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Deze uitgave is, naast alle vrijwilligers,  

mogelijk gemaakt door stichting WIJPLAAT  

en onderstaande subsidiegevers en sponsors.

Tijdens het schrijven van dit voorwoord zitten we weer midden in 

een hittegolf. Hier, zittend aan de koffie in mijn koele huis, realiseer 

ik mij hoe ongelofelijk bevoorrecht ik ben. En dat er veel mensen 

snakken naar een verkoelend briesje en misschien wel hopen dat 

het snel herfst wordt (met bijbehorende temperaturen uiteraard 😉).

De meteorologische zomer is in ieder geval voorbij gevlogen en 

alle wilde bramen op Heijplaat zijn alweer lekker opgepeuzeld. 

Ondanks de hoge temperaturen wordt er hier uiteraard gewoon 

hard doorgewerkt. 

Er is een nieuw skatepark bij 

waar de eerste Ollies, Nollies, 

Flips en 180’s al gemaakt zijn. 

Ook is een start gemaakt 

met de vernieuwing van 

de riolering en de verdere 

vergroening van ons mooie  

dorp. De Kolk wordt momen-

teel gereed gemaakt voor 

bewoning van Oekraïense vluchtelingen en zal er hopelijk 

weer wat levendiger bij staan dan nu het geval is. Dit sluit mooi aan 

bij het artikel over de jongerenvereniging die indertijd in De Kolk 

gehuisvest was: memory lane voor veel Heijplaters. De Rotterdam 

Rave voor de jongeren van nu is ook alweer achter de rug.

 

In deze nieuwe editie kunt u onder andere kennismaken met 

de familie Pisas en Monica. André de Baerdemaker is opnieuw 

vader geworden. Van harte gefeliciteerd! De neef van één van 

de redactieleden (Chantal) is gelukkig bereid gevonden om de 

column te schrijven. Een redder in nood! Verder kan je lezen hoe je 

op je gas- en elektriciteitsrekening kan besparen met tips van de 

WoonWijzerWinkel. Dit is de grootste winkel voor duurzaam wonen 

in Nederland en ze bevindt zich gewoon hier op Heijplaat!

Hoe staat het ervoor met de vliegenoverlast en wat houdt de 

uitbreiding van N+P in? Wilt u zelf een bijdrage leveren aan een 

schoon milieu: vergeet het milieupark in Charlois dan niet. Daar 

wordt uw grofvuil gesorteerd om optimaal te kunnen recyclen. 

Wij wensen u weer veel leesplezier.

Verkoeling  
(en lagere energie-
rekening) gezocht

voorwoord



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.

Bram Voncken heeft het  

takenpakket van Arjan  

Hoefnagels als gebieds-

manager voor de Eem-

Waalhaven, waaronder 

Heijplaat, grotendeels overgenomen.  

Arjan, hartelijk bedankt voor je betrokken-

heid en inzet!

Victor Dreissen heeft na 20 jaar Woonbron 

de stap gemaakt naar Stichting VVE-010, 

waar hij vanaf juni dit jaar directeur is. 

Victor wordt opgevolgd door Anna-Maria 

Kruithof. Zij stelt zich verderop in ons blad 

voor. Victor, hartelijk bedankt voor de fijne 

samenwerking en veel succes! 

Het NRC van 11-12 juni besteedde ruim aandacht aan 

de Waterbus. Dezelfde krant schreef op 13-14 augustus 

uitgebreid over de vliegenoverlast.

Nieuwe gebieds-
manager HbR

Nieuwe 
gebieds-
coördinator 
Woonbron

Heijplaat regelmatig 
  in het nieuws

Heijplaat mist
de waterbus

Door einde waterbuslijn vormt
het water niet langer de kortste
weg naar de stad voor bewoners
Heijplaat, maar juist een barrière.
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Verscheurd door
het einde va n
waterbuslijn 18

O
p Heijplaat stapt Kim de
Groot om 9.00 uur met
haar fiets op de Watertaxi.
Het is voorlopig de laatste
afvaart met het fietsveer
tot ’s middags kwart voor

drie. „Het verdwijnen van de waterbus
was voor ons een klein drama”, zegt De
Groot, die sinds een jaar op Heijplaat
wo o nt .

Op 1 januari verdween waterbuslijn 18.
Sindsdien vaart een elektrische boot van
de Watertaxi vier keer per uur tussen
Heijplaat en Marconistraat. De fiets kon
niet mee. Na protest van bewoners kwam
er alsnog een fietsveer in de spits als
proef voor een jaar. „Dat scheelt, maar de
tijden komen niet altijd uit”, zegt De
Groot. Noodgedwongen gebruikt haar ge-
zin vaker de auto. Fietsen is met twee
kinderen (7 en 10 jaar) geen optie. „E en
keer fietsten we naar de Maastunnel, daar
deden we 50 minuten over.”

Nog een ergernis: de Watertaxi valt niet
onder het OV waardoor je niet kan beta-
len met je OV-kaart (voor studenten is het
wél gratis). Kinderen reizen dit jaar gratis
met het OV, zegt De Groot, maar niet hier.
„Dat scheelt ons zo’n 900 euro.”

De snelste weg van Heijplaat naar de
stad is over water, stelt bewoner en lid
van actiegroep Waterbuslijn 18, Peter
Koen uit Heijplaat. Nu lijn 18 is verdwe-
nen, vormt het water niet langer een weg
maar juist een barrière, zeggen bewoners.
„Het steekt dat we op een plek wonen in
Rotterdam waar we geen verbinding
meer hebben met de stad”, zegt bewoner
Lucas Bos. „Het vervoer dat we nu heb-
ben is in alle opzichten minder dan hoe
het was.”

Uit een enquête, opgesteld door bewo-
nersvereniging Wijplaat, blijkt dat 99 pro-
cent – van de 180 bewoners die de enquê-
te invulden – gebruik maakte van de wa-
terbus. Twee op de drie namen daarbij de
fiets mee. Slechts een op de vijf bewoners
zegt nu met de Watertaxi te gaan.

Tot 1 januari dit jaar verbond waterbus-
lijn 18 Heijplaat met de Sint Jobshaven
(bij de Lloydpier), Katendrecht en de

REPORTAGE�WAT�E�RV�E�RVO�E�R

Het stopzetten van een cruciale waterbuslijn brengt bewoners
Heijplaat in de knel. Het alternatief, een elektrische boot naar
Marconistraat, voldoet niet. De impact op de wijk is groot.
Tekst�Marjolein�Kooyman�Fo�t�o’sWalter�Herfst

Erasmusbrug. De waterbus voer twee
keer per uur en werd uitgebaat door ver-
voerder Arriva en rederij Doeksen. In co-
ronajaar 2020 voeren 108.630 mensen
met lijn 18. In andere jaren zijn dat er bij-
na drie keer zoveel. Hoeveel precies wil
de gemeente niet delen Het contract van
de vervoerder liep af en in de nieuwe aan-
besteding stond de eis dat het vervoer
over water duurzamer moest worden. Na
2030 zelfs uitstootvrij. Geen enkele aan-
bieder schreef zich in.

Eisen versoepeld
Daarom werden de eisen versoepeld en
het budget verhoogd. Het vervoer tussen
de Erasmusbrug en Drechtsteden werd
aanbesteed door de provincie en gegund
aan Blue Amigo. Het traject van water-
buslijn 18 viel onder de gemeente Rotter-
dam en kwam, voor de komende vijftien
jaar, in handen van de Watertaxi. Lijn 18
ver viel.

Wel kwamen er elektrische watertaxi’s
met een capaciteit van 50 mensen die
vier keer per uur varen tussen Heijplaat
en Marconistraat. In de spits is er het
fietsveer, die overigens vaart op diesel.
Daarnaast is er een veer tussen Katen-
drecht en Charlois.

