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Op nummer 8 komt in 1931 de familie L. Koster te wonen. Laurens kwam van de Heij, en 

was lasser op de RDM. 

Op nummer 6 is de familie I. Boukes in 1954 gestart. Inte is een aantal zittingsperioden 

ouderling van de Elimkerk geweest en zat ook in de Commissie van Beheer. Zijn broer Piet 

heeft een tijdje bij hem ingewoond.  

 

 
 

1915 - Alwinastraat westzijde (foto Architectenbureau Baanders). 

 

Aan de westzijde op nummer 13 trof men de familie L. Keemink, hij was tekenaar 

constructeur van beroep.  

Op nummer 5 woonde tot 1953 de familie L. Scherpenisse, Lambert startte zijn carrière 11 

jaar oud, als portierjongen van de RDM. Hij mocht om12.00 uur aan de ketting van de 

stoomfluit trekken, om zo het beginsignaal van de schaft te geven en moest om 12.30 uur 

weer hetzelfde doen ter afsluiting van de etenspauze. Omdat hij zo klein was werd hij soms in 

die taak gehinderd door werklui die nog wat langer pauze wilden houden. Later zou Lambert 

bij RDM als ijzerwerker de kost. 

 

 
 

1932 – Melkboer van Gelder Alwinastraat (foto VWH). 
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De Alwinastraat is genoemd naar een vrachtschip, dat gebouwd werd in 1906 in opdracht van 

de Holland-Gulf Stoomvaartmaatschappij en het archief in ging als bouwnummer 4 Het schip 

deed dienst als kolentransportschip. 

 

 
 

Ms. Alwina ( www.shipmotions.nl Roel Zwama). 

 

We lopen rechts de Heijplaatstraat weer in. Op nummer 36 woonde C. Brouwer, die een tijdje 

samen met van Kapelle op de speeltuin heeft gewerkt. Verder woonden in dat deel van de 

straat de familie Goudswaard op 34, die van Van Wingerden op 32 en op 30 de familie De 

Hek. Dhr. Brouwer was ook bestuurslid van de Buurtvereniging, voor Koninginnedag werd 

hij bij de directie van de RDM geroepen en moest hij in de marmeren hal wachten met zijn 

pet in z’n handen, totdat hij binnen werd geroepen en gevraagd werd wat de festiviteiten 

waren en hoeveel geld er nodig was. 

Na de oorlog was er, mede door het bombardement, woningnood. Daarom woonden veel 

jonggehuwden ergens in. Zo kwam C.van der Stoep in 1948 bij de familie de Hek inwonen. E. 

van der Schee en zijn vrouw begonnen ook op die manier in een woning aan de 

Heijplaatstraat. 

We steken de straat over en gaan via de poort het kantoor van de RDM binnen. 

 

 
 

1915 - Heijplaatstraat ingang hoofdkantoor RDM. 
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Tussen 1913 en 1917 werd het hoofdkantoor naar ontwerp van H.A.W. Baanders, gebouwd. 

We gaan naar binnen en brengen een bezoek aan de gezamenlijke bibliotheek van de RDM en 

het dorp, die hier in 1915 werd gevestigd. 

 

 
 

1915 - Bibliotheek van de RDM. 

 

Daarna lopen we door de gang en komen in de prachtige ontvangstruimte waar vroeger ook 

nog een directieportier zat. De vloer van de ruimte is voorzien van witmarmer met 

verschillende grijstinten. 

 

 
 

1915 - Witmarmeren vloer en schitterend plafond. 

 

We lopen de ontvangstruimte door en de portier kondigt ons aan bij de directie van de RDM. 

Na geruime tijd te hebben gewacht, worden we binnengelaten in de directievertrekken. Links 

is de vergaderruimte met aan weerszijden kasten met daar in de bouwtekeningen van de 

schepen in aanbouw. Rechts is de kamer van de directie en de commissarissen. 
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De inrichting van het gebouw ontwierp Herman Baanders samen met Samuel de Clercq. 

