de maritieme sector.

Volgend nummer gaan we graag op bezoek bij DHR!

Er zijn diverse maatregelen genomen om de 

verkeersveiligheid op RDM te verhogen. Zo heeft de 

Scheepsbouwweg, waaraan het Techniek College en 

de Hogeschool Rotterdam zijn gevestigd, meer de 

uitstraling gekregen van een verblijfgebied.

Twee toonaangevende tankbouw- en 

onderhoudsspecialisten gaan samen: 

Verwater Group uit Hoogvliet en SJR 

Group op RDM. SJR produceert, isoleert, 

repareert en modificeert opslagtanks. 

Dit doen ze bij klanten, maar ook op  

hun huidige productielocatie op het 

RDM-terrein in Rotterdam. Door het 

samengaan van Verwater en SJR biedt  

het nieuwe bedrijf een compleet pro-

gramma van dienstverlening in de tank-

opslag, van nieuwbouw (zowel on-site 

als prefab) tot onderhoud. 

Verwater & SJR zullen komende jaren 

uitbreiden met een nieuwe hal en 

kantoorvoorzieningen.

SJR op RDM-Oost gaat verder als SJR-Verwater

Op dit moment is nog onduidelijk welke activiteit Steinweg 

exact gaat ondernemen op de voormalige Uniport locatie.  

De verwachting is dat er in de loop van 2021 gestart wordt  

met een nieuwe operationele haventerminal. 

Waalhaven  
Pier 5, 6, 7 

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

We bestaan ondertussen twee jaar en hebben ingezet op vier thema’s: Verbinding, 

Buitenruimte, Vliegen- & Stankoverlast en Schoon & Veilig. Gedurende het jaar bleek 

een vijfde thema voor veel bewoners urgent en belangrijk, namelijk de Waterbus. 

Verbinding  

thematrekker Karin Gerretsen

Het bleek dit jaar niet eenvoudig om ‘life’ in contact te komen met  

mede-Heijplaters - en dus te weten wat er leeft. Bewonersbijeen-

komsten konden niet doorgaan. Des te belangrijker om elkaar via Heijplaat Post en 

Heijplaat Online te blijven bereiken, en gewoon op straat. Zo blijkt de supermarkt 

een fijn trefpunt om dorpsgenoten tegen te komen! En verder?

• Als troost voor de lockdown in het voorjaar en de zinderende hitte in de zomer 

hebben we alle Heijplaters een ijsblokjesvormpje gestuurd;

• We hebben een speed-dating avond in de Huiskamer 2.0. Dit wordt vervolgd.

10

Wijplaat – 
hoe staan 
we er voor?
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<RUBRIEK>

• We hebben samen met de Huiskamer 2.0 een oriënterend gesprek gehad  

met de gemeente over Ouderenzorg en welzijn;

• We hebben tijdens het bezoek van burgemeester Aboutaleb afgelopen 

september onze zorgen over de Waterbus en Vliegenoverlast gedeeld.  

Op beide onderwerpen heeft hij voortvarend actie ondernomen. Zo zat  

het Vliegenteam al een week later met Gedeputeerde Staten rond de tafel.

Buitenruimte  

thematrekkerJan Grolleman

In september vond het 1e kwartaaloverleg plaats van Heijplaat- 

Breed, 5 partijen die betrokken zijn bij de buitenruimte: de gebieds-

commissie, de gemeente, het Havenbedrijf (HbR), WIJPLAAT en Woonbron.  

Doel is een uitwisseling van actuele informatie over de buitenruimte, wonen,  

werken en recreëren, en daar waar mogelijk uitvoering in gang te zetten.  

In oktober passeerden o.a. deze onderwerpen:

• Het HbR werkt aan de voorbereiding van een hotel en café op het Quarantaine-

terrein, m.n. gericht op havengerelateerde bedrijven. Inclusief het strandje aan  

de Maas biedt het ook voor Heijplaters toekomstige recreatiemogelijkheden.

• Het door WIJPLAAT eerder bepleit idee om het groen tussen Condor en het oude 

dorp van HbR over te hevelen naar de gemeente is een feit. Als locatie aan het 

water biedt het kansen voor een recreatieve 'hotspot’. 

