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1987 - Strandje Quarantaine (foto A. van Engelen). 

 

 
 

Strandje met Personeelswoning van de Quarantaine ( www.panoramio.com A.M. van Waart). 

 

De gebouwen die nu nog resteren van de voormalige Quarantaine-inrichting zijn in 2010 tot 

rijksmonument verklaard, te weten: portiersloge; ontsmettingsgebouw; keukengebouw; 

zusterhuis; beambtenwoning en de isolatiebarak. 
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Aan het eind van de Quarantaineweg zijn tegenwoordig de bedrijven Volker Staal en 

Funderingen en Anker en Kettingen bedrijf Wortelboer gevestigd. 

 

 
 

2010 – Luchtfoto Quarantaineweg (foto Volker Staal en Funderingen). 

 

In januari 2014 werden de bomen op het terrein op het nippertje gered van de kap. 

Voor de toekomst wil het Havenbedrijf met de huidige bewoners en gebruikers van het 

Quarantaineterrein is er een IP Quarantaine ( inrichtingsplan) opgesteld. 

Aan de Eemhavenweg en de Heysehaven is ook de Hobbygarage “RODAC” gevestigd. Elk 

lid van die club kan daar aan hun auto’s sleutelen. 

 

 
 

Hobbygarage “RODAC” (foto A. van Engelen). 
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De Heysehaven is inmiddels veranderd in een haven voor binnenvaarttankers. Maar binnen 

niet al te lange tijd komen er weer grote kraanschepen te liggen aan de vernieuwde kade en 

verrijst er in opdracht van de fa. Condor een gigantische loods. 

 

 
 

De Matador, Kraanschip van Bonn & Mees (foto familiearchief van der Stoep – Versluis). 

 

 
 

Impressie van de Condorloods en ontsluitingsweg (www.Groupalive.com ). 
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14. Tocht door de historie van de RDM en Heijplaat. 

  

De geschiedenis van de RDM en Heijplaat begint op 14 februari 1899, als er door P. 

Langerveld en A. Prins voor ruim f 44.000,00 ( € 20.000,00) 4,5 hectare grond verkocht op 

het gors de Boven-Heijplaat. 

De koper is Ir. M.G. de Gelder, directeur van scheepswerf “De Maas” op Schoonderloo. 

Samen met zijn vader Ir. A.J. de Gelder, oud-hoofdingenieur van de Indische Waterstaat, 

komt hij in het najaar van 1901 tot het ontwerp van een te graven dokhaven. 

 

 
 

Ir. M.G. de Gelder 1
e
 directeur der Rotterdamsche Droogdokmaatschappij NV. 

 

De gekochte zandplaat lag op laagwater niveau en moest zo’n 4 meter worden opgehoogd. 

Dat werd met minimale middelen en kosten gerealiseerd, door simpelweg de grond die vrij 

kwam bij het graven van de dokhaven te benutten. 

Op 23 januari 1902 werd de Rotterdamsche Droogdokmaatschappij NV opgericht, die weldra 

werkgelegenheid zou bieden aan wel 300 man. 

 

 
 

Ingekleurde foto RDM ( www.shipmotions.nl). 
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De mensen begonnen allereerst met de bouw van een sleepboot voor het eigen bedrijf. Het 1
e
 

schip dat bij de RDM van de helling kwam, met bouwnummer 1, was de Dockyard I.  

 

 
 

Dockyard I ( www.shipmotions.nl ). 

 

Op 13 juli 1903 arriveerde het eerste droogdok vanuit Schotland, dat in de nieuwe dokhaven 

kwam te liggen. Het repareren van schepen gelegen in het dok werd daarmee een stuk 

makkelijker dan voorheen. 

 

 
 

1903 - RDM werf (www.shipmotions.nl ). 
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Er werd een helling gebouwd, daarop werd in 1906 de kiel gelegd van bouwnummer 4, het 

vrachtschip Alwina. 

 

 
 

1906 – Timmerwerkplaats ( www.shipmotions.nl ). 