Na de overname van de RDM door Van den Nieuwenhuizen verdwenen veel spullen in de 

vuilcontainer. Een gedeelte kon worden gered en staat nu bij mensen thuis. 

 

 
 

Inrichting van de directiekamer met overgebleven spullen. 

 

Na het bezoek aan het directiegedeelte lopen we door het poortgebouw en komen we door de 

deuren op het werfterrein, waar we de Prins Hendrik dokken zien liggen.  

 

 
 

1925 - Dokhaven ( www.shipmotions.nl ). 
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Op 13 juli 1903 werd het 1
e
 dok afgeleverd in de dokhaven en in september datzelfde jaar 

kwam het 2
e
. De maand erna, op 3 oktober 1903, gaf Prins Hendrik toestemming, dat de 

dokken zijn naam mochten dragen. 

 

 
 

31 mei 1924 Bezoek Prins Hendrik aan de RDM ( www.shipmotions.nl ). 

 
 

Overzicht gebouwen en kraanbanen ( www.shipmotions.nl A.J. Ringeling). 
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Voor de dokken stopt een opstapwagen die ons verder een rondleiding geeft over het RDM 

terrein zoals op het overzicht staat afgebeeld. 

 

 
 

1923 - Opstapwagen ( www.shipmotions.nl ). 

 

In 1914 beschikte de RDM al over 5 hellingen voor de bouw van schepen tot een maximale 

lengte van 160 meter. 

  

 
 

1915 - RDM. ( www.shipmotions.nl ). 

 

We rijden richting Oostpoort en passeren het Dokkantoor, dat aan de haven staat. Dat 

kantoorgebouw werd door Samuël de Clercq ontworpen en in 1923 gebouwd. Zo’n 30 jaar 

later zou het uitgebreid worden onder leiding van chef gebouwen, architect A.F.M. Stoopman.  

Inmiddels heeft het gebouw een forse renovatie ondergaan en is o.a. de firma Traduco hier 

gevestigd. 
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Dokkantoor (www.shipmotions.nl ). 

 

We rijden door en passeren rechts de pakhuizen, deze zijn tussen 1914 en 1917 zijn neergezet, 

ontworpen door Herman Baanders. Deze loodsen worden verbouwd en er zullen duurzame 

bedrijven worden gehuisvest. 

In 1917 was dit de grens van het terrein. 

Begin jaren 20 werd het terrein en de haven naar het oosten uitgebreid en werd de 1
e
 fase  van 

de grofsmederij gebouwd. 

Vanaf begin jaren 20 tot 1935 was er achter de afscheiding de werf Bakker en Pude gevestigd, 

waar binnenvaartschepen en sleepboten voor de binnenvaart gebouwd werden. 

In 1884 was het besluit genomen dat er Quarantaine stations moesten komen in de haven, met 

het graven van de Waalhaven werd aan de Heijplaatweg het Quarantaine station neergezet, 

dat dienst deed begin jaren 30. 

 

 
 

Ca. 1920 – Bakker en Pude en Quarantaine station (foto P.v.d.Hoeven).  
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Bij de Oostpoort rijden we rechtdoor en passeren de garages en de pakhuizen die door 

architect A.F.M. Stoopman werden ontworpen in de z.g. RDM-stijl. 

In de garage stonden de ambulance, brandweerwagen (chauffeur dhr. van der Beek), de 

directieauto (chauffeur o.a. dhr. de Waal) en de personeelsbus. 

 

 
 

Personeelsbus ( www.shipmotions.nl ). 

 

 
 

1950 - Bedrijfsbrandweer (www.shipmotions.nl ). 

 

De garages en de oude loodsen zijn intussen afgebroken om plaats te maken voor nieuwe 

gebouwen van de firma Broekman. 
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Op 2 mei 1915 werd de SV RDM opgericht met als voetbalveld lag in het begin van hun 

bestaan op de Boven Heijplaat. 

 

 
 

1915 – Voetbalveld (foto VWH). 

 

We gaan naar links en komen bij de loodsen van de zware apparatenbouw, neergezet in 1958 

en bij de bunker van de Linac, uit 1968. Hier werden de reactorvaten gebouwd voor een groot 

aantal kerncentrales, waaronder die van Dodewaard en Borsele en het beroemde vat van 

Spanje. 

