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In dat zelfde jaar groef De Bonnie Chance, een baggermolen, zich een weg door de 

Deijffelbroeksedijk, nabij de monding van de Eemhaven ter hoogte van de nieuwe werf van 

Niehuis & Van den Berg. 

Ten behoeve van het koelwater van de GEB-centrale, werd in 1958 ook de Heijschedijk 

doorgegraven. Hetgeen gebeurde tijdens de aanleg van de 2
e
 Eemhaven. 

 

 
 

1958 - Doorgraven van Heijschedijk t.b.v. de Eemhaven (foto Oudheidskamer Pernis).  

 

Op 9 mei 1960 kreeg de NV Aanneembedrijf Oosterwijk de opdracht tot het leveren en 

verwerken van 275.000 m³ aanvullend zand. Dat zand moest gestort worden langs de centrale 

geul van de Eemhaven en langs de 2
e
 Eemhaven, voor een tarief van f 2,69½ per m³. 

 

 
 

1960 - Uitbreiding van de 2
e
 Eemhaven. (www.kustvaartforum.nl ). 
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Menig Heijplater ging tijdens de zomermaanden zwemmen, bij het strandje van Oosterwijk. 

Dat dankte haar naam aan de firma die het benodigde zand voor het nieuwe haventerrein per 

schuit aanvoerde. 

 

 
 

1960 - Strandje 2
e
 Eemhaven (foto familiearchief van der Stoep – Versluis). 

 

 

  
 

1961 - Graven van de Eemhaven (foto Troost Pernis). 
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In de koude winter van 1962 – 1963 verzamelde de leden van de jeugdbrandweer Heijplaat 

brood in voor de watervogels, dat ze uitstrooiden aan de Eemhaven. De vorst was die winter 

zo streng, dat zelfs die nieuwe haven dichtvroor. In diezelfde winter werd er op de wei aan de 

Eenhavenweg, achter de buizen en de zuurstoffabriek van Hoek Loos, geschaatst.  

 
 

1963 - IJsbaan Eemhavenweg (foto Jannie van den Ouden – de Bruin).  

 

Toen in 1963 al de huizen op de dijk en de polder ernaast waren gesloopt, stond daar alleen 

het oude winkeltje van Frank Vermeer nog, met daarin de slijterij van Lagendijk. De 

eigenaresse, mevrouw Lagendijk, zou later met haar zoon Kees verhuizen naar het Zeven 

Provinciënplein, waar zij hun drankhandel voortzetten. 

 

 
 

1963 - De Heijschedijk (familiearchief van der Stoep – Versluis). 

 

Rondom de locatie van het voormalige Waterschip, werd een dijk gelegd, waarbinnen 

opgespoten grond kwam.  
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In 1963 brak, na een droge zomer, die dijk door. De modder stroomde door het dorp, de 

straten waren bedekt met een vieze drab, om bij de Letostraat tot stilstand te komen. 

 

 
 

1963 modder vanwege de dijkdoorbraak (foto A. van Engelen). 

 

Ten behoeve van werknemers van de Roeiersvereniging Eendracht werden er huizen gebouwd 

aan de Elimstraat, hier komen o.a. de families Brusseé, Hartman, van de Pluijm te wonen.  

Ook voor het personeel van de GEB-centrale aan de Waalhaven komen er in de 

Deijffelsestraat woningen te staan. Families als die van M. Koole, J. Clements, J. Hendrikse, 

H.v.d. Mooren en J. Zaal vinden daar hun nieuwe onderdak. 

 

 

 

Kiesheidstraat (foto familiearchief van der Stoep – Versluis). 

 

Aan de Kiesheidstraat stonden al een aantal eengezinswoningen voor de werknemers van 

Hoek Loos. In die straat woonde op nummer 1, waar nu de familie H. Post woont, in de jaren 

60 de familie M. Laban, familie A. van Wilgen op nummer 2, familie H. Putten op nummer 3, 

familie Roeleven nummer 4 en familie Noordzij op nummer 5. 

