
Pagina 248

 

Tegenover de familie L. van der Stoep woonde de familie Wijntjes. In dienst van 

Bouwmaatschappij Heijplaat was Wijntjes de tuinman van het dorp. Ook was hij voorzitter 

van Volkstuin Vereniging Heijplaat en organiseerde hij mee aan de reünie van De Heij. 

 

 
 

Organisatoren van de reünie van de Heij (foto F. Visser). 

 

De Aurorastraat dankt haar naam aan het ss. Aurora, gebouwd op de RDM onder 

bouwnummer 74. Dat gebeurde in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Stoomboot 

Maatschappij Amsterdam. Het schip werd op 8 november 1919 te water gelaten. 

In de nacht van 24 op 25 november 1942 is het schip danig vernield tijdens een Duits 

bombardement op de rede van Philippeville. 

 

 
 

Ss. Aurora (www.shipmotions.nl ). 
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We slaan linksaf de Streefkerkstraat in en komen bij de naoorlogse huizen. 

 

 
 

1948 - Kinderen op de hoek Aurorastraat – Streefkerkstraat (fb Reünie). 

 

 
 

1951 - Streefkerkstraat 

 

Bij de Zaandijkstraat lopen we naar rechts en brengen een bezoek aan de Julianakerk. 

Deze kerk, gebouwd in 1929 werd een jaar later in gebruik genomen als Nederlands 

Hervormde Kerk. In 2008 werd de kerk te koop aangeboden. 
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1930 – Julianakerk 

 

De Nederlands Hervormde kerk had in die tijd een bloeiend verenigingsleven, met o.a. een 

eigen zangkoor, Het Hervormdkoor Heijplaat. 

 

 
 

1934 – Hervormdkoor Heijplaat (foto familiearchief van der Stoep – Versluis). 

 

Een jongerenvereniging CJV-Heijplaat (Christelijke Jongeren Vereniging). 
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1935 – CJV-Heijplaat. (foto familiearchief van der Stoep – Versluis). 

 

Na de oorlog was in het jeugdgebouw de bibliotheek gevestigd. 

In 1968 richtte het toenmalige bestuur van het CJV/YMCA Heijplaat de jongeren sociëteit 

Kadans op. Er werd begonnen met cabaret, muziek en dans. 

 

 
 

1972 – Kadans (foto familiearchief van der Stoep-Versluis). 
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Tegenover de kerk stonden de houten huizen, die waren in de jaren 20 geschonken door de 

Noorse regering ten behoeve van het terugdringen van de woningnood. Het wat apart liggende 

wijkje werd ook wel “het hertenkamp” genoemd. 

 

 
 

1989 – het enige huis met het bloemenmannetje.(foto familie Koert). 

 

Hier woonden o.a. 3 families, De Roode, W. van Schaik die ijzerwerker was en de familie 

Hoppe. Op nr. 60 woonde de familie W. Koert, hij was klinker en daarnaast op nr. 62 woonde 

de familie L. Noordzij. Zowel Wim Koert als Leen Noordzij heeft in het bestuur gezeten van 

Volkstuin Vereniging Heijplaat. In de houten huizen aan de Rondolaan woonde o.a. G. van 

Kappelle, de toezichthouder van de speeltuin. 

 

 
 

1932 – Julianakerk (foto VWH). 
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De Zaandijkstraat is genoemd naar ss. Zaandijk, bouwnummer 69, in opdracht van Solleveld 

van der Meer & T.H. van Hattum’s Stoomvaart Maatschappij gebouwd. 

De tewaterlating vond plaats op 20-11-1920. 

Het zeevrachtschip is een aantal keren herdoopt, als laatste gebeurde dat op 31-05-1938, door 

de Spaanse Nationalisten, zij gaven haar de naam Castillo Olite 

Op 07-03-1939 is het schip na een beschieting vlak voor de kust van Cartagena tot zinken 

gebracht, met op dat moment 1500 personen aan boord. 

 

 
 

1921 – Ss. Zaandijk in aanbouw (www.shipmotions.nl ). 