 
 

Mei 1968 - Reactorvat onderweg naar Santa Maria de Garoña ( www.shipmotions.nl ). 
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We rijden weer terug en gaan bij de Oostpoort naar rechts en stoppen bij het metaallografisch- 

en chemisch laboratorium gebouwd in 1954 en uitgebreid in 1967. Hier werden 

materiaalbeproevingen en schadeonderzoeken verricht. 

In 1991 werd nog voor het faillissement, het personeel en de apparatuur overgenomen door 

Materiaal Metingen Testgroep BV, een onderdeel van de” MME Group”. Zodoende bleef de 

kennis en de technologie bewaard voor de toekomst. Het gebouw is in 2012 gesloopt. 

 

 
 

1955 – Het chemisch laboratorium ( www.shipmotions.nl ). 

 

 
 

1951 – Metalografisch laboratorium ( www.shipmotions.nl ). 
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In 1970 werden voor het laboratorium de oude en nieuwe ambulances geshowd. 

 

 
 

1970 - Oude en nieuwe ambulance (www.shipmotions.nl ). 

 

We vervolgen de rit en komen bij de gieterij, die eveneens gebouwd is naar een ontwerp 

Samuël de Clercq tussen 1929 en 1930. Het gebouw staat op de lijst om aangemerkt te 

worden als architectonisch en industrieelerfgoed. Het gebouw zal in 2015 worden 

gerenoveerd. 

 We nemen twee kiekjes in de gieterij, het 1
e
 de oude gieterij.  

 

 
 

1907 - Gieterij ( www.shipmotions.nl ). 
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Op het 2
e
 kiekje, kijken we mee en zien we, hoe er uit de gietvorm een hele dikke ring 

tevoorschijn komt. Deze ring is bestemd voor de bouw van het reactorvat van de 2
e
 

kerncentrale van ons land, de kerncentrale Borsele. 

 

 
 

Gieterij Ring t.b.v. kernreactorvat van de centrale in Borsele (foto RDM laboratorium).  

 

Als we dit aanschouwd hebben, lopen we buiten verder naar de ketelmakerij annex 

grofsmederij, gehuisvest in wat jarenlang het grootste bakstenen gebouw van West-Europa 

was. De grofsmederij in 1920 door Herman en Jan Baanders ontworpen, werd in 1938 

verlengd door de fa. F. Kloos en Zn, onder het toeziend oog van chef gebouwen ir. A.F.M. 

Stoopman. Een 3
e
 uitbreiding volgde in 1954. Ook dit gebouw zal in 2015 worden 

gerenoveerd.  

In de loods kunnen we zien hoe de ringen voor de kernreactor van o.a. Borsele worden 

gesmeed in de vorm en sterkte die het moet hebben. 

 

 
 

Grofsmederij smeden van de ringen t.b.v. kernreactor Borsele (foto RDM laboratorium). 
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We vervolgen onze rit op de opstapwagen en gaan nu in westelijke richting naar de 

scheepbouwloods, waarvan het eerste deel werd neergezet 1920 naar de tekeningen van 

Baanders. Het 2
e
 gedeelte volgde in 1924, toen was Samuél de Clercq verantwoordelijk voor 

het ontwerp. Tussen 1947 en 1949 is de loods opnieuw uitgebreid in de RDM-stijl, nu onder 

leiding van A.F.M. Stoopman. Hiervoor moest zelfs de “Kiezelpoort” aan de Courzandseweg 

worden opgeofferd. 

De loods is tussen 2013 en 2015 gerenoveerd en ingericht voor het gebruik door Franklin 

Offshore en een kantoor van IHC Offshore. 

 

 
 

HrMs. OZB “Zeeleeuw” voor de Scheepbouwloods (www.shipmotions.nl foto T. Ringeling). 

 

We gaan voor de scheepbouwloods naar rechts en dan naar links voor helling 6 en 7 langs. 

