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Na de oorlog woonde de familie W.J. de Ruiter op 15, hij leverde service op reisgebied. Ook 

heeft chauffeur Kruithof er met zijn familie gewoond. Na de renovatie kwam de familie G.C. 

van der Stoep er te wonen, Goof was een van de oprichters van Vereniging Sociëteit “De 

Kolk”. Diny was leidster van de GJO meisjesclub en van de Zondagsschool. 

Op nummer 17 woonde in de jaren 50 en 60 de familie M. de Roode Na de renovatie nam 

familie W. Visser die plaats in. Op nummer 19 woonde de familie W. Hokke.  

 

 
 

1916 – Turbiniastraat. 

 

We lopen de straat uit en zien op de hoek het schitterende begroeide huis van de familie J. 

Boekholt, de fotograaf van de RDM, aan hem hebben we veel foto’s te danken, nu woont die 

nieuwe fotograaf van het dorp er Rob Lampe hij beheerd het archief van historisch Heijplaat.  

 

 
 

April 1988 - Huis van J. Boekholt (foto E. van der Schee).  
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De Turbiniastraat is genoemd naar het ss. Turbinia dat, met bouw nummer 44, in 1915 werd 

gebouwd voor Stoomvaartmaatschappij Rotterdam. 

Het schip is op 16 maart 1940 op de Noordzee in aanvaring gekomen met ss. “Listo” en 

vervolgens gezonken. 

 

 
 

Ss. Turbinia (www.shipmotions.nl ). 

 

We gaan naar links de Courzandseweg op en passeren het 100 jaar oude gebouw Courzand, 

vernoemt, net als de weg waar aan het staat, naar de polder van die naam.  

In en bij Courzand vonden allerlei bijeenkomsten en festiviteiten plaats. 

 

 
 

1915 – Gebouw Courzand (foto VWH). 
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Ca. 1915 – Muziekvereniging Dockyard (foto VWH). 

 

 
 

1918 - Gebouw Courzand. 

 

Op 20 november 1925, het gebouw bestond nog maar net 10 jaar, brak er ‘s nacht brand uit. 

Brandspuit 53 van Heijplaat was spoedig ter plaatse. Met 9 stralen water werden de vlammen 

bestreden. De bedrijfsbrandweer van de SHV en de RDM verleenden assistentie en tevens 

werden 5 drijvende stoomspuiten ingezet. Ze konden echter het felle vuur niet vroeg genoeg 

bedwingen, waardoor het dak omlaag kwam. De schade bedroeg f 30.000, die volledig door 

de verzekering vergoed werd. 
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Ca. 1925 - Gemengd-koor Heijplaat achter Courzand (foto Frans Polak).  

 

 
 

1925 - 10 jarig bestaan Muziekvereniging “Dockyard” (foto Frans Polak). 
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1925 - 10 jarig bestaan van Muziekvereniging “Dockyard” (foto Frans Polak).  

 

 
 

19-07-1928 – 40 jarige bruiloft in de feestzaal (foto Frans Polak). 
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Ca. 1930 - Kinderkoor Dockyard bij Courzand (foto Frans Polak). 

 

 
 

Opening van de filmzaal van Courzand (foto VWH). 

 

De filmzaal werd ontworpen door Samuël de Clercq en werd geopend door Co en Nel 

Besterveld. 

 

Het gebouw is onlosmakelijk verbonden met het verzet tijdens de 2
e
 wereldoorlog, dat van 

daaruit door o.a. Arie den Toom werd georganiseerd. Arie kwam in 1933 naar Heijplaat als 

beheerder van Courzand. Hij, geboren op 8 mei 1906 in Nieuwerkerk a/d IJssel, werd 
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gefusilleerd op 3 april 1945 in Rotterdam. Hij was de commandant van een 600 man tellende 

verzetsgroep, van de 34
e 
Compagnie der Binnenlandse Strijdkrachten, afdeling Strijdend 

gedeelte. 

Arie den Toom, geboren 8 mei 1906, werd op 3 april 1945 aan de Beneden Oostzeedijk, t.o. 

de Hoflaan gefusilleerd. Hij werd herbegraven op 6 augustus 1945 op het oude kerkhof van 

zijn geboorteplaats Nieuwerkerk a/d IJssel. 

 

 
 

Herbegrafenis Arie den Toom (www.Groenehartarchieven.nl ). 

 

 
 

1949 – feestzaal Courzand (foto VWH).  
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Eind jaren 30 werd de filmzaal gerealiseerd. Onder een deel daarvan lag de kegelzaal. In 

allebei die ruimtes werden tijdens de oorlog de oefeningen van het verzet gehouden. 

