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Colofon
Aan dit nummer hebben meegewerkt 

(in alfabetische volgorde):

André de Baerdemaeker, Edu Calicher 

(fotografi e), Maurice van Dijk, Louike Duran, 

Hanna Groot-den Ouden (VODG), Paul Hendriks 

(vormgeving), Arjan Hoefnagels (HbR), Gianni 

van der Hurk, Pascale van Knippenberg (DCMR), 

Jonathan Lucas (N+P Group), Ria van der Linde 

(gemeente Rotterdam) en Aad de Wolf (foto-

archief). 

Redactie
Chantal Diepenheim, Hélène Fokker en 

Lysandra Thomas

Contact
heijplaatpost@gmail.com

Foto omslag
Speeltuin tegenover de Heysekade

Vormgeving
vanPOOK

Deze uitgave is, naast alle vrijwilligers, mogelijk 

gemaakt door stichting WIJPLAAT en onder-

staande subsidiegevers en sponsors. 

Verantwoording Voor 2022 hebben wij de 

volgende uitgaven begroot: redactie (7%), 

gastredacteuren (9%), fotografi e (7%), 

opmaak (18%), drukwerk (54%) en distributie- 

en administratiekosten (5%).

Na een lange, grijze winterperiode breekt nu 

dan toch eindelijk de lente weer aan. Iedereen 

snakt ernaar om te genieten van heerlijke warme 

zonnestralen op het gezicht en om elkaar weer 

te mogen ontmoeten. 

En waar kan dat nou beter dan op het vernieuwde 

strandje bij het Quarantaine-

terrein? Lees in deze editie 

wat de plannen zijn voor 

dit mooie, bijzondere 

stukje Heijplaat.

Maak verder kennis met 

mevrouw Bosch, de fami-

lie Koen en de kandidaten 

voor de wijkraad.

Heb je zin om al die corona kilo’s weg te werken of 

houd je gewoon erg van dansen? Volg dan eens een 

les bij de nieuwe dansschool Footstepz.

Voor de historische touch presenteren wij u: Gianni 

van den Hurk. Hij woont sinds kort op Heijplaat, 

heeft een passie voor geschiedenis en duikt voor 

ons in de historie van ons dorp.

En last but not least, terug van weggeweest: 

columnist en ecoloog André de Baerdemaeker! 

Hij zal ons de komende edities weer van alles leren 

over de Heijplaatse natuur.

Kortom: het is weer een mooi blad met leuke 

artikelen en weetjes geworden. Wij wensen u weer 

veel lees-plezier en een heerlijke lente toe!

De redactie

Zin in de lente!

voorwoordvoorwoord

Kies je eigen wijkraad!



NIEUWS & AGENDA

© 2022. Artikelen uit Heijplaat Post mogen alleen 

met schriftelijke toestemming van de redactie worden 

overgenomen. 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.

Verder werken 
aan verminderen 
vliegenoverlast

DCMR Milieudienst Rijnmond, provincie 

Zuid-Holland en gemeente Rotterdam 

werken ook in 2022 samen om te komen 

tot minder vliegenoverlast op Heijplaat. 

Ook het Vliegenteam van belangenorgani-

satie WIJPLAAT blijft betrokken.

Dit jaar continueren we het onderzoek op Heijplaat 

en in de andere wijken in Rotterdam. Zo kunnen 

we aantallen gevangen vliegen vergelijken. Dat is 

nog steeds belangrijk, omdat we een norm proberen 

te ontwikkelen: hoeveel vliegen is normaal?

Op de DCMR-website www.dcmr.nl vindt u onder 

‘Dossiers’ informatie over de aanpak op Heijplaat. 

Ook via www.heijplaatonline.com informeren we u.

Maak kennis 
met de politie
In eerdere afl everingen van Heijplaat Post werd enige 

frustratie geuit over inbraken (mogelijk door veelplegers) 

op Heijplaat. Ook stonden we stil bij de agent in functie, 

die was aangereden en is overleden. De politie wil haar 

zichtbaarheid vergroten en verbinding met burgers 

verstevigen. Reden om contact met ons te zoeken. 

Tamara Houtman (wijkagent Heij-

plaat) en Jeff rey van der Kwaak 

(wijkagent Waal- en Eemhaven) 

stellen zich graag in de volgende 

uitgave van Heijplaat Post voor. 

Als bijlage bij deze editie een fl yer met nuttige 

contactgegevens.

Burgemeester Aboutaleb verricht woensdag 

9 maart de offi  ciële opening van de nieuwe 

gymzaal op Heijplaat. Het o�  ciële moment is, 

door de huidige coronaregels, helaas alleen voor 

genodigden. Wél kunt u de gymzaal zelf gaan 

ontdekken. U bent welkom op 9 maart, tijdens een 

speciaal inloopmoment aan het eind van de dag. 

Voor de kleintjes organiseert WIK Heijplaat die 

dag een speurtocht. De exacte tijden vindt u op 

Heijplaat Online.

Ontdek de 
nieuwe gymzaal

Fietsveer weer 
(deels) operationeel
Na veel inspanningen van WIJPLAAT / de actiegroep 

Waterbus is het gelukt om op weekdagen de fi ets mee 

te nemen van Heijplaat RDM naar de Marconistraat.

Vaartijden zijn tussen 7.00 – 9.00 uur (heen) en 14.45 

– 18.15 uur (terug). Vanaf 14 februari is dit inclusief drie 

extra afvaarten in de middag om aan te sluiten bij 

het rooster van scholieren. Voor alle vaartijden zie de 

website van de Watertaxi (www.watertaxirotterdam.nl).
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oud

Mevrouw Jannie Bosch (59) is 
geboren en getogen op Heijplaat. 
En ze is vast besloten om hier ook 
oud te worden.

Samen met haar ouders en broer heeft ze in de 

Vestastraat gewoond. In 1984 zijn ze verhuisd 

naar de Duivendrechtstraat. En ze woont nu 

nog steeds in haar ouderlijk huis. Inmiddels zijn 

allebei haar ouders overleden. Ze heeft veel 

voor allebei gezorgd toen ze ziek werden.

Mw. Bosch heeft fi jne herinneringen aan haar 

jeugd op Heijplaat. Als kind ging ze graag 

zwemmen in het buitenbad, waar ze haar 

zwemdiploma’s gehaald heeft. Ook ging ze 

graag schaatsen in de winter. Ze woont nu 

zowaar op de plek waar de ijsbaan altijd 

gemaakt werd. 

De basisschool was op het dorp, maar voor de 

huishoudschool moest ze naar de Carnissesingel 

in Charlois. Na het afronden van haar opleiding 

heeft mw. Bosch 20 jaar in een bakkerij op de 

Wolphaertsbocht gewerkt. Daar begon ze vaak 

om 4 uur ’s ochtends al met werken.

Toen de bakkerij moest sluiten, is mevrouw Bosch in een 

dierenwinkel in Poortugaal gaan werken. Dat ging haar ook 

goed af. Van huis uit had ze veel kennis meegekregen over 

de verzorging van dieren. Als er een gewond dier was of een 

verlaten nest kittens, dan werden deze vaak bij de familie 

Bosch gebracht. 

Mw. Bosch houdt nog steeds veel van dieren. 