 

In 1906 ontsproot bij directeur de Gelder het idee om in de buurt van de werf woningen voor 

zijn arbeiders te bouwen. In geval van een spoedreparatie zou het personeel dan snel op de 

werf kunnen zijn. En ze hoefden niet ver te reizen om op hun werk te komen. 

In 1906 woonde in de huizen naast de werf aan de Heijschedijk 355/1 James Crighton 

Ingineur op de RDM en op Heijschedijk 355/2, C.van den Berg machinist en P. van der Vlies 

dokknecht op de RDM. 

 

 
 

1906 – Huizen Heijschedijk later Heijplaatstraat gedeelte. 
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1911 - RDM kantoorgebouw van de loonadministratie ( www.shipmotions.nl ). 

 

Na lang onderhandelen met de gemeentelijke diensten werd in het najaar van 1913 het sein op 

groen gezet en kon er een architect worden aangezocht om de woningen voor de werknemers 

van de RDM te ontwerpen. De keuze viel op Herman A.J Baanders, een gerenommeerd 

architect, die sterk beïnvloed was door de Amsterdamse school, o.a. het Amsterdams Lyceum 

is een ontwerp van hem. De eerste fase van het te bouwen Tuindorp Heijplaat zette hij tussen 

1912 tot 1921 op papier. Vervolgens werd op 14 mei 1914 in opdracht van directeur Ir. M.G. 

de Gelder de bouwmaatschappij Heijplaat opgericht. Die zou de opdracht geven aan 

aanneembedrijf H. Voormolen om het dorp te bouwen. De huizen volgens de plannen van 

H.A.J. Baanders en de tuinen naar het ontwerp van tuinarchitect A.F. Tersteeg.  

 

Ir. Herman Ambrosius Jan Baanders werd geboren op 13 februari 1876 in Amsterdam, waar 

hij op 27 mei 1953 overleed. Net als zijn vader, architect Herman Hendrik Baanders studeerde 

Herman jr. aan de Industrieschool van de Maatschappij van den Werkenden Stand in 

Amsterdam. Na zijn afstuderen werkte hij niet alleen voor zijn vaders bureau, maar ook voor 

dat van de beroemde architect Piere Cuypers, o.a. architect van het Rijksmuseum en het 

Amsterdamse Centraal Station. 

 

Na het overleiden van Baanders Sr. werd het architectenbureau door zijn zoons voortgezet 

onder de naam “architectenbureau H.A.J. Baanders en J. Baanders. Herman jr. had de leiding 

over het bedrijf, terwijl zijn broer Jan de uitvoerende taak voor zijn rekening nam. Zij werden 

daarin bijgestaan door de vriend van Jan, die tekenaar en opzichter bij het bedrijf was, Michel 

de Klerk. 

 
 

Michel de Kerk en Jan Baanders (www.hetschip.nl ). 
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De eerste bouwfase omvatte 259 panden met daarin 295 woningen voor arbeiders en 12 voor 

het kantoorpersoneel. 

De wekelijkse huur voor de arbeiderswoningen varieerden in 1915 van f 3,00 (€ 1,36) tot f 

4,51 ( € 2,05), afhankelijk van het type woningen. De bouwprijs van de arbeiderswoningen 

lag tussen f 2330,00 (€ 1050,00) en f 2660,00 (€ 1200,00) per woning. 

We beginnen onze wandeling aan de Oostzijde van het dorp in de Heijplaatstraat waar de 

bouw van de directeurswoningen startte. 

 

 
 

1913 – Start bouw Heijplaat (foto stadsarchief Amsterdam/architectenbureau Baanders). 

 

 
 

1914 - Directiewoningent.(foto stadsarchief Amsterdam/Architectenbureau Baanders). 
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Tegenover de directiewoningen was het schaftlokaal van het RDM-personeel, dat inmiddels 

op de nominatie staat om als Rijksmonument erkend te worden. Het lokaal bood plaats aan 

600 personen en werd in 1913 – 1914 gerealiseerd eveneens naar ontwerp van Ir. Baanders. 

Het gebouw is door renovatie gered voor de toekomst en wordt op dit moment uitgebaat onder 

de toepasselijke naam “Dokkaffee”. 