„Hiermee draagt ook het personenver-
voer over water bij aan de inzet (…) voor
schoon, stil en energiezuinig vervoer”,
schreef de gemeente in een persbericht.
Het elektrische vervoer kent ook nadelen.
De scheepjes varen „heel erg slóóm”, zegt
Koen. „En de techniek van nu is nog niet
zo ver om langere stukken te varen op ho-
ge snelheid”, zei directeur Daan van der
Have van Watertaxi Rotterdam eerder te -
gen Rijnmond. En dus worden de passa-
giers van Heijplaat over gevaren naar de
Marconistraat, het kortste stukje.

„Dat traject is geen oplossing als je in
de stad moet zijn”, zegt bewoner Lucas
Bos. „Er is gekozen voor de technologie
en daarbij is compleet voorbijgegaan aan
de wensen van bewoners”, zegt Koen.

Heijplaat telt inmiddels ruim 1.700 be-
woners, de afgelopen twee jaar werden er
170 duurzame woningen gebouwd. In de

Wat�is�de�nieuwe�route�en�wat�was�de�oude?

Aankomst�van�de�fietsveer�bij�de�halte�Heijplaat/RDM,�op�Rotterdam-Zuid.

b ro c h u re s van ‘Het verborgen geheim’
wordt nog steeds geadverteerd met wa-
terbuslijn 18. „Je was met een zucht en
een scheet in het centrum en nu is dat
niet meer”, zegt voorzitter Jeffrey Kruis
van de wijkraad. Het verbeteren van de
bereikbaarheid wordt een van de speer-
punten van de wijkraad.

Kruis zegt dat bewoners nu „de auto in
worden gedwongen om efficiënt het cen-
trum te bereiken”. 80 procent van de be-
woners zegt in de enquête inderdaad de
auto te gebruiken als alternatief voor het
wegvallen van lijn 18. Een deel van de be-
woners gaat met de bus (30 procent) of de
(elektrische) fiets: 25 procent. Lucas Bos
kocht een scooter. „Dat had ik nooit ge-
daan als de waterbus nog had gevaren.”

„Toen we hoorden dat lijn 18 zou stop-
pen, raakten bewoners in paniek”, zegt
Bos. Want hoe moet het als hun kind oud
genoeg is om naar de middelbare school
te gaan? Bewoner Sven Schuiling heeft
een zoon van tien. „Straks kan hij gebruik
maken van het fietsveer, maar wat als hij
de eerste twee uur vrij heeft, of eerder
naar huis mag? Dat gaat dan niet.”

Op de noordoever staan huurfietsen
van de Watertaxi voor vervoer naar het
metrostation. „Daar passen kinderen niet
o p”, zegt Schuiling. Diezelfde fietsen op
Heijplaat zijn door vandalen vanaf de ka-
de de Nieuwe Maas in geduwd.

Overwerken kan niet meer
Schuiling verhuisde anderhalf jaar gele-
den met zijn gezin van Rotterdam-West
naar Heijplaat. „Tot 1 januari ging dat pri-
ma. Mijn zoon kon zelf met de waterbus
naar vriendjes bij de Lloydpier, hij ging
daar naar capoeirales.” Zelf nam Schui-
ling zaterdagochtend zijn fiets mee op de
waterbus naar de markt in de stad. Sinds
januari kan dat niet meer: de fietsveer
vaart niet in het weekend. En overwerken
kan niet, want dan komt hij niet meer
thuis met de fiets.

Vanaf het aanmeerpunt is metrostation
Marconiplein nog 10 minuten lopen. De
route gaat langs loodsen, parkeergarages
en een braakliggend terrein. Schuiling:

„Mijn vrouw vindt het daar zo unhei-
misch dat ze vijf keer per week met de au-
to naar haar werk gaat.” Het verdwijnen
van de waterbus heeft zo’n grote impact
op het gezin dat ze spreken over verhui-
zen. „We voelen ons verscheurd. Aan de
ene kant willen we hier iets opbouwen.
Aan de andere kant zien we geen andere
uitweg dan vertrekken.”

‘Bar en boos’
Door de nieuwe verbinding is de bereik-
baarheid van de werkplaats op Heijplaat
voor studenten Industrieel Product Ont-
werp van de Hogeschool Rotterdam „bar
en boos”, zegt hoofddocent Mark Smit.
Bij industrieel ontwerpen testen studen-
ten regelmatig tussendoor of een ont-
werp werkt zoals ze dat bedacht hebben.
„Even snel een modelletje maken”, zegt
Smit. Dat deden studenten in de speciaal
daarvoor ingerichte werkplaats. De oplei-
ding zelf bevindt zich vlakbij de Euro-
mast. „Je was er zo. Tien minuten lopen
naar de Lloydpier en dan nog tien minu-
ten uitwaaien op de waterbus.”

Sinds januari kost dat meer tijd. „Al-
leen als ze de hele dag gaan, is het te
d o e n”, zegt Smit. Door de beperkte be-
reikbaarheid is de werkplaats geen seri-
euze onderwijslocatie meer, zegt hij. „D at

Reactie�woordvoerder�wethouder
‘Er�zijn�ook�voldoende�mensen�te�vinden�die
positief�zijn’

„Het�is�bij�ons�bekend�dat
een�aantal�bewoners�van
Heijplaat�ontevreden�is�en
blijft�over�de�veerdienst�die
Watertaxi�biedt”,�schrijft�een
woordvoerder�van�wethouder
Judith�Bokhove�(mobiliteit,
GroenLinks)�in�een�reactie�op
vragen�van�N�RC�. „Dat�is�jam-
mer,�maar�ook�moeilijk�te�ver-
a�n�d�e�re�n�.�”Hij�benadrukt�dat
niet�iedereen�negatief�is
over�de�nieuwe�verbinding.
„We�hebben�interviews�gehad
met�gebruikers�van�het�veer,
daar�zijn�ook�voldoende
mensen�te�vinden�die�positief
zijn.”

Voor�drie�andere�verbindin-
gen�in�de�stad�zijn�bij�de
aanbesteding�wél�eisen�ge-
steld�voor�het�vervoer�van
fietsenomdat�deze�verbin-
dingen�onderdeel�uitmaken
van�het�fietsnetwerk.�Dat�geldt
niet�voor�de�verbinding�tussen
Heijplaat�en�Marconistraat.
„Er�is�wel�degelijk�geluisterd
naar�de�bewoners,�daaruit�is
ook�het�extra�fietsveer�ont-
staan.”Deze�vaart�op�diesel
omdat�nog�geen�geschikt
elektrisch�vaartuig�beschik-
baar�was.�„Als�de�pilot�succes-
vol�blijkt,�wordt�ook�deze�ver-
binding�elektrisch.”

is heel vervelend, onhandig én zonde.”
Hogeschool Rotterdam laat weten dat

vertrekken uit Heijplaat zeker geen optie
is. „We verstevigen er juist het praktijk-
onder wijs”, zegt een woordvoerder. De
huidige verbinding kent ook voordelen
blijkt uit de ervaring van studenten. Zo
vaart de watertaxi frequenter en duurt de
reis korter. „Nadeel wat ervaren wordt, is
dat de opstapplaats verder van de school-
locaties is.”

Een petitie tegen het verdwijnen van
de waterbus werd ruim 1.600 keer onder-
tekend – ook door bewoners op Katend-
recht. „Om naar het centrum te gaan,
moeten we nu omfietsen via de Erasmus-
brug óf met het fietsveer naar Charlois en
vanaf daar via de Maastunnel”, zegt Thea
Philipse, die op Katendrecht woont. Voor-
heen kon ze rechtstreeks het water over.
„Via de brug is het kilometers om. En in
de spits ben je veel tijd kwijt als je met je
fiets in de lift van de Maastunnel wil.”

‘Hup, naar de overkant’
De waterbus wordt gemist in de wijk, zegt
Philipse. „Het hield mensen mobiel, ge-
zond en sociaal. Hup, even op de boot
met de fiets naar de overkant en dan zo
de stad in. Die drempel ligt nu hoger.”

Wat ook steekt is het contact met de ge-
meente. „Ons is niet gevraagd hoe wij
dachten over de waterbus en het verdwij-
nen daarvan”, zegt Philipse. „Partic ipatie
was er niet, we zijn voor een voldongen
feit gesteld.”