 

De houten huizen werden gesloopt en er kwamen nieuwe moderne woningen voor terug. 

 

 
 

Nieuwbouw aan de Rondolaan (foto familiearchief van der Stoep – Versluis). 
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We steken bij de Zaandijkstraat de Rondolaan over en komen op het voetbalveld van de 

Speeltuin. 

In de jaren 20 stond er nog geen hek om de speeltuin, dat kwam pas ca. 1938. 

 

 
 

Voetbalploeg op de speeltuin (foto Frans Polak). 

 

We keren terug naar de Rondolaan, hier werden in 1948 ook huizen neergezet voor de 

werknemers van de RDM. 

In het laatste huizenblok woonde familie J.v.d.Stoep, de heer des huizes, Jan, was een aantal 

jaren koster van de Julianakerk. 

 

 
 

Mevrouw Nooteboom en mevrouw van de Berg (foto familie Nooteboom). 
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In het middelste blok, op nummer 119, woonde de familie D. van Engelen, Dinny was de 

laatste brandweerman van de bedrijfsbrandweer van de RDM. Hij deed aan judo op de 

bovenste verdieping van de Openbare school aan de Vestastraat. 

Op nummer 115A woonde Arie van de Steen, kapitein van de Dockyard IX, met zijn gezin. 

 

 
 

Overdracht Dockyard IX aan het Maritiem museum (www.shipmotions.nl ). 

 

Op nummer 113A woonde de familie C. van Hattem, dhr. van Hattem was kraandrijver op de 

RDM, de kinderen van Hattem waren lid van de muziekgroep Miboa 

Van de familie De Bruin op 107c, voer Dingeman als machinist op een aantal Dockyards, 

dochter Jannie maakte, net als andere kinderen uit de straat, muziek bij Miboa. 

En op nummer 107A woonde Rosa Rauwbos die ook al lid van die groep was. 

 

 
 

1963 – Jannie de Bruin en Rosa Rauwbos (foto Jannie van den Ouden – de Bruin). 
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Ter hoogte van Rondolaan 111 was sinds 1938 de ingang van de speeltuin, we steken daar de 

drukke Rondolaan over. Op die plek zorgde de heer Cees van Kappelle er vroeger voor dat de 

kinderen veilig konden oversteken. 

Ieder jaar was er op de speeltuin op Koninginnedag een groot feest. Dat begon met een 

rondgang over het dorp van muziekvereniging Dockyard. Bij aankomst in de speeltuin konden 

de kinderen ballonnen ophalen, die op een teken van de muziek losgelaten mochten worden.  

 

 
 

1963 – ballonnen oplaten (foto Jannie van den Ouden – de Bruin). 

 

Eind jaren 60 werden het voetbalveld van SV RDM, dat van de Noren en de speeltuin, 

verplaatst naar andere locaties. 

Het vrijgekomen terrein werd al gauw gebruikt om te crossen. En tijdens de vakantiebesteding 

bouwde de Heijplaatse jeugd in ’69 op de oude plek van de speeltuin een heus huttendorp. 

 

 
 

1969 – Huttendorp (foto familiearchief van der Stoep – Versluis). 
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Aan het eind van de vakantie werden de hutten afgebroken en het hout in de fik gestoken. 

 

 
 

1969 – Eind van de vakantiebesteding (foto Wil Mangelsdorf). 

 

In 1971 werden de volkstuinen verplaatst van de Waalhavenweg naar de Rondolaan. Waar in 

1987 15 tuintjes weer plaats moesten maken voor de aanleg van de Droogdokweg. 

Nu in 2015 zijn bijna alle tuinen bezet en is er op een “Tuinlaboratorium De Klaver” 

gevestigd, waar 15 leerlingen aan de buitenschoolse activiteiten deelnemen. 

 

 
 

2013 – Schoolmoestuin (foto familiearchief van der Stoep – Versluis). 
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We steken weer over naar de Rondolaan, die inmiddels vanaf de Sirrahstraat tot aan de 

Heijsedijk helemaal vernieuwd is. 