• WIJPLAAT bepleitte eerder in haar commentaar op het Masterplan voor een 

bos op het voormalig zwembadterrein op Heijplaat-Zuid. De gebiedscommissie 

heeft de wethouder vervolgens geadviseerd om dit gebied tot openbaar groen 

te transformeren: “Maak van Heijplaat weer een parel te midden van het haven-

gebied!”

Schoon en Veilig  
thematrekker Jo Dohmen

Het team Schoon en Veilig heeft alle vuilcontainers op Heijplaat in 

kaart gebracht en ervoor gezorgd dat de gemeente de vuilcontainers 

regelmatig leegt. Voor iedere containerplek, 14 in totaal, zoekt het team container-

adoptanten. Deze signaleren wanneer er veel vuil op straat ligt en zorgen dat  

de plek snel weer schoon oogt. Het team heeft 6 containeradoptanten geworven;  

er worden nog 8 vrijwilligers gezocht.

Verder heeft WIJPLAAT zich verdiept in de veiligheid van bewoners, wanneer er  

zich een calamiteit (noodsituatie) voordoet. Meer informatie hierover is te lezen  

op pagina 14 en 15.

11

v.l.n.r. bestuursleden Annelien van der 

Plas, Bibi Weeke en Chantal Diepenheim 

en thematrekker Buitenruimte 

Jan Grolleman (foto Arnoud Verhey)
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Vliegen en Stankoverlast  
thematrekker Rinus Groen

In 2020 zijn, mede dankzij de nieuwbouw,  

een recordaantal meldingen voor vliegen-

overlast ontvangen. Zie hiervoor de tabel boven.

 

In 2020 is vervolgonderzoek naar vliegenoverlast uitgevoerd 

door het KAD (in opdracht van de gemeente en DCMR). 

Ditmaal om te meten of de maatregelen die SUEZ heeft 

genomen om vliegenoverlast te verminderen, resultaat 

hebben gehad. En om een norm te kunnen bepalen wat 

‘normaal’ is. Het vliegenteam van WIJPLAAT is hier nauw  

bij betrokken. De resultaten van het KAD-onderzoek zijn  

in de maak en zullen binnenkort worden gecommuniceerd 

aan alle bewoners.

Verder heeft DCMR onderkend dat laagfrequent geluid 

hinderlijk kan zijn voor omwonenden. WIJPLAAT had hier- 

toe een zienswijze ingediend om laagfrequent geluid mee  

te nemen in uit te voeren geluidsonderzoek als input voor  

de MER (Milieu Effect Rapportage). Er wordt nog onder-

zocht hoe dit het beste gemeten kan worden. Ook hebben 

we gewezen op de handhaving bij overtreding, daar dit in 

het verleden wel op papier, maar niet in de praktijk goed  

was geregeld.

Waterbus
Vanaf 1 januari 2022 zal de Waterbuslijn wijzigen. De nieuwe 

afspraken gelden in principe voor 10 jaar. Er is gekozen voor  

een elektrische verbinding tussen Heijplaat en het Marconi-

plein. Besloten is om niet langer op de huidige, meer centrale  

aanlegplaatsen (St. Jobshaven, Katendrecht en de Erasmus-

brug) aan te leggen. Ook fietsen kunnen niet langer mee. 

Wel is het de bedoeling om – tegen betaling –huurfietsen 

beschikbaar te stellen.

Deze wijzigingen hebben grote gevolgen voor de bereik-

baarheid van de stad voor Heijplaters, evenals voor studen-

ten en werknemers die dagelijks richting Heijplaat pendelen. 

Vanuit WIJPLAAT hebben we dit direct opgepakt. Zo hebben  

we de media opgezocht (TV Rijnmond, het AD en de Stads-

krant). Ook hebben wij een enquête uitgezet onder alle 

bewoners. Deze hebben in grote getalen laten weten zich 

over de nieuwe regeling zorgen te maken. 

Door de verschillende acties is het gesprek geopend met de 

gemeente en het HbR. Hieruit is gebleken dat er meer inzicht 

nodig is in de vervoerscijfers en de redenen van reizen met 

de Waterbus. De gemeente stelt hiertoe een aanvullende 

enquête op, die we nog voor het eind van het jaar hopen  

uit te zetten. 

Doel is om, naast de nieuwe elektrische lijn naar Marconi-

straat, er voor zorg te dragen dat de huidige lijn (in ieder  

geval naar de St. Jobshaven) blijft bestaan met de mogelijk- 

heid om fietsen mee te nemen conform de huidige dienst-

regeling. We zullen hier volgend jaar samen druk verder mee 

aan de slag gaan!