Thuis wonen er 3 Engelse Cocker Spaniels, 

2 halsbandparkieten en 2 huiskatten.

Vrijwilligerswerk doet mw. Bosch ook al jaren. 

Eerst heeft ze zo’n 8 jaar lang op de Kinderboer-

derij gewerkt, maar vanwege artrose werd dat 

te zwaar voor haar. Nu is ze te vinden in de 

Huiskamer 2.0. 

Vroeger waren er veel winkels op het dorp, dat 

mist ze nu wel eens. Vooral een pinautomaat 

zou fi jn zijn om weer terug te hebben. 

Een leven 
lang wonen 
op Heijplaat
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Wil jij ook in 
Oud & Nieuw? 

Stuur een 
mailtje naar 
de redactie!

& NIEUW

Ontmoet Peter (51), Bianca (42) en 
Brownie Koen. 

Peter is werkzaam als projectmanager bij het HP en Bianca is 

werkzaam als consulent bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp. 

Peter en Bianca zijn sinds 2016 samen. Ze woonden op de 

Schieweg en zochten een nieuwe woning. Bianca woonde 

voorheen in Rockanje en wilde graag een rustige plek met 

het strand op korte afstand. Peter wilde niet te ver uit de 

stad. Alle wensen kwamen samen in het project Het Verbor-

gen Geheim. Heijplaat bleek het perfecte compromis. 

"Het is hier rustig. In het begin was er geen supermarkt. 

Na een tijd kwam Fresh Food Heijplaat, een combinatie van 

een buurtsuper en snackbar in één. Dit maakte het compleet. 

We genieten van het mooie industrieel erfgoed, het strandje 

en de binnentuin. Op burendag hebben we met een groep 

een springkussen en snackcar gehuurd. Het uitzicht is hier 

fantastisch, kijkend naar de dans van de Matador."

Peter repareert Commodores als hobby. Bianca 

doet karate, kitesurfen en motorrijden (Yamaha 

Dragstar). Gezamenlijke hobby’s zijn: hardlopen, 

wintersport, reizen en Secret Cinema. Dit is 

een verkleed evenement in Londen, gebaseerd 

op een fi lm of serie. Dit voorjaar is het thema 

Bridgerton (Netfl ix serie). 

Tip voor het wonen op Heijplaat: Abonneer je 

op de Facebookgroep Heijplaat online. Zo krijg 

je updates over evenementen. Maak een buurt 

app. Wees actief. Het is een kleine gemeenschap 

maar je maakt er met z’n allen iets van. 

"Wij kijken uit naar een toekomst waar Heijplaat 

helemaal gaat bloeien. Met nieuwe riolering en 

herindeling van het groen. Ook zouden we het 

leuk vinden als er een keer een pleinbioscoop 

wordt gehouden."

‘Wij missen de waterbus 
en het zwembad’
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Het Oude Dorp kampt al jaren met wateroverlast. 
Om dat op te lossen gaat de gemeente Rotterdam 
in 2023 de riolering vervangen. Alle straten moeten 
daarvoor worden opgebroken. De gemeente maakt 
van die gelegenheid gebruik om de buitenruimte 
opnieuw in te richten. Daarvoor is een Voorlopig 
Ontwerp gemaakt dat op 27 januari 2022 is gepre-
senteerd aan de bewoners van het Oude Dorp.

de auto iets minder. Waarbij we ons realiseren 

dat veel bewoners, vanwege de ligging van 

Heijplaat, afhankelijk zijn van hun auto. 

De ambities in het Masterplan zijn stevig. 

Bij die ambities horen keuzes. Die keuzes 

hebben we voorgelegd aan de bewoners.”

Bewoners praten en denken mee
“Eind 2021 zijn we gestart met het maken 

van de plannen voor de buitenruimte. Die 

hebben we eerst besproken met de Klank-

bordgroep Het Oude Dorp. Deze groep ver-

tegenwoordigt de bewoners van het dorp. 

Op 16 december 2021 presenteerden we de 

eerste plannen voor de buitenruimte tijdens 

een online talkshow. Bewoners van het Oude 

Dorp konden tot en met 9 januari 2022 rea-

geren op de plannen. Dat hebben zij onder 

andere gedaan via de Gemeentepeiler-app. 

We hebben de reacties zoveel mogelijk 

verwerkt in het VO dat we op 27 januari 

presenteerden aan de bewoners.”

Ria van der Linden, projectleider van de gemeente: 

“Het Voorlopig Ontwerp (VO) bouwt voort op de ambities 

die in 2018 zijn beschreven in het Masterplan Heijplaat. 

Het doel is om het Oude Dorp klaar te maken voor de 

toekomst. Zodat er minder wateroverlast ontstaat door 

hevige regenbuien. We zorgen voor meer groen: dat is 

beter voor de waterafvoer, gaat hittestress tegen en 

zorgt voor een prettiger woonomgeving.”

Ambities en keuzes
“Heijplaat is een beschermd stadsgezicht. Daarom 

richten we de straten en pleinen in op een manier die 

daar bij past. Voetgangers en fi etsers krijgen meer ruimte, 

Voorlopig Ontwerp 
buitenruimte Heijplaat
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gebiedsontwikkeling

Definitief Ontwerp en uitvoering
“We werken het VO uit naar een Definitief 

Ontwerp (DO), dat in april door de gemeente 

wordt vastgesteld. In de tussentijd praten 

we met direct omwonenden op detailniveau 

verder over bijvoorbeeld de inrichting van de 

pleintjes en de speelvoorzieningen. Als het 

DO af is, beginnen we met de voorbereidende 

werkzaamheden. In het eerste kwartaal van 

2023 starten we met de vervanging van de 

riolering en het opnieuw inrichten van de 

buitenruimte van het Oude Dorp. We pakken 

het werk in fases aan, waardoor er steeds  

maar een paar straten openliggen. In totaal  

zijn we ongeveer twee jaar bezig.”

Meer weten?
Wilt u meer weten? Kijk dan op Heijplaat 

Online (onder Nieuws) of op www.rotterdam.nl/

oudedorp.

Verkeer en groen
Twee onderwerpen kwamen vaak terug in de reacties  

van bewoners op het VO: verkeer en groen. Hieronder 

leggen we uit wat de plannen hiervoor zijn.

Verkeer
In het VO gaan we van het volgende uit:

• Voetgangers en fietsers krijgen meer ruimte, 

 de auto iets minder;

• We maken de hartlijn van het dorp (Vestastraat,  

 Alcorstraat en Streefkerkstraat) autoluw;

• We verbinden het oude en het nieuwe deel van  

 Heijplaat met elkaar door een langzaamverkeersroute  

 die via de Neptunusstraat naar de Karimunstraat loopt;

• Er kan straks nog maar aan één kant van de straat  

 worden geparkeerd.

Bewoners zullen in sommige gevallen maximaal twee  

minuten moeten lopen naar de auto. Invalidenparkeer-

plaatsen blijven gehandhaafd en het blijft mogelijk om 

boodschappen of bezoek voor de deur af te zetten. 

Uit parkeertellingen blijkt dat er op Heijplaat voldoende 

parkeerplaatsen zijn voor de bewoners. Maar bezoekers 

van de RDM parkeren vaak aan de noordkant van het 

dorp. De gemeente wil met het Havenbedrijf afspreken 

dat deze bezoekers voortaan gaan parkeren op het 

terrein van de RDM, zodat er voldoende parkeerplaatsen 

blijven voor de bewoners.