 

 
 

1946 – filmzaal (foto VWH). 

 

 
 

Kegelbaan (foto VWH). 
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In de 60 en 70er jaren van de vorige eeuw organiseerden verschillende verenigingen hun 

jaarfeest in de filmzaal van Courzand.  

Met de opkomst van de beat – en discomuziek vonden in 1976 disco-avonden plaats in het 

kader van de Tour van Radio 538. Die avonden werden gepresenteerd door Discjockey Kees 

Man in ’t Veld. 

 

 
 

1976 – Kees Man in’t Veld (foto Wil Mangelsdorf). 

 

Na Courzand gaan we linksaf de Sirrahstraat in. Op de hoek op nummer 31 kreeg de familie 

Anceaux haar eerste woning op Heijplaat. Toen eind jaren 70 de gastarbeiders uit Turkije en 

Marokko naar Heijplaat kwamen, begon het gezin Marzak op nummer 27. Op nummer 17 

woonde de familie N. Deurlo, die aan de ene kant op15 de familie van Es als buren hadden en 

aan de andere kant op 18 de familie Barth. Van de familie P. Hoogstad van nummer 12 is 

bekend, dat dochter Patricia lid was van de Twirling groep “The Little stars”. 

 

 
 

1982 - The Little Stars (foto Wil Mangelsdorf). 
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Piet was lid van de Heijplaatse wielerploeg ’t Buisje. 

 

 
 

Wielerploeg ’t Buisje (foto A. van Engelen). 

 

Op nummer 14 woonde de familie L. Vermeer. Leen Vermeer was jaren lang lid van de 

voetbalvereniging RDM. 

 

 
 

1978 – Team van SV RDM met haar sponsor (foto A. van Engelen). 
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Met de Sirrahstraat, de winkels en kleuterschool aan de Alcorstraat werd de eerste bouwfase 

van het tuindorp van Baanders afgesloten. De 2
e
 fase van het dorp werd ontworpen door 

Samuel de Clercq, geboren in 1876 en overleden in 1962. Samuel bouwde ook in de stijl van 

de Amsterdamse school. Aan de Boergoensevliet in Charlois zijn ook door hem ontworpen 

huizen te vinden. 

 

 
 

Samuël de Clercq. 

 

We lopen door en slaan dan rechtsaf de Alcorstraat in, op de rechter hoek zat ooit de 

drogisterij van mevrouw Merou, die haar nering overdeed aan Markus. 

Naast de drogist zat vishandel Neptunus. Later werd dat slagerij van Bokkum, waar Cor 

Hardebol in 1933 nog als loopjongen heeft gewerkt. Van Bokkum verkocht zijn zaak aan G. 

Boele. Na hem heeft een dochter van Ylmaz in die winkel een paar jaar een islamitische 

slagerij annex groentezaak gehad. Later heeft er ook nog een catering bedrijf gezeten en nu is 

“Galerie Difrancy” er gevestigd.  

 

 
 

Oliehandel en de vleeshouwer Alcorstraat (foto Aad de Wolf). 
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1927 - Vishandel Neptunus (foto Aad de Wolf). 

 

 
 

1929 – Alcorstraat (foto Aad de Wolf). 

 

Tegenover die twee winkelruimtes staat de Elimkerk. Deze kerk kreeg dezelfde naam als het 

gebouw dat op de Heij stond en waarin de Gereformeerden van dhr. Kamphuis destijds hun 

diensten hielden.  

In dat gebouw op De Hey werd op 3 april 1923 een bijzondere vergadering gehouden, de zgn. 

vergadering tot instituering van de “ Gereformeerde Kerk van De Hey-Tuindorp”. Daarbij 

aanwezig waren Ds. Hogenbirk van Charlois met 3 ouderlingen, Ds. Tollenaar van Pernis met 

2 ouderlingen en 28 leden van de Gereformeerde Kerk van De Hey. Rekening houdend met 

de werktijd van de nachtploeg van RDM begon de vergadering al om 18.00 uur. 
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Deze bijeenkomst werd georganiseerd omdat er inmiddels behoefte was ontstaan aan een 

grotere eigen gebedsruimte. 

Want vanaf 1923, toen de bewaarschool was gebouwd werd er op toerbeurt ’s morgens of ’s 

avonds door de Hervormden en Gereformeerden gekerkt in dat schoolgebouw. 

Op 24 april 1923 werd ook de Gereformeerde Jongelingsvereniging (GJO-Heijplaat) 

opgericht en er werd catechisatie gegeven door de heer Den Broeder, onderwijzer op de 

Christelijke School. 