Daarnaast bevond zicht toen de woning van de terrein-chef, meneer van Dam.  

 

 
 

1915 - Schaftlokaal aan de Heijplaatstraat.  

 

We lopen de Heijplaatstraat door richting Heijschehaven en passeren de spoorlijn die i.v.m. 

alle bouwwerkzaamheden werd aangelegd en komen zo op het Vestaplein. 

 

 
 

1913 - Bouw Heijplaatstraat (foto A. van Engelen). 
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Voor de arbeiders kwamen weliswaar goede woningen, maar alleen werk en een goed dak 

boven je hoofd, was niet voldoende, besefte de directie van de RDM, er moest ook vertier zijn 

voor de werknemers. Daarom was al in de plannen van de eerste bouwfase een 

verenigingsgebouw opgenomen. En plek waar bewoners niet alleen bij elkaar konden komen 

voor activiteiten, maar ook voor hun geloofsbeleving.  

Op 18 november 1914 werd op wat het Vestaplein zou gaan heten, een gedenksteen onthuld. 

De plaquette was aangebracht aan het verenigingsgebouw ter nagedachtenis aan de eerste 

steenlegging van het door de Rotterdamsche Droogdokmaatschappij NV gestichte Tuindorp 

Heijplaat. 

 

 
 

18-10-1914 - Onthulling 1
e
 steen Vestaplein (foto A. van Engelen). 

 

 
 

18-10-1914 – Onthulling 1
e
 steen Vestaplein (foto A. van Engelen). 
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Bij gemeentebesluit van 27 november 1914 werden de volgende straatnamen voor het 

Tuindorp Heijplaat vastgesteld: Alcorstraat, Alwinastraat, Bisonstraat, Courzandscheweg, 

Letostraat, Mijdrechtstraat, Rondolaan, Rondoplein, Turbiniastraat, Vestaplein en de 

Vestastraat.  

In de loop der tijd bood het verenigingsgebouw onderdak aan een zeer gemêleerd gezelschep. 

Zo hield bijvoorbeeld vanaf 1925 de Hersteld Apostolische Gemeente er haar diensten, maar 

werden er in dezelfde periode ook feesten gegeven. Na W.O. 2 gebruikte de padvinderij het 

als clubhuis en was het in de jaren 70/80 de opslag van de “Bouwmaatschappij Heijplaat”. De 

1
e
 renovatie fase betekende het einde van het verenigingsgebouw, het werd een woonhuis. De 

eerste die het betrok was Hans Ober en inmiddels woont de familie P. Blokdijk er al jaren.  

 

 
 

1932 – feest in het verenigingsgebouw Vestaplein (foto familiearchief v.d. Stoep –Versluis). 

 

Op nummer 6 woonde de familie ter Wolde.  

Om in aanmerking te komen voor een woning op Tuindorp Heijplaat moest een werknemer 

niet alleen in vaste dienst zijn van de RDM zijn, hij moest ook een aantal jaren getrouwd zijn. 

Leendert van der Stoep voldeed aan die eisen en mocht zich met zijn gezin in augustus 1918 

op Vestaplein 10 vestigen. Tot aan zijn pensionering in 1948 zou hij daar blijven wonen, toen 

moest hij plaats maken voor de volgende werknemer. Leendert was in zijn werkzame jaren 

voorman sjouwer van beroep. Ook was hij vanaf de recessie in de jaren 30 en de oorlog koster 

van de Elimkerk.  

 

 
 

1916 – Het warenhuis en de winkel van W van Gils (foto A. van Engelen). 
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In het midden van het Vestaplein verrees het warenhuis, een winkelcombinatie, waar o.a. de 

kruidenierswinkel van W. van Gils en tot in de jaren 60 de kleding en stoffenzaak van 

Biesheuvel waren gevestigd. 

Toen begin zestiger jaren er een nieuw winkelcentrum op het Zeven Provinciënplein kwam, 

verhuisde de stoffenzaak van Biesheuvel daar naar toe. 