 

 
 

2014 – Rondolaan 

 

We slaan linksaf de Linertonstraat in. Op de hoek met de Rondolaan woonde vroeger de 

familie van Dam  

Aan de rechter kant woonden de families Suikerbuik en Beunekamp. 

Tijdens de zomervakantie vond mevrouw Beunekamp het leuk om verhalen voor te lezen aan 

de kinderen uit de buurt. 

 

 
 

1957 – mw. Beunekamp leest voor uit eigen werk (foto Jannie van den Ouden – de Bruin). 
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In de jaren 70 woonde in het tweede blok de familie De Snoo, ook de voorzitter en de trainster 

van de “ The Little Stars” woonden in dat blok. 

 

 
 

1982 – Majorette groep “The Little Stars” (foto Wil Mangelsdorf). 

 

In het 1
e
 blok woonden de families de Groot, C. van der Stoep en A. Mallens, van de winkel 

“Van Gils Visser”.  

De schoonzus van Cornelis van der Stoep, mevr. Van Kleef, heeft vele jaren in de leiding van 

de Zondagsschool meegedraaid. Haar dochters waren beiden lid van de wandelclub. 

 

 
 

1964 – De wandelclub (foto Wil Mangelsdorf). 
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André Mallens was de beheerde van de kruidenierswinkel van Van Gils – Visser op de hoek 

van de Lintertonstraat – Streekerkstraat. 

 

 
 

1959 – Winkel Van Gils – Visser (foto familie Mallens). 

 

Zoon Wim was in begin jaren 80 op de bovenverdieping van de Openbare School een 

Sportschool gestart. 

 

 
 

1984 – Clubkampioenschappen (foto familiearchief van der Stoep – Versluis). 
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Linertonstraat 1988 (foto familiearchief van der Stoep – Versluis). 

 

De Linertonstraat dankt haar naam aan het reparatieschip ss. Linerton dat in 1919 tijdens haar 

1
e
 reis op de Tyne op het strand vastliep en in tweeën brak. De twee helften werden na 

reparatie op werf de Nieuwe Waterweg op de RDM aan elkaar gekoppeld. Na de reparatie 

werd het, nu als ss. Radix, weer in de vaart genomen. Het schip heeft onder verschillende 

namen gevaren en is in 1944 gezonken. 

 

 
 

Ss. Linerton gestrand aan de Tyne (www.shipmotion.nl foto Rob van den Broek). 

 

We lopen langs de winkel van Van Gils- Visser, waar Ada Meindert in de winkel stond, toen 

die was overgenomen door ” Koster en dochters”. 

We lopen voor de huizen langs, hier woonden o.a. de families Kalf, Den Boer, Verbaas en 

Kroon. 

Aan het eind van het pad woonde de familie van Dommelen, mevrouw Ma van Dommelen 

werkte in de D.C. Endert Stichting en stond mede aan de wieg van het Wijkcentrum Heijplaat. 

De heer I. van Dommelen was onder meer kapitein van de Dockyard IX. 
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Dockyard IX (www.shipmotions.nl ). 

 

We steken aan het eind van het pad de Streefkerkstraat over. In de huizen die in 1948 zijn 

gebouwd woonde dhr. Piet Keemink, hij zat in de wijkwelzijnsgroep en was lid van de 

volkstuinvereniging. 

Mevrouw Meijboom woont er nu al een groot aantal jaren, zij is tot het sluiten van de 

Julianakapel daar koster geweest en heeft er ook leiding gegeven aan de zondagschool. 

 

 
 

Jaarfeest met de Zondagschool (foto familiearchief van der Stoep – Versluis).  
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Op nummer 26 woonde Joh Suurland, hij was in 1957 voorzitter van de Volkstuinvereniging 

Heijplaat. Op nummer 28 woonde de familie Hergt. Ook de familie Verschoor heeft in dit 

stuk gewoond. Verschoor Sr. maakte in de zestiger jaren deel uit van de GJO- leiding. 

