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Het gouden randje (Courzandseweg)

Vormgeving

vanPOOK

Heijplaat Post wordt, naast de inzet van alle 

vrijwilligers en professionals, fi nancieel mogelijk 

gemaakt door onze subsidiegever(s), sponsoren 

en adverteerders. 

Maak in deze editie kennis met een nieuw gezin Ayse, 

Appie, Eray en Taha. Zij kozen voor Heijplaat. De familie 

vond dit een vreemde keuze. Zij vertellen hoe ze Feijenoord 

met Heijplaat combineren. Daarnaast het verhaal van een 

Heijplater die vakantie graag viert bij familie in Spanje. 

Bij terugkomst voelt hij zich vanaf de Waalhaven al thuis. 

Marli Food maakt heerlijke gerechten. Marli Food is van 

een gedachte gegroeid tot een mooie onderneming. 

Bij feesten of evenementen op Heijplaat kan Marli Food 

de catering verzorgen. 

Sherwin neemt ons mee in 

wat hij op Heijplaat voor de 

jongeren wil doen. Hij is een 

ervaren basketballer die 

gedreven is om meer sport 

op Heijplaat te brengen. 

Hij heeft ook een vraag 

waar bewoners over 

kunnen meedenken.

Rotterdammers kennen het woord 'Gers' al jaren. 

Gemeente Rotterdam geeft het op Heijplaat een nieuw 

betekenis. Wel een heel duurzame betekenis. Het heeft 

allemaal te maken met de Energy Dock van RDM. 

WIJPLAAT informeert ons over de Waterbus. Vaart het WIJPLAAT informeert ons over de Waterbus. Vaart het WIJPLAAT

straks wel of vaart het niet meer? Dat is de vraag. 

Ook de wateroverlast en het verkeerscirculatieplan 

baren Heijplaters zorgen. Gemeente Rotterdam geeft 

een update wat we mogen verwachten. 

Nu we allemaal weten waar de afkorting RDM voor staat, 

kunnen we even inzoomen op de 'D'. De 'D' van droogdok 

natuurlijk! Wat is een droogdok? Alles hierover in de 

rubriek Historie op pagina 18 en 19.

Van al het opruimen en klussen tijdens de lockdowns, 

moet er wel wat zijn dat nu écht weg kan. Speciaal 

voor ons een Pop-Up Milieupark.

Veel leesplezier!

Beste lezers,

voorwoordvoorwoord



NIEUWS & AGENDA

© 2021. Artikelen uit Heijplaat Post mogen alleen met 

schriftelijke toestemming van de redactie worden over-

genomen. De redactie behoudt zich het recht voor 

ingezonden bijdragen in te korten, te redigeren of niet 

te plaatsen.

Activiteitenoverzicht Heijplaat

Kijk op www.heijplaatonline.com

voor het actuele activiteitenoverzicht.

De Huiskamer 2.0 is open 
voor een praatje, een heer-
lijk bakje ko�  e en natuurlijk 
dat koekje!

We kijken naar de toekomst, zijn (op de vrijdag na) 

iedere dag open en starten binnenkort met onze 

kinderactiviteiten. Er ligt een mooie vinylvloer, akoes-

tische panelen, betere zichtlijnen, een aangepaste 

bar, kastenwand voor diverse clubs en voor onze 

kookprojecten een elektrische kookplaat. Voor infor-

matie- / presentatiebijeenkomsten is er een beamer 

en projectiescherm. En tenslotte komen er ook nog 

gordijnen! U wilt een verjaardag vieren een kinder-

feestje babyshower? Op Heijplaat kan het in de 

Huiskamer 2.0! Wij voorzien u graag van alle informatie; 

uw bezoek zien we graag tegemoet. 

Wij zoeken naarstig naar mensen die het bestuur komen 

versterken. Mensen uit het nieuwe gedeelte van het 

dorp zijn zeer welkom, daar wij streven naar verbinding, 

nieuwe ideeën en inzichten. 

In verband met gezondheidsproblemen nemen wij 

afscheid van onze penningmeester. We verliezen in 

Carina Berwald een zeer gewaardeerde vrijwilliger. 

Carina, namens alle vrijwilligers van de Huiskamer 2.0 

bedankt voor al het werk dat je voor ons hebt gedaan, 

en beterschap toegewenst.

Huiskamer 2.0 is weer open
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oud

Le presento a Manuel García 
Rodríguez (40). Manuel is 
geboren en getogen op Heij-
plaat. Zijn ouders zijn uit Spanje 

naar Nederland geëmigreerd. Zijn vader 

werkte bij de RDM. Zijn moeder werkte 

in de schoonmaak. Zowel zijn vader 

als zijn moeder zijn de enigen uit alle 

broers en zussen die naar Nederland 

emigreerden. Dus Manuel heeft nog een 

grote familie in Spanje. Zijn vakanties 

viert hij daarom in Spanje met familie. 

Zijn ouders kregen drie kinderen. Manuel 

is de jongste. Zijn twee oudere zussen 

wonen ook op Heijplaat. Heijplaat is 

rustig. Ideaal voor zijn nee� es en nichtjes. 

Het strandje is zijn favoriete plek. 

Manuel is al 15 jaar een onderwaterlasser. 

Dit is een gevaarlijk beroep. Hij werkt met 

veel plezier, alleen vraagt dit veel van zijn 

longen. Zijn hobby’s zijn voetballen, uit 

eten gaan en lekker een fi lmpje pakken. 

Hij is al jaren lid van de voetbalvereniging 

svRDM. Hij voetbalde daar al als kleine 

jongen. Hij herinnert zich de leuke kinder-

activiteiten in de grote speeltuin. 

Vroeger was er in maart een marathon 

van 2 km en van 5 km. Je kon rennend 

en of fi etsend meedoen. Manuel deed 

vaak beide. Hij rende in 7 à 8 minuten 

de 2 km-route uit. "Bij de start zag ik 

jongens met professionele renkleding. 

Ja, dan weet je al hoe laat het is. Ik werd 

vaak 2e of 3e als zij meededen".

Aan Heijplaat: “Het leven is al moeilijk 

genoeg met de corona. Laten we 

gesprekken voeren en gewoon groeten.”

‘Laten we 
gewoon 
groeten’
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Wil jij ook in 
Oud & Nieuw? 

Stuur een 
mailtje naar 
de redactie!

‘Wat ga je 
DAAR doen?’

& NIEUW

Sinds een jaartje wonen Ayse (29), Abdullah
(35 - ook wel Appie), Eray (5) en Taha (7 mnd)
op Heijplaat. Ze hebben hiervoor met veel plezier in

de Oranjeboomstraat gewoond maar wilden toch graag

een eengezinswoning met een tuin. Via een nicht zijn ze 

op Heijplaat terecht gekomen.

Ze zijn blij met de supermarkt en het strandje. Een grote

speeltuin en een drogisterij zou nog een mooie aanvulling 

zijn. Toen ze aan hun vrienden en familieleden vertelden dat 

ze naar Heijplaat zouden verhuizen was niet iedereen gelijk

enthousiast: Appie’s familie woont nog in Feijenoord en toen 

ze aankondigde dat ze gingen verhuizen riep iedereen: 

Wat ga je DAAR doen? En waarom zo ver weg?