SUEZ
2011 - eerste plasticlijn in gebruik
2015 - tweede plasticlijn in gebruik
2016/2017 - voorraad buiten en in kelder weggewerkt. 
Vanaf deze tijd inzet duwbakken
2016 - inname drankkartons

Verder heeft DCMR (Milieudienst Rijnmond) haar 
meldsysteem vernieuwd. Om vliegenoverlast te melden:
• Ga naar de site www.dcmr.nl
• Klik op ‘melding maken’
• Bij stankoverlast, klik op ‘stank’
• Bij vliegenoverlast, klik op ‘visuele hinder’ en  

vervolgens op ‘ongedierte’.

Jaar Geur Vliegen Overig

2010 0 0 1

2011 0 0 2

2012 0 0 0

2013 1 0 6

2014 1 0 3

2015 13 1 9

2016 206 42 0

2017 236 53 7

2018 133 474 5

2019 84 299 3

2020  
(per 8 okt.) 86 557 3

Overzicht meldingen/klachten 2010 – 2020 (bron: DCMR)
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Puzzel

Rijmwoordenpuzzel

Met Sinterklaas in het vooruitzicht, leek het ons  
een goed idee om op de valreep nog even te oefenen  
met rijmen. Doen jullie mee?

1. Wijk binnen Charlois H………………

2.  Belangenvereniging W………………

3.  Aftakking van een hoofdweg Z………………

4.  Geneuzel P………………

5.  Onderdeel van het skelet van een vis V………………

6.  Kwijtschelding van zonden door God A………………

7.  Alleseter  V………………

8.  Deel van de oven B………………

9.  Afvoerpijp van een auto U………………

10. Voer voor kanaries Z………………

11. Plaats van het kenteken van een auto N………………

12. Geleidingsmateriaal K………………

13. Bijenproduct H………………

14. Soort kunststof A………………

15. Kinderprogramma S………………

De oplossing van de puzzel is te vinden op pagina 23.
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Het uitzicht op de 23e etage van het World  
Port Center op de Kop van Zuid is prachtig.  
Ik heb een afspraak met Geanne Vink, beleids- 
medewerker Risicobeheersing van de Veilig-
heidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).  
We gaan het hebben over de (fysieke) veilig-
heid van Heijplaat in geval van een incident  
of calamiteit.

Wat is eigenlijk een incident? En een calamiteit? 
Een incident is alles waarvoor de hulpdiensten uitrukken:  

een reanimatie, een aanrijding, een keukenbrand, een kat 

in de boom. We noemen zo’n incident een calamiteit als er 

grote gevolgen zijn voor de omgeving.

Welke instanties zijn verantwoordelijk voor  
het voorkomen en oplossen van calamiteiten?
De VRR is een overheidsorganisatie die namens de  

15 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied 

van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, 

brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulp-

verlening. We werken hierin nauw samen met partners,  

zoals politie en defensie. Om goed voorbereid te zijn  

hebben we regionale plannen in de kast liggen, waarin  

is omschreven wat te doen in geval van een calamiteit.  

Ook oefenen we regelmatig verschillende scenario’s.

Verder hebben we een netwerk van instanties, die ons 

kunnen helpen in geval van nood. We denken mee van het 

begin tot het eind: van veiligheidsbeleid en advisering op 

vergunningen tot aan hoe we snel een calamiteit de baas 

zijn. Als de pieper gaat, gooit iedereen zijn werk neer. We 

vinden altijd een oplossing!

Wat maakt Heijplaat speciaal?
Heijplaat is een schiereiland middenin de Rotterdamse 

haven. Het is aan drie kanten omringd door water, heeft  

één toegangs-/uitvalsweg en is omgeven door industrie  

en haven-gerelateerde activiteiten. 

Brengt dit extra veiligheidsrisico’s met  
zich mee?
Niet meer of minder, wel anders. Het meest onderscheidende 

voor Heijplaat is de industriële bedrijvigheid. Hieraan zijn 

andere risico’s verbonden qua brandgevaar, explosiegevaar 

of het vrijkomen van giftige stoffen. En dus strengere 

regelgeving en het houden van toezicht.

Alleen bedrijven met een passend risicoprofiel mogen zich 

vestigen in de buurt van de bewoonde omgeving. Andere 

bedrijven krijgen geen vergunning, maar kunnen zich 

bijvoorbeeld wel vestigen op de Tweede Maasvlakte.