Na de renovatie in de jaren ’80, het tuindorp was inmiddels bezit van woningstichting “Onze 

woning”, waar destijds mevrouw de Jong werkte. Het wijkkantoor verdween weer en in de 

bedrijfsruimte bevindt zich momenteel een uitzendbureau.  

 

 
 

1925 - Warenhuis op het Vestaplein. 

 

In de jaren 50 kwam de familie Hiele nummer 20 te wonen. Zoon Joop Hiele zou later keeper 

bij Feyenoord worden en wel van 1977 tot 1990. Tegenwoordig is hij trainer bij ADO Den 

Haag.  

 

 
 

Joop Hiele rechts met snor (www.Gahetna.nl ). 
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De familie Blokdijk woonde in de jaren 60 op nummer 17, op nummer 14a woonde het gezin 

van kraandrijver W. van Beek en op nummer14 de familie v.d. Adel 

Op nr. 16 huisde A. van Pelt, smid en plaatwerker van beroep. Vanaf de oprichting in 1947 tot 

1956 was hij voorzitter van de Volkstuin Vereniging Heijplaat. 

 

 
 

1970 Volkstuincomplex Waalhavenweg (foto A. van Engelen). 

 

Van de bewoners op nummer 18, familie A.Visser verdiende de heer des huizes de kost als 

koperslager. Er naast op 18A woonde C.J. de Boer en op 20 de familie A. den Broeder in de 

jaren 50. 

We gaan linksaf de Mijdrechtstraat in. Van het gezin op de hoek, de familie G. Hiele, Gerrit 

een grote hobby, hij was duivenmelker. Zijn duiven deden mee aan wedstrijdvliegen. Verder 

was Gerrit vaak te vinden op de speeltuin aan de Rondolaan bij dhr. Kees van Kapellen. 

We lopen verder, aan de rechterkant is de fietsenwinkel van Ecco Smit, met achter het 

woonhuis de grote werkplaats, met beneden en boven was de fietsenstalling voor het 

personeel van de RDM. Achter de fietsenstalling was een laantje, dat uitkwam op de 

achtertuin van Vestastraat 10, waar kippen in een ren liepen. Die dieren voerden we vaak 

blaadjes van de ligusterheg. 

 

 
1916 – deel van de bouwtekening van de fietsenstalling. (VWH) 
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De fietsenstalling die dateerde van 1916 bood plaats aan 352 fietsen. 

 

 
 

1946 – Fietsenstalling (foto A. van Engelen). 

 

Ecco Smit was jarenlang lid van de Wijkraad van Heijplaat, en mocht in die hoedanigheid 

ieder jaar Sint Nicolaas op het dorp welkom heten op het Rondoplein. 

 

 
 

Wijkraad voor Heijplaat (foto VWH). 
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Heijplaat had in 1947 de primeur van Rotterdam: de eerste wijkraad van de stad. Het werd 

niet de langst bestaande. Die eer kwam die van Pernis toe, want die ging na 1990 nog verder 

als Wijkraad Plus. 

We vervolgen de wandeling. Met de renovatie in de jaren 80 verdween de fietsenstalling en 

werd de winkel van Smit een woonhuis, waar mevrouw Noels kwam te wonen. 

Op de hoek op nummer 41a woonde tot in de jaren 60 de familie J. den Otter, de heer den 

Otter was de stoker van de kachels van de Christelijke Bewaarschool (kleuterschool) en de 

school voor Nationaal Christelijke Lager Onderwijs De Rank. Nu woont K. Verbaas er met 

zijn gezin. Kees heeft in het bestuur van de jongeren sociëteit De Kolk gezeten en is al jaren 

lid van voetbalvereniging SV RDM. 

 

 
 

Ca. 1990 – RDM 1 (foto A. van Engelen). 

 

Ook Jacquelien Verbaas-Reker heeft veel vrijwilligerswerk gedaan in De Kolk. Bovendien is 

ze al heel lang lid van turnvereniging “Willen Is Kunnen”. 

