ca. 1650 - Kaart van IJsselmonde.
In 1675 wordt er een zandpad aangelegd tussen de Heij, Rhoon en Poortugaal.
Op 9 juli 1679 verhuurt Jonker Fransiskus Grijp, heer van Valckesteijn, voor 5 jaar à raison
van 12 gulden per jaar, aan Arijen Florisz Sloof, een stuk land dat ligt van de Groenendijk,
tot aan de Hijde.
De veerdienst van de Heijde naar Schiedam ging ca. 1680 over op de schoonzoon van
Leendert Aelbrechts Veerman, genaamd Pieter Willemse Lems.
Op 11-07-1695 transporteerde de Poortugaalse schepen Govert Driesprongh als armmeester
naar Claes Dircksz Sloof een huis met erf aan de Jagtdijk onder Poortugaal. Deze woning lag
ten oosten van de dijk en grensde ten westen aan een weide met de naam “het Rasoeltje”.
Voor het huis werden 44 Carolus gulden in contanten neergeteld.

Carolus gulden.
In 1735 kocht de Gemeente Schiedam niet alleen de polder Oostbroek bij Poortugaal, maar
ook delen in de Deijffelsbroek.
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Huybrecht Verduijn was in 1772 schepen van Pernis, ook zijn zoon Jan bekleedde dat ambt.
Maar diens zoon Wouter Jansz Verduijn werd de 1e burgemeester van ’s-Gravenambacht,
Pernis en omliggende Polders.
In 1795 woont Claes Dircksz Sloof aan de Jagtdijk onder Poortugaal.
De totale bevolking van ’s Gravenambacht of Heijde met die van Boudewijn Hatsland samen
bestond in 1798 uit 87 personen.
Vanaf 1802 woonde het gezin van Hendrik Jansz Berghout en Aalbertje Jansdr Koster op
de Heij.
Aan het begin van de 19e eeuw werd er veel land verkocht in de Kiesheidpolder en Boudewijn
Hartslandpolder.
Op 15 oktober 1817 verkoopt de weduwe van Ary Kuijpers aan Ary Kuijpers jr.
voor f 1000,--.3 gemeten (circa 3 ha) boomgaard in de Kiesheidpolder
Op 30 augustus 1820 is er een openbare verkoop bij Geertje van Buitenen van een
stuk wei en bouwland in ‘s-Gravenambacht met een grootte van 9 gemeten en 150
roeden (4,2 ha), en verder een stuk grond in Boudewijn Hartsland van 4 gemeten en
200 roeden ( 2 ha) wordt Reijer van Eijk de nieuwe eigenaar voor een bedrag van
f 5084,00 aan.
Op 26 oktober 1822 heeft Arie Berghout in een openbare verkoop 3 kopers. Naar
Cornelis de Zeeuw gaan voor een bedrag van, 4 bunders,45 roeden en 8 ellen (1,8 ha)
bouwland in de Kiesheidpolder. Bastiaan Jongejan koopt 2 bunders, 55 roeden en 47
ellen (1 ha) bouwland in de Kiesheidpolder en betaalt daar f 690,-- voor. De 3e koper
Bastiaan Noordsij wordt eigenaar van 44 roeden en 56 ellen griendkade en
Rietvelden (1500 m²) in de Kiesheidpolder en betaald daarvoor f 162,23.
Op 22 maart 1823 verkoopt de familie van Wouter Verduijn, aan Rubertus Smit
Ruymschotel, een huis met schuur en erf, met als adres de Kiesheidschen Zeedijk
no.10, voor f 170,-- . Aan Willem Bijl, een huis met schuur en erf, aan de
Kiesheidschen Zeedijk, voor f 340,--. De boerderij van Wouter Verduyn komen we
later nog tegen.
Japhet den Boer draagt voor f 1360,-- land in eigendom over aan Pieter Jansz
Koolen. Die krijgt voor dat bedrag 5 gemeten en 100 roeden (2,3 ha) bouwland in
Bouwdewijn Hartsland. De overeenkomst is getekend op 9 september 1823.
Op 24 april 1824 wordt Johannes Luijendijk eigenaar van 2 bunders, 48 roeden en 5
ellen bouwland (2.6 ha) in de Kiesheidpolder. Hij betaalt daarvoor aan Maarten
Abrahamsz van Gent f 630,--.
Wouter den Boer doet op 9 september 1825 griend en rietvelden aan de
Kiesheidschen Zeedijk 49 roeden en 93 ellen (52 are), van de hand. Hij ontvangt
daarvoor f 300,--, betaald door de nieuwe eigenaar Dirk Maartensz Koster.
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Bijna al de boeren op de Heij waren wel op de een of andere manier familie van elkaar.
Dirk Maartensz Koster was geboren 19-05-1771 Charlois, overleden 29-11-1868 Charlois.
Hij trouwde 23-05-1812 te Pernis met Niesje Leendertsdr Noordzij geboren 02-12-1787
Pernis, overleden 28-04-1868 Charlois.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Leendert Dirksz, geboren 07-09-1812 Pernis, overleden 12-01-1892 Charlois. Hij
trouwde 13-11-1835 te Charlois, Adriaantje van der Staay, geboren 28-07-1812
Charlois, overleden 19-08-1854 Charlois