Die twee hellingen zijn in de najaren van de RDM gesloopt om plaats te maken voor de 

scheepslift. Die is speciaal gebouwd om onderzeeboten te kunnen liften om ze vervolgens te 

transporteren naar de scheepsbouwloods. 

 

 
 

Scheepslift ( www.shipmotions.nl foto T. Ringeling). 
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Als we dan rechtdoor rijden komen we bij helling 8. Hier werden de grote schepen gebouwd, 

waaronder het opslagschip de “Pazargad” welke door mw. Baukje Boukus werd gedoopt. 

 

 
 

26 augustus 1969 - Na de tewaterlating ( www.shipmotions.nl ). 

 

In 1971 werd ms. Cunard Adventurer een passagiersschip voor de “Cunard line” op helling 8 

gebouwd. 

 

 
 

Ms. Cunard Adventurer in aanbouw ( www.shipmotions.nl ). 

 

We rijden onder de helling door en komen zo bij de in 1950 gebouwde timmerloods en het 

magazijn marine, beide gebouwen zijn in 2014 afgebroken. 
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We rijden langs de afbouwkade van de Heysehaven, waar begin jaren zeventig het 

logementschip “Jan Elshout” lag. Aan boord logeerden marinemensen van de Rijkswerf uit 

Den Helder en werknemers van “Holland Signaal” uit Hengelo. 

In de nacht van 10 op 11 februari 1971 meldde de brandwacht van de “Cunard Adventurer” 

dat hij rook zag op de “Jan Elshout”.  

Het logementschip brandde voor een groot gedeelte uit, waarbij 8 mensen om het leven 

kwamen. 

 

 
 

Jan Elshout ( www.shipmotions.nl ). 

 

We moeten eerst weer terugkeren tot ons zelf, want als je dit van nabij meemaakt, gaat dat 

niet in je koude kleren zitten. 

We rijden verder langs de afbouwkade waar vroeger kranen stonden en een aantal 

booreilanden zijn gebouwd, waaronder de Sedco 135.  

Op 12 juni 1966 10 dagen voor het dopen van de Sedco vond er tijdens spuitwerkzaamheden 

een ontploffing plaats op een van de poten. Hierbij kwam een verfspuiter om het leven. Ook 

hier moest de bedrijfsbrandweer aan te pas komen. 

 

       
 

Bedrijfsbrandweer na het blussen   Sedco 135 in de Heysehaven 
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We gaan langs de kraanbaan. Ter hoogte van het begin van het platenpark werd in 1947 de 

Heysehaven tot een diepte van 25 meter uitgebaggerd. Op 5 juni 1948 arriveerde dok 8 dat 

werd afgemeerd in het steiger in de haven. De eer voor de eerste dokking was op 29 januari 

1949 aan het m.s. “Willem Ruys”. 

 

 
 

Ms. “Willem Ruys” in dok 8 ( www.shipmotions.nl ). 

 

De kade volgend komen we langs het platenpark. Hier lagen ooit de kraanschepen gebouwd 

bij de RDM en bestemd voor de firma Bonn & Mees. De Matador 1 werd gebouwd in 1968, 

gevolgd door de Matador 2 in 1974. Het is frappant dat de firma Bonn en Mees nu zijn 

thuishaven heeft in de Heysehaven.  

 

 
 

1938 - platenpark RDM (foto familiearchief van der Stoep – Versluis). 
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We gaan na het platenpark richting Heysekade, om met de bocht mee bij de dokken 9 en 10 

uit te komen. 

Dok 9 werd in secties gebouwd en op 1 mei 1959 gedoopt. Kort erna op 17 mei, arriveerde in 

de Heysehaven een in 1928 gebouwd dok uit Portmouth. Tot begin 1960 zou dat dok met het 

nummer 10 aan de afbouwkade blijven liggen, toen werd het verhaald richting Heysekade en 

kwam naast dok 9 te liggen. 

 

 
 

Ss. Rotterdam in dok 9 en de ss. Amsterdam in dok 10 (www.shipmotions.nl ). 