Ook de familie van Ayse uit Slinge vindt het te ver weg. Ayse 

moet er wel om lachen, het is nog niet eens tien minuutjes 

rijden. Ayse werkt ze drie dagen in de week als administratief

medewerker bij een BHV kantoor in Barendrecht. Haar hobby’s

zijn wandelen en lezen. 

Appie werkt al jaren als scheepssloper in 

's-Gravendeel. Met een gigantische ‘schaar’

knipt hij schepen in stukjes. Hij werkt vaak 

zes dagen en soms ook bij zijn vader in de 

slagerij op Vuurplaat. Na het werk gaat hij 

altijd voetballen met zijn zoontje Eray.

Eray blijkt trouwens een getalenteerde voet-

baller te zijn. In september mag hij gaan 

trainen bij Sparta'20. Van zijn ouders heeft 

hij alvast hele mooie voetbalschoenen 

gekregen, daar gaat hij vast hele 

mooie acties mee gaan maken.
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De 18 woningen type Boeg, tevens de laatste woningen 
van Het Verborgen Geheim, gaan dit najaar in verkoop.

Voor meer informatie houd onze socials en website 
hetverborgengeheim.nl in de gaten!

Laatste fase 
Het Verborgen 

Geheim 
in de verkoop

Veranderingen 
bij de kunststof- 
sorteerinstallatie

Door Anthonita van Egmond, PreZero (voorheen SUEZ)

Het is druk in de kunststofsorteerinstallatie aan de 

Waalhavenweg. De sorteerlijnen draaien goed, er zijn 

weinig verstoringen dus er worden extra veel plastic 

verpakkingen, blikjes en drinkpakken gesorteerd. Daar 

zijn we trots op. 

Ondertussen blijven we maatregelen nemen tegen 

vliegen. In de zomer bestrijden we één keer per twee 

weken. En dat werkt goed. We kijken ook verder dan de 

maatregelen die we al hebben genomen. Zo bouwen 

we een loading dock waarmee vrachtwagens geladen 

kunnen worden zonder dat ze naar binnen hoeven. 

Zo hoeven de deuren minder vaak open en dicht. 

In de vorige Heijplaat 

Post gaven we al aan 

dat SUEZ is overgenomen 

door PreZero en dat 

PreZero de installatie 

moet verkopen. Daarom 

hebben we het SUEZ-

logo op de gevel ver-

vangen door een doek 

met het PreZero-logo. 

Dit is een tijdelijke 

oplossing. Als de installatie in de komende maanden 

wordt verkocht aan een nieuwe eigenaar zal er een 

andere, defi nitieve naam op de gevel komen. 
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bedrijf

Het innovatieve bedrijf is ontstaan vanuit 

de Technische Universiteit Delft. Van 2003 

tot 2006 hebben ze als student onderzoek 

uitgevoerd naar de haalbaarheid van het 

idee voor het platform.

In 2007 is het bedrijf formeel gestart. 

Vanaf 2009 is haar productie in de Onder-

zeebootloods op het RDM-terrein gevestigd. 

Ampelmann is nu uitgegroeid tot een bedrijf 

met 11 kantoren wereldwijd met het hoofd-

kantoor in Delft. Ze bezit een vloot van 

60 systemen en heeft meer dan 300 pro-

jecten uitgevoerd. 

Ampelmann
Ampelmann is een o� shorebedrijf. Ze biedt 
een veilige en gemakkelijke oversteek van 
een bewegend schip naar een o� shore 
constructie, zowel voor mensen als vracht-
vervoer. Hiertoe hebben ze een actief com-
penserend platform ontwikkeld, wat slim 
meebeweegt met de deining van de zee. 
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De afgelopen jaren heeft het Haven-

bedrijf geïnvesteerd in het rijksmonu-

mentale Quarantaineterrein. De buiten-

ruimte is opgeknapt en er is onderhoud 

aan de gebouwen uitgevoerd. Nu is het 

moment aangebroken voor een volgende 

stap en wordt het Quarantaineterrein 

overgedragen aan BOEi.

Het terrein en alle rijksmonumentale 

gebouwen worden door deze non-

profi torganisatie, die zich inzet voor 

restauratie en herbestemming van 

cultureel erfgoed, herontwikkeld. 

Het bijbehorend strandje, dat een 

belangrijke recreatieve functie heeft 

voor de bewoners van Heijplaat, blijft 

eigendom van het Havenbedrijf.

Nieuwe ontmoetings- en netwerkplek

De uitgebreide ervaring die BOEi heeft 

met gelijkwaardige herbestemmings-

opgaven, gaan zij inzetten om het 

Quarantaineterrein te transformeren 

naar de nieuwe ontmoetings- en net-

werkplek van de Rotterdamse haven: 

business hotel: ‘the Haven’. Het hotel 

zal primair bedoeld zijn voor de haven-

ondernemers, havenwerknemers en 

cursisten van bedrijven gevestigd in de 

haven. Het Havenbedrijf heeft hiermee 

de juiste partner gevonden om het 

Quarantaineterrein te herontwikkelen 

en een passende en nieuwe functie voor 

het terrein en de gebouwen om zo de 

brede havenbelangen te ondersteunen.

BOEi is een maatschappelijke onder-

neming gericht op herbestemming 

van industrieel, agrarisch en religieus 

erfgoed. De organisatie, voluit de Natio-

nale Maatschappij tot Restaureren & 

Herbestemmen van Cultureel Erfgoed, 

richt zich op het ontsluiten van Neder-

lands erfgoed voor burgers en het 

ontsluiten en doorgeven van haar 

verhalen aan navolgende generaties 

in Nederland. 

Het unieke strandje blijft bestaan en 

is openbaar toegankelijk. Afgelopen 

20 jaar is door de sterke stroming 

van de rivier veel zand van het strand 

afgeslagen. Er wordt onderzocht of 

het strand weer hersteld kan worden, 

o.a. door middel van het opspuiten van 

zand. Ook onderzoeken we hoe het 

zwemmen in de rivier ontmoedigd kan 

worden. Het zwemmen in de rivier is 

verboden en door de sterke stroming en 

zuiging van de voorbijvarende schepen 

levensgevaarlijk.

Meer informatie is te vinden op 

www.BOEi.nl.

Havenbedrijf draagt 
Quarantaineterrein 
over aan BOEi

Aan het eind van de Quaran-
taineweg ligt het rijksmonumen-

tale Quarantaineterrein, een 
uniek plekje in de Rotterdamse 
haven. Destijds, in de jaren '30, 

was het bestemd om zeelui 
met besmettelijke ziekten in 
quarantaine te houden maar 

zeelieden met tropische ziekten 
zijn er nooit opgevangen. 

Sinds eind jaren ‘70 heeft het 
dienst gedaan als woon- en 

werkplaats van kunstenaars. 