Adriaantje van der Staay.
2. Maarten Dirksz, geboren 21-02-1815 Charlois, overleden 18-10-1854 Charlois. Hij
trouwde 12-11-1841 te Pernis Elizabeth de Munter geboren 02-07-1822 Charlois,
overleden 25-03-1905 Rotterdam.
3. Jan Dirksz, geboren 04-08-1820 Charlois, overleden 14-10-1889 Pernis. Hij trouwde
03-06-1842 te Charlois, Adriaantje Robol geboren 17-12-1818 ’s-Gravenambacht,
overleden 04-09-1909 Pernis. Jan Dirksz was karreman van beroep.
In 1830 werd de polder toegevoegd aan de gemeente Pernis.
Dirk Hendrikse Berghout trouwde 13-05-1836 te Pernis met Neeltje Lagendijk, zij
woonden op de Heij. Hun kinderen overleden aan Cholera.
De Heijsche dijk en de Uiterdijk (Deijffelsche dijk) waren gedurende een groot deel van het
jaar onbegaanbaar. Tijdens het uitbreken van een Choleraepidemie konden de bewoners niet
op tijd in Pernis komen. Daarop dienden 36 bewoners van de Heij op 03-11-1848 een verzoek
in tot de aanleg van een voetpad of rijweg tussen Charlois en Pernis.
Op 05-11-1855 besloot de gemeenteraad van Pernis om een koolaspad aan te leggen.
In het jaar 1863 werd de Heydsche dijk verzwaard.
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1865 - De Hey met zijn polders, gedeelte van de kaart van de Gemeente Pernis.
Er liep een tweede dijk richting Pernis, de Deijffelbroekse dijk, die ten Noorden van de
Deijffelbroekse polder lag. Buiten de dijk lag de Gorzenpolder met de Buiten Gorzen en de
weg naar Het Heidsche gat.
Vanaf de Hey liep de Heysche dijk in westelijke richting tussen de Deijffelsche polder links
en rechts de Deijffelbroekse polder, richting Pernis tot aan het buurtje “Duizend en een
vrezen”, daar waar nu de Ring ligt.
Dirk Koster 1e zoon van Leendert Dirksz Koster was getrouwd met Pietertje van
Gemeren. Dirk was vanaf ca. 1855 tot 1908 broodbakker op de Heij.
Arie Koster 2e zoon van Leendert Dirksz Koster, was getrouwd met Maria Bijl, was zowel
landbouwer als koopman.