Ook Koen baalt dat niet eerder met be-
woners overleg is gevoerd. „Had ons op
voorhand gevraagd waar we behoefte aan
hadden, niet achteraf. Nu is het contract
met de nieuwe aanbieder al ondertekend
en kun je ons bewoners nooit meer tevre-
den stellen.”

De terugkeer van de volledige lijn 18 zit
er niet meer in, zeggen bewoners. „Maar
het zou voor ons al heel veel schelen als
de watertaxi aanmeert bij de Sint Jobsha-
ven en we altijd de fiets mee kunnen ne-
m e n”, zegt Bos. „Uiteindelijk is dit een
klein verhaal, maar wel veelzeggend in
hoe de gemeente omgaat met bewoners.”

Verdw ijnen
van waterbus
was voor ons
een klein
d ra m a
Kim�de�Groot�bewoner�Heijplaat

Het�fietsveer,�aangedreven�op�diesel,�tijdens�de�oversteek.�Het�fietsveer�pendelt�alleen�in�de�spits�op�en�neer:�tussen�7.00�en�9.00�uur�en�tussen�14.30�en�18.00�uur.

De�elektrisch�aangedreven�Watertaxi�vaart�vier�keer�per�uur
tussen�Heijplaat�en�Marconistraat.
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‘Heijplaat is  
mijn comfortzone’

Ontmoet de familie Pisas: Nani (35), Angel 
(16) en Isaiah (11). Nani is op haar elfde van Pendrecht 

naar Heijplaat verhuisd. Pendrecht was multicultureel en 

Heijplaat destijds nog niet. Haar moeder zei: “Wij gaan 

verhuizen.” Ze reden naar Heijplaat toe. Nani dacht: “Ma, 

where the hell zijn we beland?” Het was helemaal afgelegen. 

Eenmaal aangekomen bij het nieuwe huis, was Nani wel blij. 

Het was een grote eengezinswoning aan de Corydastraat. 

Deze bestaat nu niet meer. Het is nu de binnentuin van  

Het Verborgen Geheim. Heijplaat was rustig, maar wel leuk. 

Ze herinnert zich de tijd dat er een zwembad en een 

grote speeltuin was. Naast de grote speeltuin was er een 

buurtcentrum. Daar werden de bingo en sinterklaasfeesten 

gehouden. De Kolk had een spelletjesmiddag en andere 

activiteiten. Eénmaal klaar bij De Kolk gingen ze naar de 

snackbar. De snackbar stond waar nu het grijze flatgebouw 

staat. Er stond ook een muur tussen de Heyse-

kade en het water. Alleen de bewoners in de flat 

naast de snackbar konden naar het water kijken. 

Ze herinnert zich verder ook dat de busroute 

vanuit Zuidplein rond 8 uur 's avonds eerst naar 

Pernis ging en dan naar Heijplaat. Dus je moest 

vroeg de bus hebben.

Nani woont met haar twee dochters op Heij-

plaat. Zij geniet van haar rust hier. Af en toe 

een festival op de achtergrond. Dit brengt een 

beetje vibe in de buurt. Familie Pisas ontdekt 

graag nieuwe restaurants. Nani geniet ervan 

om verschillende haarkapsels te stylen bij haar 

kinderen. Verder maakt zij graag taarten als 

hobby voor familie en vrienden. Ze ziet graag 

een jongerenlocatie als De Kolk terugkomen  

voor de jeugd in de buurt.
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Wil jij ook in  
Oud & Nieuw?  

Stuur een 
mailtje naar 
de redactie!

& NIEUW

Sinds 3,5 jaar woont Monica samen met haar 
man op Heijplaat. Haar man is hier geboren en 
getogen, maar Monica is opgegroeid in Sneek 
in Friesland. Hoe kom je dan in Rotterdam 
terecht?

Monica had al jaren een abonnement op de Efteling waar 

ze regelmatig met een vriendin naar toe ging. En de broer 

van haar vriendin bleek haar grote liefde te zijn. Na acht 

maanden daten en wat Efteling bezoekjes later zijn ze gaan 

samenwonen.

Het leven in de Randstad bevalt haar erg goed. Ze voelt zich 

hier geaccepteerd en niet zo’n bezienswaardigheid. Monica 

heeft een sleeve en ze voelde zich soms een attractie als ze  

op stap was in Sneek of Leeuwarden.

‘Niks te 
klagen!’

Het OV vindt ze hier fantastisch, je kan echt alle 

kanten op en hoeft niet te wachten op een bus 

die maar één keer per uur vertrekt. Voordat ze 

hier kwam wonen had ze zelfs nog nooit in de 

metro gezeten.

Monica is leerkracht-ondersteuner en ze had 

hier binnen de kortste keren een uitdagende 

baan gevonden. Ze werkt nu in Capelle in een 

psychiatrische kliniek met jongeren tussen de  

16 en 21 jaar. Ze doet dit werk met veel liefde  

en elke dag is weer anders. 

Als je Monica vraagt hoe het gaat, krijg je stee-

vast als antwoord: “Niks te klagen”. Omdat ze 

ziet hoe zwaar sommige mensen het in het leven 

kunnen hebben. Ze is erg dankbaar voor alles 

wat ze heeft. 

In oktober verwachten Monica en haar man hun 

eerste kindje. Wanneer zouden ze met de baby 

voor het eerst naar de Efteling gaan? 😉
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“Wij zijn een energieke club mensen met een passie voor duurzaamheid. 

We bieden duurzame oplossingen voor isoleren, ventileren, energie 

opwekken, bouwen en comfort verhogen, alles onder één dak. Dit doen 

we voor huizenbezitters, VVE’s en woningbouwcorporaties. We ontzorgen 

met advies, offertes, subsidies en uitvoering. We werken hierbij samen 

met 30 gemeenten en zo’n 150-200 installateurs. Waarom zou je voor 

ons kiezen? Onze dienstverlening is uniek in Nederland: we zijn de enige 

met dit aanbod, we zijn onafhankelijk, transparant, weten waar we over 

praten en geven garantie op onze services.”

Hoe ziet een gemiddelde energierekening eruit? 

De energieprijzen zijn enorm gestegen. Zowel voor gas als elektriciteit 

betaal je nu 3,5 keer zoveel als normaal! We spreken over eind juni 2022,  

maar dat kan zo weer anders zijn. Beter is om over verbruik te praten. 

Een tweepersoonshuishouden in een gemiddelde woning zonder duur-

zaamheidsmaatregelen verbruikt zo’n 1.200 m3 gas en 2.500 kW 

elektriciteit per jaar.

Woon
Wijzer
Winkel
De WoonWijzerWinkel is de 
grootste winkel voor duurzaam 
wonen in Nederland. Maurice 
van der Meer is initiatiefnemer 
en algemeen directeur.  
De eerste showroom heeft 
hij 12 jaar geleden gestart in 
Rotterdam, Heijplaat aan de 
Directiekade 2-8 op het RDM-
terrein, zo’n 2500 m2 groot. 
Ook in Kerkrade en Tiel staan  
er ondertussen showrooms.
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BEDRIJF
Waar verbruiken we thuis de meeste energie?

Voor gasverbruik is dat verwarmen (75% van het totaal), hierna warm 

watergebruik (20%) en als derde koken (5%). Voor elektriciteit zijn de 

belangrijkste zaken witgoed (koelkast of vriezer), ICT (TV, computer, 

telefoon) en verlichting. En dan laat ik energievreters als een airco, 

waterbed, sauna, whirlpool of aquarium buiten beschouwing.

Onderstaand voorbeeld laat zien dat je energierekening  

zomaar € 3.800 per jaar kan zijn gestegen (twee persoons- 

huishouden gemiddelde woning):

Waar liggen de kansen om te verduurzamen én onze energie- 

rekening te verlagen?

Verreweg de grootste kostenpost is verwarmen (zie tabel). Hier valt  

dus ook de grootste winst te halen. 