 

We keren weer terug langs het hek aan de Heysekade en de Courzandseweg en gaan rechtdoor 

langs de scheepbouwloods en de machinefabriek naar de onderzeebootloods en de 

koperslagerij. 

De eerste onderzeebootloods is gebouwd in 1929 een tweede en derde in 1936.  

 

 
 

 1940  “O 24” ( www.shipmotions.nl en www.kombuispraat.nl ). 
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De onderzeeboot “O 24” en “O 25” zijn op 13 mei 1940 door Piet de Jong, de latere minister 

president van Nederland, en collega’s van de marine, waaronder Hans Motz, naar Engeland 

gevaren. 

 

De laatste onderzeeboten die op de RDM zijn gebouwd, waren er 4 van de “Walrusklasse”.  

 

 
 

OZB “Walrus” en “Zeeleeuw” in aanbouw ( www.shipmotions.nl ). 

 

Het ontwerp voor een hypermoderne onderzeeër van de “ Morray-klasse” lag al op de 

tekentafel. Maar vanwege de bezuinigingen op het Ministerie van Defensie en andere taken 

binnen de NAVO, kon de bouw daarvan niet doorgaan. Het zou een van de doodsteken voor 

de werf betekenen. 

 

In de Onderzeebootloods worden na de renovatie grote evenementen en tentoonstellingen 

georganiseerd, waaronder een optreden van het Rotterdams Filharmonisch Orkest. 

 

 
 

2013 - Blown away. 



Pagina 173

 

Na de Onderzeebootloods te hebben bezocht lopen we langs de afbouwkade en de 

machinefabriek. 

In 1938 werd aan de afbouwkade de bouw van ss. Nieuw Amsterdam afgerond. 

 

 
 

1938 – Bok Bison en de ss. Nieuw Amsterdam (www.kustvaartforum.com). 

 

Op 5 februari 1961 brak er brand uit op de Noorse tanker ms. Hulda, die voor reparatie in dok 

3 lag. De brand werd bestreden door 10 stralen van RDM’s bedrijfsbrandweer en bluseenheid 

711. Aan materiaal werd ingezet, de gereedschapswagen, ladderwagen, autospuit en 2 

blusboten van de Havendienst. Dat alles stond onder leiding van hoofdbrandmeester P.J. van 

Kesteren. 

. 

 
 

1961 - Ms. “Hulda” (foto Piet Scherpenisse). 

 

Op 4 april van hetzelfde jaar voltrok zich een regelrechte ramp aan boord van de Liberiaanse 

tanker “Mathieson” gelegen in dok 8.  

Omstreeks half twaalf kwam door een onjuiste handeling koolzuurgas vrij uit de 

brandblusinstallatie in de machinekamer van het schip. Het verstikkende gas verspreidde zich 

razend snel over diverse ruimen. Er vielen mensen die zich op hoger gelegen bordessen 

bevonden, naar beneden. Enkele van hun collega’s die op dat moment de trap afkwamen 

zagen dat er iets mis was en konden zich ternauwernood naar boven slepen. Zij konden nog 

net alarm slaan voor zij het bewustzijn verloren. Overal verspreid lagen bedwelmde mensen. 

In eerste instantie kwam de bedrijfsbrandweer in actie, die met zuurstofmaskers op een groot 

aantal bewusteloze mensen naar buiten kon brengen. Kort daarop werd de “Vliegende 

brigade” gewaarschuwd. Het reddingswerk was zeer inspannend, zo kwam er bijv. 4 man aan 

te pas om een bewusteloze werknemer uit het ruim de steile ladders op te sjorren. 
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4-4-1961 Krantenknipsel (archief Piet Scherpenisse). 

 

De ziekenwagens reden af en aan naar de diverse ziekenhuizen. Toen de balans werd 

opgemaakt bleken in totaal 42 mensen slachtoffer van het koolzuurgas te zijn geworden, 

waarvan er 7 zijn overleden. 

 

 
 

4 april 1961 – leden van de bedrijfs- en vrijwillige brandweer die als eersten aan boord 

waren. 