 

 
 

1982 – Turnvereniging “Willen is kunnen” (foto Wil Mangelsdorf). 
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We steken de Alwinastraat over en lopen de Mijdrechtstraat verder uit. Vanaf 1955 woonde 

op de hoek op nummer 10 de familie Huizing. Er naast op nummer 8 woonde in de jaren 50 

en 60 Dirk Barth met vrouw en kinderen. Dirk was kapitein op de Dockyard VII en later 

walkapitein. Hij was jaren lid van het zangkoor Euphonia.  

 

 
 

1963 – Waalhaven Dockyard VIII en Dockyard VII ( www.shipmotions.nl ). 

 

Zoon Jan was lid van Muziekvereniging Dockyard en eveneens van zangkoor Euphonia. De 

jongere kinderen Barth gingen naar de activiteiten van de GJO (Gereformeerde Jongeren 

Organisatie). 

Na de familie Bart betrok Piet Opmeer en zijn gezin nr. 8. Opmeer Sr. was jaren één van de 

organisten van de Julianakerk. Zijn zoon Peter is de tambour-maître van Muziekvereniging 

“Dockyard” en was in 1993 secretaris van de beheercommissie van het Wijkcentrum 

Heijplaat. 

Net als Tuindorp Heijplaat viert Muziekvereniging Dockyard dit jaar ook haar 100-jarig 

bestaan. Bijna ieder jaar verleende “Dockyard haar medewerking aan de herdenkingen der 

gevallenen die gehouden werden in Courzand, de Hervormde kerk en vervolgens bij het 

monument in het Huismanplantsoen. 

 

 
  

2010 – Herdenking der gevallenen (foto muziekvereniging Dockyard). 
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In de Mijdrechtstraat op nr. 6 en 4 woonden de families Moret en Van Gelder naast elkaar. 

Schuin aan de overkant op nr. 15 was de woning van de familie C. Bothoorn, hij was 

koperslager van beroep. Naast het laantje woonde de families P. v.d. Meer, hij was gedurende 

de jaren 60 koster van de Elimkerk. Naast hen woonde de familie Koole. Dhr. Koole zat in de 

leiding van de GJO en ging meestal mee naar de zomerkampen van de organisatie, die 

gehouden werden in Burgh-Haamstede.  

 

 
 

1967 – GJO-kamp Burg-Haamstede (foto familie archief van der Stoep – Versluis). 

 

Zo’n 60 jaar geleden woonde op nummer 5 de familie D.P. van Hilten, die werd opgevolgd in 

de jaren 60 door de familie van Wingerden. 

 

 
 

Bakker Jan van Gelder Mijdrechtstraat (foto Jannie van den Ouden – de Bruin). 
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Voor de oorlog woonde op nummer 3 de familie Jan van der Stoep. Jan was een druk baasje: 

bestuurslid van de Christelijke zangvereniging “Solo Deo Gloria”; lid van de commissie tot 

stichting van de Hervormde Kerk op Tuindorp Heijplaat en bestuurslid van de Vereniging 

voor Lager Onderwijs op Gereformeerde Grondslag. 

Op 12 september 1929 kwam hij samen met J.van Schayk, J. Hardebol, L.M. van Pelt, J.M. 

Gelok, J. Vuijk, P. de Haan en M. van Beuren, allen werknemers van de RDM, om bij een 

brand die was ontstaan tijdens reparatiewerkzaamheden aan de Engelse Tanker “Vimeira”. 

Verder lieten daarbij nog 2 bemanningsleden het leven en vielen er 10 gewonden.  

 

 
 

12-09-1929 – brand op ms. Vimeira (www.shipmotions.nl ). 

 

Op nummer 1 woonde in de jaren 50 tot 70 de familie Hofstede. Nu woont Herman den Turk 

er met zijn gezin. Herman zat vanaf 1981 tot 1989 in het bestuur van “De Kolk”, en maakte in 

de jaren 90 deel uit van de Beheercommissie van het Wijkcentrum Heijplaat. Nu is hij 

vrijwilliger bij de GJO-SOK en bestuurslid van de Volkstuinvereniging Heijplaat.  