8



gebiedsontwikkeling

RDM start Energy Dock
Op RDM wordt hard gewerkt 
aan de Climate Campus waar-
bij de energietransitie op een 
inspirerende manier zichtbaar 
wordt gemaakt. Naast Inno-
vation Dock wordt er nu ook 
een 'Energy Dock' ontwikkeld 
in de Dokhaven. 

Overheid, onderwijs en bedrijfsleven 

werken op RDM samen om een prak-

tijkomgeving te realiseren waar proto-

types ontwikkeld, getest en geïmple-

menteerd kunnen worden. In de Dok-

haven van RDM geeft 'Energy Dock' 

gezicht aan de educatie en informatie 

van de energietransitie en het klein-

schalig gebruik van waterstof.

Het Energy Dock zal gaan bestaan uit 

meerdere onderdelen. De drijvende 

bollen van de Gemeente Rotterdam 

met daarin het transitie lab van de 

Hogeschool Rotterdam en daarnaast 

een functioneel demonstratieproject 

voor waterstof, het Green Energy 

Refueling Station (GERS). Bij dit klein-

schalige drijvende tankstation zal 

op korte termijn havengebonden 

scheepvaart waterstof kunnen gaan 

tanken, met de Watertaxi Rotterdam 

als eerste afnemer. 

De Hogeschool Rotterdam zal het 

Drijvend Paviljoen inzetten voor 

workshops, onderwijs, expositie 

en demonstraties op het vlak van 

energietransitie en duurzaamheid. 

Afgelopen juli is het Drijvend Pavil-

joen uit de Rijnhaven verhuisd naar 

de Schiehaven. Uiteindelijk is het de 

bedoeling dat 'de bollen' eind dit 

jaar terecht komen in de Dokhaven.

Omdat een deel van de Rijnhaven 

wordt gedempt voor woningbouw was 

er geen plek meer voor de bollen en 

hebben Gemeente, Havenbedrijf en 

Hogeschool Rotterdam de handen 

in een geslagen en de bollen naar 

RDM gehaald. 

Het drijvend paviljoen is door Delta-

sync en Public Domain Architects 

ontworpen en in 2010 gebouwd op 

RDM en geplaatst in de Rijnhaven als 

voorbeeld van een zelfvoorzienend, 

energieneutraal bouwwerk op water. 

De bollen komen nu dus terug. 

Bedoeling is dat binnenkort ook de 

WasteShark een plekje gaat krijgen 

in de Dokhaven. De Sharkdock is 

een ontwikkeling van Ranmarine. 

De Sharkdock is een drijvend plat-

form van ca. 6 bij 6 m geschikt voor 

het ontvangen en opladen van vijf 

WasteSharks. De SharkDock zal fun-

geren als een drijvend (afgemeerd) 

eiland om uit het water met waste 

sharks opgepikt afval te ontvangen. 

De Sharkdock slaat ingezameld afval 

op en laadt de drones op voordat ze 

opnieuw in de haven worden ingezet. 
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door Ria van der Linde, project-

manager gemeente Rotterdam

Hoe gaan de straten en pleintjes van 

het Oude Dorp eruitzien nadat de 

riolering is vernieuwd? Daarover ging 

het in de eerste bijeenkomst van de 

klankbordgroep van het Oude Dorp 

net voor de vakantie. De klankbord-

groep bestaat uit inwoners van het 

Oude Dorp van Heijplaat. 

De riolering wordt vanaf eind volgend 

jaar vervangen en die gelegenheid 

gebruikt de gemeente om fl ink te 

investeren in het Oude Dorp door het 

Masterplan uit 2018 uit te voeren. 

De ambities zijn hoog: een klimaat-

bestendige buitenruimte (een einde 

aan de wateroverlast nu en bestand 

zijn tegen de warmere en nattere 

zomers in de toekomst) én recht doen 

aan het beschermde stadsgezicht 

van het Oude Dorp. Ook de muziek-

koepel aan het Rondoplein wordt 

gerestaureerd, een extra investering 

van bijna een miljoen. 

Tijdens deze startbijeenkomst kwa-

men alle onderwerpen kort aan de 

orde en werd afgesproken dat er de 

komende maanden aparte bijeen-

komsten komen over de inrichting 

van de pleintjes, het parkeren en over 

speelgelegenheid. Woonbron gaat 

aan de slag met bewoners om de 

voortuinen te vergroenen. Meer groen 

betekent een prettiger woonomgeving, 

minder wateroverlast en minder hitte-

stress. De gemeente kan niet garan-

deren dat alle wensen worden ge-

honoreerd, wel dat er goed geluisterd 

wordt en dat samen wordt bekeken 

wat er nodig is en wat mogelijk. 

Datum en gespreksonderwerp van de 

volgende bijeenkomst maken we be-

kend via de facebookgroep Heijplaat 

Online en via de site www.rotterdam.

nl/wonen-leven/heijplaat/. Daar vindt 

u ook het volledige verslag van de 

eerste klankbordgroep bijeenkomst. 

U bent ook welkom als u eenmalig wilt 

meepraten over een onderwerp dat u 

nauw aan het hart ligt. 

In het Nieuwe Dorp verrijst de nieuwe 

gymzaal en start Van Omme & 

De Groot op het Zeven Provinciënplein 

met de voorlaatste bouwfase. Aan de 

Heijsekade is inmiddels ontwikkelaar 

Inspire aan de slag. 

Nu het Nieuwe Dorp zijn voltooiing 

nadert, gaat de gemeente de 

buitenruimte in de Karimunstraat 

defi nitief inrichten. In een druk-

bezochte bewonersavond hebben 

de bewoners met de gemeente 

besproken hoe de groenstrook aan 

de Karimunstraat eruit gaat zien. 

Het brede pad voor langzaam 

verkeer blijft zoals het is maar de 

groenstrook wordt op een natuurlijke 

manier ingericht als speelruimte incl. 

water. Op basis van de input van de 

bewoners maakt de gemeente nu 

een ontwerp. Als dat is voorgelegd 

aan de bewoners, kan de aanleg in 

november starten.

Het Oude Dorp 
gaat op de schop
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Gebiedsontwikkeling

Pop-up 
milieupark 

Heijplaat
Locatie: Rondoplein

Datum: 11 september 2021
Tijd: 10:00 uur - 14:00 uur

#SamenHoudenWeDeStadSchoon

Wilt u af van uw oude droogrek, kapot meubelstuk of 

ander afval? Lever dit gratis in bij het pop-up milieupark.

U kunt terecht voor het inleveren van afval of kringloop-

goederen die u zelf kunt tillen of die in een shopper passen. 

Denk aan: alle soorten glas, textiel, metaal, karton of papier, 

piepschuim, kleine elektrische apparaten en kapot óf her-

bruikbaar meubilair zoals een stoel of kastje.

Kunt u niet? Breng het dan zelf naar een milieupark. 

Of laat het gratis ophalen, maak een afspraak via 

tel. 14010 of www.rotterdam.nl/grofvuil.