Arie Koster.
Maarten Koster 3e zoon van Leendert Dirksz Koster was getrouwd met Pietertje Voogt.
Met haar ging hij op de Heijsche dijk wonen.
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Op 21-04-1843 wordt in het gezin van Gerardus Albertus Camphuis en Alida Johanna
Brand, wonende in Charlois, een zoon geboren Petrus Cornelus Johannis, roepnaam Piet.
Deze Piet trouwde op 25-10-1866 in Charlois met Diderika van den Dijkgraaf. Niet lang
daarna deed Piet belijdenis van zijn geloof in de Hervormde kerk van Charlois.
Vanaf 1868 trok hij voor de kost als manufacturier met zijn handel langs de huizen en
boerderijen in de polders Robbenoord, Courzand en de buurtschap De Heij. De wegen waren
daar nog niet verhard, zodoende bezocht Piet zijn klanten noodgedwongen te voet.
Het was hem opgevallen dat de inwoners van de Heij zondags niet kerkten, noch in Charlois
noch Pernis. Hij besloot daarom evangelist te worden en ging op zondagen naar de
buurtschap, waarin hij in een oude arbeiderswoning samenkomsten organiseerde. Iedereen
was er welkom en in het begin lag het aantal bezoekers al rond de 10.
Op 22-03-1872 huurt Maarten Leendertsz Koster een stuk land in de polder Boudewijn
Hartsland.
In 1874 kwam er toestemming om een grindweg aan te leggen van de Heydsche sluis tot aan
de Hill, die de naam Korteweg kreeg.
In 1899 kreeg Maarten Leendertsz Koster vergunning tot het bepoten en beweiden met
schapen en kalveren van de Kiesheidse Zeedijk.
Aan het eind van de 19e eeuw werd de woning, waar de samenkomsten van de gelovigen van
diverse stromingen werd gehouden, te klein. Er werd besloten om op het “waterschip”
kerkdiensten te gaan houden in het gebouwtje “Elim” aan de Heijschedijk 259. Om dat
onderkomen voor de diensten geschikt te maken, moest er verbouwd worden. De symbolische
eerste steen daarvoor werd op 4 mei 1911 gelegd door Piet Camphuis, die toen ook, in een
oud winkelpand, op De Heij kwam wonen.

1e steen (foto archief Gereformeerde kerk Rotterdam – Heijplaat J.P. v.d.Meer).
Het gebouw “Elim” bleef tot ca. 1923 als kerkgebouw dienstdoen op de Heij.
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De Koedood liep door tot de Heydsche sluis, daar achter lag de Heyschehaven, die over een
lengte van 1230 meter door liep tot aan de Nieuwe Maas. Net voor de Heydsche sluis was
aardappelhandel Ketting gevestigd.

De Heydsche sluis, geheel rechts kerkgebouw “Elim” (foto H. Albrecht).
In 1906 wordt de Christelijke school op de Heij in gebruik genomen.

1906 – Christelijke school op de Hei (foto P. van der Hoeven).
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In de buurtschap hebben schitterende boerderijen gestaan, zo stond er op de hoek van de
Harsdijk en de Karveltsedijk (Jachtdijk) de boerderij van de familie Verduijn.

1907 - Boerderij van de familie Verduijn, de boerderij brandde in 1908 af (foto
oudheidskamer Pernis). In 1907 woonde daar de familie Struijk.
Gerrit was koopman in aardappelen en woonde van 1886 tot 1888 op de Heijsche dijk in
Pernis. Van 07-01-1888 tot 29-07-1909 had hij een woning aan diezelfde dijk, maar dan in
Charlois. Daar moest hij weg vanwege het graven van de Waalhaven. Uiteindelijk woonde hij
vanaf 29-07-1909 tot aan zijn dood in 1945 aan de Heijschedijk 66 in buurtschap De Heij.
Leendert Koster geboren 23-11-1869 Charlois als zoon van Arie Koster en Maria Bijl,
trouwde met Johanna de Winter, zij werd geboren op 02-01-1876 te Pernis als dochter van
Hendrik de Winter en Maria Dubel.

Leendert Koster.

Johanna de Winter.
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Het gezin van Leendert Koster en Johanna de Winter ging wonen aan de Heijsche dijk 82a

Familie Leendert Koster en Johanna de Winter.
Maartje Koster geboren 20-07-1871 als dochter van Maarten Koster en Pietertje Voogt,
trouwde met Leendert Groeneveld, geboren 15-03-1862 op het Courzand als zoon van
Floris Johannis Groeneveld en Elisabeth Herweijer. Nadat de boerderij op het Courzand
verkocht, woonden zij vanaf 01-05-1895 op “ De Teunishof” aan de Rijsdijk in Rhoon.
In 1914 krijgt Maarten Leenderts Koster vergunning tot het plaatselijk ophogen van de
Heijsche dijk.
In de Heyschehaven hebben nog lang grote vaartuigen gelegen, zoals negen schouwen met
een lengte van 16 voeten (4,9 meter), die gebruikt werden door boutschieters, die in de
polders joegen op eenden, ganzen, snippen en pijlstaarteenden.