 

 
 

1914 - De boeg van de ss. Mijdrecht op de RDM Werf ( www.shipmotions.nl ). 
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De Mijdrechstraat dankt haar naam aan de tanker, die in opdracht van Stoomvaart 

Maatschappij De Maas, gebouwd werd bij de RDM onder bouwnummer 33. 

Het schip is op 28 mei 1941 na een Duitse luchtaanval voor de kust van Sollum (Libië) 

gezonken. 

We lopen recht door en komen op de Rondolaan, nu Baandersstraat geheten. De laatste twee 

huizen van de Rondolaan moesten worden afgebroken om plaats te maken voor het nieuwe 

hoofdkantoor van de RDM. In het overgebleven pand woonde de familie Albert en Nies 

Veldhuis van 1956 tot 2014, met hun buurtjes de familie van Dam. Nies deed veel 

vrijwilligerswerk, zo zat zij diverse keren in de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk en in 

de latere SOW (Samen op Weg) gemeente Heijplaat. Meer dan 40 jaar maakte zij deel uit van 

het bestuur of gaf zij leiding aan de GJO (nu GJO-SOK). En vanaf de oprichting van de 

Culturele Commissie Heijplaat vervulde zij daarin tot aan haar overlijden, de functie van 

secretaris. Albert en Nies waren beiden, van 1956 tot het einde, lid van het zangkoor 

“Eufonie” en de daaraan gelieerde toneelgroep. 

 

 
 

Uitvoering van de toneelgroep in gebouw Courzand (foto familiearchief v.d.Stoep – Versluis). 

 

 
 

1925 -  Rondolaan nu Baandersstraat. 
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1915 - Begin van de bebouwing, links de Rondolaan en rechts de Heijplaatstraat. 

 

Na de Rondolaan lopen we in oostelijke richting en gaan naar links het plantsoen in, het 

rosarium. Deze rozentuin aan de Heijplaatweg en Heijplaatstraat is aangelegd voor de 

werknemers van de RDM en de bewoners van het dorp. 

 

De Heijplaatweg en de Heijplaatstraat, het laat zich raden, zijn vernoemd naar de gorzenplaat 

waarop de RDM is gebouwd. 

 

 
 

1915 – Rosarium.  

 

We vervolgen onze tocht en komen na het rosarium bij het transformatorgebouw, waarbij we 

voor het einde van de Heijplaatweg het café van de familie Van der Pijl passeren. Hier werden 

vaak door onderaannemers de salarissen aan losse arbeiders uitbetaald, dat door sommigen 

van hen ter plekke weer werd omgezet in drank. 
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1946 – café familie v.d. Pijl aan de Heijplaatweg (foto Henny Albrecht).  

 

We lopen verder en passeren het gebouw van de Koninklijke Roeiers vereniging Eendracht, 

opgericht op 1 mei 1895. De Roeiers, varend op speciale schepen, assisteren binnenkomende 

schepen met het aanmeren aan de kade, of het vastleggen aan de boeien. 

Het torengebouw heeft ook een grote architectonische waarde.  

 

 
  

2013 – Sleepboothaven (foto A. van Engelen). 

 

Lopend langs Roeiers Vereniging de Eendracht, kortweg de Roeiers genoemd, komen we 

langs een waterpomp (kraan). Rechts staat de wachtruimte voor de ” HEEN en WEER” het 

zgn. veerbootje tussen Heijplaat, Sluisjesdijk en Schiemond. Bij het aangrenzende stalletje 

zijn niet alleen lekkere zure bommen te koop, maar ook ballen gehakt, centendrop e.d. Rechts 

kan je de straat in, aan het einde staat het zeemanskerkje. In de gebouwen voor het 

zeemanskerkje is de locatie van de Roeiersvereniging Eendracht op de Heijplaat begonnen. 
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In de beginjaren van “Roeiersvereniging Eendracht” op Heijplaat. 

 

We lopen weer terug en zien net het veerpoontje de “Heen en weer” aankomen. 

 

 

 
 

Heen en weer. 

 

We lopen weer terug langs de steigers van het veerbootje en passeren vervolgens de oude 

sleepboothaven, de gebouwen van de RVE en de Oostpoort en belanden weer in de 

Heijplaatstraat. 