Op 25 mei 1925 vond er zelfs het eerste huwelijk plaats. Hendrik van der Linden, zoon van 

Ary van der Linden en Lena Maria Leeuwenburg, trouwde die dag met een nazaat van de 

laatste boer van Courzand, Niesje Koster, dochter van Jan Koster en Adriaantje Maaike 

Groeneveld. 

 

                       
 

Hendrik van der Linden    Niesje Koster 

 

 
 

27 juni 1925 - 1
e
 steenlegging (foto Archief Gereformeerde kerk Heijplaat). 
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Op 27 juni 1925 legt S.M. Endert de eerste steen van de, door S. de Clerq ontworpen, 

Elimkerk aan de Alcorstraat. In die tijd is de heer Kamphuis de prediker.  

De eerste steen van het gebouw “Elim” op De Heij heeft, tot aan het afstoten van de kerk, bij 

de zuidelijke ingang van de kerk gestaan, bij de opgang naar de torentrap. 

 

 
 

1925 - Nieuwbouw Elimkerk (foto VWH). 

 

De eerste leden van de kerk waren niet alleen bewoners van Heijplaat, maar uiteraard ook 

bewoners van de Heij. Zo gebeurde het, dat Jan Koster, boer aan de Jachtdijk 18, het geld 

leverde voor de bouw van een orgel voor de kerk. Tijdens Jan zijn uitvaartdienst op 3 april 

1935, zat de kerk stampvol. Jan was getrouwd met de achterkleindochter van de laatste boer 

van het Courzand. 

 

 
 

1925 – receptie in de bewaarschool aan de Alcorstraat (foto VWH). 
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Dhr. P.C.J. Kamphuis (foto archief Gereformeerde Kerk Heijplaat). 

 

 
 

1925 - Gereformeerde kerk. 
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Op 10 oktober 1991 vond de laatste trouwdienst plaats in de “Elimkerk” en op 21 juni 1992 

de laatste doopdienst. Het jaar daarop werd het gebouw verkocht aan Relivast. 

 

 
 

10-10-1991 - Laatste trouwdienst (foto familie archief van der Stoep – Versluis). 

 

We lopen de kerk uit en steken de straat weer over. Voor de school stond vaak “Het Joodje” 

met fournituren. 

 

 
 

Koninginnedag (foto Aad de Wolf). 
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1950 – Alcorstraat (foto A. van Engelen). 

 

Tegenover de school woonde Huib ’t Hart hij was kapitein op een van de Dockyards.  

 

 
 

1959 -  kapitein Huib‘t. Hart voor dok 9. ( www.shipmotions.nl familiearchief ’t Hart). 
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Voorbij de school komen we langs de melkboer Aart van Gelder. Hij begon in ca. 1925 de 

melkhandel in Alcorstraat 27. Zijn neef begon in die zelfde tijd in het pand ernaast bakkerij 

Siem van Gelder.  

 

 
 

Bakkerij Alcorstraat 29 (foto Marcel van Gelder). 

 

Simon van Gelder was de zoon van bakker Jan van Gelder van de Schulpweg. Die leverde 

brood af op het vliegveld Waalhaven, dat vervolgens vervracht werd naar Parijs. 

Jan van Gelder stamde uit een oud geslacht, dat al voor 1645 wordt genoemd in archieven van 

Charlois en zelfs daarvoor in die van Rhoon. 

 

 
 

Bakker Jan van Gelder vliegveld Waalhaven (foto Marcel van Gelder). 
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Toen in 1929 de huizen aan de Streefkerkstraat en het Alcorplein voltooid waren, verhuisde 

Siem met de bakkerij naar Alcorplein 10. Op 9 augustus 1929 startte Gijsbert Blom er de 

Stadsbesteldienst G. Blom & Zn in zijn Magazijn “Elck wat Wils”. Gijsbert was de zoon van 

de laatste beurtschipper van Charlois, zijn vader voer o.a. op Heijplaat. Na Blom zette de 

familie Snijtsever de zaak voort. Nadat de heer Snijtsever noodgedwongen met de zaak moest 

stoppen, bemanden Nico en Anneke de Kooter de winkel en het postkantoor. 

 

 
 

Magazijn “Elck wat Wils” (foto familie archief van der Stoep – Versluis). 

 

Na Magazijn “Elck wat Wils” lopen we het Alcorplein op, waar de bouw van het blok huizen  

dat er staat halverwege de jaren 20 startte. 

 

 
 

Alcorplein (foto Marcel van Gelder). 

 

Op nummer 1a woont Nico de Kooter.  