De veiligheidseisen voor bedrijven en toezicht op naleving 

hiervan zijn streng. De kans dat er zich een calamiteit 

voordoet is hierdoor relatief klein. En als deze zich voor- 

doet, dan staan de betreffende instanties paraat.

Calamiteiten-
beheersing 
Heijplaat
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Ook de op- en overslag en het vervoer van goederen 

in containers is gebonden aan internationale wet- en 

regelgeving. Voor gevaarlijke stoffen geeft DCMR ver-

gunningen af en houdt hier toezicht op. De Douane  

checkt steekproefsgewijs stukgoedcontainers op de cor- 

recte inhoud. De Inspectie Leefomgeving en Transport  

(ITL) is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van  

het transport buiten het bedrijfsterrein.

Heijplaat is omringd door water 

Elk jaar hebben we wel een keer te maken met hoogwater, 

gepaard met ondergelopen gebieden in de regio. We hebben  

goed zicht op laaggelegen gedeeltes en worden op tijd 

gewaarschuwd als er een hoge waterstand wordt verwacht. 

Dit betekent dat we tijd hebben om ons te organiseren, bij-

voorbeeld om auto’s tijdig van kades te verwijderen. In het 

meest extreme (en onwaarschijnlijke) scenario kunnen we 

zelfs middelen inzetten om, indien nodig, tot evacuatie  

over te gaan. Hiertoe hebben we of zelf, of via onze 

netwerken, beschikking over verschillende transportmid-

delen: van schepen en bussen tot brandweerwagens en 

traumahelikopers.

Heijplaat heeft één toegangs-/uitvalsweg. Het is denkbaar 

dat deze wordt geblokkeerd, bijvoorbeeld door een ernstig 

ongeluk of een brand.

Wanneer één of enkele personen acute zorg nodig hebben, 

dan zetten we bijvoorbeeld een traumahelikopter in. Ook 

kunnen we beroep doen op het HbR voor vervoer over het 

water of blusboten.

Wat kunnen bewoners doen bij een incident?

Breng eerst jezelf in veiligheid

• Bedenk dat in de meeste situaties schuilen veiliger is dan 

vluchten. De crisiswebsite www.rijnmondveilig.nl geeft 

tips ‘wat te doen bij’ een brand / epidemie / explosie 

/ extreem weer / gevaarlijke stoffen / kernongeval / 

koolmonoxide / natuurbrand / ordeverstoring en paniek / 

overstroming / terrorisme / uitval van gas, water, stroom / 

verkeersongeval.

Bel 112 (de Meldkamer) voor spoedeisende hulp

• Meldkamers zijn heel belangrijk voor de inzet en 

coördinatie van de hulpverlening. Ambulancezorg, 

brandweer en politie werken hiertoe samen in de 

meldkamer. 

Zorg dat je tijdig geïnformeerd wordt

• Stel NL Alert in op je mobiel. Bij een gevaarlijke situatie  

(bv. een brand met rookontwikkeling of giftige stof die 

vrijkomt) in jouw omgeving wil je weten wat er aan de 

hand is en wat je moet doen. NL Alert stuurt je hiertoe  

een alarmmelding en geeft je advies.

• Installeer de waarschuwingsapp Rijnmond Veilig op je 

mobiel. Bewoners ontvangen zeer lokaal een melding 

wanneer er zich een incident voordoet (bv. een brand, 

gaslek, overlast of een vermist kind).

• Zet Radio Rijnmond aan op de radio of via internet  

voor nadere informatie of raadpleeg de crisiswebsite  

www.rijnmondveilig.nl. Hier worden alle incidenten in  

de regio vermeld.

Meldkamer 112 (fotocredit Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond)Geanne Vink
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Voetballen  
bij svRDM svRDM heeft een rijke historie... 

Maar Sindhu en Alex, twee van de 

drie leden van het jeugdbestuur, 

kijken liever naar de toekomst. 