Voor en door bewoners van Heijplaat, 
een nieuwe wijkraad
door Steve Ekel, lid gebiedscommissie Charlois

De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk 

dat wijkbewoners meer invloed krijgen in hun 

eigen buurt. Daarom worden de bestaande 

gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités 

vervangen door 39 nieuwe wijkraden.

Heijplaat valt nu, samen met nog zes andere 

wijken, onder de gebiedscommissie Charlois. 

Maar Heijplaat krijgt vanaf 2022 een eigen wijk-

raad met vijf tot zeven leden. Het grote verschil 

is dat u niet meer hoeft te kiezen voor iemand 

uit de lijst van een politieke partij. De leden 

van de nieuwe wijkraad worden gekozen uit 

de bewoners van de wijk, op persoonlijke titel. 

Zo ontstaat er een brede vertegenwoordiging 

van mensen die daadwerkelijk in de wijk wonen. 

Zo staat de wijkraad dichter bij de bewoners en 

kan deze uw belangen beter behartigen. 

De wijkraad zal een wijkplan opstellen, controleren 

of dit wordt uitgevoerd en daarnaast een actief 

netwerk onderhouden binnen de wijk.

Wilt u graag actief bijdragen aan de leefbaarheid 

en het welzijn in uw wijk? Vanaf 2022 kunt u zich 

verkiesbaar stellen. In oktober zal de gemeente 

meer informatie verstrekken over de verkiezingen 

voor de wijkraad.
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Bent u ook zo geschrokken?

In Heijplaat Post uitgave 2 2021 staat iets over het verkeers-

circulatieplan ‘Parkeercapaciteit aanpassen aan de behoefte’, 

en dat zou als volgt moeten:

De Alcorstraat, het Alcorplein en een deel van de Streefkerkstraat worden autovrij gemaakt en 

de parkeercapaciteit verplaatst naar de Rondolaan. Wist u hiervan? Ik niet! En met mij de hele 

straat niet. Niet meer voor de deur kunnen parkeren, dat betekent nogal wat voor deze bewoners. 

Niet meer instappen, laden, lossen, auto wassen, stofzuigen, geen toezicht meer op de auto, 

weg sociaal contact en ook nog eens een plaatsje zoeken op de Rondolaan? Bedenk wel: al deze 

verplaatste auto’s achter elkaar geparkeerd is meer dan een halve kilometer geparkeerde auto’s. 

Het waterbed-e� ect is daarmee een feit. Immers verplaatsen vermindert niet het aantal auto’s!

Niemand zit hierop te wachten en zeker de 70 en 80-plusser uit mijn straat niet. We wonen 

prettig in het oude dorp en dat moet ook zo blijven. Bovendien er is vrijwel nooit een parkeer-

probleem of onveilige situatie geweest in de genoemde straten. We houden rekening met elkaar, 

zoals het hoort - zeker op een dorp als het onze. Of moeten wij boeten voor een enkeling die met 

veel kabaal door het dorp rost? Dat moet je dat bij de bron oplossen door te praten. Verbeteren, 

aanpassen, ja natuurlijk (in het verleden is hier zelfs om gevraagd), maar wel met de bewoners 

die het treft en niet met zogenaamde idealisten die er zelf geen last of ongemak van hebben en 

oneigenlijke argumenten aandragen. 

Om deze reden, en omdat ik me niet vertegenwoordigd voel, heb ik me aangemeld bij de 

klankbordgroep. Bij de eerste bijeenkomst bleek dat gevoel wel te kloppen. Ik wil me er niet 

bij neerleggen dat ons woonplezier wordt verpest. Voor mij hoort de auto er gewoon bij en 

voor anderen is hij zelfs noodzakelijk. 

Er zijn oplossingen waar de meeste bewoners wel blij van worden en die voldoen aan de 

doelstellingen. Ik moest dit even kwijt, en ga hier mijn best doen. Of het allemaal lukt? 

We zien wel, ideeën en vragen genoeg. 

Bas Baars, meer dan 75 jaar Heijplater en al 52 jaar bewoner van de Streefkerkstraat

Niet meer instappen, laden, lossen, auto wassen, stofzuigen, geen toezicht meer op de auto, 

Het waterbed-e� ect is daarmee een feit. Immers verplaatsen vermindert niet het aantal auto’s!

Niemand zit hierop te wachten en zeker de 70 en 80-plusser uit mijn straat niet. We wonen 

Er zijn oplossingen waar de meeste bewoners wel blij van worden en die voldoen aan de 

zoals het hoort - zeker op een dorp als het onze. Of moeten wij boeten voor een enkeling die met 

veel kabaal door het dorp rost? Dat moet je dat bij de bron oplossen door te praten. Verbeteren, 

De Alcorstraat, het Alcorplein en een deel van de Streefkerkstraat worden autovrij gemaakt en 

Om deze reden, en omdat ik me niet vertegenwoordigd voel, heb ik me aangemeld bij de 

circulatieplan ‘Parkeercapaciteit aanpassen aan de behoefte’, 

voor anderen is hij zelfs noodzakelijk. 

en dat zou als volgt moeten:

die het treft en niet met zogenaamde idealisten die er zelf geen last of ongemak van hebben en 

oneigenlijke argumenten aandragen. 
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Ook dit jaar in juli was het wéér raak: het noodweer 
veroorzaakte verschillende overstromingen op Heijplaat. 
Kelders, garages en straten stonden blank en het water 
kon geen kant op.

Wateroverlast

Huis blank

Voor Lana Wijnen niets 

nieuws. In juli 2020 stond 

ze tot aan haar enkels in 

het water in haar woon-

kamer. Het noodweer van 

de avond ervoor had de 

WC doen overgelopen. 

De begane grond stond 

blank, meubels waren krom-

getrokken en gordijnen 

doorweekt. De hoofdrio-

lering en de gemalen 

konden de hoosbui niet 

aan qua capaciteit.

De woning aan de Turbiniastraat werd onbewoonbaar 

verklaard. Vijf dagen hebben Lana en haar partner in 

een hotel geslapen. En maar bellen en regelen om 

alles weer op orde te krijgen. 

Het was een stressvolle tijd voor Lana. Iedere keer als 

er noodweer is, houdt ze haar hart vast. Ze kan niet 

wachten tot de riolering vervangen wordt. Het staat 

gepland voor 2023, maar het is nog onduidelijk 

waar de gemeente start. “Ik hoop toch maar waar 

de overlast het ergst is.”

Rioolslib

Erik Essen woont in de Alcorstraat, naar zijn zeggen in 

het laagstgelegen deel van het dorp. Wanneer er een 

hoosbui is, staan alle straten blank. Er komt vieze slib 

uit het riool omhoog, wat soms nog dagen erna naar 

zwavel stinkt. Hij hoopt dat de gemeente vaker de 

hoofd- en zijputten schoonmaakt. Die zitten vol plastic, 

bladeren en andere troep. Ook hij kan niet wachten tot 

de riolering vervangen wordt.

Heijpark

Jo Dohmen legt uit dat drie jaar geleden de compacte 

veengrond in het Heijpark is uitgegraven en vervangen. 