Op nummer 2b begon in 1955 de familie J.H. Dorst, afkomstig uit de Hoeksewaard, hun leven 

op Heijplaat. 
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Op nummer 2a heeft de familie Snijtsever gewoond en op nummer 7b familie D. Bosselaar, 

die aanhouder was op de RDM. Daarnaast was hij ook nog bestuurslid van de 

Voetbalvereniging RDM en actief tuinder op “V.T.V. Heijplaat”.  

Op nummer 8a woonde o.a. de familie K. Barendrecht en op 8b P. Bakker, Piet was ook een 

lid van het zangkoor “Euphonia” en zat bovendien een aantal keren in de kerkenraad van de 

Elimkerk. 

 

 
 

1925 - Alcorplein. 

 

Op de hoek van het Alcorplein en de Neptunusstraat heeft tot 2013 de familie F. Zaal 

gewoond, Frans heeft een aantal jaren in Courzand gewerkt en is lid geweest van de Beheer- 

en activiteitencommissie van Wijkcentrum Heijplaat.  

 

 
 

Kinderen op de hoek Alcorplein – Neptunusstraat (foto Evert van der Schee). 
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Sleepboot Ss. Neptunus met het sleepschip Groningen (www.shipmotion.nl foto Koos Los). 

 

Sleepboot Neptunus van de Nederlandsch-Indische Tank Stoomboot Maatschappij, 

opgeleverd in 1908, kreeg op de RDM bouwnummer 19. Twintig jaar later werd ze de vaste 

sleepboot van de zeetanklichter “Luetta”, voor de kust van Venezuela. De ss. Neptunus werd 

na veertig jaar dienst te hebben gedaan, in 1948 gesloopt. 

 

Op het Alcorplein stonden ooit grote kastanje bomen, die tijdens de vogeltrek altijd vol 

spreeuwen zaten. In die periode waren het plein en de auto’s bedekt met een laag vogelstront. 

Op het Alcorplein 10 op de hoek met de Streefkerkstraat staat de bakkerij van Siem van 

Gelder, later nam zijn zoon Jan het bedrijf over. 

In 1987 werd ter gelegenheid van het 85 jarig bestaan van de RDM, het gebak verzorgd door 

Bakkerij van Gelder. 

 

 
 

1987 – Bakkerij van Gelder (foto A. van Engelen). 

 

Er bezorgde op Heijplaat nog een bakker brood aan huis, dat was Gijs ’t Hart uit Pernis en 

later deed zijn zoon Jan dat. Na het graven van de Eemhaven heeft bakker ’t Hart zijn 

klantenkring op Heijplaat overgedaan aan Siem van Gelder. 
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Aan de andere zijde van het plein verrees in 1930 de Sint Bonifatiuskerk. Het orgel dat er 

werd geplaatst was afkomstig van orgelbouwer Valckx en Van Kouteren, De kerk werd in 

1993 gesloten en de parochie samengevoegd met de Bavoparochie op Pendrecht. 

 

 
 

1930 - Sint Bonifatiuskerk  

 

 
 

1988 - Raam met Sint Bonifatius afgebeeld (foto familie archief v.d. Stoep – Versluis). 

 

Op de hoek woonde de familie de Jager, dochter Ria en zoon Goof hebben in de jaren 50 en 

60 lesgegeven op de School voor Christelijk Nationaal Onderwijs aan de Letostraat. Daarna 

betrok de familie D. ten Broeke de woning. Dirk was in de jaren 60 en 70 een beheerder van 

het Hervormde Jeugdgebouw.  

Aan de overkant van de straat was de groentewinkel van Hordijk gevestigd. 
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1925 – Groenteboer Hordijk aan de Alcorstraat. 

 

Boven het pakhuis van de groentehandel had de ‘Vereniging van Huurders Heijplaat” haar 

eerste kantoor. Hier vergaderde het bestuur en kwamen de bewonersgroepen bij elkaar die 

inspraak hadden in de diverse renovatieprojecten op het oude dorp. Voor de oorlog woonde 

daar kapitein Piet van Gelder, familie van bakker en melkboer Van Gelder. 

 

 
 

Vrachtschip ss. Alcor ( foto www.shipmotion.nl ). 

 

Vrachtschip ss. Alcor werd in opdracht van Nievelt, Goudriaan & Co in 1912 bij RDM 

gebouwd, bouwnummer 31. Het schip werd op 31 juli 1914 met een lading kolen in de Finse 

Golf door Russchische torpedojagers aangehouden en opgebracht naar de haven van Hangö. 