Meer groen
Heijplaat was oorspronkelijk een tuindorp met heel veel 

groen. Dat heeft in de loop van de tijd plaats gemaakt 

voor stenen. Dat draaien we terug: overal in het Oude 

Dorp komen extra bomen en plantvakken. Dat is beter 

voor de waterafvoer, gaat hittestress tegen en zorgt voor 

een prettiger woonomgeving. Op de Courzandseweg  

en op de Rondolaan komt ‘groenparkeren’: daar groeit  

het gras straks tussen de stenen.
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Regenwater wordt door 
infi ltratieleidingen geleid, waar-
door het in de grond kan zakken. Voorbeeld van een groene tuin.

Woonbron werkt aan 
groen op Heijplaat
Meer groen op Heijplaat, dat willen we toch allemaal! Woonbron 
vindt dit belangrijk en zet zich hier volledig voor in. Hieronder 
een overzicht van wat we dit jaar doen:

• Bij elke eengezinswoning die weer in de verhuur 

gaat, passen we de tuin aan door minimaal 60% 

groen aan te brengen;

• Huurders met een minimaal 60% groene tuin 

kunnen een gratis regenton aanvragen;

• Huurders kunnen gratis tuingereedschap lenen;

• Het binnenterrein tussen de Courzandseweg en 

de Alcorstraat wordt ingericht als groene tuin. 

Als proef worden alle regenpijpen van de om-

liggende huizen aangesloten op een regen-

riool. Hierdoor zakt het water deels in de grond 

(infi ltratie) en de rest gaat straks naar het 

regenriool van de gemeente.

• We onderzoeken welke regenpijpen vanaf 2023 

kunnen worden afgekoppeld. Onder afkoppelen 

verstaan we dat deze niet meer op het (vuilwater)

riool worden aangesloten. Hierdoor neemt de 

kans op overstromingen van het vuilwaterriool 

bij hevige regenval af. 

Waarom doen we dit?
Met deze activiteiten draagt Woonbron bij aan een 

klimaat adaptief Heijplaat. Klimaat adaptief betekent 

de (woon)omgeving aanpassen en voorbereiden op 

de risico’s van het veranderende klimaat. Het gaat 

dan onder andere om extreme regenval, waardoor 

wateroverlast ontstaat. En hoge temperaturen, waar-

door zogenaamde hittestress ontstaat. Een groene 

buitenruimte beperkt de gevolgen van extreme 

regenval doordat groen water opvangt en vasthoudt. 
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Inmiddels zijn de laatste 18 woningen (fase 6) van 
Het Verborgen Geheim in de verkoop gebracht. 
De achtertuinen liggen aan een prachtige besloten 
binnentuin, waar de kinderen onbezorgd kunnen 
spelen. Deze woningen van het type Boeg vormen 
het sluitstuk van Het Verborgen Geheim.

Sluitstuk 
Verborgen Geheim

gebiedsontwikkeling

Onze vaklieden plaatsen de regenton.

Een woonomgeving 

met meer groen 

blijft in hete zomers 

koeler dan een 

stenige omgeving. 

Bovendien is een 

groene omgeving 

prettiger om te 

verblijven én is 

het beter voor planten en dieren. Kortom, groen heeft 

vele voordelen.

Voorbeeld van een groene tuin
Gaan jullie ook voor meer groen op Heijplaat? Doe dan 

mee! Huurders kunnen bij Woonbron terecht voor advies 

of hulp bij het vergroenen van hun tuin. We moeten dit 

nog verder ontwikkelen en denken dan bijvoorbeeld aan 

een ‘informatie-pakket groene tuin’ of het organiseren 

van een tuinwedstrijd. 

Als u alvast aan de slag wilt gaan met uw tuin, maar 

u heeft geen tuingereedschap dan kunt u altijd bij 

ons tuingereedschap lenen. U kunt hiervoor naar 

Woonbron bellen. U kunt het ook aan de complex-

beheerder vragen als u deze ziet in uw buurt.

Hebt u ideeën, laat het ons weten
Woonbron gaat graag in gesprek met bewoners 

die ideeën hebben of zich in willen zetten voor 

meer groen op Heijplaat. Neem dan contact 

op met ons via WhatsApp (06 83 90 98 55) of 

Facebook Messenger. U kunt ons ook bellen op 

088 966 00 00. Wij zijn op werkdagen beschik-

baar van 08:00 tot 17:00 uur.



bedrijf

Op de Quarantaineweg zit Blom & Zn, een 
familiebedrijf dat al drie generaties in de 
Rotterdamse haven actief is. Op het terrein 

zie je grote bergen stenen en stapels hardhouten 

palen, daarachter de werkloods, waaruit slijp- en 

hamergeluiden klinken. In de haven liggen pontons 

en werkschepen met spudpalen. Blom & Zn. bouwen 

al 60 jaar alle soorten kades en versterkingen. 

Bram Blom: "Wij kennen alle hoekjes van de haven".

Familie Blom stamt uit een schippersfamilie, die stuk-

goed vervoerde. In 1965 werd door Abraham Blom Sr. 

‘Handels-en transportbedrijf A. Blom & Zn.’ opgericht, 

voor transport van materiaal en onderhoud van oevers. 

Zonen Antonius en Abraham Jr. kwamen meewerken 

in het bedrijf en later ook kleinzoon Marcel. De naam 

veranderde in 1990 naar Aannemersbedrijf A. Blom & Zn. 

De jongste telg, kleinzoon Maikel Blom, reed als jongen 

al op de shovel en de vorkheftruck en leerde alles in 

de praktijk. Na de MBO kwam hij in 1999 in het bedrijf. 

In 2015 ontwikkelde Maikel Nexus Constructions, voor 

constructies van metalen onderdelen. Zo kunnen 

NEXUS Constructions 
en Aannemersbedrijf 
A.Blom & Zn.

de twee samenwerkende bedrijven alle weg- en 

waterwerken in de haven maken van ontwerp tot 

uitvoering. 

De vakmensen van Blom & Zn. en Nexus zijn sterk 

in het bedenken van praktijkoplossingen. Ook voor 

bijzondere opdrachten, zoals bij het beeld Container 

Origami (follyDOCK 2007), waarvan zij als sponsor 

de fundering aanlegden. Ook voor de verhuizing 

van de Parasite (zie inzetfoto) sponsorden zij trans-

port en materiaal.

Geworteld op Heijplaat en jarenlang werkend in dit 

gebied is de familie Blom onlosmakelijk verbonden 

met de Rotterdamse haven.

Maikel en Bram Blom
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Werkzaamheden strand 
Quarantaineterrein

HbR draagt 
Quarantaineterrein 
over aan BOEI

Europese 
steun voor walstroom-
onderzoek haven

Nieuws uit 
  de haven
Nieuws uit 
  de haven
door Arjan Hoefnagels, Havenbedrijf Rotterdam

gebiedsontwikkeling

Begin februari 2022 is het Havenbedrijf Rotterdam 

gestart met werkzaamheden bij het strandje van 

het Quarantaineterrein.

Het huidige ontwerp van het strand dateert uit 2000. 