Ook is er riolering aangebracht en er is een wadi (een 

kuil in het gras waar overtollig water zich kan ophopen) 

gemaakt. Het pad naar de Kinderboerderij, het voet-

balveldje en de Kinderboerderij zelf staan echter regel-

matig blank. En de wadi heeft Jo nog nooit gevuld 

gezien...

Tot zijn verbazing ontdekte Jo dat de riolering aan 

die kant van het dorp geen onderdeel vormt van het 

Masterplan, d.w.z. niet gepland staat om te vervangen 

of verbeteren. De gemeente heeft beloofd e.e.a. uit 

te zoeken, daar het huidige systeem niet werkt.

Ria van der Linde, gemeente Rotterdam, legt uit wat de 

plannen zijn om de riolering te vervangen. “We zijn nu druk 

bezig met de voorbereidingen om in januari 2023 te starten met 

de vervanging van de riolering. We kunnen niet het hele dorp 

tegelijk aanpakken want Heijplaat moet wel bereikbaar blijven. 

Zo mogelijk starten we met de plekken waar de meeste overlast 

is, zoals de Turbiniastraat en de Alcorstraat.

Maar voor de toekomst waarin we steeds vaker grote hoosbuien 

gaan zien, is het ook nodig dat er meer groen komt, 

op straat en in de voortuinen. Daar gaan we dus ook 

mee aan de slag, samen met Woonbron. We richten 

ons nu op het Oude Dorp. Park De Heij pakken we in 

deze fase nog niet aan. Maar we hebben wel met 

de bewoners afgesproken dat we gaan onderzoeken 

hoe de afwatering bij de kinderboerderij kan worden 

verbeterd.”
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foto © Heath Alseike

“Hoe staat het met de Waterbus?” vragen veel 

Heijplaters zich af. In februari hadden 375 bewoners de 

enquête ingevuld over onze wensen. Het ongenoegen is 

groot dat wij als gebruikers niet tijdig gehoord zijn om 

als input voor de aanbesteding. Nu dreigt de situatie dat 

we vanaf 2022 én onze fi etsen niet mee kunnen nemen, 

én alleen op het Marconiplein kunnen aanleggen met 

de nieuwe elektrische Waterbus. 

Ook WIJPLAAT is boos. Door omstandigheden is er pas 

in juni over de enquête vergaderd binnen de gemeente 

– veel te laat. We hebben gemaild, gebeld en een brand-

brief aan mevrouw Bokhove - Wethouder Mobiliteit 

gestuurd om geïnformeerd te worden over het vervolg. 

We wachten nog steeds op antwoord. Samen met onze 

achterban, de actiegroep Waterbus, gaan we harde(re) 

actievoeren en de media opzoeken. Wat dit kan écht niet!

Doodse stilte omtrent de Waterbus

door Pascale van Knippenberg, DCMR

PreZero, voorheen Suez, wilde dat de provincie Zuid-

Holland de dwangsom in zou trekken en had hiervoor 

een bezwaarschrift ingediend. De dwangsom op geur- 

en stofoverlast wordt wel ingetrokken.

Meindert Stolk, gedeputeerde provincie Zuid-Holland: 

“Inwoners van Heijplaat hebben veel overlast van 

de vliegen. DCMR Milieudienst Rijnmond, gemeente 

Rotterdam en provincie zien het bedrijf daarvan als 

de voornaamste bron. We willen dat PreZero maat-

regelen neemt om die overlast weg te nemen.” 

PreZero zegt juist dat onvoldoende kan worden aan-

getoond dat zij de voornaamste bron zijn van de vliegen. 

Daarom wilden ze dat de provincie de dwangsom zou 

intrekken. De provincie past de dwangsom om enkele 

juridisch technische redenen wel gedeeltelijk aan. De last 

onder dwangsom wordt geïnd als er in vergelijking met 

andere soortgelijke Rotterdamse wijken meer vliegen 

worden gesignaleerd. Dat wordt gemeten door vliegen 

te vangen in speciale vliegenvallen. PreZero kan nog 

tegen het besluit van de provincie in beroep gaan. 

De rechter beoordeelt dan of de last onder dwangsom 

in stand kan blijven. 

Geur- en stofoverlast

Voor het tegengaan van geur- en stofoverlast heeft 

PreZero meerdere investeringen gedaan. Hierdoor is het 

bedrijf inmiddels meer dan een jaar onder de norm voor 

geur- en stofoverlast gebleven. De in 2017 opgelegde 

dwangsom op geur- en stofoverlast is daarom niet 

meer geïnd. Provincie Zuid-Holland trekt deze dwang-

som daarom in.

Provincie houdt dwangsom vliegenoverlast 
op bedrijf PreZero in stand

Vliegenonderzoek uitgebreid
Naast de twee vliegenonderzoeken, is het KAD, 

in opdracht van DCMR, vrijdag 6 augustus gestart 

met onderzoek op het PMD-materiaal bij PreZero. 

PreZero heeft volledige medewerking toegezegd.

Met het onderzoek willen we aan kunnen tonen 

dat het PMD-materiaal de bron is van de overlast. 

Daarnaast wordt gekeken of andere aspecten van 

invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van vliegen 

in het PMD-materiaal, zoals de plaats van herkomst, 

de wijze van aanleveren en de tijd dat het PMD-

materiaal bij PreZero aanwezig is. Het onderzoek 

loopt, net als de vliegenonderzoeken, tot eind sep-

tember. Het PMD-onderzoek wordt gefi nancierd 

door provincie Zuid-Holland.

Tot nu toe zijn twee bezoeken gebracht aan PreZero 

voor het onderzoek op het bronmateriaal. Tijdens 

de bezoeken werden 30 zakken PMD-materiaal 

gedetailleerd onderzocht op de aanwezigheid van 

(verschillende stadia) van vliegende insecten. Deze 

zijn ook aangetro� en. In dit stadium van het onder-

zoek kunnen we nog geen conclusies trekken.
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Gymzaal Heijplaat wordt 
duurzaam pareltje 

De nieuwe gymzaal komt tussen de Karimunstraat en 

de Eemhavenweg. De gevels, vervaardigd van baksteen, 

verwijzen naar de nabijgelegen RDM-gebouwen en 

de bestaande huizen. De zaal en kleedruimte worden 

uitgevoerd in een dragende structuur van houten kolom-

men en samengestelde gelamineerde liggers. LIAG-

architecten en bouwadviseurs en aannemer Meerbouw 

Rotterdam werken vanaf begin juni aan het project. 

LIAG koos bewust voor een houten constructie. Natuurlijke 

materialen dragen bij aan een gezonde sportomgeving en 

verkleinen de milieu-impact. Aangezien er veel leerlingen 

en docenten bijeen komen, diende het gebouw niet alleen 

te beschikken over veel daglicht maar ook over een prettige 

akoestiek én een natuurlijke uitstraling. Arie Aalbers, 

bouw-adviseur van LIAG, vertelt: ”Hout is een hernieuw-

baar, recyclebaar en energie-e�  ciënt bouwmateriaal 

en functioneert als een koolstofreservoir. Gedurende zijn 

volledige levensduur slaat hout CO2 op. Het gebruikte 

houtvolume voor de gymzaal compenseert het jaarlijks 

elektriciteitsverbruik van 38 huishoudens. Bovendien is 

de houten constructie in de toekomst te hergebruiken.”