Op 2 augustus 1914 werd het daar als blokschip aan de ingang van de haven tot zinken 

gebracht. Op 18 november 1918 werd het schip gelicht en hersteld. Het kreeg een nieuwe 

naam, ss. Imatra en werd onder Finse vlag weer in de vaart genomen. In 1955 is het herdoopt 

in ss. Alcor en in 1959 weer omgedoopt ss. Sonja. Die naam droeg ze slechts één jaar, in 

januari 1960 werd het schip in Engeland gesloopt. 

Vanaf het Alcorplein gaan we rechtsaf de Alcorstraat in. Naast het pakhuis van groentehandel 

Hordijk stonden de woningen van de politieagenten.  
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Na de voormalige woning van agent Postma gaan we rechtsaf de Rondolaan op en staan dan 

gelijk voor de politiepost.  

 

 
 

1966 – Agent Postma (foto A. van Engelen). 

 

Bekende namen van politieagenten door de jaren heen waren: Heijmans en Kaptein, van 

Oostrom, de Jager, Smit, Postma en als laatste Bas Jansen. 

 

 
 

2014 - Politiepost (foto familie archief van der Stoep – Versluis).  

 

De politiepost staat op de lijst van beschermde dorpsgezichten. 
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Links van de post staan de witte huizen van de SHV, waar de families van Hengel, Hofman en 

Vermeer onder meer hebben gewoond. De huizen hadden flink te lijden gehad onder het 

springen van de kranen. Er was blijvende schade, daarom zijn de huizen eind jaren 80 

gesloopt. 

 

 
 

1976 – Rondolaan SHV-huizen (foto Aad de Wolf). 

 

We steken bij de politiepost de Rondolaan over en lopen richting haven om naar de SHV te 

gaan. 

Aan de rechterkant van de weg is het Noorse voetbalveld. 

 

 
 

9 september 1948 – Opening Noorse voetbalveld (foto A. van Engelen – 50 jaar RDM). 
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We lopen recht door pier 5 uit, aan het eind van de straat is de SHV gevestigd. 

Het stuk moestuin met daarin fruitbomen, dat nog voor de SHV lag, verdween in 1965. 

 

 
 

1970 - SHV. 

 

 
 

1997 – sloopt van de SHV (foto Frans Polak). 

 

We lopen achter het Noorse voetbalveld langs en zien de binnenvaartschepen in de 

Waalhaven. 
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1960 - SHV achter het Noorse voetbalveld (www.binnenvaart.nl ). 

 

We lopen verder door en passeren de Speeltuin aan de achterkant en komen bij Swartouw aan 

de Hellouwstraat, pier 6.  

 

 
 

1920 – Aanleg kademuren pier 6. 

 

Cornelis Pieter Visser was opzichter bij de aanleg van de kademuren. 

  

In 1944 werden de kranen en installaties in de Waalhaven door de Duitsers opgeblazen. 
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1944 – Ravage in de haven.  

 

 
 

Cornelis Swartouw pier 6. 
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We lopen het pad uit naar de Hellouwstraat en komen bij de houten huizen aan de Heijsedijk. 

 

 
 

Houten huizen Heijsedijk (foto VWH). 

 

 
 

Houtenwoningen net voor de sloop (foto A. van Engelen). 
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We lopen rechtdoor over de Heijschedijk, in de middelste woning heeft de familie van 

Schaayk gewoond. Op de hoek van de Streefkerkstraat staan aan de linkerkant ook nog een 

rijtje houten huizen, in de middelste woning daarvan woonde ooit de familie Hodges.  

 

 
 

Heijsedijk hoek Streefkerkstraat. 

 

We lopen verder in en passeren op de hoek het leugenbankje. 

 

 
 

Leugenbankje aan de Heijsedijk (foto A. Mallens). 
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We slaan bij het bankje rechtsaf en lopen richting Courzandseweg. 

 

 
 

Directiewoning 1949 (foto Archief Historisch Heijplaat). 

 

De woning, met de bijnaam de bunker is gebouwd voor de toenmalige directeur Ir. K. van der 

Pols. Toen een van zijn opvolgers Ir. H.W. Stapel er kwam te wonen, moest het pad langs de 

tuin verdwijnen en werden er bosschages geplant. 

 

Voorbij de woning lopen we naar rechts de Aurorastraat in. Aan de linkerkant woonde de 

familie L. van der Stoep. Leendert was jaren lid, voor de CHU, van de Wijkraad voor 

Heijplaat en lid van de kerkenraad van de Nederlands Hervormde Kerk. 

 

 
 

Aurorastraat (fot familiearchief van der Stoep – Versluis). 