Een andere straat waar werknemers van het  GEB waren gehuisvest, was de Boudewijn 

Hartslandstraat. Daar woonden in die tijd de families C.v.d.Leek, L. Hoine, Wouters, de Bruin 

en Koster. 
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Eind jaren 60 werden de voetbalvelden en de speeltuin aan de Rondolaan gesloten en 

gesloopt. De nieuwe thuisbasis voor SV RDM en het Noorse voetbalveld en Zeemanscentrum 

kwam aan de Bunschotenweg. De speeltuin verhuisde naar een plek aan de Eemhavenweg. 

 

 
 

1966 – De Heij gezien vanaf de GEB-Centrale (foto Herman Post ). 

 

 
 

1969 – start bouw zwembad Heijplaat (foto VWH). 

 

Op 15 augustus 1969 startte aan de Bunschotenweg, op de restanten van de oude 

Kiesheidmolen, de bouw van het nieuwe Zwembad Heijplaat. Volgens krantenberichten kon 

in het oude drijvende bad in de Werkhaven, niet langer gezwommen worden, vanwege de 

watervervuiling. 

In juni 1970 werd het openluchtbad Heijplaat officieel geopend door Wethouder R. Langerak, 

Op zijn startschot doken leerlingen van de twee Heijplaatse scholen het water in voor een 

estafettewedstrijd. De scholieren van “Het Zaathout” waren het snelst en ontvingen daarom de 

beker uit handen van de wethouder, waarvoor de Wijkraadsvoorzitter Ecco Smith, hem 

bedankte. 

Onder de aanwezigen was ook de directeur van de RDM, die het zwembad een klok schonk:  

“ zodat een ieder zou kunnen zien hoe laat het was”. 

 



Pagina 98

 

 
 

1970 - Juffrouw Vrooman en badmeester Leo Ketting (foto H. Vrooman). 

 

Het zwembad telde drie bassins. Een wedstrijdbad van 25 bij 18 meter met een diepte 

variërend tussen de 1 meter en de 3,25 meter, een kinderbad van 20 bij 14 meter en tussen de 

30 en 80 centimeter diep en een kleuterbad van 8 bij 11 meter waar het water niet hoger dan 

30 centimeter reikte. Rond de baden lag een grote speelweide. 

 

 
 

1970 - Opening van het zwembad, het wedstrijdbad (foto H. Vrooman). 
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1978 – Het elftal van Kadans (foto familiearchief van der Stoep – Versluis). 

 

De nieuwe voetbalvelden werden niet alleen gebruikt voor de wedstrijden en trainingen van 

de SV RDM, er worden ook schooltoernooien georganiseerd en desgevraagd kunnen andere 

verenigingen er terecht voor hun eventuele sportactiviteiten. Zo werd er op 27 mei 1978 een 

voetbalwedstrijd gespeeld tussen de twee jeugd sociëteiten die Heijplaat toen rijk was, t.w. 

Kadans, (onderdeel van het CJV/YMCA Heijplaat uit het Hervormde Jeugdgebouw) en 

sociëteit Quintin, (uit het Gereformeerde Jeugdgebouw). 

 

De wijkraad voor Heijplaat en de Wijkwelzijnsgroep van Heijplaat realiseerden samen op het 

terrein achter het zwembad Heijplaat een werklozenproject met de naam klussendienst 

Actief”. In het kader van datzelfde project startte Bart van Ooijen de “Stadsboerderij De 

Heij”, waar hij zelf als Stadsboer Bart dagelijks was te vinden. 

In de zomervakanties eind jaren 80 en begin jaren 90, werden op de boerderij, via het 

verenigingsoverleg, vakantieactiviteiten georganiseerd, waar de meeste verenigingen op het 

dorp aan meewerkten. 

De stadsboerderij veranderde van functie toen dhr. van Deursen er zijn paarden ging stallen, 

het werd toen een soort manege. 

 

 
 

1988 - Vakantiebesteding (foto familiearchief van der Stoep-Versluis). 

 

In 1966 werden er achter het zwembad schooltuintjes voor de kinderen van de lagere school 

aangelegd, maar het bestaan was van korte duur.  
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Op De Heij wordt in maart 1986 gestart met de bouw van nieuwe huizen: eengezinswoningen 

in de Guldeland- , Hoenderhoekstraat en een blok portiekwoningen in de Koedoodstraat. 

 

 
 

April 1986 – Bouw Guldelandstraat en Hoenderhoekstraat (foto VWH). 

 

 
 

Juli 1986 – Bouw Koedoodflat (foto VWH). 