Belangrijk is energieverbruik te verminderen

Een aantal maatregelen kan iedereen zo, zonder geld uit te geven, 

invoeren. De thermostaat een graadje lager zetten scheelt al snel 10% 

in je gasverbruik. Minder lang douchen kan wel 5% schelen. Met heel 

bescheiden investeringen zijn mooie stappen te zetten, zoals kieren 

dichten, leidingen isoleren, je CV-installatie inregelen (verlagen van 800C 

naar 55-600C), radiatorfolie aanbrengen en een spaardouche nemen.

Grotere stappen neem je door dak-, gevel- of vloerisolatie aan te bren-

gen of dubbel glas te nemen. 30% van het warmteverlies verdwijnt door 

het dak. Hier valt veel te halen, maar de investeringen zijn ook hoger dan 

gevel- of vloerisolatie. Naast betere isolatie kan je efficiënter verwarmen. 

Bijvoorbeeld door de oude CV-ketel te vervangen door een hoog rende-

ment ketel of, beter nog, te kiezen voor vloerverwarming.

Hiernaast is zelf energie opwekken nog nooit zo eenvoudig geweest 

Zelf energie opwekken kan door het plaatsen van zonnepanelen, zonne-

boilers of een warmtepomp. Zeker met de hoge energieprijzen is dit heel 

aantrekkelijk. Woningeigenaren kunnen 30% (ISDE) subsidie krijgen van 

de overheid. Zo zijn veel investeringen al binnen 5 á 6 jaar terugverdiend. 

Dat red je niet met de rente op je spaarrekening! Naast bovengenoemde 

energiemaatregelen geven wij op onze website tips om duurzaam te 

verbouwen en het wooncomfort te vergroten. 

En staat de showroom vol met voorbeelden.

Er zijn zoveel mogelijkheden om te verduur-

zamen. Waar begin je?

Het begint ermee om je te oriënteren: hoeveel 

energie verbruik je eigenlijk? Wat zijn de ver-

schillende mogelijkheden tot verduurzamen? 

Wat zou bij jouw situatie passen? Onze website, 

onze winkel én onze adviseurs kunnen je hierbij 

helpen. Een handig hulpmiddel hierbij is het 

uitvoeren van een woningscan. Deze kan je 

via onze website gratis invullen en geeft snel 

inzicht in wat realistisch is voor jouw huis. Op 

basis hiervan kunnen wij voor een bescheiden 

bedrag advies geven bij het verduurzamen 

van je huis, hulp bieden bij het vinden van 

aannemers en kunnen we offertes voor je 

aanvragen. Heijplaters zijn van harte welkom 

om langs te komen!

Type  
energie

Verbruik / 
jaar Prijs toen Prijs nu (*) Type  

verbruik % Kosten  
toen

Kosten  
nu Verschil

Gas (m3) 1.200 0,8 2,8
Verwarmen 75% 720 2.520 1.800

Water 20% 192 672 480
Koken 5% 48 168 120

Elektriciteit 
(kWh) 2.500 0,22 0,78

Witgoed 33% 183 649 466
ICT 33% 182 644 462

Verlichting 34% 187 663 476
Totaal 1.512 5.316 3.804

(*) eind juni 2022

De aangegeven percentages zijn het gemiddelde van een slecht geïso-

leerde tussen- en hoekwoning waar in het gehele huis wordt gestookt.

Voor meer informatie:
De WoonWijzerWinkel
Directiekade 2-8
3089 JA Rotterdam
(010) 7470147
www.woonwijzerwinkel.nl
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Een jeugdige bewoner heeft enige tijd 

geleden een brief geschreven aan de 

burgermeester. Of het mogelijk zou zijn 

dat Heijplaat een skatepark zou krijgen? 

Waarom: er is hier niet genoeg te doen 

voor de jeugd. En warempel: daar is-ie 

dan! Tussen De Kolk en de Heysekade is 

een skatepark verrezen, waar de jeugd 

gretig gebruik van maakt. Weliswaar  

meer als fietsparcours dan als skatepark. 

En het parcours mag, naar we begrijpen, 

ook wel wat handiger ingericht worden, 

maar hé: het is een proef. Bij goede feed-

back krijgen we vast een vaste plek!

Skatepark 
op proef
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GEMEENTE

Kringloopspullen of een kapotte spiegel? Die lever je gratis in bij het 

milieupark bij jou in de buurt. En chemisch afval, en oude elektrische 

apparatuur, en oude fietsen, en autobanden en nog veel meer. Deze  

spullen krijgen allemaal een tweede leven.

Ook gratis pullen inleveren bij het milieupark? Neem je legitimatie mee. 

Milieuparken in Rotterdam zijn alleen toegankelijk voor inwoners van 

Rotterdam. Bedrijfsafval inleveren mag niet. De medewerkers van het 

milieupark controleren dit.

Tip: Sorteer thuis alvast 

je afval op bijvoorbeeld 

hout, tuinafval, kunststof 

en puin (beton of stenen). 

Zo kun je op het milieupark 

snel je spullen in de juiste 

containers gooien en hoef  

je minder lang te wachten.  

De milieuparkmedewerker 

helpt u bij de keuze van  

welk afval in welke container 

hoort.

Milieupark Charlois
Aploniastraat 12
3084 CC Rotterdam 

www.rotterdam.nl/
milieuparken

Piepschuim, batterijen of 
oude hark. Alles is welkom  
op het milieupark!
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Beste bewoners van Heijplaat,

Wat leuk dat ik mij via de Heijplaat Post aan jullie 

kan voorstellen. Mijn naam is Anna-Maria Kruithof en 

vanaf 1 juli ben ik bij Woonbron de nieuwe gebieds-

coördinator van Heijplaat. Hiermee heb ik het stokje 

overgenomen van Victor Dreisen. Ik werk bijna 3 jaar 

voor Woonbron en hiervoor was ik werkzaam als 

gebiedscoördinator van Hoogvliet. Naast Heijplaat  

ben ik ook actief in Pernis en Carnisse. Een mooi en  

uitdagend gebied, waar ik met veel plezier ben gestart. 

Ik heb al een paar keer een rondje gelopen door 

Heijplaat met onze complexbeheerders. Wat mij opvalt 

is natuurlijk de mooie uitstraling, binnentuinen, pleinen 

en het groen. Ook de betrokken bewoners, die helpen 

om de binnentuinen netjes en in bloei te houden. 

Als gebiedscoördinator houd ik mij vooral bezig met 

de projecten van Woonbron in Heijplaat en werk 

ik nauw samen met de collega’s in de wijk. Onze 

complexbeheerders Ramon Kasi en Mohamed Kamara 

zijn bijna dagelijks in de wijk aanwezig en ook onze 

sociaal beheerder Jessica van den Eshof is regelmatig 

in Heijplaat te vinden. Op dit moment ligt onze focus 

in Heijplaat op vergroening van de binnenterreinen en 

verduurzaming, zoals het opvangen van regenwater in 

een regenton. Bent u huurder van Woonbron en heeft 

u leuke ideeën voor vergroening van een binnenterrein 

van Woonbron. Neem dan zeker eens contact met ons 

op! Dit kan gewoon door ons aan te spreken op straat 

of een mail te sturen naar info@woonbron.nl.

woonbron

Aangenaam!
Uw nieuwe 
Woonbron
gebieds-
coördinator
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Kleine kernen 
Rotterdam
Tijdens een boottocht  

door de haven maakte  

de wijkraad kennis met de 

wijken / dorpen die deel  

uit maken van de kleine 

kernen Rotterdam. Hoek van Holland, Pernis en 

Rozenburg vormen nu de kleine kernen; Heijplaat  

kan mogelijk aan de kleine kernen worden toe-

gevoegd. Alhoewel de kleine kernen onderdeel  

zijn van Rotterdam, hebben deze wijken / dorpen  

door hun ligging op afstand van de stad meer maat-

werk nodig en andere behoeftes en uitdagingen. 

Tijdens de boottocht werd een korte impressie gege-

ven van hetgeen de huidige kleine kernen al hebben 

bereikt en nog willen bereiken. Wijkraad Heijplaat 

overweegt deel te nemen aan de kleine kernen.  