 

 
 

1962 - Het jaarfeest van de GJO (familiearchief van der Stoep-Versluis). 

 

We lopen aan de ander kant de Streefkerkstraat terug, richting bakker. 

Op de hoek tegenover de Linertonstraat woonde in de jaren 90 Jannie Spoor zij was een groot 

voorvechter tijdens de acties “Heijplaat moet blijven”. 

 

 
 

Jannie Spoor achter het raam (foto Jolanda van Herk). 
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Op nummer 13a woonde de familie J.J. van Gelder, Jacob was uit hetzelfde geslacht als de 

bakker en de melkboer, Jan was kapitein op de Dockyard IV. 

 

 
 

Dockyard IV met kapitein J.J. van Gelder en de ss. Amsterdam (www.shipmotions.nl ). 

 

In de jaren 50 woonde op nummer 3a de familie J. den Water, op 11 de familie P. van 

Garderen, op 8a de familie Barends en op 8b die van J. Riegman. Die laatste verdiende de 

kost als elektricien.  

 

 
 

1988 - Streefkerkstraat vakantiebesteding (foto familiearchief v.d.Stoep – Versluis). 
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De ss. Streefkerk, een vrachtvaarder, is gebouwd onder bouwnummer 77 in opdracht van de 

Verenigde Nederlandse Scheepvaart Maatschappij. De kiel werd gelegd in 1920 en de 

tewaterlating was op 13 augustus 1921. 

Het schip werd 2x omgedoopt, de laatste keer was dat in 1959 toen het dienst ging doen als 

visserijmoederschip voor de Japanse krabbenvisserij onder de naam Hakuyo Maru. 

Het schip is in 1970 in Taiwan gesloopt. 

 

 
 

1921 – Ss. Streefkerk op de helling (www.shipmotions.nl). 

 

Bij de bakker gaan we naar links, de Neptunesstraat in. Hier passeren we het laantje waar ooit 

de apotheek gevestigd was, achter het huis waar eerst dokter Venebos en later dokter 

Ringeling woonde.  

 

 
 

1923 - Huis van dokter Venebos in aanbouw (foto VWH). 
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We gaan bij de dokter links af de Courzandseweg op. Aan de overzijde van de Heijschehaven 

werden in de crisisjaren volkstuintjes aangelegd. 

 

 
 

26 september 1944 - Luchtfoto van Royal Air force volkstuintjes zijn al te zien. 

 

Op 23 mei 1947 besluiten een aantal volkstuinders om de Volkstuinvereniging Heijplaat op te 

richten, daartoe wordt er op 17 september 1947 een vergadering belegd in de kantine van de 

RDM. Samen met de Rotterdamse Bond voor Volkstuinders worden de statuten vastgesteld. 

 

 
 

1952 - Volkstuintjes (foto familie Koert). 

 

De eerste tuintjes lagen op het terrein van de voormalige Gorzenpolder en liepen van de 

Courzandseweg tot aan de Quarantaineweg (Eemhavenweg). Tijdens de eerste jaren bleken de 

koeien voor overlast te zorgen, ze braken geregeld door de minimale afrastering heen.  

Vanwege de bouw van een compleet nieuwe wijk op de voormalige Gorzenpolder moest 

Volkstuinvereniging Heijplaat het veld ruimen en verhuisde in 1954 naar de Waalhaven. 
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In 1926 kreeg Samuël de Clercq opdracht om voor hoofdbazen een tweetal woningen te 

ontwerpen, die aan de Courzandseweg gebouwd zouden worden. 

Hier heeft o.a. de hoofdonderwijzer van de Lagere school voor Christelijk Nationaal 

onderwijs, dhr. Cees van Walsum met zijn gezin gewoond. Cees was niet alleen 

hoofdonderwijzer, maar was ook een aantal perioden ouderling van de Gereformeerde kerk. 

Ook de onderdirecteur, later directeur der RDM, dhr. Stapel heeft er met zijn gezin gewoond, 

hij verhuisde later naar de directiewoning aan het begin van de Courzandseweg.  