 

 
 

1989 – Groenendijk (foto oudheidskamer Rhoon – Poortugaal). 
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1990 - Driesprong Groenedijk-Slotsedijk-Jachtdijk (foto oudheidskamer Rhoon – Poortugaal) 

 

Na het slopen van de laatste woningen aan de Groenendijk in 1990, werd met het afgraven 

van die dijk begonnen. Een actie die het begin van het einde van de Bouwdewijn 

Hartslandpolder inluidde. De Hilleweg en het laatste gedeelte van de Deijffelschepolder 

ondergingen het zelfde lot. Dat alles was nodig voor de aanleg van de A15 en de kantoren van 

de ECT, kortom de groei van de Rotterdamse haven. 

 

 
 

 2000 - A15 en kantoren van de ECT in de voormalige Deijffelschepolder. 



Pagina 102

 

De GEB-centrale aan de Waalhaven is tussen 2001 en 2003 gesloopt. 

 

 
 

April 2001 de pijpen zijn al gesloopt. (www.centraleinfo.net). 

 

Nadat het zwembad in Park De Heij in 2004 de poorten sloot, is het terrein voor verschillende 

doeleinden gebruikt. Maar in 2015, als alles volgens plan verloopt, zullen de vervallen 

opstallen gesloopt worden en komt de grond in gebruik van de kinderboerderij. Een instelling 

die gelukkig voor het dorp behouden is gebleven en is voortgezet als “Stichting 

Kinderboerderij De Heij”. Behalve aan dieren wordt daar ook onderdak geboden aan 

“Ruilpunt Heijplaat” en “De SOK” (Samen Op Kamp). Misschien verhuist “Fotoclub 

Dockyard” in de toekomst eveneens naar het adres aan de Oostbroekweg. 

 

International Seamen’s Center Heijplaat, ook in het Park De Heij gelegen is in 2010 gesloten, 

over de mogelijke nieuwe bestemming van het terrein en de gebouwen wordt nog steeds 

onderhandeld. 

 

 
 

 2010 - 1
e
 Eemhaven (foto www.Heijplaat.com).  
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13. Heijschehaven, het gemeenteterrein en de beneden Heijplaat. 

 

Op 16 maart 1643 werd er door de gemeente Rotterdam opdracht gegeven tot het aanleggen 

van kades (dijken) langs het laatste gedeelte van de Koedood, daar waar de Koedood 

uitmondde in de Merwe. Hierdoor ontstond de Heijschehaven. 

De kades aan beide zijden van de Heijsche haven werden de Schenckeldijck genoemd. De 

huidige Courzandseweg ligt op de plaats van de Schenkeldijck aan de oostelijke zijde van de 

Heijsche haven, op het Coursant aan de westkant was de Gorzenpolder. 

In de 19
e
 eeuw verzandde de haven, daarna fungeerde hij hoofdzakelijk als als ligplaats voor 

kleine arken van de boutschieters, die hun jachtterrein hadden in de Gorzenpolder. 

 

 
 

Zandplaat Heijplaat voor het Courzant rechts “Boven Heijplaat” links “Beneden Heijplaat”. 

 

In de jaren 20 van de vorige eeuw lagen er ook nog wat zeilboten.  

 

 
 

1938 - Huis van melkboer Lodder en rechts het huisje van Lena Koole aan de Heyschehaven 

(foto oudheidskamer Pernis). 

 

Door de toenemende groei van de Rotterdamse haven, ontstond behoefte aan meer ligplaatsen 

voor schepen en haventerreinen voor de overslag van de aangevoerde goederen. Dat was de 

aanleiding tot het graven van de Waalhaven, waarmee in 1906 werd begonnen. Als 

uitvalsbasis voor dit enorme project was een werkhaven nodig waar o.a. de matten voor de 

kades konden worden gevlochten en de nodig balken konden worden opgeslagen. Voor dat 

doel werd een gedeelte van de buitengorzen afgegraven, zo ontstond de Werkhaven met het 

Balkengat, die in openverbinding stond met de Heijschehaven.  
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Op het terrein werd een droogdok aangelegd waarin de kademuren voor de Waalhaven in de 

vorm van cassons werden gebouwd. Hierna werd de sluisdeur geopend en liep het dok vol 

met water waarna de cassons konden worden versleept naar de Waalhaven.  