Toendertijd is door het Havenbedrijf samen met Rijks-

waterstaat een natuurvriendelijke oever met recreatie 

strand inclusief twee strekdammen aangelegd. Afgelopen 

20 jaar is er veel zand weggeslagen, zodat er bij hoog 

water bijna geen strand meer aanwezig is. Besloten is 

om die situatie te her-

stellen. Tevens zal deels 

onder water een dammetje 

parallel aan het strand 

worden aangebracht om 

het afslaan van zand te 

beperken en de veiligheid 

in het water te vergroten. 

De werkzaamheden zullen 

begin februari starten met 

de aanleg van de nieuwe 

dammetjes parallel aan 

het strand. Vervolgens zal 

gestart worden met het 

opspuiten van zand en 

afwerken van het nieuwe 

strand. Naar alle verwachting zijn eind april de werkzaam-

heden gereed, zodat in mei weer gebruik gemaakt kan 

worden van het strandje. Tijdens de werkzaamheden is 

het strand niet toegankelijk en zal het afgesloten worden 

met hekken. De watertaxihalte blijft in principe zo veel 

als mogelijk beschikbaar. 

In december 2021 is het Quarantaineterrein en de 

gebouwen aan BOEi (www.boei.nl) overgedragen. 

BOEi werkt vaak als aanjager bij het herbestemmen 

en restaureren van cultureel erfgoed.

Het strand en de taluds aan zowel de strandzijde als 

van de Heijsehaven blijven wel onder het beheer van 

het Havenbedrijf vallen. Omdat het strand de afgelopen 

20 jaar zeer fors is afgeslagen werkt het Havenbedrijf 

aan een plan om het strand komend voorjaar weer op 

te spuiten. Tevens is het de bedoeling om in het water 

een strekdammetje parallel aan het strand te maken, 

welke bij laag water, zichtbaar is. Doel van het dammetje 

is zandafslag te beperken en eventuele zwemmers te 

ontmoedigen te diep het water in te gaan. Zwemmen 

in de rivier blijft overigens formeel verboden!

HbR en de gemeente Rotterdam zijn een onderzoek 

gestart naar de aanleg van walstroom op vier Rotter-

damse terminals: Hutchison Ports ECT Rotterdam 

(ECT), APMT2, Vopak Botlek en Cruiseport Rotterdam.

Doel is om te onderzoeken hoe walstroom uitgerold 

kan worden in de Rotterdamse haven om de CO2-

uitstoot en luchtverontreiniging te verminderen. 

De Europese Unie heeft aan deze studie 1,3 miljoen 

euro bijgedragen.

LET OP: In Nederland 
is het verboden om te 
zwemmen in rivieren. 
Dat geldt ook voor 
het strandje bij het 
Quarantaine terrein. 
Met name de stroming 
van de rivier en de 
zuiging van de schepen 
zijn levensgevaarlijk voor 
zwemmers. 
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Wat hebben we over de tijd bereikt?

VERBINDING
Contact met bewoners hebben we via oude en nieuwe 

media (Heijplaat Post en Heijplaat Online) en op straat. 

Ondanks de beperking om (fysieke) bewonersbijeenkomsten 

te houden de afgelopen jaren, weten bewoners WIJPLAAT 

steeds beter te vinden. We hebben een rol gespeeld bij de 

totstandkoming van een buurtsuper (resulterend in Fresh 

Food Heijplaat) en de Huiskamer 2.0, het nieuwe trefpunt 

voor de buurt, is mede door ons tot stand gekomen.

BUITENRUIMTE
WIJPLAAT heeft, onder leiding van thematrekker 

Jan Grolleman, advies gegeven op het Masterplan 

Buitenruimte. Er worden momenteel zichtbare 

stappen gezet door de gemeente Rotterdam 

ter realisatie van Masterplan, zoals de bouw van de nieuwe 

gymzaal, geld voor restauratie van de muziekkoepel en 

plannen voor klimaatadaptatie en verkeersaanpassingen. 

Bewoners van Heijplaat wachten met smart op de vernieu-

wing van de riolering; overstromingen zijn een veelvuldig 

voorkomend probleem. Parkeerbeperkingen worden door 

veel bewoners met zorg bezien. Klimaatadaptatie blijkt 

voor velen toch enigszins abstract en ver van hun bed.

SCHOON & VEILIG
Het themateam Schoon & Veilig, aangevoerd 

door thematrekker Jo Dohmen, heeft over de tijd 

negen container-adoptanten gevonden die actief 

werken aan een schoon Heijplaat. 

VLIEGEN & STANK
Sinds 2018 doet het KAD - eerst 

in opdracht van de gemeente 

Rotterdam, nu in opdracht van 

DCMR - onderzoek naar vliegenoverlast op 

Heijplaat. Het vliegenteam van WIJPLAAT, 

onder leiding van thematrekker Rinus Groen, 

is vanaf het begin nauw betrokken bij de 

opzet en uitvoer van het onderzoek. Er is 

goede samenwerking met de gemeente 

Rotterdam, DCMR en het KAD. De uit-

komsten van 2020 en 2021 tonen aan dat 

PreZero (voorheen SUEZ) de veroorzaker 

van vliegenoverlast is. Zelf ontkennen ze 

dit overigens. Het blijkt niet gemakkelijk te 

zijn om juridisch sluitende maatregelen af 

te dwingen, onder andere omdat er nog 

geen sluitende norm vastgesteld is voor 

vliegenoverlast.

Stankoverlast is na vele klachten gelukkig 

wél enorm afgenomen door diverse maat-

regelen van PreZero. PreZero heeft de locatie 

aan de Eemshaven per 1/1/22 verkocht aan 

de N+P Group. Het Vliegenteam blijft actief 

een leefbare woonomgeving bevechten 

zonder (stank- en) vliegenoverlast. 

Belangenbehartiging 
bewoners van WIJPLAAT 
naar de WIJKRAAD
Stichting WIJPLAAT is sinds de zomer 2018 actief om de belangen van bewoners 
van Heijplaat te behartigen, alsook het woon-, werk- en leefklimaat in deze wijk 
te helpen verbeteren. We hebben ons op diverse thema’s gericht: Verbinding, 
Buitenruimte, Schoon & Veilig en Vliegen & Stank en de Waterbus. Buitenruimte, Schoon & Veilig en Vliegen & Stank en de Waterbus. 
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WATERBUS
WIJPLAAT strijdt sinds 2020 tezamen met 

de actiegroep Waterbus hard voor een betere 

ontsluiting over het water vanaf dit jaar; 

opstappunten dichterbij de stad (i.p.v. Marconistraat) en 

de mogelijkheid om je fi ets mee te nemen. Na gehouden 

enquêtes onder bewoners, vragen in de gemeenteraad, 

aandacht in de media en een gesprek met de wethouder 

Mobiliteit van Rotterdam, Judith van Bokhoven, starten er 

eindelijk twee proeven alleen in de spits: 1) een bootverbin-

ding mét fi etsmogelijkheid (fi etsveer) naar Marconistraat 

en 2) de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief met 

de Watertaxi naar Hotel New York / Willems-

kade te varen. Deze proeven gelden voor 

één jaar en worden aangeboden naast de 

reguliere veerdienst zonder fi etsmogelijkheid 

naar Marconistraat. 