Bas den Burger voorzitter van de Buurtvereniging Heijplaat heeft hier ook zijn sporen 

verdiend, door te proberen om voorzichtig samen te werken met andere verenigingen op het 

Tuindorp, hij maakte daartoe deel uit van de Wijkwelzijnsgroep voor Heijplaat. Bas werkte in 

de Zware Apparatenbouw van de RDM, na ontslaggolf in de jaren 80 vond hij een nieuwe 

werkplek in Limburg. 

 

 
 

1929 - Woningen Neptunusstraat – Courzandseweg (foto VWH). 

 

We lopen verder langs de woningen die na de oorlog gebouwd zijn en passeren de 

Victorieuxstraat. Hier woont al sinds eind jaren 50 de familie Van Kaam, Leny van Kaam 

doet al sinds die tijd veel vrijwilligers werk voor de Vrouwenbond van de Protestantse kerk, 

met name het eetproject. Bovendien heeft ze ook een aantal periodes zitting in de kerkenraad 

gehad. 

 

De Victorieuxstraat is genoemd naar het ss. Victorieux, dat oorspronkelijk in 1911 als  

ss. Ukermark in Bremen werd opgeleverd. 

Na de 1
e
 Wereldoorlog was het schip in 1919, geladen met munitie, op de Middellandse zee 

ter hoogte van Marseille in brand gevlogen, waarna een ontploffing volgde. De brug was 

vernield en ingezakt, de huid en de spanten waren ernstig ingedeukt en op veel plaatsen 

gescheurd. Met die averij werd het schip de Dokhaven binnengebracht, om in 1921 onder de 

naam ss. Victorieux diezelfde haven weer als nieuw te verlaten. 



Pagina 268

 

 
 

1919 - Ss. Victorieux in de Dokhaven op de RDM (www.shipmotions.nl ). 

 

Na de Victorieuxstraat passeren we de woningen die in 1948 zijn gebouwd, hier woonden o.a. 

dhr. Bommeljé en de familie Moerkerke, Piet was onder meer bestuurslid van de 

Volkstuinvereniging Heijplaat en lid van de “Commissie der Gevallenen”. 

Het volgende blok bestaand uit drie woningen was bedoeld voor bazen. In het laatste pand aan 

de Courzandseweg woonden de twee predikanten van Heijplaat. Links de dominee van de 

Gereformeerde en rechts die van de Nederlands Hervormde kerk. 

 

Op 23 januari 1952 wordt de Stichting D.C. Endert jr. opgericht, met als doel de ontwikkeling 

van een wooncomplex voor bejaarde oud-werknemers van de RDM. Op 30 oktober 1953 is de 

eerste steenlegging. 

 

 
 

1955 - Bewoners van het D.C. Endertcentrum (foto M. Zwiep). 
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In het Centrum waren niet alleen de woningen van gepensioneerde RDM-ers, het bood ook 

onderdak aan de tandartspraktijk van Bruinzeel, het consultatiebureau voor zuigelingen en de 

Groene kruis post. 

In de jaren 70 werden de bovenwoningen niet langer als zodanig gebruikt en werd die 

verdieping kantoorruimte voor de Wijkraad voor Heijplaat, de Wijkwelzijnsgroep voor 

Heijplaat en de Raadsvrouw. 

 

 
 

D.C. Endert-centrum (foto familiearchief van der Stoep-Versluis). 

 

De bakker en de melkboer kwamen de boodschappen afgeven, bovendien was er een 

gezamenlijke eetruimte. 

 

 
 

Melkboer Ad van Gelder kwam de bestelling brengen (foto A. van Engelen). 

 

In 1980 werd het Wijkcentrum Heijplaat opgericht, ervoor werd een nieuw monument 

geplaatst ter nagedachtenis aan Arie den Toom en voor alle gevallenen van de 2
e
 

Wereldoorlog. 



Pagina 270

 

 

 
 

Wijkcentrum Heijplaat met het monument (foto W. Mangelsdorf). 