Staand van links naar rechts: Frans Scherpenisse; Jaap Scheuller; M. Terlouw; Chiel 

Bruinse; Jan van Schaayk; Van Beek; M. van Kamperdijk; R.B. de Vaal; J. Goerigen. 

Zittend van links naar rechts: Jaap Dorst; Piet Scherpenisse; Cor Brouwer; C. Th van 

Meesen en Adry van de Woerd. (foto Piet Scherpenisse). 
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We lopen nu de machinefabriek in. Het eerste gedeelte dat stamt uit 1903 werd uitgebreid in 

1911-1912 naar het ontwerp van Herman Baanders. De tweede uitbreiding vond plaats in 

1930 daar tekende Samuël de Clercq voor en in 1937 werd de fabriek nogmaals vergroot. Uit 

die periode zijn de 6 bovenloopkranen bewaard gebleven. Zo’n vijf jaar na de oorlog werd de 

machinefabriek opnieuw uitgebreid. Maar in 1962 werd aan de noordzijde het deel uit 1936 

weer gesloopt. Op die plaats verrees een nieuwe loods waarin onderdelen van de “Ariane-

raket” gebouwd zouden worden. 

 

 
 

1951 – Uitbreiding machinefabriek (foto A. van Engelen). 

 

Vanaf 1984 werden de tanks van de pantser infanterie gemodificeerd.  

 

 
 

1984 – Machinefabriek RDM ( www.klmodellen.nl ). 
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Op 27 maart 1987 bracht koningin Beatrix een werkbezoek aan de RDM en werd ontvangen 

in de machinefabriek. 

 

 
 

27 maart 1987 - Bezoek koningin Beatrix (foto Piet Scherpenisse). 

 

We lopen van de machinefabriek naar de verbandkamer. Als er een griep periode was kregen 

de mensen vaak salmiakdropjes tegen het hoesten. 

 

 
 

1951 – Verbandkamer ( www.shipmotions.nl ). 
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We verlaten bij de prikklokken het RDM terrein en steken de Heijplaatstraat over. Als we 

naar rechts gaan passeren we nummer 38, waar in de jaren 40 de familie L. Deurloo woonde, 

hij was kraandrijver. Er naast op 40, waar ooit de familie Roest begon, woont nu H. Albrecht, 

vroeger bemanningslid van o.a. de Dockyard VIII. Henny is bestuurslid van de Vereniging 

van Wijkbewoners en doet vrijwilligerswerk bij kinderboerderij “De Hey”. In het verleden 

was hij voorzitter Buurtvereniging Heijplaat en een actief vakbondsman. 

 

 
 

1970 – Dockyard VIII in de Maashaven. (www.shipmotions.nl ). 

 

V.l.n.r.: Kapitein Jaap de Man; matroos Ed Wijnveld; stoker Gerrit van den Tol; machinist 

Cor Westdijk en een jonge stoker Henny Albrecht. 

 

We lopen het waterstokerlaantje in, dat zo genoemd werd omdat er voor de oorlog een 

waterstokerij was. Later kwam daar het winkeltje van de VIVO. 

 

 
 

1968 – VIVO winkel (foto A. van Engelen). 
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In de jaren 70 kwam melkboer van de Steen er te wonen. 

We lopen verder de Heijplaatstraat uit, op nummer 42 woonde ooit de familie A.L. Wielaard. 

In de woning ernaast,44, werd op 3 januari 1917 Cor Hardebol geboren. 

 

 
 

1915 - Verenigingsgebouw gezien vanaf de Heijplaatstraat. 

 

We gaan linksaf het Vestaplein op en houden rechts aan. Vanaf ca. 1938 tot 1948 woonde er 

nog een Leendert van der Stoep op Vestaplein 3B. In de jaren 50 kwam de familie Dirk Koert 

op dat nummer wonen. Hij, Dirk, was ijzerwerker van beroep en werd later tijdschrijver. In 

zijn vrije tijd was hij van 1955 t/m 1958 bestuurslid van de Volkstuinvereniging Heijplaat. Op 

nummer 19 woonde toen de familie H. Schenk.  

Familie Teun van der Stoep nam in 1958 zijn intrek op Vestaplein 19 en zou daar tot ca. 1972 

blijven wonen. 