1920 – Leendert Lourens Bekker Eendenkooi Gorzenpolder (foto oudheidskamer Pernis).
Leendert Lourens Bekker woonde aan de Heijschedijk Zuidzijde nummer 244.
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Een andere boutschieters was Abraham Vermeer, hij was getrouwd met Maaike ’t Hart, het
gezin had 10 kinderen waarvan er 2 jong gestorven zijn.

De schouw van palingvisser Abraham Vermeer met zoon Frank (foto oudheidskamer Pernis).

Huis van Abraham Vermeer met zijn familie (foto Aad de Wolf).
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Verder lagen er arken en ook nog aken voor het vervoer van aardappelen.

Arken in de Heijsche haven (foto Jannie van den Ouden – de Bruin).
Gerrit Koster geboren14-08-1863 Charlois als zoon van Maarten Koster en Pietertje Voogt,
trouwde 25-06-1863 te Pernis met Wilhelmina Bekker, geboren 22-02-1867 Nieuwerkerk
a/d IJssel.
Arie Koster geboren 22-12-1874 Charlois eveneens zoon van Maarten Koster en Pietertje
Voogt trouwde 28-03-1900 te Pernis met Jacoba de Winter, dochter van Jan de Winter en
Jannetje Romeijn. Na het vroege overleiden van Jacoba hertrouwde Arie 26-04-1905 met
Jacoba de Winter, dochter van Pieter de Winter en Engelina Spruijt.
Zij woonden aan de Heijsche dijk 62a, waar Arie een eigen broodbakkerij had. Later zetten
zijn zoons de zaak voort tot 1955, toen verdween het bedrijf, samen met de buurtschap om
plaats te maken voor de Eemhaven.
Adrianus Koster geboren 28-09-1876 Charlois als zoon van Arie Koster en Maria Bijl,
trouwde 20-06-1901 te Pernis met Johanna Cornelia van der Pols, geboren 06-12-1876
Pernis als dochter van Jan van der Pols en Cornelia van Eijk.
Adrianus Koster was koopman van beroep. Hij woonde met zijn gezin aan de Heijsche dijk 9.
Jan Koster geboren 25-07-1903 Pernis als zoon van Adrianus Koster en Johanna Cornelia
van der Pols. Jan trouwde met Teuntje Kranenburg geboren 30-12-1906 Pernis als dochter
van Willem Kranenburg en Anna Huizer.
Jan Koster was Aardappelhandelaar en tuinder, en woonde met zijn gezin op de Heijsche dijk
98.
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ca. 1910 - Foto Heijsche dijk 1 – 3 en 5 (oude nummering) (foto oudheidskamer Pernis).
Vlnr. Anna Adriana Ketting, Adriaantje Aaltje Mastenbroek, Paulus Ketting, Willem Ketting,
Maarten Mastenbroek, Klaas Mastenbroek en Willem Noordzij (namen niet helemaal zeker).
Cornelis Mastenbroek geboren 31-10-1858 Charlois als zoon van Leendert Mastenbroek en
Lijntje Noordzij, trouwde 15-07-1886 te Charlois met Jaapje Koster geboren 23-08-1866
Charlois als dochter van Maarten Koster en Pietertje Voogt.
Cornelis Mastenbroek was landbouwer en melkboer van beroep en woonde met zijn gezin aan
de Heijsche dijk 3 (Oude nummering).
Marinus Ketting geboren 30-01-1859 Pernis als zoon van Jan Adrianus Marinusz Ketting en
Janna van der Star, trouwde 07-01-1891 te Pernis met Wilhelmina Noordzij geboren 07-061864 Pernis als dochter van Willem Aryaz Noordzij en Lena Paulusdr Pons.
Het kinderrijke gezin van 9 kinderen, waarvan er 2 jong stierven, woonde op de Heijsche dijk
5 (oude nummering).
Leendert Noordzij geboren 08-03-1861 Pernis als zoon van Willem Arys Noordzij en Lena
Paulusdr Pons, trouwde 06-09-1894 te Pernis met Adriaantje Trijntje Swaneveld geboren
10-03-1873 Hoogvliet als dochter van Jacob Swaneveld en Niesje Koster.
Het gezin bestond uit 3 kinderen, waarvan er 1 jong gestorven is. Het gezin woonde op de
Heijsche dijk 1 (oude nummering).
In 1884 werd op de zuidoost grens van buurtschap De Heij, aan de Groenendijk, Leendert van
der Stoep geboren en een jaar later zijn broer Jan. Beide zoons van Cornelis van der Stoep en
Jaapje Leentfaar, gingen later op de RDM werken. Cornelis en zijn vrouw bezochten de
diensten van Piet Camphuis in gebouw Elim, en later in de gelijknamige kerk op Heijplaat.
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De dochter van Floris Johannis Groeneveld, Adriana Maaike Groeneveld werd 12-09-1860
op het Courzand geboren, zij overleed 02-12 1918 aan de Spaanse griep. Adriana Maaike
trouwde op 16-12-1880 te Charlois met Jan Koster geboren 29-01-1861 op de Beneden
Heijschedijk als zoon van Leendert Dirksz Koster en Elisabeth van Eijk. Jan overleed 30-031935 te Pernis. Het gezin woonde eerst aan de Beneden Heijschedijk 329 en later aan de
Jachtdijk 18. (Vanaf ca. 1910 wordt de Heijschedijk aan elkaar geschreven in de
documenten).