LIAG keek ook nog naar andere duurzame maatregelen. 

Het gebouw is zo compact mogelijk gehouden voor een 

optimale footprint. Én om de hoeveelheid materiaal-

gebruik te verminderen. Zo is er meer ruimte voor natuur-

lijke begroeiing, wat een positieve bijdrage levert aan 

de klimaatadaptatie. Minder verharding is namelijk 

goed voor de infi ltratie van het regenwater. Ook krijgt 

het een groen dak. 

Een fysiek voorbeeld dus van duurzame bouwmethoden. 

Daarmee sluit het gebouw goed aan bij het duurzame 

karakter van Heijplaat. Als de gymzaal eind november 

klaar is, gaat basisschool De Klaver er bewegingslessen 

in geven. Maar de gymzaal is straks ook inzetbaar voor 

buitenschools gebruik en kunnen er allerlei andere activi-

teiten georganiseerd worden.
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Basket-Basket-
  bal op   bal op 
HeijplaatHeijplaat
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jeugd

Sherwin is werkzaam in de branche 

van hypotheken en woont sinds 2019 

op Heijplaat. Hij heeft zijn hele leven 

op zowel het hoogste amateurniveau 

als later op professioneel niveau ge-

basketbald. Met zijn bedrijf Playyday 

Basketbal Clinics werkt hij met jonge 

talentvolle spelers op de ‘details’ van 

hun spel. Daarnaast geeft hij basketbal 

clinics op diverse scholen en bedrijven.

Gezien het gebrek aan sporten op Heij-

plaat wil hij graag aan verschillende 

leeftijdscategorieën basketballessen 

gaan geven.

In april 2021 heeft Sherwin een viertal 

proeftrainingen gegeven op het bas-

ketbalveld naast de oude gymzaal. 

Sindsdien zijn vaak basketballende 

kinderen te vinden op het plein. 

Maar helaas zal het buitenveld worden 

afgebroken en dat is een grote frustratie 

voor Sherwin.

Financieel is het momenteel niet moge-

lijk voor hem om de nieuwe gymzaal 

te huren voor de lessen. Vandaar dat 

Sherwin op zoek is naar alternatieven: 

een pakhuis of fabriekshal zou helemaal 

tof zijn.

Aan motivatie geen gebrek, maar 

nu nog een mooie plek. Mocht u nog 

ideeën of tips hebben voor Sherwin 

mail ze naar playyday@gmail.com.

Sherwin ziet het al helemaal voor zich: basketballessen in 

de nieuwe gymzaal en in de weekends wedstrijden vol met 

Heijplaatse toeschouwers. Daarnaast wil hij ook een buiten 

basketbal-court behouden, zodat de jeugd een plek heeft 

om op een sportieve manier met elkaar te kunnen verbinden.
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historie

door Peter Blokdijk - Waar de afkorting 

R.D.M. voor staat, is bij de meeste men-

sen wel bekend. Rotterdamse Droogdok 

Maatschappij. Maar wat dan precies 

een droogdok is, is bij steeds minder 

mensen bekend. Daarom een korte 

uitleg, want de droogdokken van de 

vermaarde scheepswerf waren niet al-

leen essentieel voor de bedrijfsvoering, 

maar waren minstens zo belangrijk als 

decor voor één van de meest iconische 

foto’s van R.D.M. én van Heijplaat. 

Toen de R.D.M. in 1902 op de zuidelijke 

Maasoever het levenslicht zag, was de 

werf in eerste instantie er alleen voor 

reparatie. Essentieel hiervoor waren 

droogdokken. In het geval van de RDM 

ging het om drijvende droogdokken. 

Maar wat is nu een droogdok? Wiki-

pedia legt uit: ‘Een drijvend droog-

dok is een installatie om schepen voor 

reparatie en of inspectie uit het water 

te halen en weer te water te zetten. 

Anders dan een vast dok bestaat het 

uit een drijvend platform, dat door mid-

del van ballasten (water) onder water 

gebracht kan worden. Het platform 

bezit aan beide zijden opstaande wan-

den, ook wel zijkasten genoemd. Deze 

dienen voor het stabiliseren van het 

ondergedompelde platform’. Kortom 

een drijvende kast, met een open zijde 

waarvan de bodem kan zakken, zodat 

een schip erin kan varen en vervolgens 

kan worden drooggelegd door de bo-

dem weer langzaam leeg te pompen. 

In een droogdok is inspectie of repa-

ratie onder de ‘waterlijn’ dan ook een 

fl uitje van een cent. Het belang van de 

aanschaf van drijvende dokken werd 

door de eerste directeur van de RDM, 

M.G. de Gelder, al snel erkend. M.G. 

liet zelfs eerst speciaal een dokhaven 

graven alvorens in 1903 de eerste 

2 dokken werden aangekocht. Deze 

twee dokken werden vernoemd naar 

de toenmalige prinsgemaal: Prins 

Hendrik. In de jaren hierna werden er 

steeds meer en grotere droogdokken 

aangeschaft. De droogdokken waren 

zo kenmerkend voor de werf, dat in 

de Heijplaatse volksmond niet gespro-

ken werd over ‘de R.D.M.’ maar over 

‘de Droogdok.’ 

De waarde van de dokken werd in de 

Tweede Wereldoorlog ook door de 

bezetter onderkend, want toen de ne-

derlaag voor de Duitsers onomkeerbaar 

leek, werd besloten om de ‘verschroeide 

aarde’ tactiek op RDM toe te passen 

alvorens de aftocht te blazen. Naast 

het opblazen van kraanbanen en ka-

des, werden ook alle dokken tot zinken 

gebracht. 

Na de oorlog werden de dokken weer 

gelicht en werden er nog grotere 

dokken aangeschaft. Dok 8 en 9. Deze 

dokken werden wederom vernoemd 

naar een prinsgemaal: prins Bernhard. 

In de Heijsehaven werd ten bate van 

deze dokken een splinternieuw dok-

centrum ingericht dat bestond uit een 

dokpier en twee met elkaar verbonden 

gebouwen met hierin werkplaatsen, 

kantoren en zelfs een kantine. 

De schrijver van dit stuk herinnert zich 

nog goed hoe hij als klein jochie bij zijn 

opa en oma aan de Heijsekade (23b) 

mocht logeren. Vanuit de slaapkamer 

op de bovenste verdieping had je prima 

uitzicht op de werkzaamheden in de 

dokken. Zeker met de oude koperen 

verrekijker van mijn opa, ijzerwerkers-

baas op ‘de droogdok’. 