Na alle inspanningen lijkt dit het best moge-

lijke compromis. Het blijft natuurlijk wrang 

dat we als bewoners niet betrokken zijn bij 

de totstandkoming van de formulering van 

wensen voor de aanbesteding indertijd.

Type 
vervoer

Geldig 
tijdens

Start vanaf 
Heijplaat

Laatste 
naar 

Heijplaat
Frequentie

Fiets-
mogelijk-

heid
Aanlegplaatsen Kosten Bijzonderheden

Reguliere 
veerdienst

Weekdagen 06:50 21:05
15 min 

(avond: 
30 min)

Nee Marconi-
straat

€ 2 pp
(€ 1 kind)

Deelfi ets-
mogelijkheid

Weekend 10:00 18:15

Fietsveer

Weekdagen 07:00 09:00

30 min Ja Marconi-
straat

€ 2 pp
(€ 1 kind)

Proef van 1 jaar

Weekdagen 14:30 18:15 OV chipkaart 
niet geldig

Watertaxi

Weekdagen 07:20 08:50

30 min Nee Hotel
New York

Willems-
kade

€ 3 pp
(€ 1,50 
kind)

Proef van 1 jaar

Weekdagen 16:00 17:30 OV chipkaart 
niet geldig

Bestuur WIJPLAAT
Bibi Weeke en 

Chantal Diepenheim.

Hoe verder in 2022?
Stichting WIJPLAAT heeft sinds haar oprichting veel bereikt 

qua bekendheid, bereikbaarheid en invulling van de gekozen 

thema’s. We hebben hier met voldoening aan gewerkt, maar 

vonden het vaak ook ingewikkeld om voldoende vrijwilligers 

te mobiliseren om ons bestuur te versterken en de bestaande 

of nieuwe themateams verder vorm te geven en uit te bouwen. 

In praktijk blijkt het toch vaak lastig om bewoners (tijdig) 

in beweging te krijgen, zelfs bij onderwerpen die Heijplaters 

na aan het hart liggen. 

De gemeente Rotterdam heeft besloten wijkraden in te 

voeren, bestaande uit gekozen bewoners uit de wijk. Via de 

wijkraad kunnen bewoners, organisaties en ondernemers bij 

de gemeente aandacht vragen voor dingen die zij belangrijk 

vinden. Zoals meer groen, welzijn, bereikbaarheid van de 

wijk of veiligheid op straat. De wijkraden vervangen de 

gebiedscommissies, wijkcomités en huidige 

wijkraden. WIJPLAAT als belangenorganisatie 

van Heijplaat wordt hierdoor overbodig. 

Op de volgende pagina's stellen de kandidaten, 

die zich verkiesbaar hebben gesteld voor de 

wijkraad Heijplaat, zich voor. 16 maart kunnen 

Heijplaters een keuze maken. We wensen de 

toekomstige wijkraad veel succes toe!

Overzicht verbindingen over water:
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Kandidaten  
voor de wijkraad
door Maurice van Dijk

Jeffrey Kruis  
(Leefbaar 
Rotterdam) 

‘Met de wijkraad 
kan je lokale nuances 
aanbrengen’

Jeffrey is al 14 jaar politiek actief.  

Eerst als raadslid en later als  

gebiedscommissielid in Rozenburg.  

Hij woont sinds 2020 op Heijplaat 

en wil zich nu inzetten voor de 

belangen van het dorp en haar 

inwoners. Dat wil hij doen namens 

Leefbaar Rotterdam, omdat hij 

gelooft dat je door binding met 

een partij meer voor elkaar krijgt. 

De verkeerscirculatie in en om de  

wijk is voor Jeffrey een belangrijk 

thema. Hij noemt onder andere 

de snelheid waarmee de vracht-

wagens over de rondweg rijden.  

Een ander thema is de bereik-

baarheid van het dorp. “De water- 

taxi is én geen volwaardige plaats- 

vervanger van de waterbus én 

geen OV.” Een derde thema is 

volgens hem een eigen wijk(actie)

plan voor Heijplaat. Dat plan mag 

straks door én met alle bewoners 

van Heijplaat worden opgesteld.

Lysandra  
Thomas

‘Het is 2022. Doe eens  
iets nieuws, gooi je 
geklaag overboord 
en bedenk wat voor 
nuttigs je kan doen!’

Ze is geen politica. Ze is in haar 

eigen woorden: “een moeder van 

twee kinderen met liefde voor 

Heijplaat die dingen anders wil”. 

En die er als lid van de wijkraad 

voor wil zorgen dat Heijplaat 

gehoord wordt door de gemeente. 

Er is veel dat beter kan volgens 

Lysandra. Ze wil zich gaan richten 

op voorzieningen voor de jeugd. 

De groep tussen 8 en 17 jaar krijgt 

volgens haar te weinig aandacht. 

Ze denkt daarbij aan het creëren 

van ontmoetingsplekken en sport-

voorzieningen zowel binnen als 

buiten. 

De saamhorigheid in het dorp is 

voor haar een belangrijk thema. 

Daar is volgens Lysandra niet 

één oplossing voor. Daar moet in 

gezamenlijkheid naar gezocht 

worden.

Mariska  
van Oostveen

‘Een grote speel- 
tuin zorgt voor 
verbinding’

Sinds lange tijd is Mariska 

betrokken bij de Huiskamer, zowel 

als vrijwilliger en als bestuurslid. 

“Als je in zo’n unieke plek woont is 

het belangrijk om je in te zetten, 

al is het maar voor een half uurtje 

per week.” Zij wil zich inzetten 

voor een wijk waar het prettig 

wonen is en waar kinderen veilig 

kunnen opgroeien. Daaronder 

vallen volgens haar thema’s als 

leefbaarheid, (verkeers)veiligheid, 

een schone omgeving maar ook 

vermaak voor jong en oud.

Mariska wil zich inzetten voor de 

verenigingen die het financieel 

lastig hebben. Daarnaast wil ze 

graag met jongeren een plan 

maken voor een ontmoetingsplek. 

Ze hoopt dat er een grote speel-

tuin gaat komen. Als kinderen uit 

het oude en nieuwe dorp met 

elkaar gaan spelen ontstaat er 

vanzelf verbinding.
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Op 16 maart 2022 gaat heel Nederland naar de stembus voor de gemeenteraads-
verkiezingen. Op deze dag kunnen de Rotterdammers stemmen op leden van de 
wijkraad. Met de komst van de wijkraad komen de gebiedscommissies te vervallen. 
Ook WIJPLAAT zal qua bewonersbelangenbehartiging het stokje overdragen aan 
de gekozen wijkraad. Kandidaten kunnen zich op persoonlijke titel kandideren of 
via een politieke partij. Voor de wijkraad van Heijplaat hebben zich 6 kandidaten 
gemeld. Er zijn 5 zetels beschikbaar. Heijplaat Post stelt ze graag aan u voor.

Jo Dohmen  
(Leefbaar  
Rotterdam)

‘Dit is mijn  
Heijplaat!’

In het verleden zat Jo regelmatig 

met de politiek aan tafel. Hij was 

geen lid van de gebiedscommissie. 

Hij geeft aan niet zoveel met de 

andere wijken in deze commissie 

te hebben. De wijkraad biedt hem 

nu de mogelijkheid het voor en 

door de wijk te gaan doen.