Waar ooit het rosarium geurde bevindt zich nu een troosteloze parkeerplaats. 

Momenteel worden de magazijnen van de RDM aan de noordzijde van de Heijplaatstraat 

gerenoveerd en gemoderniseerd en komt er tevens een nieuwe toegang tot het RDM terrein. 
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De 2 grote villa’s van de directieleden, werden in 1965 gesloopt. Als jongens van 10 jaar 

klommen we over de tuinmuur heen en gingen de woning binnen door de tuindeuren waarvan 

de ruiten al gesneuveld waren. Het waren schitterende huizen. 

. 

 
 

1916 – Heijplaatstraat (foto VWH). 

 

 
 

1965 – bouwrijp maken voor de bouw van het nieuwe RDM kantoor (foto VWH). 
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Bezetting RDM kantoor (foto A. van Engelen). 

 

We lopen verder de straat in, en komen bij de eerste zijstraat van de Heijplaatstraat, de 

Bisonstraat. Hier staat een blok type A woningen, door architect Baanders ontworpen voor de 

gewone werkman van de RDM. 

In de Bisonstraat hebben onder meer de volgende families gewoond, Vermeer, K. v. Kampen, 

den Turk en J. Lening, In de jaren 20 woonden hier Matthijs Noordzij, die opklom van 

werkman tot ijzerwerkersbaas en scheepstimmerman van Gelder met zijn gezin. 

 

 
 

1915 – Bisonstraat. 
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Op nr. 8 in diezelfde straat woonde toen ook Bram van Toledo, de kapitein van o.a. de 

Dockyard X. 

 

 
 

Bram van Toledo met passagiers aan boord (foto Boukje van Toledo). 

  

 
 

Renovatie Bisonstraat (foto VWH). 
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De Bisonstraat dankt haar naam aan een bokponton, bouwnummer 27, dat in 1910 voor eigen 

gebruik op de RDM werd vervaardigd. De bok werd tijdens de oorlog tot zinken gebracht, 

maar na de oorlog gelicht en weer in gebruik genomen.  

 

 
 

Bokponton Bison ( www.shipmotions.nl Arie Aalbers). 

 

We gaan de poort onder door en lopen door het laantje voor de woningen van de Rondolaan, 

waar het nu Baanderstraat heet. Op nummer 11 woonde de familie G. Weber, op 13 de familie 

W.C. Drooglever en daarnaast de families J. v.d. Veen en Brüner.  

Aan de overzijde van de Heijplaatweg verrees het kolenoverslagbedrijf van Frans Swarttouw.  

 

 
 

1955 – Kolencentrale Heijplaatweg – Rondolaan (www.figeeforum.nl). 
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We vervolgen de Rondolaan en passeren de vroegere kapperszaak van Brüner. Nadat de 

kapper ermee stopte, werd de winkelruimte eerst een vestiging van de Rotterdamse Bank, 

vervolgens een van de Fortisbank en weer later werd het een scheepvaartkantoor.  

 

 
 

2014 – voormalige kapper (foto Mw. Baanders). 

 

De volgende winkel op die rij was de schoenmakerij van P.F. Pieterse, later overgenomen 

door schoenmaker Dekker. Die winkelruimte werd na de renovatie het woonhuis van de 

familie Teun en Alie van der Ent. Beide echtelieden zaten in de leiding van het kinderdoor 

Philomena. Teun was ook de nestor van de GJO en een groot aantal jaren koster van de 

Elimkerk. Het echtpaar was trouw lid van de het Christelijk gemengd koor Euphonia. 

 

 
 

1961 – kinderkoor Philomena in Courzand (foto familiearchief van der Stoep – Versluis). 
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Aan de Rondolaan loopt een spoorbaan. Toen na de oorlog het vervoer van personeel, door 

gebrek aan materieel moeilijk was, werd met de NS de afspraak gemaakt dat de RDM een 

eigen lijndienst kreeg tussen Heijplaat en het emplacement bij Feijenoord. Daartoe werden in 

1947 in eerste instantie goederenwagons geschikt gemaakt, die later werden vervangen door 

de gebruikelijke treinstellen voor personenvervoer. Aan de Rondolaan loopt de spoorbaan.  