 

Nadat de woningen in 1988 waren gesloopt is op die plaats het gebouw ”De Wijde Blick” 

neergezet, met appartementen speciaal bestemd voor 50plussers.Na de sloop van het 

naastgelegen Wijkcentrum verrees op die plek wooncomplex “Het Waterschip”. 

 

 
 

Bouw van de “Wijde Blick”. (foto familiearchief van der Stoep-Versluis). 
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We nemen vanaf de Courzandseweg de onderdoorgang van “Het Waterschip”. In dit gebouw 

zijn ook de nieuwe dokterspost, de ruimte van de fysiotherapeut en de apotheek 

ondergebracht. Van apotheek Heijplaat nam, na een lange staat van dienst als 

apothekersassistente, Hennie Pannevis afscheid om van haar welverdiende pensioen te gaan 

genieten. 

 

 
 

2006 – Hennie Pannavis in de apotheek Courzandseweg (foto A. van Engelen). 

 

We gaan naar rechts, steken de Victorieuxstraat over en lopen het pad uit, richting gebouw De 

Kolk. In het gazon lijkt het wel of hier de Heijschehaven terug is gekeerd. We draaien ons om 

en krijgen een mooi beeld van de wateroverlast. 

 

 
 

2013 – wateroverlast Courzandseweg (foto VWH). 
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In 1954 verrijst er aan de westkant van de Courzandseweg een compleet nieuwe wijk naar het 

ontwerp van Ir. J.W.C. Box. 

Het woonblok in de Directeur de Gelderstraat wordt in 1955 opgeleverd. 

In die straat woonde o.a. P.G. Groeneboom, Piet heeft een groot aantal jaren in de 

beheercommissie van het Wijkcentrum gezeten. In 1990 was er in het Wijkcentrum ook 

sprake van wateroverlast. In de kelder stond na een wolkbreuk 80 cm water. Toen het water 

was gezakt kon de schade in de kelder worden opgenomen. 

 

 
 

1989 – Wateroverlast kelder Wijkcentrum (foto familiearchief van der Stoep – Versluis). 

 

Weer uit de kelder gekomen bekijken we de optocht aan de Directeur de Gelder straat. 

 

 
 

1955 – Optocht Directeur de Gelderstraat (foto VWH).  
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De Directeur De Gelderstraat, genoemd naar grondlegger van de Rotterdamsche Droogdok 

Maatschappij, Ir. M.G. de Gelder. Hij was vanaf de oprichting op 23 januari 1902 tot aan zijn 

dood, 2 mei 1918 de eerste directeur van de RDM en ook de opdrachtgever voor de 

ontwikkeling en bouw van Tuindorp Heijplaat. 

 

 
 

1935 - Directeur M.G. de Gelder. 

 

We lopen naar het noorden. Aan de rechterkant op het grasveld stond een houten noodschool 

waarin de Christelijke kleuterschool was gehuisvest na de sloop van de Bewaarschool aan de 

Alcorstraat. Juffrouw Van Sint Annaland, die aan de Directeur de Gelderstraat woonde, was 

er de hoofdjuffrouw. 

In 1981 kreeg de jeugd, via de Wijkwelzijnsgroep, tijdelijk de beschikking over een deel van 

het noodgebouw en werd Vereniging “Sociëteit De Kolk” opgericht. Ook werd het 

wijkcentrum Heijplaat in het gebouw gevestigd. 

 

 
 

27-08-1983 – Jongeren Sociëteit De Kolk” (foto familiearchief van der Stoep – Versluis). 
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Via de Stichting Vrijwilligerswerk Rotterdam, de Wijkwelzijnsgroep en de Wijkraad konden 

de jongeren zoveel subsidies vergaren, dat er een nieuwe Kolk kon komen. 

 

 
 

De Kolk  

 

We slaan bij de Neptunusstraat links af en lopen het Zeven Provinciën plein op, hier ligt het 

winkelcentrum van het Nieuwe Dorp. Vanaf de hoek gezien: de Sigarenboer, bakker 

Maaskant, slijterij Lagendijk, kruidenier de Spar van de familie den Arend, groente en 

fruithandel G. Koster, melkboer Rasser, Elektronicabedrijf Vonk, Textiel Biesheuvel en de 

kapper. 