De wijkraad wil met het oog op de wensen van 

Heijplaat de meest effectieve wijze kiezen om 

Heijplaat een bruisender dorp te maken. 

Voorlopige Inrichtingsplan (VOIP) 
Oude Dorp
De herinrichting van het Oude dorp krijgt steeds meer 

vorm. Vanuit een programma van eisen is gewerkt aan 

een voorlopig inrichtingsplan. De afgelopen jaren was 

de gebiedscommissie Charlois en de klankbordgroep 

VOIP Oude Dorp actief met de projectleiding in over-

leg over de herinrichting. Voor de zomer werd het Voor-

lopige Inrichtingsplan opgeleverd. Op diverse punten is 

geluisterd naar de wensen van bewoners maar andere 

punten blijven weerstand oproepen in Heijplaat. 

De wijkraad heeft een ongevraagd advies opgesteld 

en verstuurd naar de voor het project verantwoordelijk 

wethouder, de heer Karremans. Met name het schrap-

pen van 150 parkeerplaatsen in het oude dorp achten 

wij niet acceptabel. De wijkraad heeft besloten om 

de petitie, die is ingevuld door een groot deel van de 

bewoners van het oude dorp, als bijlage mee te sturen. 

Tevens wordt de wethouder uitgenodigd om voor het 

vaststellen van het Definitieve Inrichtingsplan met de 

bewoners en de wijkraad in gesprek te gaan.

Contact met de wijkraad
De wijkraad is blij met bewoners en de groepen die  

hun stem laten horen wat dat wat er speelt en leeft.  

De wijkraad wil graag uw stem horen. Wij zijn er 
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wijkraad

immers om namens Heijplaat te spreken. Kom naar  

onze openbare vergaderingen. Ervaar wat er bespro-

ken wordt. Wilt u een bericht sturen naar de wijkraad? 

Stuur dan een email naar: wijkraad@rotterdam.nl. 

De vergaderstukken van de wijkraad zijn te vinden op 

wijkraad.rotterdam.nl. Hiernaast ziet u de data van  

de komende openbare bijeenkomsten.

Bewonersinitiatieven / OpZoomerMee
Bewoners met een goed idee voor de wijk, straat 

of omgeving kunnen een financiële bijdrage vanuit 

de gemeente krijgen om dit te doen. Dit wordt een 

bewonersinitiatief genoemd. Een aanvraag voor een 

bewonersinitiatief kunt u indienen via OpZoomerMee. 

Op deze website staan de eisen die gelden voor het 

krijgen van de bijdrage. Voor initiatieven boven de 

2500 euro wordt door loting bepaald of het mag 

plaatsvinden met een bijdrage vanuit de gemeente.  

 

Alle bewoners van Heijplaat kunnen online stemmen 

op de initiatieven. Aan het eind van de stemronde 

wordt bekend welk initiatief de bijdrage krijgt. Er zijn 

twee indienmomenten en twee stemrondes per jaar.  

 

Alle bewonersinitiatieven van 15 juni tot 31 augustus 

kunt u straks terugzien op: mijn.rotterdam.nl. Van  

1 t/m 14 oktober kunnen wij allemaal op ons favoriete 

bewonersinitiatief stemmen. Stem mee. Bedenk alvast 

voor volgend jaar een bewonersinitiatief. 

fo
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Start 
wijkraad
De wijkraad Heijplaat is de afgelopen maanden gestart met een inwerk-
programma om kennis te maken met voor Heijplaat belangrijke groepen 
en mensen en met andere wijkraden. Zo is er kennis gemaakt met Stichting 
Wijplaat, het vliegenteam, actiegroep Waterbus en andere betrokken 
Heijplaters. Ook is kennis gemaakt met vertegenwoordigers van het 
Havenbedrijf en voor Heijplaat actieve ambtenaren van de gemeente. 

Vergaderingen

Donderdag 22 september 2022
• 19:30 -21:30
• Locatie Huiskamer 2.0 Heysekade 1, Heijplaat
• Voorzitter Jeffrey Kruis
• Toelichting Als u wilt inspreken kunt u dit tot 

uiterlijk 21 september 2022 12.00 uur per mail 
doorgeven via r.kors@rotterdam.nl

Donderdag 20 oktober 2022
• 19:30 – 21:30
• Locatie Huiskamer 2.0 Heysekade 1, Heijplaat
• Voorzitter Jeffrey Kruis
• Toelichting: Als u wilt inspreken kunt u dit tot 

uiterlijk 19 oktober 2022 12.00 uur per mail 
doorgeven via r.kors@rotterdam.nl 

Donderdag 17 november 2022
• 19:30 – 21:30
• Locatie Huiskamer 2.0 Heysekade 1, Heijplaat
• Voorzitter Jeffrey Kruis
• Toelichting: Als u wilt inspreken kunt u dit tot 

uiterlijk 16 november 2022 12.00 uur per mail 
doorgeven via r.kors@rotterdam.nl
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Uitbreidingsplannen N+P

8 juni j.l. ging het vliegenteam en de wijkraad 

in gesprek met Stijn Jennissen, bestuurslid en 

Klaas Wierda, plant manager van de N+P Group. 

N+P Group heeft per 1 januari dit jaar de PMD-

sorteerlocatie Waalhaven gekocht van PreZero 

(voorheen SUEZ). N+P Group was al afnemer van  

de restfractie van alle PMD-afval (zo’n 20%), wat te 

vervuild was om uit te sorteren en te recyclen. Van 

dit PMD-afval maakt N+P Group brandstofpellets 

onder de naam SubCoal. Deze brandstofpellets 

worden gebruikt als secundaire energiebron in 

industriële ovens, zoals kalkovens en cementovens, 

kolencentrales en hoog-

ovens. 

N+P Group wil in 2023 

de productie op de 

Waalhavenweg met 20% 

verhogen door ook in de 

weekenden te werken. 

Hiernaast wil N+P Group 

(voor, op de plek van het 

grasveld) een Subcoal-

productielijn bouwen.  

Hier wordt de restfractie tot 95 0C verwarmd en  

tot brandstofpellets geperst.

Zorgen 
omtrent 
uitbreidings- 
plannen N+P

Verdubbeling volume & soort verpakkingen in 2016

SUEZ heeft in 2010 een huishoudplastic-

sorteerinstallatie gebouwd aan de Waalhavenweg. 

In 2015 heeft de overheid bepaald dat, naast 

huishoudelijk verpakkingsplastic, ook metalen 

drankblikjes en drinkkartons moeten worden 

verzameld voor recycling (tezamen: PMD-afval). 

SUEZ heeft in 2016 hierdoor ruwweg twee keer 

zoveel PMD aangeleverd gekregen voor verwerking 

t.o.v. de voorgaande jaren. 

Verhoging vliegenoverlast

Sinds 2016 hebben bewoners van Heijplaat (en 

omringende bedrijven) substantieel meer overlast 

van vliegen als hiervoor. De vliegen worden aan-

getrokken door de etens- en drankresten in de 

verpakkingen. Dit gebeurt al bij mensen in de kliko 

thuis. De cyclus van voortplanting en ontwikkeling 

van vliegen, afhankelijk van de soort, is 2 á 3 weken. 

De hele omloopsnelheid van kliko via container via 

sorteerder tot plastic verwerker is veel langer. Het 

is van belang om de aanwezige (vaak al met de 

aangeleverde afvalstroom) vliegen niet de kans te 

geven om voort te planten. Wanneer een tweede 

generatie vliegen de kans krijgt om zich voort te 

planten, verhoogt de hoeveelheid vliegen met een 

veelvoud. 

Subcoal
foto: Jan Buwalda Fotografie

foto: Chris Curry (Unsplash)
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vliegenoverlast

Bestrijding vliegenoverlast

Naast alle activiteiten die N+P Group uitvoert om de 

vliegenoverlast tegen te gaan (zie vorige artikelen 

HP), zijn de gemeente, DCMR en Heijplaters ook 

actief. Zo worden ondergrondse containers en 

straten schoongespoten, wordt de Kinderboerderij 

goed schoongehouden en paardenpoep regelmatig 

opgeruimd. De wijkraad neemt stappen om 

hondenpoep beter op te kunnen ruimen. DCMR 

is initiatiefnemer van (verder) onderzoek naar 

vliegenoverlast en houdt toezicht.