“Toen ons vier jaar geleden werd 

gevraagd om in het bestuur te 

komen was er van het bruisende 

verenigingsleven niet veel meer 

over,” blikt Sindhu toch heel even 

terug. Alex vult aan: “Zonde, 

want dit was de vereniging waar 

ik ook groot ben geworden. Het 

was zo’n bekende club: iedereen 

op Heijplaat voetbalde bij de 

RDM.” In de vier jaar is de jeugd 

gegroeid naar nu 35 leden. Niet 

onbelangrijk: daarvan zijn er twee 

meiden! “Daar zijn we blij mee, want 

we willen een club zijn voor iedereen,” 

licht Sindhu toe.

Meer dan voetbal alleen
Om nieuwe leden aan te trekken heeft het jeugdbestuur zich 

sterk gemaakt om jeugdtoernooien toegankelijk te maken 

voor iedereen. Daarnaast hebben ze plannen voor het organi- 

seren van filmavonden, carnavalsdisco, Halloweenfeesten of 

Fifa gameavonden. Ook voor kinderen die geen lid zijn. “Juist 

voor iedereen. Er is al zo weinig te doen voor kinderen hier. En 

daarnaast zorgt deze bekendheid ook voor nieuwe leden die 

ook willen voetballen,” vertelt Alex. Sindhu: “We hadden een 

hele jaarplanning met dit soort activiteiten die aansluiten bij 

de feestdagenkalender. Want we realiseren ons dat er ook op 

school nog over nagepraat wordt. 
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VERENiGING

Jammer genoeg vallen onze plannen door Corona nu 

behoorlijk in duigen...” Voor de kinderen die lid zijn worden ook 

activiteiten georganiseerd naast het voetbal. “We zijn twee 

keer op kamp geweest. Om dat te kunnen financieren hebben 

we ze ook betrokken, bijvoorbeeld door een lege flessenactie 

te organiseren, of een sponsorloop. Zo is de voldoening extra 

groot en ze leren ervan dat het niet allemaal vanzelfsprekend 

is.” Op dit moment zijn er drie jeugdteams en een team mini’s 

in wording. “Deze worden getraind door vrijwilligers, meestal 

vaders, die daar een hoop liefde in stoppen.” 

Dromen
Aan ambitie ontbreekt het niet. Sindhu: “Ja, het liefst willen 

we dat alle kinderen van Heijplaat hier komen. Als lid van de 

club om te voetballen natuurlijk, of gewoon om gezellig mee 

te doen met de overige activiteiten. Oh, en een meidenteam, 

dat lijkt ons ook wel wat. We hebben er nu twee die meedoen. 

Misschien motiveert dat meer meisjes om aan te sluiten.”

Ben jij een kind op Heijplaat en denk je: leuk, ik wil naar 

de RDM? Dat kan. Op dit moment zijn er alleen trainingen 

(zonder ouders) en geen andere activiteiten vanwege Corona, 

maar hopelijk is er na de winterstop meer ruimte voor leuke 

dingen. Je kunt altijd contact opnemen met het jeugdbestuur 

(Sindhu of Alex) voor meer informatie. Zij zijn tijdens trainings-

avonden aanwezig: dinsdag- en donderdagavond van 18:30 

– 19:30 uur. Bellen kan ook: Sindhu 06-54232056 of Alex  

06-40637242. Lidmaatschap is afhankelijk van leeftijd  

maar kost onder de €10,- per maand.

Duurzaam RDM
In het kader van de jeugd 

heeft de toekomst wordt 

er door svRDM ook over 

duurzaamheid nagedacht. 

Kees Verbaas is in 2018 

begonnen om te kijken 

wat de mogelijkheden zijn 

voor de voetbalclub. Zo is 

hij via de KNVB in contact gekomen met De Groene  

Club om voor subsidie in aanmerking te komen. Het  

1e project, de LEDverlichting voor de velden, hangt nu. 

Kees: “En het is niet alleen duurzaam, we zien het ook 

direct terug in de kosten. Waar een avondje voetballen 

qua verlichting vroeger €36,- per avond kostte, kost 

dat nu maar €9,-! Het is dus win-win.” Kees is nog niet 

klaar. “Het 2e project is qua voorbereiding al gestart: 

de isolatie van de voorpui van het clubhuis. Kunnen we 

meteen het houtwerk goed onderzoeken, want dat is in 

slechte staat.” Naast isolatie staat er nog meer op het 

verlanglijstje. Denk aan zonnepanelen, maar ook aan 

een speeltuin naast het gebouw in plaats van bossage. 