Gebiologeerd tuurde ik minutenlang 

door de verrekijker naar de tientallen 

mannen in vaalwitte ketelpakken onder 

het gedokte schip. In mijn fantasie 

leken de arbeiders onder zo’n oceaan-

reus op mieren die zich te goed deden 

aan een gestrande walvis. Uiteindelijk 

ontdekte ik mijn opa. Het R.D.M. logo 

op zijn borst maakte mij trots. 

Ergens begin jaren zestig werd er van 

diezelfde plek een bijzondere foto 

gemaakt. In de dokken negen en tien 

(dok acht was inmiddels verhuisd) lagen 

de twee paradepaardjes van de Rot-

terdamsche Droogdok Maatschappij, 

gebroederlijk naast elkaar voor onder-

houd. De ‘nieuw Amsterdam’ en ‘het 

ss Rotterdam’. De vlaggenschepen 

van de Holland Amerika Lijn van 

vóór én na de Tweede Wereldoorlog, 

torenden hoog uit boven de daken 

van Heijplaat. Een foto die, net als 

de hoofdrolspelers er op, iconisch is 

te noemen. Het gaf de enorme om-

vang van de schepen alsmede de band 

tussen RDM en Heijplaat in één verstild 

moment weer. 

De scheepswerf is langzaam een verre 

herinnering geworden. Wat over is 

gebleven, is het voormalige dokcentrum 

aan de Heijsekade, inmiddels gereno-

veerd en betrokken door het STC/KNSM. 

Achter deze gebouwen, rechts van de 

dokpier, torent nog steeds eenzaam de 

roestige zijsteun van één van de dokken 

als stille getuigen van een roemrucht 

verleden hoog uit het water.
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De juf weet precies wat 
ik nodig heb.

Iedereen is mijn 
vriend!

Mijn papa en mama doen 
mee.

Ik durf, ik kan, ik mag alles!

Ik leer samen spelen, 
samen delen.  

Ik ben
klaar voor
school.

Ik doe het 
lekker zelluf.

Ik ben een
#fi tkid.

Het begint bij De Rotterdamse Peuterschool! Een fi jne, 
veilige plek waar ieder kind zichzelf mag zijn. Wij bieden 
uw peuter de beste voorbereiding op de basisschool.

www.derotterdamsepeuterschool.nl

klaar voor
school.

Ik doe het 
lekker zelluf.



puzzel 

REBUS door Jan Sche� e

Welke negen typisch Rotterdamse onderwerpen worden hier uitgebeeld?

Stuur vóór eind juli de oplossing naar heijplaatpost@gmail.com. 
Onder de inzenders die alle antwoorden goed hebben wordt een 
prachtige Rotterdam-poster van kunstenaar Jan Sche� e verloot.

De juf weet precies wat 
ik nodig heb.

Iedereen is mijn 
vriend!

Mijn papa en mama doen 
mee.

Ik durf, ik kan, ik mag alles!

Ik leer samen spelen, 
samen delen.  

Ik ben
klaar voor
school.

Ik doe het 
lekker zelluf.

Ik ben een
#fi tkid.

Het begint bij De Rotterdamse Peuterschool! Een fi jne, 
veilige plek waar ieder kind zichzelf mag zijn. Wij bieden 
uw peuter de beste voorbereiding op de basisschool.

www.derotterdamsepeuterschool.nl

klaar voor
school.

Ik doe het 
lekker zelluf.

1. Film Festival IFFR
2. De Kuip
3. Metrostation
4. Rotjeknor – uitdrukking voor Rotterdam
5. Het Kasteel – voetbalclub Sparta
6. De Doelen – concertgebouw

7. Kabouter Buttplug – 
 beeld van Paul McCarthy
8. Joke Bruis en Gerard Cox – 
 Rotterdamse artiesten
9. De mouwen opstropen – uitdrukking

Antwoorden rebus zomer-editie 2021:

Suzan van Kaam had ze allemaal goed en heeft de poster gewonnen! 
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Hieronder enkele handige gegevens. 
Heeft u opmerkingen of aanvullin-
gen? Mail dan a.u.b. de redactie: 
heijplaatpost@gmail.com

Alarmnummer
Tel. 112

Gemeente Rotterdam
Tel. 14 010

Politie
Tel. 0900 – 8844

Woonbron
Streefkerkstraat 16, 3089 PW
Tel. 088 - 966 00 00
www.woonbron.nl
Spreekuur Wijkpost Heijplaat:
ma. t/m do. van 9.00 - 9.30 uur

Spreekuur Politie, Gemeente 
Rotterdam en Woonbron
elke 1e dinsdag van de maand 
om 11.00 uur in De Huiskamer

DCMR
Tel. 0888 - 333 555 
www.dcmr.nl

Dierenambulance
Tel. 010 - 415 56 66

Storing waterleiding Evides
Tel. 0900 - 0787 (dag / nacht)

Gas- en stroomstoringen
Tel. 0800 - 9009 (dag / nacht)

Reistijden Openbaar Vervoer
Tel. 9292
www.9292.nl

Waterbus
www.waterbus.nl 

Watertaxi
www.watertaxirotterdam.nl

De Huiskamer 2.0
Heijsekade 1, 3089 TE
Tel. 010 – 341 44 16 
www.facebook.com/
huiskamer.heijplaat

RDM Kantine
Heijplaatstraat 3, 3089 JB
Tel. 010 – 429 18 34 
www.rdmkantine.nl

Café Restaurant Courzand
Courzandseweg 40, 3089 PE
Tel. 010 – 429 70 90
www.courzand.nl

Apotheek Dorpsweg
Victorieuxstraat 80, 3089 PX
Tel. 010 - 481 41 97
Tijden 9.00 - 11.00 uur
Bloedprikken woensdag
van 08.15 – 09.00 uur

Huisartsen op Heijplaat
Alleen op telefonische afspraak:

Dinsdagochtend vanaf 11:00 uur
 Dokter C.A.G.M. van der Pas
Tel. 010 - 429 39 11

Woensdagmiddag 
 Dokter Bruijns
Tel 010 - 429 25 76

Fysiotherapie Heijplaat
Victorieuxstraat 80, 3089 PX
fysiotherapiejvanhoorn.nl
living-fi t.nl/praktijken/
victorieuxstraat

Advocatenkantoor 
Ewald Borgman
Letostraat 5, 3089 RD
www.ewaldborgman.nl

Dierenarts Pieter de Jong
Op huisbezoek na telefonische 
afspraak
Tel. 010-4815557

Culturele Commissie 
Heijplaat (CCH)
cul.com.heijplaat@kpnmail.nl

Darten
Iedere vrijdagavond bij sv RDM
www.dvrdm.nl

Fresh Food Heijplaat (supermarkt)
Victorieuxstraat 84, 3089 PX
Open: ma-za 8-20 en zo 12-20 uur 
fresh-food-heijplaat.business.site

De Klaver Heijplaat (basisschool)
Vestastaat 15, 3089 RL
www.klaver-heijplaat.nl

De Rotterdamse Peuterschool
Vestastaat 15, 3089 RL
www.derotterdamsepeuterschool.nl