Jan Koster.

Adriana Maaike Groeneveld.

Boerderij van Johannes Koster Jachtdijk18/ 6 later Jachtdijk 90 (foto oudheidskamer Pernis).
Na sloop van de boerderij verhuist Johannes Koster naar de Albrandswaardsedijk 40 in
Poortugaal.
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In de zomermaanden waren de aardbeienplukkers bij diverse tuinders aan het werk.

Ca. 1923 – Aardbeienplukkers (foto F. Visser).

1929 – Buurtkinderen op de Heij (foto oudheidskamer Pernis).
Pagina 74

Teunis Groeneveld, de zoon van Dingeman Groeneveld en Hermina van der Pas gingen op
een boerderij aan het eind van de Heijschedijk, dicht bij Pernis, wonen. Bij de boerderij
hoorde een koeienstal van 21 meter lang en 12 meter breed. De stal was in tweeën gedeeld,
een deel waar ’s nachts de koeien werden gestald en het andere dat diende voor de opslag van
het hooi.

1930 boerderij van Teun Groeneveld (foto oudheidskamer Pernis).
Nadat Floris Willem Groeneveld en Elisabeth Koster, de boerderij op het Courzand op hadden
moeten geven, gingen ze wonen op een prachtige boerderij die lag op de kruising van de
Jachtdijk en de Harsdijk. Naast de stee stond een groot wit hek, dat diende als afsluiting van
de Harsdijk, want die dijk was alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer.

Tekening van de Harsdijk (tekening Leen Molendijk).
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Aan de jachtdijk 61 woonde ook de familie F.J. Lodder

Jachtdijk 61 Schilderij H. Borel (Floor van de Kemp).

Deze foto is genomen op 15 juni 1932 toen het luchtschip De “Graff Zeppelin” boven
Vliegveld Waalhaven hing, op de foto midden boven de school (foto oudheidskamer Pernis).
In 1934 werd besloten om de Eemshaven te graven. De oorlog zorgde echter voor oponthoud,
pas eind 1946 werd daadwerkelijk begonnen met de aanleg Al werd de naam van de nieuwe
haven wel gelijk veranderd in Eemhaven. Om de eenvoudige reden dat zowel de Gemeente
Rotterdam als haar bevolking, na vijf jaar Duitse bezetting, geen haven wilde hebben met de
naam van een Duitse rivier.
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1935 - De Jachtdijk richting Heijplaat.
Maarten Mastenbroek geboren 06-10-1895 Pernis als zoon van Cornelis Mastenbroek en
Jaapje Koster, trouwde 30-03-1918 Pernis met Grietje Koster geboren 20-03-1897
Hoogvliet, als dochter van Hendrik Koster en Elisabeth Groeneveld.
Het gezin woonde eerst op de Heijschedijk 345, en verhuisde na het overleiden van Grietje in
1935 naar de Jachtdijk 120.