 

 
 

1913- Bouwenvan kademuren Waalhaven in Droogdok Heijschehaven (foto P. v.d.Hoeven). 

 

De werkzaamheden voor de havenuitbreiding zorgde voor veel werkgelegenheid, ook voor 

niet Rotterdammers. Zo kwamen de baggeraars uit Sliedrecht en de griendwerkers en de 

mattenvlechters kwamen vooral uit Brabant. Onder deze mensen zat een aantal voorzaten van 

huidige Heijplaatbewoners.  

De werkers verbleven doordeweeks aan boord van de baggerschuiten en gingen op zaterdag 

na de arbeid naar huis, om maandagochtend vroeg weer terug te keren. Maar er waren ook 

werklieden die hun gezinnen hadden meegebracht en daarmee in een van de arken in de 

Heijsche haven woonden. 

 

Omstreeks 1920 werd Cornelis Pieter Visser, door de Gemeente Werken gevraagd om leiding 

te geven bij de bouw van de kademuren van de Waalhaven. Tevens zou hij toezicht moeten 

houden op een terrein op de Beneden Heijplaat dat de gemeente Rotterdam in 1914 ter 

beschikking stelde aan het rijk. 

Cornelis Pieter reisde iedere zondag vanuit Werkendam met de radarboot “ms. Fop Smit” 

naar Dordrecht. Vandaar ging zijn reis o.a. over de Dortschestraatweg via de Heijschehaven, 

naar het Balkengat te bereiken, waar hij de rest van de week in de directie-ark “de Schiedam” 

woonde.  

In die tijd hadden burgers stemplicht, die vervuld moest worden waar men stond 

ingeschreven. De Gemeente Rotterdam zag het dan ook als haar taak om er voor te zorgen dat 

C.P. Visser tijdens de verkiezingen in zijn woonplaats Werkendam naar de stembus kon. Er 

kwam speciaal voor hem, bij de Heijschehaven een rijtuig voorrijden, waarmee hij heen en 

weer naar het stemlokaal in Werkendam werd gebracht. 
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Schilderij (C.v.d. Berg) + Model ark “Schiedam” (foto familiearchief v.d. Stoep –Versluis). 

 

In de 19
e
 eeuw diende het eiland Tiengemeten als Quarantainegebied voor zowel de haven 

van Rotterdams als die van Hellevoetsluis. Door de bevolkingsgroei nam de vraag naar 

landbouwgrond toe en moest het quarantainecomplex daarvoor wijken. 

Onder druk van het rijk stelde de gemeente Rotterdam in 1914 het gemeente terrein op de 

Beneden-Heijplaat ter beschikking voor de bouw van een nieuwe quarantaine-inrichting. 

 

 
 

1914 – Op de achtergrond de Gorzenpolder en de Beneden Heijplaat (foto VWH). 

 

Ten behoeve van de bevolking van Heijplaat wordt er net na de 1
e
 wereldoorlog een zwembad 

gebouwd dat een plek kreeg in de Heijschehaven. 

Het kwam te liggen aan de Zuidpunt van de RDM en was te bereiken via de Heijplaatstraat. 

 

 
 

1920 - Zwemwedstrijden (foto oudheidskamer Pernis). 
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In 1924 overleed Cornelis Pieter Visser vrij plotseling. Zijn schoonzoon Govert Versluis nam 

vervolgens zijn werkzaamheden over. Ook hij ging aan boord van de directie-ark wonen, met 

dat verschil dat zijn hele gezin met hem mee verhuisde naar de “Schiedam” in het 

“Balkengat”.  

Govert hield toezicht op het opspuiten van de Gorzenpolder en was tevens pikeur op de 

bagger schepen in de Heijschehaven. 

 

 
 

Govert Versluis Gemeenteterrein (foto familiearchief van der Stoep – Versluis).  

 

Om op het gemeenteterrein te komen kon gebruik gemaakt worden van een trek-veerpontje, 

dat bemand werd door Abraham (Bram) Vermeer jr. Deze Bram, de zoon van een palingvisser 

en boutschieter, was grondwerker en werd later elektrisch lasser op de RDM. 

 

 
 

1925 - Trekpontje over de Heijschehaven (foto oudheidskamer Pernis). 
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1930 - De Heijschehaven ter hoogte van de huidige Kolk. 