“Die bosjes zijn nu hoofdzakelijk een vangnet voor 

zwerfafval. Dan kunnen we daar beter ruimte maken 

voor de allerjongsten om lekker te spelen.”
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Het 
motto 

van 
Adriaan 
Knape
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historie

De bedenker en geestelijk vader van Heijplaat was de  

eerste directeur van de Rotterdamsche Droogdok Maat-

schappij, Marius Gerard de Gelder. De directeur had twee 

secondanten die invulling gaven aan de totstandkoming van het 

tuindorp. De ingenieurs Endert en Knape.

Knape was een talentvolle ingenieur die al op jonge leeftijd een 

machinefabriek leidde in Enschede. Zijn reputatie was de geboren 

Briellenaar vooruit gestreefd. Naarstig op zoek naar hoog opgeleid 

personeel stelde de directie van de RDM alles in het werk om het 

talent weg te kapen bij zijn werkgever.

In 1911 hapte Knape uiteindelijk toe. Al snel maakte hij furore. Eind 

1913 werd de jonge ingenieur, net 29 jaar oud, door de directie naar 

voren geschoven als adjunct directeur van de bouwmaatschappij 

Heijplaat. Samen met Endert gaf hij vorm aan het opzienbarende 

arbeidersdorp. 

De eerste wereldoorlog zorgde echter voor een korte onderbreking 

van de RDM loopbaan van Knape en leidde hij een machinefabriek 

in Deventer. Na de eerste wereldoorlog kon Knape de lokroep van  

zijn oude liefde op Heijplaat echter niet weerstaan. Met een direc- 

teurschap in het vooruitzicht, hapte hij wederom toe. Als hoofd- 

ingenieur kreeg hij de taak om de machinefabriek en de reparatie-

afdeling verder uit te breiden. Dat deed hij dusdanig succesvol 

dat zijn carrière als een komeet omhoog schoot. In 1925 werd hij 

benoemd tot onderdirecteur.

Ondertussen ontwikkelde Knape zich tot een man met aanzien 

op Heijplaat. Hij was namelijk ook degene die je als vereniging 

benaderde voor financiële ondersteuning. Als ‘beschermheer’ 

beheerde hij namens de RDM de ‘schatkist’. Eenmaal per jaar  

moest de voorzitter van elke vereniging op audiëntie bij Knape  

aan de Heijplaatstraat 2. Staand voor de deur moest de aan- 

vraag vervolgens in exact 5 minuten worden toegelicht. Zo’n 

toelichting was een formaliteit, want Knape wist heel goed dat  

blije bewoners gemotiveerde werknemers voor de RDM opleverde. 

Kenmerkend voor die vooroorlogse tijd was ook de rondgang van 

Knape over het tuindorp. Strak in het pak, getooid met bolhoed, 

deed hij zijn inspectieronde. Bewoners zorgden er wel voor dat de 

band met Knape en dus de RDM, goed bleef. Op Heijplaat wonen 

was namelijk een voorrecht, vonden velen. Niet alleen vanwege de 

voor die tijd comfortabele huizen. Wanneer je een baan op de RDM 

vond en een huisje kreeg toegewezen, dan bleek deze al bij komst 

strak in de verf te zitten en voorzien van een keurig behangetje.  

Dit vaak tot verbazing van de nieuwbakken Heijplaters. Dit was 

elders in de stad wel anders. Er waren er zelfs die omwille van een 

huisje op het dorp, een beter betaalde baan elders afzegden.  

Je zorgde er dus wel voor dat je stoepje netjes geveegd was en  

de was alleen op wasdag, maandag, aan de lijn hing. Knape en  

zijn mede-directeuren hielden namelijk van orde en netheid en 

zagen hier op toe.

De loopbaan van Knape bleef zich door de jaren heen, ontwik-

kelen. In 1932 werd hij benoemd tot mede-directeur van de RDM. 

Met uiterste precisie wist hij de werf door de crisisjaren heen te 

navigeren. In 1938 vierde Knape de tewaterlating van de trots 

van de RDM én Heijplaat. Het vlaggenschip van de Nederlandse 

koopvaardijvloot, de ‘Nieuw Amsterdam’. Twee jaar later wisselde 

dit hoogtepunt zich af door een ongekend dieptepunt: De Duitse 

bezetting. Jarenlang wist de directie de bouw van schepen voor 

de bezetter te vertragen. Medewerkers werden door de directie 

zelfs behoed voor de ‘arbeitseinsatz’ in Duitsland, omdat zij volgens 

Knape onvervangbaar waren voor het werk op de RDM. Tegen het 

einde van de oorlog blies de bezetter kades, kranen, dokken en 

andere installaties op de werf op. 