 

 
 

18-09-1958 – Opening Winkelcentrum ( foto VWH). 
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Het plein is genoemd naar Hr. Ms. Kruiser “De Zeven Provinciën”, met het RDM-

bouwnummer 219. De kiellegging was in 1939 en de bouw van het schip werd pas na de 2
e
 

wereldoorlog voltooid. 

 

 
 

Hr. Ms. Kruiser “De Zeven Provinciën”. 

 

We gaan rechts van het plein de Van Kinsbergenstraat in. Hier op de galerij van de 

maisonnettes woonde ooit de familie W. Polderman en in de rij woningen er o.a.de families 

A. Molenaar, A. v.d. Steen, Smitman en brandmeester Kampedijk. Die laatste was in zijn vrije 

tijd ook nog instructeur bij de jeugdbrandweer. 

 

 
 

1964 – Demonstratie van de jeugdbrandweer (foto Henk Dorst). 
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Van Kinsbergen, was een oorlogsschip, bouwnummer 201, waarvan de kiellegging bij RDM 

plaatsvond op 11 september 1937 en de tewaterlating volgde op 5 januari 1939. 

Voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd het schip op missie naar Curaçao 

gestuurd. Hier heeft zij de eilanden van de Nederlandse Antillen kunnen verdedigen. Na de 

oorlog werd ze naar Nieuw-Guinea gestuurd om daar de Nederlandse belangen te verdedigen. 

In 1955 keerde ze terug naar Nederland en werd uiteindelijk na 20 dienstjaren in 1959 in 

België gesloopt.  

 

 
 

Hr. Ms. Van Kinsbergen (www.shipmotions.nl ). 

 

In de Van Kinsbergenstraat beneden woonde ook de heer. P.G.Kramer, die als machinist voer 

op de Dockyard III. 

 

 
 

Dockyard II en III slepen geven assistentie bij een sleep (www.shipmotions.nl ). 
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In de van Kinsbergenstraat lopen we halverwege het laantje door en slaan linksaf naar de 

Karimunstraat. Hier lopen we direct het laantje in en slaan linksaf het Ampenanpad op, waar 

de familie P. Koert heeft er gewoond. Peter is de voorzitter van de fotoclub “Dockyard”. 

Aan het eind slaan we achter de winkels rechtsaf de Ampenanstraat in. Waar in het verleden 

de familie P. Boukes woonde. Piet heeft jaren in de Wijkraad gezeten eerst voor de ARP en 

later voor het CDA. Ook was hij een van de oprichters van Vereniging van Wijkbewoners 

Heijplaat. 

 

 
 

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

 

De Ampenanstraat en het Ampenanpad danken hun naam aan  het passagiers-vrachtschip, ss. 

Ampenan, RDM-bouwnummer 269.De kiel van dat schip is gelegd op 15 november 1948 en 

de tewaterlating vond plaats op 4 augustus 1949. Het voer in dienst van de Koninklijke 

Rotterdamsche Lloyd en is in 1974 gesloopt. 

 

 
 

Ss. Ampenan (www.shipmotion.nl ). 

 

Aan het einde van de Ampenanstraat gaan we rechts het Teropad op. Hier heeft de familie B. 

Oudendijk gewoond, net als de organist van de Julianakerk (Rehoboth), de heer den Otter met 

zijn gezin. 
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1990 – Julianakerk (foto VWH). 

 

Zoon Olphaert den Otter is een bekend Rotterdams beeldend kunstenaar geworden. 

 

 
 

Vuur – Water – Aarde 29-03-2010 (www.Olpheartdenotter.com ). 

 

Ook het gezin van de heer van Dijk, leermeester op de bedrijfsschool van de RDM, woonde 

op het Teropad, zo ook de familie J. van Beek. Jo was jaren het gezicht van de EHBO-

vereniging Heijplaat en maakte tevens deel uit van het bestuur van de RODAC. 