 

Het blijft 10 jaar stil rond de nieuwbouw van de Quarantaine-inrichting, tot 1924 de 

Hoofdinspecteur der Volksgezondheid Dr.J.Th. Terburg, laat weten, dat Rotterdam nu maar 

eens haast moet gaan maken met de bouwplannen. 

Het getouwtrek tussen rijk en gemeente duurt tot 1927, dan heeft architect A. van der Steur 

van de Gemeentelijke Technische Dienst de opzet van het terrein op tekening gezet. De 

realisatie van het geheel zal nog eens 7 jaar in beslag nemen.  

 

 
 

9 mei 1933 Bok Bison (www.shipmotions.nl ). 

 

Op 9 mei 1933 werden er in de Heijschehaven twee sluisdeuren, bestemd voor de Zuidersluis 

van IJmuiden, te water gelaten. 
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Vier dagen later, op 13 mei, nam de gemeenteraad van Rotterdam een besluit dat wederom 

bedrijvigheid in en om die haven zou geven. Er werd die dag besloten dat er een nieuwe 

oeverbinding moest komen, ditmaal in de vorm van een tunnel. Voor de bouw daarvan zou 

een voor Nederland unieke methode worden toegepast, het werken met zinkstukken, 

zogenaamde caissons. Om die benodigde zinkstukken, negen in totaal, te kunnen fabriceren, 

werd het gemeenteterrein in gereedheid gebracht, de Heijschehaven werd uitgebaggerd en 

werden speciale droogdokken geconstrueerd. Negen jaar zat er tussen het raadsbesluit en de 

openstelling van de Maastunnel in 1942 tijdens de Duitse bezetting, zonder festiviteiten. 

 

 
 

Uitbaggeren van de Heijschehaven (foto oudheidskamer Pernis). 

 

Tot 1935 was er een brugverbinding met de volkstuintjes en de arkjes aan de andere zijde van 

de Heijschehaven. Die brug lag ongeveer ter hoogte van de Letostraat. 

 

 
 

Brug over de Heijschehaven (foto Aad de Wolf). 
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Uiteindelijk opende burgemeester van Rotterdam mr.P. Drooglever Fortuijn op 16 augustus 

1934 de nieuwe quarantaine-inrichting, 20 jaar na de sluiting van de inrichting op 

Tiengemeten. Deze feestelijke handeling werd verricht onder het toeziende oog van de 

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid prof. Dr.J.R.Slotemaker de Bruïne en de 

directeur-generaal der Volksgezondheid mr.Dr. L. Lietaert Peerbolte. 

 

 
 

1934 - Klasina de Waard Quarantaineweg (foto Frans Polak).  

 

 
 

Ontsmettingsruimte Quarantaine (foto geschiedenis van de ziekenhuizen Rotterdam). 
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In de zomer van 1935 werd er op het strandje in de Heijschehaven aan de Quarantaineweg 

veel gezwommen, vooral omdat dat daar kon in de uren dat het zwembad aan de 

Heijplaatstraat gesloten was. 

 

 
 

1935 - Strandje Heijschehaven (foto Frans Polak). 

 

Het zwembad verhuisde in 1936 naar de Heijschekade, toen de haven vergroot moest worden 

i.v.m. de uitbreiding van de RDM en de constructie van de dokken op het gemeeenteterrein. 

Hier werd op 15 juni 1937 begonnen met de bouw van de caissons voor de Maastunnel. 

 

 
 

1937 - Omgeving Heijplaat. 
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1938 – Luchtfoto van de Heijplaat en de Heij ( foto A. van Engelen).  

 

De laatste 2 jaar voor de Duitse bezetting werden ruim1700 joodse vluchtelingen afkomstig 

uit Duitsland opgevangen in de barakken van de Quarantaine-inrichting. Daaronder bevonden 

zich o.a. de vader en oom van minister Plassterk. 

 

Vanwege de oorlogsdreiging aan onze oostgrens, werden in 1938 veel jonge mannen 

opgeroepen voor herhalingsoefeningen van het Nederlandse leger. Zo werd ook sergeant 

Govert Ary Versluis, woon achtend op het gemeenteterrein, opgeroepen om zich te melden bij 

het 2-III-15R.I. te Scherpenzeel / Grebbelinie. 