De bewonerscommissie WIJPLAAT 

heeft volgens Jo veel bereikt en  

dat wil hij graag voortzetten in  

de wijkraad. Een belangrijk 

onderwerp voor hem is de 

wateroverlast in Park de Heij en 

bij de kinderboerderij. Daarnaast 

is de verbinding tussen het oude 

en nieuwe dorp een belangrijk 

agendapunt voor de komende 

tijd. De wijkraad moet hier 

volgens hem een stimulerende 

rol in spelen. Om de bewoners te 

betrekken bij de wijkraad denkt 

Jo onder andere aan openbare 

vergaderingen en een spreekuur. 

“Het is een uitdaging die ik altijd 

heb gewild”, aldus Jo.

Steve 
Ekel

‘Voor een groene 
wandeling moet ik  
nu tien minuten in  
de auto zitten’

Vier jaar geleden trad Steve toe 

tot de gebiedscommissie Charlois. 

De wijkraad komt volgens hem 

dichter bij de belevingswereld van 

de bewoners van de wijk. Maar  

hij is ook realistisch. Veel proble-

matiek beperkt zich immers niet 

tot de wijk, maar moet vaak in 

een bredere context bekeken 

worden.

De inrichting van de buitenruimte 

is een belangrijk thema voor Steve.  

Als voorbeeld noemt hij Park 

de Heij. Hij ziet mogelijkheden 

om de omliggende gebieden te 

betrekken zodat het een echt 

park kan worden. Daarnaast wil  

hij aandacht besteden aan vervoer  

over water en land. Als eerste wil  

hij er voor zorgen dat bij de eerst  

volgende enquête over het OV-

aanbod ook het vervoer over 

water wordt meegenomen. Steve 

wil vooral maatwerk als het gaat 

om het betrekken van bewoners. 

“Elk onderwerp vraagt om een 

eigen aanpak”, aldus Steve.

Stefano 
Clarijs

‘Samen de  
omgeving  
maken’

Ruim 17 jaar is Stefano politiek 

actief. Eerst als raadslid van de 

deelgemeente en de laatste  

8 jaar in de Gebiedscommissie 

Charlois. Hij kijkt nu uit naar de 

komst van de wijkraad. De leden 

worden nu écht gekozen door de 

wijk. Hij hoopt dat hierdoor de 

participatie met bewoners goed 

tot ontwikkeling komt. Heijplaat is 

volgens hem niet alleen het dorp, 

maar ook de omgeving en de 

bedrijven. Het samenspel tussen 

dorp en omgeving motiveert hem 

om in de wijkraad te komen.

Daarnaast wil Stefano zich gaan 

richten op het groener maken 

van het dorp. Om de bewoners 

te betrekken gaat hij graag de 

samenwerking aan. Het vormen 

van klankbordgroepen is daar 

een belangrijk onderdeel van. 

Hij wil graag doorgaan met wat 

bewonersbelangenvereniging 

WIJPLAAT is gestart.

wijk aan zet
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In Rotterdam is de Wijk aan Zet. Met de nieuwe wijk-

democratie van de gemeente Rotterdam krijg je meer 

invloed op jouw wijk. Zo kun je vanaf maart 2022 met  

al je ideeën terecht bij de wijkraad.

Wijk aan Zet
Rotterdammers zitten vol goede ideeën. Met Wijk aan Zet 

gaan Rotterdammers en de gemeente hiermee samen 

aan de slag. In de wijkhubs vind je medewerkers van de 

gemeente. En kun je partners uit de wijk ontmoeten. Je 

kunt hier gemakkelijk binnenlopen met een vraag of idee. 

Jouw stem kun je ook laten horen via Mijn.Rotterdam.nl.  

Op dit digitale platform kun je ideeën indienen, mee-

denken én meestemmen over bewonersinitiatieven.

Wat doet de wijkraad?
Om meedenken, meedoen en meebeslissen nóg makke-

lijker te maken, komen er 39 wijkraden door heel Rotter-

dam. Via de wijkraad kunnen bewoners, partners in de 

wijk en ondernemers bij de gemeente aandacht vragen 

voor dingen die zij belangrijk vinden. Zoals groen, wel- 

zijn, bereikbaarheid van de wijk of veiligheid op straat. 

Een wijkraad bestaat uit zeven tot elf wijkbewoners.  

Na maart 2022 maken bewoners, wijkraden, partners  

in de wijk én de gemeente samen plannen voor de wijk.

Stem op 16 maart 2022
De leden van de wijkraad worden verkozen. Dit gebeurt 

tijdens de verkiezingen voor de gemeenteraad op 

woensdag 16 maart 2022. Je mag die dag twee keer 

stemmen: voor de gemeenteraad en voor je eigen wijk-

raad. En let op: jongeren van 16 en 17 jaar mogen óók  

al stemmen voor de wijkraad.

Rotterdammers krijgen meer  
te zeggen met Wijk aan Zet



Een 
opmerkelijk 

schriftje
In het archief van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij 
(RDM) ligt een bijzonder schriftje. Dat bijzondere zit ‘m niet in 

de buitenkant, dat is eigenlijk heel gewoon. Het zit in de inhoud. 
Wat is daar zo bijzonder aan?

door Gianni van den Hurk 

(giannivandenhurk@gmail.com)

historie
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In 1919 werd in Nederland de wettelijke achturendag van 

kracht. Een werkdag van acht uur, dat betekende destijds 

45 uur per week. De zaterdag was nog een werkdag. Maar 

de werklieden van de RDM wachtte een teleurstelling: voor de 

scheepsbouw gold bij wijze van uitzondering een werkweek 

van 48 uur. Bovendien konden werkgevers een ‘vergunning tot 

werktijdverlenging’ aanvragen. Dan konden zij hun werklieden 

langer laten werken, tegen hetzelfde loon. En de minister van 

Arbeid strooide die vergunningen ‘als pepernoten in het rond’, 

zoals een verbitterde vakbondsman destijds opmerkte. 

De RDM had, samen met andere Rotterdamse scheeps-

bouwers, in 1921 een vergunning aangevraagd om 50,5 

uur te werken. Dat had de minister toegestaan, voor een 

tijdsduur van zes weken. Na afl oop daarvan vroeg de RDM 

een verlenging van die vergunning. Dat had de minister voor 

vier weken toegestaan. Voorafgaand aan verdere verlenging 

wilde hij eerst met de vakorganisaties spreken. Die vonden 

werktijdverlenging geen goed idee. De minister weigerde 

daarop verdere arbeidstijdverlenging. 

Nu waren de beide directeuren van de RDM, D.C. Endert jr. 

en A.F.J. Dijkgraaf, geen types die zich makkelijk bij hun verlies 

neerlegden. Als reactie op de ministeriële weigering besloten 

zij, samen met onder anderen Wilton en Fijenoord, tot een 

loonsverlaging van ongeveer 10%. Dit op een uurloon van, 

voor de best betaalden, nog geen 90 cent. 

De vakorganisaties konden dit niet over hun kant laten gaan. 

Maandag 7 november 1921 brak een staking uit die maar 

liefst 10 weken zou duren. Gedurende deze 

staking haalden beide partijen, werkgevers en 

vakbonden, werkelijk alles uit de kast om hun 

gelijk te halen. De werkgevers richtten zich 

met een pamfl et tot de werklieden, waarin 

de loonsverlaging ‘werkelijk noodzakelijk’ 

werd genoemd. 