Na de bevrijding moet de aanblik van ‘de droogdok’ Knape vreselijk 

pijn hebben gedaan. Zijn levenswerk en dat van alle andere RDM’ers 

was compleet verwoest. Maar Knape zou Knape niet zijn als hij de 

hem toevertrouwde wederopbouw niet voortvarend had opgepakt. 

Gezamenlijk klaarden alle RDM’ers deze monsterklus. Mede dankzij 

de man wiens motto wellicht symbool stond voor de saamhorigheid 

van een generatie: ‘Wij hebben hier niet zulke knappe menschen, 

maar met elkaar maken wij het wel klaar’! Niet lang hierna maakte 

de RDM een ongekende bloei periode mee. Adriaan Knape bleef  

tot aan zijn dood in 1962 verbonden aan de RDM.

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.



KERSTRECEPT

Als troost voor het feit dat we dit jaar 
met Oud & Nieuw geen vuurwerk mogen 
afsteken en feestjes mogen houden,  
het volgende Kerstrecept. Succes verzekerd!  
 
(Met excuses voor vegetariërs en geheelonthouders  

onder ons…)

Eend met whiskey
Bereidingstijd: 60 minuten

 

Koop een eend van ongeveer 1 ½ á 2 kg. Twee flessen Malt Whisky 

(Schotse), spekreepjes en een fles olijfolie. De eend larderen en  

de binnenkant inwrijven met peper en zout.

 

De oven 10 minuten voorverwarmen op 180º C. Een longdrinkglas  

voor de helft vullen met whisky. De whisky opdrinken tijdens het 

voorverwarmen van de oven.

 

De eend op een vuurvaste schotel leggen en een tweede glas whisky 

inschenken. Het tweede glas whisky opdrinken en de eend in de oven 

zetten. Na 20 minuten de oven op 200º C zetten en 2 graven vubben met 

whisky. De glaven opdrinken en de schelven van het eerste glaf oprapen. 

Nog een halve glav insjenken en opdwinke.

 

Na een halve uur de oven opedoen om de eend te sjekkn. 

Blandwondesjalf in de badkamel ganaale en op de bovenkant  

van de linkerand doen. Nog twee glaven whiskey insjenke

 

De ove opedoen nadat et eerste glav leeg is en de sjotel vastpakke.  

De blandwondesalf op de binnekant van de regte hand doen.

 

Deend oprape. Deend nog is oprapa en met handdoek de 

bwandwondesalt van deend vegen. De hande ontvette met visky en de 

dube zalv veer oprape. Ut kapotte glazz opvege en deend terug in de 

hove doen. De heend oprape en dove eers opedoen. De tweede fjes biski 

opedoen en ovejeindzette. Opstjaan van de floer en et vet spek ondre 

kas vege. Nogis opstjaan van de floer en tochma blijve zitte. De vjes op 

de gjond zette. Uide vjes djinke wande glave sjijn ob of kabot. 

 

Nie wugeeete!!!! Denove afsjette, de oge sljuite en omvalle.
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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

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

November 2018 is het kindcentrum De Tantes gestart.  
Een kindcentrum waar je kind (0 - 13 jaar) terecht kan  
voor kinderdag- en buitenschoolse opvang.

Oprichtster Delilah Pourier werkte al 15 jaar bij de jeugdzorg. De werk-

druk werd steeds hoger. Ze wilde iets anders, maar wilde wel iets blijven  

betekenen voor kinderen. Ze zag dat er op Heijplaat al gastouders 

waren. Deze zaten al snel vol. Andere kinderen hadden geen opvang-

plek op Heijplaat. Haar partner runt al 13 jaar een gastouderopvang. 

Dus zij heeft van dichtbij gezien hoe het kan. Ze kwamen samen op  

het idee om De Tantes te beginnen. 

De Tantes bestaat uit een team van 9 personen, inclusief Delilah. 

Daarvan zijn er 3 beroepskrachten; de anderen zijn vrijwilliger. 

Kindcentrum De Tantes heeft een oudercommissie van ouders die 

advies geven over zaken zoals dagstructuur, voeding en activiteiten. 

Omdat het een combinatie-opvang is, worden de ideeën van de 

kinderen van de BSO ook meegenomen. De kinderen staan centraal.  