 

 
 

1915 - Vestaplein 19. 
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Bij Vestaplein 19 lopen we het wasserijlaantje in en gaan rechtsaf langs de tuinen. Aan het 

eind van het laantje is rechts de wasserij en de werkplaats waar de familie Loendersloot de 

ketelpakken van de RDM waste en repareerde. 

Naast de familie Loendersloot woonden er verder nog de families van Engelen en de Wolf. 

Tegenover de familie Loendersloot was in 1913 de portiersloge. 

 

 
 

1913 – Portiersloge RDM 

 

We slaan nu linksaf en gaan in de richting waar ooit het zwembad in de Heijschehaven lag. 

 

 
 

1922 – ingang Zwembad Heijplaat. (foto VWH). 

 

 
 

Ca. 1935 - Zwembad Heijplaat (foto Frans Polak). 
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Na een bezoekje aan het zwembad slaan we rechtsaf de Courzandseweg op.  

 

 
 

1925 - Heijplaatstraat hoek Courzandseweg. 

 

Op nummer 4 woont de familie Kramer, we lopen verder de Courzandseweg op en komen 

links een poortgebouw tegen, hier woonden de families Den Broeder en De Ruiter. Pau de 

Ruiter was een van de portiers bij de RDM. 

Dit stuk Courzandseweg werd aan het begin van de jaren 50 afgebroken en opgeofferd aan de 

uitbreiding van de Scheepbouwloods. 

  

 
 

1915 - De Kiezelpoort Courzandseweg. 
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Buurtbewoners geportretteerd aan de Courzandseweg bij de Kiezelpoort 

 

We lopen een stukje verder en gaan linksaf de Mijdrechtstraat in. Hier heeft voor de oorlog 

o.a. de familie Kroon gewoond. Na ’45 woonde hier de familie K. Borsje op nummer 35 en 

hun buren de familie H. Spoor op 33.  

 

 
 

1915 – Mijdrechtstraat hoek Courzandseweg (foto VWH). 
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Henk Spoor heeft jaren voor de PvdA in de wijkraad gezeten en is tevens een aantal jaren 

voorzitter geweest van de Buurtvereniging Heijplaat. 

Hij had een boot die in de achtertuin tussen de huizen lag. Om dat jachtje te vervoeren naar de 

jachthaven in Rhoon moest er een hoogwerker aan te pas komen om hem over de woningen 

heen te tillen en op een oplegger te zetten. 

Henk was een van de voortrekkers van de actie ”Heijplaat blijft”. 

 

 
 

1990 – raadsvergadering in Energiehal wethouder Pim Vermeulen (foto VWH). 

 

De heer Boogaarts van nummer 31, was lid van de bedrijfsbrandweer van RDM. Zijn vrouw 

heeft jaren de godsdienstlessen verzorgd op de Openbare Basisschool. Zij was tevens 

pastoraalmedewerkster van de St. Bonifatiuskerk. Op nummer 29 woonde de familie Sannes. 

Op nummer 25 woonde de familie H.M. Polderman. Aan de rechter kant van de 

Mijdrechtstraat woonde o.a. voor en in de oorlog familie W. ’t Hart, Wim was plaatwerker. 

Na de oorlog woonde op nummer 26 de familie Den Oude. 

 

 
 

1915 - Courzandseweg hoek Mijdrechtstraat (foto Architectenbureau Baanders). 
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1915 – Vestaplein en Vestastraat (foto A. van Engelen). 

 

We gaan naar rechts en komen op het stukje Vestastraat waar ooit de volgende families 

woonden: op nr. 1 P. Admiraal, op 3 L. de Ruiter en later de familie Bos, op 5 in de jaren 50 

de familie de Jong opgevolgd in de jaren 60 door Cor Visser, schilder van beroep.  

Aan de even zijde op nr. 10b woonde in de jaren 50 de familie Noordzij. 