 

 
 

G. Versluis, G.A. Versluis en A. M. Versluis-Visser (foto familiearchief v.d.Stoep-Versluis). 
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Op 10 mei 1940 breekt ook in Nederland de oorlog uit, met om 03.55 uur de eerste 

bombardementen op het vliegveld Waalhaven, gevolgd om 04.45 uur door de 2
e
 luchtaanval. 

Om 06.00 uur wordt een poging gedaan het luchtafweergeschut bij pier 7 te bombarderen, al 

de bommen misten hun doel. 

Vanaf 11.30 tot 22.30 uur neemt de Nederlandse luchtmacht samen met de RAF het vliegveld 

5 maal onder vuur. 

 

 
 

Vliegveld Waalhaven 10 mei 1940 (Wikepedia – Luftwaffe).  

 

Op 11 mei om 3.00 uur marcheren soldaten, gelegerd in de Grebbelinie, vanuit Scherpenzeel 

richting Broekerbrug en de Lambalgenbrug naar de kazematten en naar de voorposten, 

onderweg blazen ze de Pothbrug op. 

Van de Heinkels, die hen vanuit de lucht onder vuur nemen, kunnen ze er een aantal 

neerschieten. Op de Slaperdijk richten ze als wegversperring asperges op. 

In Rotterdam wordt op dat moment fel gevochten o.a. rond de Maasbruggen, waar de 

Nederlandse soldaten uitstekend tegenstand bieden tegen de Duitse valschermtroepen. 

 

Op de 1
e
 Pinksterdag 12 mei opent het Duitse leger bij Scherpenzeel de aanval met zware 

artilleriebeschietingen, maar zij ondervinden sterke tegenstand. 

Op 13 mei weten de Nederlandse troepen in Rotterdam de Duitse opmars tot staan te brengen. 

 

Op diezelfde 13
e
 mei starten de Duitsers een offensief bij Scherpenzeel, om 08.00 uur wordt 

er vanuit 76 vuurmonden een vernietigend vuur op het dorp en op de militaire voorposten. 

Een groot deel van Scherpenzeel wort daarbij in puin geschoten. 

Na 4 uur zware beschietingen zijn de Duitsers nog geen meter opgeschoten doordat de 

Nederlandse troepen fel tegenstand bieden. 

Om 12.30 uur begint een aanval waarbij de Duitse artillerie de Nederlandse stellingen 7 uur 

lang onder vuur neemt. Na de verovering van Scherpenzeel lopen de Duitsers vast op de 

hoofdweerstandsstrook van de Nederlandse artillerie. 

Om 19.30 uur krijgen de Nederlanders van hogerhand het commando om zich terug te 

trekken. 

Op 14 mei, krijgt de commandogroep van sergeant Govert Versluis de opdracht om de 

terugtocht te dekken bij de Broekerbrug in Scherpezeel. De order luidt stand te houden tot de 

laatste man tot 04.00 uur in de morgen. Ondanks het feit dat ze onder hevig granaat- en 

machinegeweervuur komen te liggen volgen Versluis en zijn mannen die order op.  
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Dekken van de terugtocht bij de Broekerbrug (www.ifitisnow.eu). 

 

Daarna trekken ook zij zich terug naar de Kromhout Kazerne in Utrecht, waarna zij als 

krijgsgevangenen worden afgevoerd naar Neubrandenburg. 

Een maand later keert Govert terug op Heijplaat en sluit zich korte tijd aan bij een 

Geuzengroep (=verzetsgroep) op Charlois. 

Ook hij kon niet aan de arbeidseinsatz ontkomen en werd te werk gesteld in Duitsland. 

Na de oorlog ontving Govert jr. voor zijn heldhaftig optreden bij de slag om de Grebbeberg 

een hoge militaire onderscheiding. 

 

Op 14 mei om 13.30 uur begon het bombardement op Rotterdam en dat 15 minuten zou 

duren. 

 

 
 

Brandend Rotterdam (Wikepedia – Luftwaffe). 
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De bouw van de Maastunnel ging na het uitbreken van de oorlog gewoon verder. 

De tunneldelen werden verplaatst. Vanuit de Heijschehaven werden de tunneldelen naar de 

Waalhaven versleept om tussen pier 6 en 7 te worden afgebouwd. 
 