Bezoek Gedeputeerde Staten Zuid-Holland

16 juni ging Meindert Stolk, bestuurslid van het 

college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 

in gesprek met zo’n 25 bezorgde bewoners van 

Heijplaat over vliegenoverlast. DCMR gaf uitleg over 

het onderzoek in 2022 uitgevoerd door het KAD. Eerst 

moet nl. een norm bepaald worden wanneer er sprake 

is van vliegenoverlast om vergunningverlening en 

handhaving in de toekomst aan te kunnen scherpen. 

Hierom worden de hoeveelheid vliegen op Heijplaat 

vergeleken met andere wijken in Rotterdam. Geen 

eenvoudige opgave. 

Uitspraak rechter beroep N+P tegen strengere 

maatregelen DCMR

DCMR wil twee strengere maatregelen doorvoeren,  

te weten: 

1. een boete tegen vliegenoverlast 

2. een aanscherping van de vergunning naar 

‘Ontwikkeling, vermeerdering en verspreiding  

van vliegen buiten het bedrijfsterrein.’ 

 

N+P heeft hier heeft hiertegen beroep aangetekend 

bij de rechtbank. 30 augustus heeft de rechter hierover 

uitspraak gedaan. 

Blijf vliegenoverlast zichtbaar en meetbaar maken

Het vliegenteam blijft actief om onze problemen ook 

in de media de aandacht te geven. Zo ook in het NRC 

van 13/14 augstus (zie pagina 3). Hiernaast blijft het 

van belang om je als bewoner te laten horen wanneer 

je overlast hebt van vliegen. Maak hiervoor iedere keer 

een melding bij DCMR (https://www.dcmr.nl/overlast-

melden). Zo weten instanties hoeveel vliegenoverlast 

we ervaren. En je bent natuurlijk welkom om je aan te 

sluiten bij het vliegenteam!

In gesprek met Meindert Stolk op 16 juni 

15



door Gianni van den Hurk - De belangrijkste architect 

die aan de Heijplaat heeft gewerkt, was ongetwijfeld 

Herman Baanders. Deze bouwmeester ontwierp,  

naast het hoofdgebouw van de RDM, het eerste  

deel van het dorp. Zeg maar: het stuk tussen de 

Heijplaatstraat, de Rondolaan, de Sirahstraat en  

de Courzandseweg. 

De hindernissen waar Baanders mee van doen had, 

waren niet gering. In de eerste plaats was slechts een 

klein lapje grond beschikbaar, waardoor frivoliteiten 

als krommingen in de weg, pleintjes etc. lastig te 

realiseren waren. In de tweede plaats waren de 

woningen bestemd voor mensen van ongeveer gelijke 

draagkracht, waardoor variatie in omvang nauwelijks 

kon. En tenslotte wilde opdrachtgever RDM vooral 

eengezinshuizen, dus geen ‘gestapelde’ woningen. 

Waardoor ook verschillen in hoogte niet mogelijk leken. 

Kortom, een minder begaafde architect had er vier 

saaie rechte straten van gemaakt, met gelijkvormige 

gebouwen. Baanders zorgde voor variatie in de straten 

door lichte slingeringen, zoals bij het Vestaplein. 

Verder door de rooilijnen van blokjes huizen te laten 

verspringen, verschillen aan te brengen in de kleur van 

de gevels, en de bakstenen gevelversieringen steeds 

iets anders te maken.  

 

Beeldbepalende gebouwen die hij ontwierp waren  

het ‘vergadergebouw’ met het torentje op de hoek 

van het Vestaplein (nr. 4), het gebouw dat bekend 

stond als het ‘ontspanningsgebouw’, (het huidige café 

Courzand), het warenhuis aan het Vestaplein (nr. 14b), 

en het ‘Jonggezellenhuis’, met torentje, kruisgewelf en 

de schitterende beelden. Deze gebouwen gaven hem 

ook de gelegenheid te variëren in hoogte. De bouw-

stijl van Baanders, met gebruik van veel baksteen, 

baksteen-versieringen (ook in de tuinmuurtjes!), 

torentjes en beelden, kan gekenschetst worden als  

een sobere variant van de (sorry 010) Amsterdamse 

School. De eerste jaren lag het bouwtempo hoog: 

tussen 1913 en 1918 verrezen er 436 woningen.

De architect die het tekenpotlood na de eerste wereld-

oorlog overnam, was Samuel de Clercq. Die trok het 

stratenplan van Baanders door naar de Heysedijk. 

De Clercq bouwde naadloos op Baanders voort. Wie 

van noord naar zuid door het dorp loopt, door het 

Vestaplein, de Vestastraat, Alcorstraat, Alcorplein 

en Streefkerkstraat, zal het niet meevallen om te 

zien waar Baanders stopte en De Clercq begon. De 

Clercq was nog iets doortastender dan Baanders 

in zijn stratenplan, getuige de kronkelingen in het 

Alcorplein en de Streefkerkstraat. Tevens leverde De 

Clercq de meest gedurfde panden van het dorp af: de 

winkelpanden op het Alcorplein, waarvan de glazen 

stroken in de gevels wel gevouwen lijken, en de ramen 

Drie beeldbepalende 
bouwmeesters

Voor het fabrieksdorp Heijplaat hebben meerdere architecten 
gebouwen ontworpen. Drie daarvan hebben een bijzondere 

bijdrage geleverd. Dit door niet alleen gebouwen te ontwerpen, 
maar ook stratenplannen te tekenen, en beeldbepalende 

gebouwen neer te zetten.

16



gevat zijn in sierlijke houten pilaartjes (nr. 21, 23, 27 

en 29). Het tempo waarin gebouwd werd lag wel 

aanzienlijk lager; tussen 1918 en 1940 werden slechts 

107 nieuwe woningen neergezet. De zware crises aan  

het begin van de jaren twintig en de jaren dertig 

waren daar niet vreemd aan. 

Beeldbepalende gebouwen van De Clercq zijn de 

Muziekkapel ‘Prinses Beatrix’ op het Rondoplein uit 

1938 (Beatrix’ geboortejaar), alle drie de kerken die 

het dorp rijk is, en de bijzondere politiepost op de 

Rondolaan (nr. 83). De Clercq tekende ook voor de 

bovenste verdieping van het RDM-hoofdkantoor,  

en voor de markante klokkentoren daarvan.

Architect Joost Boks was de derde beeldbepalende 

bouwmeester. Hij ontwierp eerst woningen in het zuid-

oostelijke deel van het ‘oude dorp,’ maar zijn grote 

schepping is het ‘Nieuwe Dorp,’ zeg maar de driehoek 

tussen de Heijsekade, Eemhavenweg en directeur 

de Gelderstraat. Die dorpsuitleg begon in 1953. Boks 

creëerde wèl gelijkvormige huizen in rechte straten. 

Beeldbepalende elementen van hem waren het ‘Zeven 

Provinciënplein’ en de ‘D.C. Endertstichting’, het tehuis 

voor RDM-pensionado’s. 

Alleen... de tragiek van Boks is dat vrijwel alles dat  

door hem gebouwd is, inmiddels weer is afgebroken. 

Zelfs het door hem ontworpen stratenplan is sinds  

de uitvoering van ‘Het Verborgen Geheim’ gewijzigd. 

Wie nog een ontwerp van Boks wil zien, moet zich  

behelpen met, bijvoorbeeld, de wat afgeleefde 

garages aan de Arie den Toomweg. De rest is 

verdwenen.

Foto linksboven De Julianakerk, ontworpen door S. de Clercq.  

Bij de oplevering was de omgeving van de kerk nog woest en ledig.

Foto rechtsboven ‘Eerste kantoor’: Het vroege hoofdkantoor  

van de RDM (1918-1938), zoals ontworpen door H. Baanders.  