De vakorganisaties moesten zien te voorkomen 

dat door de werkgevers geronselde werkwilligen 

(‘onderkruipers’) aan het werk konden gaan. 

Dat deden zij door te ‘posten’: de toegangs-

poorten te bewaken. Bij de werven kon echter 

niet worden volstaan met posten bij de poort: 

onderkruipers konden ook per boot worden 

aangevoerd. Dus de posters moesten de 

rivier op. Dat werd twee stakers bijna fataal: 

tijdens een storm kapseisde hun bootje en zij 

werden bewusteloos het water uitgedragen. 

Ook moesten de vakorganisaties proberen 

te voorkomen dat de staking zou ‘verlopen’, 

doordat stakers één voor één eieren voor hun 

geld kozen en teruggingen naar de baas. 

Dit deed men door alle stakers, ook stakers 

die geen lid van de vakbond waren, een uit-

kering te geven. De staking kostte de Algemeene 

Nederlandsche Metaalbewerkersbond (ANMB) 

meer dan een miljoen gulden! Ook hielden de 

vakbonden geregeld bijeenkomsten. Dit om 

de saamhorigheid hoog te houden. 
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De staking duurde voort. Er zijn sterke aanwijzingen dat de 

werkgevers dat niet veel kon schelen. Er was enige slapte. 

Een staking scheelde loonkosten. Maar het werd burge-

meester Zimmerman te dol. Hij wilde bemiddelen. Tijdens die 

bemiddeling gaf directeur Dijkgraaf een dramatisch beeld 

van de economische situatie bij de RDM. Er zou bijna geen 

werk meer zijn. Wellicht zou het bedrijf wel moeten sluiten. 

Loonsverlaging was de enige optie om te overleven. Enzovoort. 

De burgemeester adviseerde om de loonsverlaging door te 

laten gaan, maar voortaan bij voorgenomen loonsverlaging 

eerst te overleggen met de vakbonden. De partijen gingen 

akkoord met dit compromis, dat natuurlijk een klinkende 

overwinning voor de werkgevers was. De staking werd op-

geheven. Van de 2406 stakers die bij de RDM werkten, 

woonden er 391 op Heijplaat, het fabrieksdorp van de RDM. 

Negen daarvan kregen zowel de arbeidsovereenkomst als 

de huur opgezegd. 

Terug naar het schriftje. Daarin staan onder meer de salarissen 

van D.C. Endert jr. en A.F.J. Dijkgraaf. Voor èn na de staking 

verdienden zij allebei 2.083,33 gulden per maand. Oftewel: 

ondanks de door hen noodzakelijk geachte loonsverlaging 

waren hun eigen salarissen niet verlaagd. 

Bleef het daarbij? Nee. In april 1922 kwam het jaarverslag 

van de RDM over 1921 uit. De winst bedroeg maar liefst ruim 

4 miljoen gulden. 1921 bleek het op één na beste jaar uit de 

geschiedenis van de RDM te zijn geweest. De aandeelhouders 

kregen een vorstelijke 25% uitgekeerd. En toen bleef nog 

80.000 gulden over.

historie

Van links naar rechts;

De directie van de RDM in 1927, samen 

met twee commissarissen. Uiterst links 

A.F.J. Dijkgraaf, derde van links D.C. Endert jr.

Werklieden van de RDM in de gieterij. 

Gietstukken werden gemaakt door vloeibaar 

ijzer te gieten in een van zand gemaakte mal.

Volgens tekenaar Albert Hahn jr. liepen 

metaalbewerkers voorop in de strijd voor 

arbeidstijdverkorting. Prent in dagblad 

Het Volk, 1919.

19



Hoera! Heijplaat heeft er een nieuw initiatief bij: dansschool Footstepz. 
De dansschool zelf is ook Brand New. Eind 2021 opgericht door danseres en 

dansdocente Cynthia Parauti. Een eigen dansschool was al langer een droom en 
met de komst van de nieuwe gymzaal zag ze mogelijkheden om te starten met 
Dansschool Footstepz. Ze wil graag iedereen kennis laten maken met dans en 

mensen laten ervaren hoe fi jn het is om te bewegen op muziek.

Dansschool 
Footstepz

2020



vereniging

Hoera! Heijplaat heeft er een nieuw initiatief bij: dansschool Footstepz. 
De dansschool zelf is ook Brand New. Eind 2021 opgericht door danseres en 

dansdocente Cynthia Parauti. Een eigen dansschool was al langer een droom en 
met de komst van de nieuwe gymzaal zag ze mogelijkheden om te starten met 
Dansschool Footstepz. Ze wil graag iedereen kennis laten maken met dans en 

mensen laten ervaren hoe fi jn het is om te bewegen op muziek.

Dansschool 
Footstepz

Op dit moment verzorgt Cynthia zelf alle dans-

lessen, maar in de toekomst hoopt ze haar team 

en lessen uit te breiden. Bijvoorbeeld met een Boyz 

Only class, gegeven door een mannelijke docent en 

een dansles voor kinderen met beperkingen. 

In januari 2022 zijn de danslessen voor de diverse 

leeftijdsgroepen begonnen: 

• Peuterdans (3-5 jaar): Hier leren de allerkleinsten 

hun bewegingsmogelijkheden te ontplooien op 

een spelende wijze d.m.v. oefeningen en dans-

spelletjes op vrolijke kindermuziek. De dansstijlen 

zullen variëren van streetdance tot ballet. De 

grootste termen die hierbij toegepast zullen wor-

den zijn: fantasie, expressie, samenspel, durf, crea-

tiviteit, concentratie en niet te vergeten: plezier!

• Kidsdance (6-9 jaar): Bij Kidsdance krijgen 

de kinderen één of meerdere choreografi eën 

aangeleerd. Ook leren ze spelenderwijs de basis 

van dans, zoals het uitvoeren van verschillende 

danspasjes, het aannemen van een juiste 

houding, op de maat dansen, het herkennen van 

muziekfrases en het leren onthouden van pasjes.

• Hiphop (9-12 jaar): Net zoals in elke andere les, 

zijn hier zowel jongens als meiden welkom! 

Hiphop is 'bouncen op de beat' en wordt vooral 

gedanst op hiphop en R&B-muziek. De bewe-

gingen zijn vaak vrij losjes en komen heel luchtig 

over. Er wordt meestal op heel snelle muziek 

gedanst, waardoor het een fl itsend eff ect heeft.

• Dance Fit 90’s: Een vrolijke les voor de 25+ groep 

voor iedereen die wil losgaan op Britney Spears, 

Whitney Houston of de Beastie Boys. De vrolijke 

muziek en dansbewegingen zorgen ervoor dat je 

niet door hebt dat je bezig bent met een goede 

cardio-training.

In de lessen is er veel aandacht voor persoonlijke 

ontwikkeling, opbouwende kritiek en individuele 

aandacht. En uiteraard veel dansplezier.

Cynthia is opgegroeid op de Slinge en heeft daar 

tot aan haar middelbare schooltijd gewoond. Haar 

moeder heeft haar toen op 4-jarige leeftijd kennis 

laten maken met ballet en het was direct een schot 

in de roos. Hierna begon ze ook andere dansen te 

ontdekken zoals Jazz, Modern en Hiphop. 