De Tantes willen de kinderen zelfwaarde, emotionele waarden, veilig-

heid, respect, normen en waarden meegeven. In de Antilliaanse cultuur 

is warm eten belangrijk. De moeder van Delilah zei altijd: "Bij het eten  

is iedereen welkom". Daarom krijgen de kinderen elke dag warm eten. 

Sommigen vragen zelfs twee porties. Er wordt rekening gehouden 

met geloof, dieet en allergie. Het vlees komt bij de islamitische slager 

vandaan. Het eten is gevarieerd met vis en groente. In de weekend is 

er een kookvergadering. "De kinderen vullen mijn hart en maken het 

mogelijk dat ik iedere dag mijn werk met passie kan doen".

 

Kijk voor meer informatie op www.kindcentrumdetantes.nl  

of bel Delilah Pourier op 06 - 26 88 74 30.

Kindcentrum
De TanteS

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

berichten

Oplossing puzzel van pagina 13  
1. Heijplaat, 2. Wijplaat, 3. Zijstraat, 4. Priet-

praat, 5. Visgraat, 6. Aflaat, 7. Veelvraat,  

8. Bakplaat, 9. Uitlaat, 10. Zangzaad,  

11. Nummerplaat, 12. Koperdraad, 13. Honing- 

raat, 14. Acrylaat, 15. Sesamstraat

Contactloos OV-ticket 
kopen Tip: je kunt sinds kort met  

de RET-barcode app via je telefoon  

een OV-vervoersbewijs kopen.

Door Jack gespot, dan win 
jij de jackpot! Met de Scherven 

Brengen Geluk-loterij wordt de komende 

maanden extra aandacht gevraagd voor 

de inzameling van glas in Rotterdam. 

Rotterdammers maken kans op 250 euro  

cash en 250 euro om weg te geven aan  

een goed doel. Meer info op  

www.schervenbrengengelukloterij.nl.

De haven en de kas 

Vanaf het begin dat ik hier woonde viel het me al op. 

Muurtjes, schuttingen en afrasteringen. De grens tussen 

mijn en dijn. Soms decoratief en uitnodigend, soms functio-

neel zoals de gebouwenwand tussen de industriële RDM en 

het bewoonde dorp. Toen een functionele scheiding, nu biedt 

het toegang tot een oogstrelende kade. Maar een andere 

keer is een schutting een barrière. 

Onlangs liep ik door de nieuwe wijk en overviel me een over-

daad aan hoge schuttingen en afrasteringen. Alsof het in 

de aanbieding was geweest. Worden we aan de voorkant 

welkom geheten door een leuke potplant, een blaffend 

keffertje of aardige buurvrouw, de achterkant is niet voor de 

ander bestemd. Akkoord. Maar stel, er is een ruime binnentuin 

bedacht, met jonge boompjes, een kinderspeelplaats en een 

grote kas. Iets bijzonders voor de mensen er eromheen. Aan je 

achterkant, dat wel. 

“Nieuwe inwoners denken dat ze in een nieuwbouwwijk wonen, 

maar dat is een vergissing, ze wonen op een industrieterrein.” 

Dit is wat een tachtigjarige Heijplater eens tegen me zei. 

Goed geschoten dacht ik, dat is nu juist het bijzondere van 

deze stadswijk. Oog voor wat er is, de plek waar je woont.  

De wereldse bedrijvigheid in de Waalhaven en machtige 

drijvende bokken in de Heysehaven. Het strandje aan de 

rivier, met containerschepen die bijna over je voeten varen. 

Uniek Heijplaat. En dan die kas. Met groene winterharde 

planten, potten rozemarijn, een geurende eucalyptus en zelfs 

een sinaasappelboompje. Verstopt in het meest verborgen 

stukje van het verborgen Heijplaat. En in donkere dagen, als 

de hele wijk zit opgelockt, worden de mensen rondom de kas 

getroost. Door het uitnodigende licht van tientallen gekleurde 

lampjes die in een lange streng vrolijk door de glazen ruimte 

slingert.   

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. 

De Rotterdamse fotografe is de rivier 

gevolgd van de van Brienenoord tot aan 

de Noordzee. Het resultaat is een kleurrijk 

fotoboek, te koop bij de boekhandel voor  

€ 29,95.

Door de lens van Sonja Blom
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