De TanteS (kinderopvang)
Vestastraat 19a, 3089 RL
www.kindcentrumdetantes.nl

Kinderboerderij / Heyse Bazar
Oostbroekweg 15, 3089 KL

Rechtstreex 
(lokale versproducten)
www.rechtstreex.nl/heijplaat

RODAC Hobbygarage
Eemhavenweg 39, 3089 KE
Tel. 010 – 429 64 95
www.hobbygarage.nl

sv RDM (voetbal)
Arie den Toomweg 40, 3089 JR
Tel. 010 – 794 92 00
www.svrdm.nl

Volkstuinvereniging Heijplaat
Rondolaan 76, 3089 JE
vtvheijplaat@upcmail.nl

Yoga Heijplaat
Tel. 06 - 184 254 73 
pascale@bewustzen.nl
www.bewustzen.nl 

WIJPLAAT
(belangenorganisatie Heijplaat) 
wijplaat@gmail.com

WIK Heijplaat (turn & gym)
Corydastraat 41, 3089 TA
Tel. 010 – 429 57 32
www.wikheijplaat.nl

Zeekadetkorps Rotterdam
Tel. 010 – 2021915
www.zkkrotterdam.nl

Heijplaat op internet
• heijplaat.com
• heijplaatonline.com
• facebook.com/HeijplaatOnline

adressen

door Maurice van Dijk - Menig bewoner van Heijplaat heeft 
hem al eens zien staan, de foodtruck van Marli Food. De trots 
van Lilian en Mark.

Ze kwamen naar Heijplaat vanwege het dorpse karakter en 

besloten iets te willen betekenen voor de wijk. Gezien de geringe 

voorzieningen in de wijk leek een foodtruck een logische keuze. 

Na wat onderzoek is de keus gemaakt voor Surinaams eten. 

Een dergelijk concept bestond nog niet.

Voordat de truck in september 2019 open ging hebben ze een 

jaar de tijd genomen om het concept uit te werken, recepten 

te ontwikkelen en te testen. Kilo’s kip kerrie zijn er doorheen 

gegaan voordat het perfecte recept er was. Het concept werd 

vervolgens met succes getest op een groot familiefeest.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om een standplaats op 

Heijplaat te hebben maar de gemeente gaf geen toestemming 

voor een food-onderneming omdat er een supermarkt zou 

komen. Ze besloten hun plan door te zetten in Ridderkerk. Daar 

kwamen ze in contact met een motorrijder die ze vervolgens 

in contact met een motordealer. Naast Ridderkerk staat de 

foodtruck ook op zijn terrein op het Vaanpark in Barendrecht.

Afgelopen Koningsdag hebben Lilian en Mark de foodtruck 

op eigen terrein in Heijplaat gezet hetgeen veel enthousiaste 

reacties van de bewoners opleverde. Ze staan er open voor om 

op buurtevenementen hun truck neer te zetten. Iedereen mag 

ze benaderen. “We doen graag iets terug voor de wijk”. 

Naast afhalen aan de foodtruck kan je bij Marli Food ook 

terecht voor catering en boekingen. www.marli-food.nl.

Marli Food

ondernemer

2222



column

Ook een bericht plaatsen? Mail de 
redactie op heijplaatpost@gmail.com 

berichten

Veilig Heijplaat
 Jaren geleden toen Gerrit Koster nog leefde en hij zijn super-

markt aan het Zeven Provinciën plein had, werd er door twee 

in gezicht -verhullende-mutsjes gecamoufl eerde overvallers 

een poging ondernomen zich daar de winkelkassa van toe te eigenen. 

De ijzingwekkende gil van een van de dochters die als kassière dienst 

had was zelfs aan de andere kant van het dorp nog goed te horen en 

de twee boe� es renden dientengevolge in blinde paniek en met lege 

handen naar hun auto, om met piepende banden het dorp uit te 

vluchten. De inmiddels gealarmeerde politie hoefde hen aan het 

begin van de Waalhavenweg alleen maar op te wachten.

Ik heb mij dan ook altijd volkomen veilig gevoeld op Heijplaat, 

ik heb vaak genoeg deur of auto open laten staan, zoveel span-

nends of bedreigends gebeurt hier tenslotte niet.

Wel hebben wij op Heijplaat al 25 jaar een dorpsdief die proletarisch 

winkelt en ’s nachts eropuit gaat om waardevolle spullen uit auto’s, 

tuinen en schuurtjes onrechtmatig mee te nemen. Kennelijk is onze 

veelpleger weer op vrije voeten en op nachtelijk boevenpad. Het is 

jammer dat er altijd individuen zijn die het voor de rest verpesten en 

door de mazen van de wet weten te kruipen. 

Er zijn mensen die in het vrij rond lopen van onze buurtcrimineel 

het falen van politie en rechtstaat zien. Maar niets is minder waar. 

Het toont juist het goed functioneren ervan aan. Wij hebben een 

goed werkende en onafhankelijke onderzoeksjournalistiek die de 

vinger aan de pols houdt en waar nodig verantwoording opeist. 

Wij worden voor het recht als gelijk behandeld, en beschermd tegen 

machtsmisbruik. De wet wordt gehandhaafd door een professioneel 

en doorgaans behulpzame politiemacht. Het zal dan ook niet 

gebeuren dat wij in Nederland zonder rechtmatige aanleiding van 

ons bed gelicht, mishandeld, of door willekeur veroordeeld worden, 

zoals dat in bananenrepublieken gebruikelijk is. Hoe frustrerend 

het soms ook is, zonder onomstotelijk bewijs voor het tegendeel, 

wordt er bij tenlastelegging van onschuld uitgegaan.

Daar mogen wij best een beetje trots op zijn.

Ondertussen zorg ik er wel voor dat mijn auto, schuur en tuinhek 

’s nachts op slot zitten, en voel mij er niet minder veilig om. Ik woon 

nog steeds met grote tevredenheid in ons 

vreemde kleine dorp. 

Peter Breevoort is cultureel ondernemer 
en woont sinds 2000 op Heijplaat.

Moment van stilte
Tijdens het maken van deze herfsteditie is 

Heijplaat opgeschrikt door het overlijden 

van motoragent André. Ons medeleven 

gaat uit naar de familie, vrienden en 

de Verkeerspolitie Eenheid Rotterdam.

Zwarte fl at
door Betty Exaltus - In de laatste Heijplaat 

Post stond een leuke column over de 

groenstrook langs de Courzandseweg. 

De schrijver ervan, Peter Breevoort, heeft 

het in zijn inleiding over ‘de zwarte fl at’: 

niet zo’n vleiende naam voor ‘de Heijse Blick’. 

Bij de ingang van de Wijde Blick staat een 

mooi groot naambord. is het een idee, nu er 

zoveel nieuwe bewoners op Heijplaat zijn 

gekomen, om aan de Heijsekade ook zo'n 

fraai naambord te laten plaatsen?

Pop-up kapper
In het pand waar bakker Van der Lee zat, 

komt een pop-up kapper. 1 september 

krijgt ze de sleutel en wordt er verbouwd. 

De naam wordt De Kapper op de Hoek.
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