1935 - Heijschedijk (foto Jannie van den Ouden – de Bruin).
In een van de huisjes links bovenaan de trap op de dijk woonde o.a. Herman van Kampen en
Trijntje Ketting met hun enige kind Klaas van Kampen.
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Op de Heijschedijk woonde o.a. op nummer 128.4 de familie J. Boekholt. Zoon Marinus
maakte veel mooie tekeningen van de buurtschap De Heij. Iets verderop op nummer 128.7
woonde de familie J. Kerpel, daar naast op nummer 128.8 woonde de familie A. van Gijzelen
en op nummer 128.9 woonde de familie A. van Opstal.
Gerrit Koster en Wilhelmina Bekker woonde aan het eind van de 19e eeuw aan de
Heijschedijk 66, hun zoon Jan Koster trouwde met Maaike Vermeer, de dochter van Frank
Vermeer en Adriaantje Koster, zij hadden een groentezaak op De Heij. Na de sloop van de
Heijschedijk en de woningen op De Heij, zette hun zoon Gerrit de zaak voort op het
Zevenprovinciënplein, nu onder de naam “Koster en dochters”.

1938 – Neeltje Vermeer – van Herp, vrouw van Frank Vermeer (foto oudheidskamer Pernis).

Manufacturen winkel van Jan Koster (foto oudheidskamer Pernis).
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Er was een busverbinding via De Heij naar Heijplaat, tekening van de school uit 1940 door
M. Boekholt, ingekleurd F. Visser.

Familiefoto voor school genomen (foto F. Visser).
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Groenendijk huis van Mijnlief (foto oudheidskamer Pernis).

Huis van Arie van der Pols aan de Jachtdijk (foto oudheidskamer Pernis).
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Tijdens de oogsttijd hielpen de families elkaar. Samen kroop men bijvoorbeeld dagenlang
door het bietenland. En ook op het land van Hans (Johannes) Koster werden de aardappelen
gespit met de hulp van zijn broers Jan en Dingeman.

Johannes Koster.

Dingeman Koster.

Winkel van Ketting, mw. Ketting en mw. Mastenbroek (foto oudheidskamer Pernis).
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1940 - Het Waterschip (foto oudheidskamer Pernis).

De Heij (foto VWH).
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Korte beschrijving van vijandigheden tijdens de oorlog op De Heij:
Op 29 juni 1940 waren er luchtaanvallen op de Jachtdijk en de Heijschedijk
Op 2 juli 1940 vallen er 3 bommen op de Jachtdijk, die alleen glasschade veroorzaakten.
Op 15 oktober 1940 valt er een bom op de Heijschedijk.
Op 11 oktober 1941 luchtaanval op Heijschedijk 250.

Boven: (l-r) Frits van Haspel?; Wim Bijl; Jo van Hilten
Midden: Teunis Groeneveld; Jaap Meijer; Ron Groeneveld
Onder: Dingeman Groeneveld; Leen Bergwerff en Teun Rozendaal (foto Ron Groenendijk)
Gedurende de winter van 1942-’43 bouwden boer Teunis Groeneveld en zijn zoon Dingeman,
in het midden van de hooischuur een schuilplaats, die te bereiken was via een geheime ingang
in de koeienstal.
De schuilplaats was een toevluchtsoord voor leden van het verzet. (Zie ook Heijplaat in
oorlog, Heijplaat in vrede). Duitse soldaten kwamen regelmatig op de boerderij controleren,
door hun bajonetten diep in het hooi te steken.
Er werden wapens in de schuilplaats bewaard, die regelmatig door het verzet werden gebruikt.
In de vroege lente van 1943 stond er zelfs een afgeladen wagen met geweren, mitrailleurs,
bazooka’s en munitie, genoeg voor een legertje van 25 man.
Op 31 maart 1943 werd er een luchtaanval op de Gorzenpolder, de omgeving van de
Heijschedijk en de Werkhaven.
Aan het begin van de oorlog was Ron Groeneveld de tweede zoon van Teunis 16 jaar. Hij
wist aan de verplichte tewerkstelling in Duitse dienst te ontkomen, door de laatste 2,5 jaar van
de oorlog onder te duiken in de schuilplaats. Aan hem hebben we dit verhaal te danken.
Destijds, toen hij emigreerde, heeft hij zijn karabijn als aandenken meegenomen naar Canada.
In dat land bouwde hij ook een schaalmodel van de schuilplaats.
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Karabijn en Schaalmodel van de Schuilplaat (foto Ron Groeneveld).
Een van de onderduikers in de schuilplaats was Wim Bijl.