 
 

Verslepen van het eerste tunneldeel vanuit de Waalhaven naar de zuidzijde van de tunnel. 

 

Op 3 oktober vallen er 8 bommen op het gebied rond de Heijschehaven, waardoor er schade 

ontstaat aan het spoorwegnet aldaar. 

Op 28 januari 1942 valt er een blindganger in de Heijschehaven. Gelukkigerwijs hadden de 

bewoners van de arken in het Balkengat, de familie Versluis en van Gennip zich al 

teruggetrokken in de schuilkelder op het naastgelegen gemeenteterrein.  

 

 
 

1940 - Ark van de familie van Gennip in het Balkengat (foto oudheidskamer Pernis). 
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1944 - Geertruida Versluis voor de schuilkelder (familiearchief van der Stoep – Versluis). 

 

In de oorlog was de Kriegsmarine o.a. gelegerd in de barakken op de Quarantaine. 

 

Op 11 oktober 1944 worden als represaille voor een vermeende aanslag, bij ’t Sluisje in 

Rhoon 7 mannen opgepakt en gefusilleerd. Ook wordt van 3 van hen de woningen 

platgebrand. Een van deze mannen is Jacob de Raadt. Zijn gezin krijgt na het drama een huis 

toegewezen aan de Quarantaine weg. 

 

 
 

1935 - Arken in de Heijschehaven (foto oudheidskamer Pernis). 
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Op 5 mei 1945 kwam een Duitse officier aan boord van de ark van de familie Versluis, en 

bracht de familie op de hoogte van de capitulatie van de Duitse opperbevelhebber Dönitz. 

 

Toen kort na de oorlog in Spijkenisse een Tyfusepidemie uitbrak, werden de patiënten voor 

behandeling overgebracht naar de Quarantaine-inrichting. 

Ook een aantal tuberculosepatiënten heeft er in 1946 gekuurd. 

Eind 1947 verhuisde het gezin van Govert Versluis Sr. van zijn ark naar de Quarantaineweg 9 

op het gemeenteterrein bij de bunkers. De taal veranderde en de sch verviel bij verschillende 

namen, zo ook bij de Heijschehaven, dit werd nu Heysehaven met een Griekse y. 

 

 
 

1948 - Baggerwerkzaamheden in de Heijschehaven (foto Aad de Wolf). 

 

De verhuizing had alles te maken met de ontwikkeling in en om de Heysehaven, die het 

gevolg waren van de groei van de RDM. Zo werd de doorgang aan de Heysekade in 1947 

gesloten, waardoor Werkhaven ontstond. De volgende fase was in 1948 het uitbaggeren van 

de haven tot een diepte van 23 meter. Uiteindelijk konden de dokken 9 en 10 naar de 

Heysehaven worden gesleept, daarmee was deze uitbreiding van de RDM voltooid. 

 

 
 

1949 vliegkamschip Hr. Ms. Karel Doorman in dok 8 (www.shipmotions.nl ). 
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In 1948 trouwden Cornelis van der Stoep en Geertruida Versluis, het bruiloftsfeest werd 

gegeven in de bunkers aan Quarantaineweg 9. Andere bewoners van de Quarantaine waren 

destijds de familie de Jong en nog een tweede familie Versluis (geen familie van elkaar). 

 

 
 

1948 - Trouwerij (foto familiearchief van der Stoep – Versluis). 

 

 
 

1953 - Wasdag bij de familie Versluis Quarantaineweg (foto oudheidskamer Pernis). 
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1960 – Talud van een bunker en het huisje van de familie van Horen (foto H. Albrecht). 

 

In 1949 werden er in de quarantaine-inrichting vanuit Nederlands- Indië gerepatrieerd 

militairen opgenomen, die met pokken waren besmet.  

Het schip dat hen vervoerde bleef voor de wal aan de boeien liggen, met de Quarantaine vlag 

in top. De repatrianten bleven aan boord, alleen de 2 patiënten en een inmiddels besmette 

verpleegster werden voor behandeling opgenomen in de Quarantaine-inrichting. 

De portier van de inrichting was dhr. van Horen, hij woonde in het huisje aan het water. 

 

Het zwembad Heijplaat was in de oorlog verplaatst van de Heijplaatstraat naar de Heysekade 

en na de oorlog vanuit de Heysehaven naar de Werkhaven. 