Op nr. 6 kwam na de familie L. Keemink, Leo van Schayk en zijn gezin wonen. Leo was 

jaren de tambour-maître van ”Muziekvereniging Dockyard”. Vele jaren was nr. 4 de 

thuisbasis van de familie de Vries, die o.a. de families V.d. Steen en Van ’t Wout als buren  

op nr. 2 kregen. 

 

Er werd in 1915 gelijk al een “Jongenshuis”, gebouwd bestemd voor ongehuwde werklieden 

en aankomende jongens (leerlingen). Het jongenshuis, later het jonggezellenhuis genoemd, 

had 24 afzonderlijke slaapkamers en een grote gezamenlijke eet- en zitkamer. 

Op 15 jarige leeftijd vond onder meer dhr. D. Koert er een thuis.  

 

 
 

1915 – Vestastraat (foto VWH). 
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Na de oorlog, de vraag naar arbeiders was enorm toegenomen, kwamen de nieuwe 

werknemers van RDM uit alle windstreken. Onder de eersten die uit Friesland naar Rotterdam 

kwamen, bevonden zich onder meer de gebroeders Boukes, en de heren Kroeze en Heerema. 

Uit Drenthe kwam de familie Veldhuis en de familie Van Kaam had binding met Overijssel. 

Uit tegenovergestelde richting, West-Friesland, kwam meneer Blokdijk. 

Gedurende de werkweek verbleven deze werkers veelal in het “Jonggezellenhuis” en brachten 

ze het weekend thuis bij hun familie door. Bekend is dat Piet Boukes een tijd in het 

“Jonggezellenhuis” heeft gewoond, net als de heer Blokdijk.  

In de jaren 80 kreeg het pand een andere bestemming en kwam Café de Gigant er in. 

We gaan verder met de woningen in de Vestastraat. Zo’n 60 à 70 jaar terug woonde op 

nummer 24B de familie Goerigen. De heer des huizes was niet alleen lid van de vrijwillige, 

maar ook van de bedrijfsbrandweer. Om die reden kreeg het gezin een woning dicht bij de 

brandweergarage. 

Vanaf de jaren 60 woonde de familie P. Stuit op nummer 24B. De heer Piet Stuit was lid van 

de Volkstuinvereniging Heijplaat, hij is net als zijn vrouw ook jarenlang lid geweest van de 

Turnvereniging “Willen is Kunnen”.  

 

 
 

1925 - Jonggezellenhuis Vestastraat op de achtergrond de schippersschool. 

 

 
 

Ca.1934 – kinderen Vestastraat en Rondoplein (foto Frans Polak). 

V.l.n.r. Wil, Cora en Nel Meinster – Sjaan en Dina Wolter – Nel Gameren – Greta en Klasina 

de Waard. 
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In de oorlog woonde op nummer 22B de familie K. Borsje. Vanuit hun huis is ooit ongemerkt 

een foto gemaakt van een Duitse vrachtwagen, die geparkeerd stond voor de muur van de 

school. Op nummer 22A woonde het grote gezin van R. Ton, die de kost verdiende als 

brander. 

 
 

winter 1944 - Duitse vrachtwagen (foto gebroeders Koert). 

 

Ook de familie J. van der Stoep woonde vanaf 1947 een tijdje in de Vestastraat. De straat 

waar een paar jaar later Piet Scherpenisse met zijn gezin op 20A zou neerstrijken. 

 Piet was net als andere collega’s lid van zowel de vrijwillige- als de bedrijfsbrandweer van de 

RDM.  

In de jaren 50 woonde op nr. 16b C. Speelman en op nr. 10b de familie B. Kooyman. 

 

In 1925 werd de Openbare Lagere school gebouwd. 

We lopen weer verder de Vestastraat in en komen bij het badhuis, dat tot in de zestigerjaren in 

gebruik was. Zoals in die tijd gewoon beschikte het badhuis over een mannen en vrouwen 

afdeling.  

Aan de rechterkant van de Vestastraat was een leuk torentje, helaas is na de renovatie van het 

tuindorp dit torentje niet teruggeplaatst. 

 

 
 

07-01-1937 – Vestastraat bruiloft van Bernhard en Juliana (foto VWH). 