Wim Bijl aan het werk met mappen (foto Ron Groeneveld).
Doordat Wim Bijl tijdens de oorlog op “Vliegveld Waalhaven” werkte, dachten veel van zijn
vrienden, dat hij samenwerkte met de bezetters. In werkelijk verzamelde hij stiekem
informatie van de Duitse inlichtingendienst, om die vervolgens via de radio door te spelen
naar Engeland.
In januari 1943 werden zijn activiteiten door de Duitsers ontdekt en dook hij onder in de
schuilplaats. Daar zette hij zijn ondergrondse werk voort. Hij kreeg van diverse
verzetsgroepen kreeg hij de Duitse troepenverplaatsingen door, die hij net als voorheen weer
doorgaf aan Engeland.
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Winter 1944-1945 - schuur van Jan Ketting aan de Jachtdijk (foto oudheidskamer Pernis).

Links boerenstee Piet Hein de Munter, rechts huis van de familie Buitendijk
(foto oudheidskamer Pernis).
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Onder aan de Heijschedijk (foto familiearchief van der Stoep – Versluis).

Huis melkboer Rasser aan de Jachtdijk (foto oudheidskamer Pernis).
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Huisje van de familie van Gennip aan het koolaspad (foto oudheidskamer Pernis).

1946 - Heijschedijk ( foto familiearchief van der Stoep – Versluis).
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Ca. 1946 - De Heij (foto Jannie van den Ouden-de Bruin).

Heijschedijk gezien vanaf het Waterschip (tekening Leen Molendijk).
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Beneden onder de bomen heeft Frank Visser zijn jeugd doorgebracht bij oma Verheij.

1947 – Het Waterschip ruimte voor de varkens Oma Verheij (foto oudheidskamer Pernis).

1948 - Jan en Teun Groeneveld, boerderij aan de Harsdijk (foto oudheidskamer Pernis).
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1950 - Huisjes op de Heijschedijk (foto oudheidskamer Pernis).

Heijschedijk laag (foto oudheidskamer Pernis).
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Opspuiten van de Deijffelsepolder t.b.v. de aanleg van de Eemhaven, op de dijk staat Cees
Koert (foto oudheidskamer Pernis).

1952 - Het kappen van de bomen aan de Jachtdijk (foto Troost Pernis).
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Op 3 juni 1954 besluit de Raad der gemeente Rotterdam dat er aan de Waalhaven een nieuwe
elektrische centrale moet worden gebouwd, om aan de toenemende vraag naar energie te
kunnen voldoen. Op 4 augustus van datzelfde jaar werd de eerste paal geslagen.
Om de benodigde elektriciteit op te weken zou de centrale per jaar als brandstof 1,5 miljoen
ton kolen gaan verbruiken. Daar werd een grote overdekte opslag voor neergezet.
Voor het koelwatersysteem diende water uit de waalhaven ingenomen te worden, om na
gebruik weer geloosd te worden op de 2e Eemhaven, de latere Prins Johan Frisohaven.

De Machinehal met 3 turbogeneratoren (foto Herman Post).
Op pier 7, naast de inlaat van het koelwater, lag in die tijd een strandje waar gezwommen
werd. Het was ook de plek waar schippers van Rijnaken, bij laag water, de huid van hun
schepen teerden. Als jongelui van Heijplaat daar hadden gezwommen, zaten ze vaak onder de
teer en kregen daarom thuis op hun falie. Die teer kon namelijk alleen met boter worden
verwijderd.
Op 3 mei 1956 was een heugelijke dag voor de Volkstuinvereniging Heijplaat, het nieuwe
terrein aan de Waalhavenweg werd op feestelijke wijze opent.

1956 - Opening Volkstuincomplex (foto archief VTV Heijplaat).
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