 

 
 

Ca. 1953 - Zwemwedstrijden (foto Aad de Wolf). 
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Groepsfoto van leden van de zwemclub Dockyard, opgericht in 1946 (foto Aad de Wolf). 

 

Op 14 december 1956 vond op de RDM de kiellegging plaats van het passagiersschip de 

ss Rotterdam. 

 

 
 

14-12-1956 - Kiellegging ss Rotterdam (www.shipmotions.nl). 



Pagina 120

 

Op 13 september 1958 werd de ss Rotterdam te watergelaten. Er kwamen duizenden mensen 

kijken, o.a. op de punt van het Quarantaine-terrein, hoe het vlaggenschip van de Holland 

America lijn de Nieuwe Maas in gleed. 

 

 
 

13-09-1958 - Tewaterlating ss Rotterdam ( www.shipmotions.nl ). 

 

Ook een jaar later bij de proefvaart van 20 augustus 1959 stonden de mensen op de kop van 

het quarantaine-terrein, dit keer om het schip uit te zwaaien. De ss Rotterdam bood plaats aan 

1050 passagiers en 776 bemanningsleden. 

 

 
 

20-08-1959 - De proefvaart van de ss Rotterdam ( www.gahetna.nl ). 
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Op 25 februari 1961 hield de vrijwillige brandweer Heijplaat aan het eind van de 

Eemhavenweg een oefening bij de firma Hensen. Voor die gelegenheid was ook de beroemde 

Arend Fox uitgerukt. 

 

 
 

25-02-1961 - Jaap Dorst voor de K9 en de Arend Fox (foto Piet Scherpenisse). 

 

Tijdens de winter van 1962-1963 werd getracht om de werkhaven ijsvrij te maken, door o.a. 

de Dockyard V in te zetten. Helaas werd bie die actie het zwembad op een dusdanige manier 

geraakt dat het zonk. Het zwembad bleek niet meer te repareren, en de haven zelf was te 

vervuild om in open water te zwemmen. 

  

 
 

1963  - Gezonken zwembad (foto Aad de Wolf). 
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Op 22 november 1963 voeren op de Nieuwe Maas net voor de Quarantaine twee schepen op 

elkaar. Daarbij liep een kustvaarder zoveel averij op, dat hij zonk. Uit het schip kwamen 

allerlei spullen naar boven drijven, waar onder veel blikjes met houdbare melk, die op het 

strand aanspoelden. Als echte strandjutters gingen de jongelui van Heijplaat de blikjes en 

andere aangespoelde dingen rapen gingen de blikjes rapen om die mee naar huis te nemen. De 

politie kwam daar echter snel achter en de buit moest weer worden ingeleverd. 

 

 
 

22-11-1963 – Aanvaring op de Nieuwe Maas voor de Quarantaine ( www.shipmotions.nl ). 

 

Vanaf 1953 – 1981 was er op de Quarantaine een afdeling van het Deltaziekenhuis, met 

bejaarde psychiatrische patiënten en een aantal verslaafden. 

 

 
 

1969 - Zuster van der Stoep (foto familiearchief van der Stoep-Versluis). 
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De jeugdvereniging CJV/ YMCA Heijplaat vierde in de jaren 70 gezamenlijke het kersfeest 

met de patiënten van het Delta ziekenhuis die op de Quarantaine verbleven. 

 

 
 

1981 - Zusterhuis (foto familiearchief van der Stoep-Versluis). 

 

Vanaf 1980 wonen en werken er op het oostelijk gedeelte van het Quarantaineterrein beeldend 

kunstenaars, musici en toneelmakers. Het westelijk gedeelte daarentegen is ten behoeve van 

uitbreiding van het bedrijventerrein, met bruut geweld gesloopt. 

Nadat in 1979 de jongeren sociëteiten “Kadans” en “Quintin” moesten stoppen met hun 

activiteiten, was er voor de jeugd geen plek meer waar iets georganiseerd kon worden. 

Na wat gesprekken met dhr. Bareman, de toezichthouder van de Quarantaine, mochten er in 

het oude zusterhuis een aantal feesten worden gegeven.  

 

 
 

5 september 1981  - Feestje van (foto familiearchief van der Stoep-Versluis). 