De huidige vierde laag op het kantoor is, evenals de klokkentoren, 

van S. de Clercq.

 

Foto rechtsonder D.C. Endertstichting: Het door Joost Boks 

ontworpen bejaardenhuis voor RDM-pensionado’s. Deze foto  

is genomen op de hoek Eemhavenweg/Courzandseweg.

historie

Waarom een fabrieksdorp?
De RDM ligt op de linker Maasoever. Vrijwel alle vaklieden 

woonden aan de andere kant. In een tijd waarin de Maas-

tunnel, evenals de Erasmusbrug, nog niet bestond, en een  

fiets een luxe-artikel was, gaf dat de RDM een enorm na-

deel op de arbeidsmarkt. Een goede, goedkope woning 

was een middel om goede vaklui aan de RDM te binden. 
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De Kolk
Een lelijk grijs gebouwtje aan de Courzandseweg 

of een vat vol goede jeugdherinneringen?



vereniging
door Marja Iliç - De ‘jeugd’ uit de jaren ’80 en ’90 weet  

het wel: ‘Gezellige dansavonden waar van alles gebeurde’. 

In de facebookgroep Heijplaat Online komen de tongen 

los: ‘Potje poolen met een biertje’; ‘Kinderknutsel’; ‘Stappen 

in de kolk en rollend naar huis’. Er wordt gesproken over 

Koninginnedag en Oudejaarsfeestjes waar vaders naar  

huis gedragen werden. Oud-bestuurslid Goof van der  

Stoep haalt herinneringen op voor Heijplaat Post. 

Eind jaren ’70 betrokken 

de jongeren van Kadans 

/ Quintin, gewapend met 

verfkwast en gereed-

schapskist, hun eigen 

gebouw: De Kolk. Het oude 

kleuterschooltje werd voor 

hen het middelpunt van 

Heijplaat. In de weekenden 

en op woensdagavonden 

was er altijd wel iets te 

beleven: flipperen of 

tafeltennis, dansen in het 

weekend en kinderdisco 

op zondagmiddag. Het 

plaatjesdraaien werd door 

Heijplaters, zoals de gebroeders Den Turk en Wim Mallens, 

zelf gedaan. Ook bandjes traden er op. De jeugd begon  

een stapavond in De Kolk en trok vandaaruit de stad in. 

Rond middernacht sloot de deur. De achterblijvers ruim- 

den op met behulp van een biertje of twee, drie... 

Het bestuur heeft gestreden voor een nieuw gebouw,  

toen het oude geruimd werd. Verschillende fondsen 

en een architect werden ingeschakeld. Voor meer 

dan een ton (guldens) is de nieuwe Kolk gebouwd,  

naar de behoeften van de jongerenvereniging. 

Sociëteit De Kolk organiseerde verschillende activi- 

teiten, zoals kerstdiners met - heel modern in die tijd -  

fondue of gourmet en drukbezochte Oudejaarsavonden. 

De Kolkslag op Koninginnedag was een begrip. Samen 

met andere verenigingen werden er activiteiten geor-

ganiseerd. Jong en oud vermaakten zich op het grasveld 

rondom de Kolk: Koninginnedagspelletjes, een schuimbad 

en een zeskamp. Thema’s, zoals Asterix & Obelix, de Mid-

deleeuwen, Western e.d. wisselden jaarlijks.

Hoogtepunten waren  

de festivals met bekende 

bands. Jongeren uit heel 

Rotterdam kwamen 

daar opaf en parkeerden 

hun motoren rond Park 

De Heij of de Koepel. 

Tijdens het eerste festival 

stonden rookpotten rond 

het podium klaar voor de 

populaire rockformatie 

Diesel. Het enthousiaste 

publiek verdrong elkaar 

bij het podium. Toen de 

rookpotten afgingen raakte 

één persoon gewond. Hij is 

met een ernstig brandwond 

aan zijn arm afgevoerd 

naar het ziekenhuis. 

Hoewel in De Kolk flink 

werd gefeest, was het een 

‘braaf’ jongerencentrum. 

Het blowen werd buiten 

gedaan en er was weinig 

overlast. Een enkele keer 

klaagden bewoners van de Courzandseweg over luide 

muziek. Eén keer moest de politie optreden vanwege een 

vechtpartij met een herrieschoppende drugsverslaafde. 

Veel oudere wijkbewoners gunden de jongeren een plek 

waar ze samen plezier konden maken. 

Geschiedenis
1980 – 1e Koepelfestival 
op 5 mei, door Kadans & 
Quintin 
1981 – Renovatie De Kolk,  
financieel ondersteund 
door Stichting Vrijwilligers-
werk Rotterdam en Wijk 
Welzijnsgroep 
1982 – “Sociëteit De Kolk” 
opgericht bij de notaris; 
inschrijving KvK 
1982 – 1e Kolkslag 
1983 – Heijparkfestival
1984 – Opening nieuwe 
gebouw De Kolk
1992 – 2e Koepelfestival,  
10 jaar De Kolk
1995 – Opheffing 

Van kerk tot kolk
De jeugdverenigingen 
Quintin (Elimkerk) en 

Kadans (Julianakerk) waren 
aanvankelijk bedoeld 

voor geloofsopvoeding 
van jongeren. Vanaf de 
jaren ‘ 60 maakten de 

geloofsgesprekken en koffie 
steeds meer plaats voor 

plaatjes draaien en bier. Bij 
Quintin werd geheadbangd 

door de hardrockers en 
disco-dansen kon bij 

Kadans. 
Omdat beide kerken 

samen op weg gingen in 
de Julianakerk, konden 

de activiteiten voor even 
doorgaan in het Hervormde 

Jeugdgebouw. 
Eind jaren ‘70 stootten 

de kerkbesturen de 
jongerensoos af, omdat 
ze het niet meer bij hun 
visie vonden passen. De 
jongeren vonden korte 

tijd onderdak bij pastoor 
Tromp, maar de oude 
kleuterschool aan de 

Courzandseweg bleek  
een geschiktere plek. 

Een Kolk 2.0?
Halverwege de vorige eeuw was Heijplaat kinderrijk.  

De jeugd kende elkaar: ze zaten samen op school en (sport)
club, ontmoetten elkaar fietsend naar school via de Waal- 
haven en hun ouders waren collega’s. Dat gaf voldoende 

sociale binding om samen activiteiten te organiseren. Tevens 
groeiden kerkelijke jeugdverenigingen uit tot de sociëteit. 

Halverwege de jaren ’90 kwam er, door te weinig actieve 
leden, een einde aan De Kolk. In die tijd woonden hier steeds 
minder jongeren. De sociale binding nam af door het wegval-
len van de RDM en allerlei (sport)verenigingen. Het leven van 
de jeugd speelde zich minder af op Heijplaat. Echter… inmid-
dels groeit het aantal jongeren weer en zij ontmoeten elkaar 

bij de voetbal, basketbal, gym, dansles of het skatepark.  
Wie weet legt dit een bodem voor De Kolk 2.0?
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vereniging

De Huiskamer 2.0 
wapent zich tegen 
grensoverschrijdend 
gedrag...

… en verwelkomt  
Tania Lemmert als bestuurder

Er is de laatste jaren in de maatschappij veel te doen 

geweest over grensoverschrijdend gedrag, met name 

in organisaties. Het bestuur van Stichting de Huiskamer 

realiseerde zich dat zij er niet van uit kan gaan dat zulk 

gedrag vanzelfsprekend onze deur voorbijgaat. Het is  

gewenst om daar een actief, preventief beleid tegen  

te voeren. In het belang van de deelnemers en de 

medewerkers.

Ons beleid bestaat uit een aantal onderdelen. In de eerste 

plaats hebben wij als stichting voor al onze medewerkers 

een gedragscode opgesteld. Deze bestaat uit twee delen: 

regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige 

omgeving voor kinderen en vrijwilligers; en de omschrijving 

wat (bijvoorbeeld seksueel) grensoverschrijdend gedrag 

is. Wij vragen al onze medewerkers (betaalde krachten, 

stagiaires en vrijwilligers) om deze gedragscode te tekenen. 