Na haar middelbare school was het dan ook een 

logische stap om naar de Dansacademie te gaan. 

Even heeft ze getwijfeld over het conservatorium 

omdat de saxofoon ook een grote liefde is. Maar 

dansen is echt haar grote passie: leven zonder dans 

is geen optie.

Cynthia heeft haar dansopleiding gevolgd aan 

Lucia Marthas in Amsterdam. Als dansspecialisaties 

heeft Cynthia op haar CV staan: Afro, Dancehall, 

Tapdance, Samba, High Heels, Urban, Modern, 

Show. Ook heeft ze als choreografe gewerkt (bij 

Josef and the Technicolour Dreamcoat).

Op haar 16e is Cynthia begonnen met dansles geven. 

Ze is inmiddels 30 jaar, dus ze heeft al aardig wat 

jaartjes ervaring opgedaan. Ze heeft workshops 

gegeven op middelbare scholen en andere dans-

scholen. Daarnaast heeft ze opgetreden bij: 

Jetix live, de Toppers, danseres bij Wedden Dat, 

Lowlands, Milkshake festival en is ze te zien in 

videoclips en Nike campagnes. Naast het lesgeven 

zit Cynthia alles behalve stil. Ze loopt soms mara-

thons, is werkzaam als Improvement Manager, 

Lifestyle Coach en ze doet vrijwilligerswerk in 

het Sophia. 

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je graag kijken 

of dansles iets voor jou is? Een proefl es kan altijd en 

is vrijblijvend!

Contactgegevens: 

• 06 44408210

• info@dansschoolfootstepz.nl

• www.dansschoolfootstepz.nl
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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

Op het Quarantaineterrein van Heijplaat bestiert Juliette Tulkens 

de ‘Quarantaine Academie’. Juliette is sinds 2000 actief als kunste-

naar. Ze doorliep de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en 

behaalde daar o.a. haar eerstegraads lesbevoegdheid maar merkte 

ook dat ze daar door strenge regels het plezier in het schilderen 

dreigde te verliezen. Bij haar vervolgstudie aan de veel vrijere AKI, 

de kunstacademie in Enschede, hervond ze haar schilderlust. 

Na haar studie werkte Juliette veel in haar atelier (o.a. ook in het 

Heijplaatse S.A.I.O gebouw, het huidige STC-KNRM) en exposeerde 

in diverse galeries en musea in binnen- en buitenland. Ook geeft 

Juliette al jaren les als docent beeldende kunst op het Montessori 

Lyceum Rotterdam.

Samen met haar vriend Harm Goslink organiseerde Juliette enkele 

keren het Festival Quarantaine Speciaal. Ook stelden ze hun huis 

op het Quarantaineterrein meerdere keren open ter bezichtiging. 

Bij het eerste festival in 2016 zag de allereerste, experimentele versie 

van de Quarantaine Academie het licht met meerdere schildersezels 

verspreid over mooie plekjes van het terrein. Sindsdien heeft Juliette 

haar plan steeds verder uitgewerkt met als resultaat: haar eigen 

teken- en schilderschool. 

In de cursussen begeleidt Juliette iedere cursist persoonlijk in hun 

eigen proces. Ze hoopt hiermee schilder- en tekenplezier aan te 

boren bij mensen die dat willen ontdekken of het weer opnieuw 

willen verkennen: "In iedereen zit een kunstenaar!" 

Begin April 2022 beginnen de nieuwe cursussen. Neem een kijkje 

op www.quarantaineacademie.com en meld je aan.

Quarantaine 
Academie

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

berichten

Schurftbek
Grote zwarte vogels drommen bijeen in de boomtoppen van 

Heijplaat. Ze krassen luid. Een voorbijganger zal de vogels 

misschien uitmaken voor kraaien, maar dat is onjuist. Het zijn 

roeken, de minder bekende verwanten van onze gewone zwarte 

kraai. Je kunt ze herkennen aan de kale grijze huid rond hun 

snavel. Dat gaf ze vroeger ook wel minder vleiende bijnamen, 

zoals schurftbek. Ten onrechte, want ze zijn niet alleen heel mooi, 

maar ook zeer intelligent. Minstens zo slim als een papegaai.

Wat ze hier doen? Ze daten. Oude geliefden vinden elkaar terug 

na een lange grauwe winter. Jonge stelletjes en starters dartelen 

nog wat onwennig om elkaar heen. Sommige mannetjes vliegen 

al demonstratief met een tak in hun snavel. En dan hard krassen 

zodat ze naar je kijkt. Dan komt het goed. Nog voordat het blad 

aan de bomen komt zullen de meeste roeken hun takkennesten 

in de hoge bomen voltooid hebben. Ik verwacht dat het er dit jaar 

een stuk of dertig zullen zijn.

Waarom wonen roeken juist hier, op Heijplaat? Vroeger vonden we 

roekenkolonies ook op andere plekken in Rotterdam. Historische 

kolonies zijn bekend van de ’s-Gravendijkwal, de Kruiskade en de 

Groene Hilledijk. Ook in Oud Charlois was lange tijd een beroemde 

kolonie gevestigd. Dat zijn vervlogen tijden. De bomen zijn er 

omgezaagd en de roeken verjaagd. 

Behalve de Heijplaatse kolonie kent Rotterdam ook nog een 

afgelegen kolonie roeken op Rozenburg. Dat zijn de laatste twee 

plekken waar deze bijzondere vogel het nog redt. Hoewel de 

roeken dichtbij bedrijvigheid broeden is er weinig verstoring voor 

ze op deze twee plekken. De roeken van Heijplaat scharrelen hun 

kostje bijeen in de kruidenrijke bermen langs de Vondelingenweg 

en in de polders van Rhoon. Daar verzamelen ze krachtvoer: 

de larven van langpootmuggen. Geen schurftbek is er niet 

groot mee geworden.  

Stop oliewinning 
Rotterdam

De Nederlandse Aardolie 

Maatschappij (NAM) 

wil tot 2050 olie blijven 

winnen onder Charlois. 

De NAM wil nieuwe 

boringen doen, die de 

opbrengst verhogen. 

Hiervoor hebben zij recent een nieuwe 

vergunning aangevraagd bij het Ministerie 

van EZK. Boringen kunnen bodemdaling tot 

gevolg hebben. De gemeente Rotterdam 

maakt zich zorgen. Bewoners uit Oud-

Charlois, Carnisse, Pendrecht en Schiemond 

verzetten zich. Ben je tegen? Teken een 

petitie op: https://petities.nl/petitions/

stop-oliewinning-rotterdam

Zoekplaatje
Waar op Heijplaat vind je onderstaande 

plafonds? De antwoorden staan onder 

de foto's.

Antwoorden
Foto 1: Wijde Blick
Foto 2: Jonggezellenhuis

André de Baerdemaeker is ecoloog bij 
Bureau Stadsnatuur (onderdeel van 
Natuurhistorisch Museum Rotterdam).
Speciaal voor Heijplaat Post beschrijft 
hij de natuur op en rond Heijplaat. 
Volg André op Twitter via @DeBaerd.
foto: Raul Neijhorst
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Kinderpagina

Deze pagina wordt verzorgd door basisschool De Klaver-Heijplaat.
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