 

 
 

1947 - Personenvervoer per trein ( www.shipmotions.nl Arie Aalbers). 

 

In de jaren 50 en 60, lagen links tegenover het parkje de grote fietsenstalling van de RDM en 

de taxigarage met pompstation van Hofman. Begin jaren 70 sloot de garage haar deur, waarna 

de douane en de fysiotherapeut, dhr. Poekanè, gebruik van de ruimte maakte. 

Als je verder naar de Waalhaven liep, lag daar de aanlegsteiger van de veerboot Dockyard 

VII. Het schip, in 1949 gebouwd, bood plaats aan 1300 passagiers die vervoerd werden tussen 

Delfshaven en de Waalhaven visa versa. Later zou het vaartuig de veerdienst tussen Harlingen 

en Terschelling onderhouden. 

 

 
 

Dockyard VII ( www.shipmotions.nl Arie Aalbers). 
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Op de een-na laatste zaterdag van de maand november was het altijd een drukte van jewelste 

op de kade bij de aanlegsteiger bij Frans Swartouw aan de Waalhaven. Op die dag kwam Sint 

Nicolaas elk jaar aan met de stoomboot. We volgen Sinterklaas naar het Rondoplein. 

 

 
 

1971 – Sinterklaasfeest op het Rondoplein (foto Wil Mangelsdorf). 

 

We laten Sinterklaas achter op het plein en zetten onze wandeling voort op de Rondolaan. 

Aangekomen op de hoek met de Alwinastraat zien we een parkje met daar in een schitterende 

Cedrus Libani, een ceder.  

 

 
 

1988 - Rondolaan - Alwinastraat (foto familiearchief van der Stoep –Versluis). 
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We lopen recht door de Alwinastraat in, oorspronkelijk een brede straat met in het midden een 

plantsoen met aan weerszijden bestrating en een huizenblok. 

Op nummer 26 woonde in vroegere tijden Evert van der Schee. Vanaf de jaren 70 huisde 

familie Cor Dronk net naast het schoenmakerslaantje. Hun buurman, Manus Aalbers, was 

jarenlang kapitein van de Dockyard V. 

 

 
 

V.l.n.r. Manus Aalbers; Dingeman de Bruin en Jo Meijboom. (www.shipmotions.nl ). 

 

Op nummer 20 woonde Huib ’t Hart, machinist aan boord van een van de Dockyards. 

Aan de andere kant van de Alwinastraat woonde de familie Bas. Vanaf de jaren 30 woonde op 

nummer 19A de familie C. Ober en op nummer 19B de familie Kieboom, in 1953 opgevolgd 

door de familie Oskam. Tijdens de watersnood stond het water in de Alwinastraat 75 cm hoog 

en was de familie Oskam genoodzaakt die zaterdagnacht naar de buren boven te verhuizen. 

Jan Ober kreeg toen de opdracht om het vergeten breiwerk van opoe Oskam beneden op te 

halen en moest, of hij wilde of niet, door het koude water waden. 

 

 
 

31-01-1938 - Uitreiken beschuit met muisjes (foto VWH). 
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We gaan rechts het laantje in. Waar nu het gezin van Harald en Suze Veldhuis woont, was in 

de jaren 50 het adres van de familie K. Borsje en op nummer 27A dat van de familie C. 

Lanser.  

 

 
 

1915 – Alwinastraat Oostzijde (foto VWH). 

 

Aan de oostzijde, woonde de familie H.v.d. Meer op nummer 10, hij was timmerman. Hans 

zat een aantal keren in kerkenraad van de Elimkerk en Reinie in de leiding van de GJO. 

Heden ten dage werkt ze nog mee aan het eetproject van de kerk in de Kolk en organiseert 

daar ook de kerstvieringen. We passeren het vroegere parkje aan de linkerkant. 

 

 
 

1967 – GJO-kamp Burgh-Haamstede (foto familiearchief van der Stoep – Versluis). 