In de tweede plaats hebben wij een vertrouwenspersoon in 

de arm genomen, Carin van der Hor. En in de derde plaats 

Tania Hughes-Lemmert is 

40 jaar jong en woont sinds 

2019 op Heijplaat. Ze is 

getrouwd met Eduardo Hughes, samen hebben 

ze zoontje Timmy van 5 jaar. Ze maken deel uit 

van de Baptistenkerk op Zuid, die dienst houdt 

in de Huiskamer. Tania wordt in De Huiskamer 

coördinator gastvrouwen en -heren. Tania zal de 

wensen van onze vrijwilligers inventariseren en 

in het bestuur verwoorden. Met Ria Corvelijn en 

Ad van Rijthoven zal zij de inkoop van de bar en 

huishoudelijke zaken coördineren.

Tania stelt zichzelf voor: 

“Ik ben een echte Rotterdammer; geen woorden 

maar daden. Aanpakken, maar wel met een 

doordacht plan. Ik hou van gezelligheid en lekker 

eten. Ik ben nu 14 jaar werkzaam voor een kleine 

zorginstelling, ik behoor tot het managementteam. 

In deze organisatie heb ik veel kunnen leren.  

Ik beheer en plan financiën en personeel.”

Wij zoeken nog naar iemand die het PR werk 

wil gaan doen, en naar een bevlogen secretaris. 

Interesse? Laat het ons weten op telefoonnummer 

06-23986676 of per e-mail: dehuiskamer2.0@

gmail.com.

vragen wij onze vrijwilligers om een VOG (Verklaring Omtrent 

Gedrag) aan te vragen. Het goede nieuws: 22 vrijwilligers 

die zich inzetten hebben dit jaar hun VOG verkregen! 

Gefeliciteerd!
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puzzel

Raadsels! De antwoorden vind je op pagina 23.

Raadsel 1

Zie de afbeelding hiernaast: Waar zijn we?

Raadsel 2

Op een mooie zonnige dag lag er een schip in de 

haven. Plotseling begon het schip te zinken. Er was 

geen storm en er was niets mis met het schip, maar  

het zonk vlak voor de ogen van de toeschouwer. 

Waardoor is het schip gezonken?

Raadsel 3

Een schip ligt aan de pier. Vanaf de reling hangt een 

touwladder naar beneden. De onderste tree van de 

touwladder raakt het water. De touwladder is 30 cm 

breed, 270 cm lang en elke tree is 1 cm dik zit 34 cm van 

een andere tree vandaan. Als het vloed wordt, stijgt het 

water met 15 cm per uur. Hoe lang duurt het voordat 

het water de bovenste tree van de ladder raakt?

Wij willen ons graag aan u voorstellen. Wij zijn Dokzuid,

een nieuwe horeca-gelegenheid op de Sluisjesdijk. 

Wat kunt u van ons verwachten? Blij dat u het vraagt!  

U kunt bij ons terecht voor een gezellige lunch, borrel  

of ontspannen diner. Ook hebben wij een mooi terras  

en gratis parkeergelegenheid. Op vrijdag maken we  

er een feest van. Elke laatste vrijdag van de maand 

hebben wij live muziek. 

Liever een privé feest in het weekend?  

Ook hiervoor kunt u bij ons terecht. 

Zien wij u binnenkort een keertje langskomen? 

Graag tot snel.

Het enthousiaste team van Dokzuid

Sluisjesdijk 2, 3087 AH Rotterdam

Tel. 010 230 9414

Openingstijden ma t/m vrij van 11 - 22 uur



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

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
Dorpsweg 160c, 3083 LK
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
Victorieuxstraat 80, 3089 PX
• Fysiotherapie Heijplaat 

www.fysiotherapiejvanhoorn.nl 
Tel. 06 - 15304358

• Living-Fit Fysiotherapie  
Jan Vermin, Richard van  
den Burg en Justin Schipper 
www.living-fit.nl 
Tel. 010 - 416 38 47

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

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

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

Basketbal
playyday@gmail.com

Dansschool 
www.dansschoolfootstepz.nl

Kapper
www.dekapperopdehoek.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

Wijkraad Heijplaat
wijkraden@rotterdam.nl

adressen

door Maurice van Dijk - Het reisbureau van Kees Verbaas 
staat weliswaar niet op Heijplaat. Maar deze in het dorp 
geboren en getogen ondernemer verdient een plek in 
deze rubriek.

Het hebben van een eigen reisbureau was voor Kees altijd een droom. 

Na de middelbare school deed hij begin jaren ’80 een opleiding toe-

risme op het mbo en ging vervolgens in loondienst bij een reisbureau.  

In 2009 kreeg hij de kans om een eigen kantoor te starten.

Inmiddels zit hij al ruim 40 jaar in het vak en daar heeft hij nog geen 

dag spijt van gehad. Tot twee jaar terug toen de wereld op slot ging 

en er niet meer gereisd werd. Het maakte de ondernemer in Kees 

wakker. Omdat hij naast reizen een pasfotoservice had werd de zaak 

bestempeld als “essentieel” en mocht hij open blijven. In plaats van 

reizen verkocht hij smoothies, bananenbrood, asperges en kleding. 

Er was veel medeleven van de vaste klanten. De mensen uit de buurt 

bleven langskomen, soms zelfs met een enveloppe met geld. Ze wilden 

voorkomen dat het reisbureau zou verdwijnen.

Tegenwoordig regelen mensen steeds vaker zelf online hun reis. Kees 

benadrukt dat hij niet duurder is dan internet. Met zijn jarenlange 

ervaring kan hij goed meedenken met de wensen van de klant. Een 

bezoek aan zijn bureau levert ook altijd gezellige ontmoetingen op.

Heijplaters kunnen altijd bij hem langskomen, bellen of mailen. Indien 

gewenst komt hij met plezier de reisdocumenten bij de klanten 

thuisbezorgen. Voor contact mail naar: info@reisbureauschiebroek.nl

ondernemer

Reisbureau 
Schiebroek
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column

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

berichten

Paardenbijters op Heijplaat!
Heijplaat is omgeven door water. Ondanks dat 

libellenlarven in het water leven, zijn er vrij weinig 

libellensoorten te vinden. Een beetje te brak voor ze.  

De soorten die er wel te vinden zijn, zoals de Paarden-

bijter, zijn zwervers die net als wij vakantie houden.  

Wij vertrekken massaal richting zuiden naar Frankrijk, 

Spanje of Italië, zij komen vanuit Frankrijk naar het 

noorden vliegen voor verkoeling. Met de klimaat-

verandering minstens zo’n slimme keuze. De Paarden- 

bijter komt hier graag, vooral in de zomer en het najaar. 

Het is één van de algemeenste soorten van Nederland.

De soort is vrij groot, heeft twee 

streepjes aan de zijkant van het 

borststuk en een helderblauw achter-

lijf. Ze vliegen vaak in groepjes op een 

paar meter hoogte uit de wind in de 

luwte. Af en toe landen ze in bomen 

of struiken in de omgeving om uit te 

rusten (of naar eten te zoeken), zoals 

wij een terrasje pakken na een stevige wandeling.

 

Moet de Kinderboerderij haar paarden en pony’s binnen-

houden als de Paardenbijter in het land is? Welnee.  

De naam is aan deze soort gegeven omdat ze graag rond 

paarden rondvliegen. Als deze door lang gras lopen, jagen 

de paarden namelijk allemaal insecten op. En die eten 

de libellen wél graag. Alle libellensoorten zijn namelijk 

echte rovers met stevige kaken, zo ook de Paardenbijter. 

Het zijn vooral de vliegen waarop ze het voorzien hebben. 

En zo helpen de libellen mee het leven op Heijplaat iets 

aangenamer te maken.  

Wees welkom, Paardenvliegers! 

Kinderboerderij de Heij 
zoekt nieuw bestuurslid

De Kinderboerderij de 

Heij is onder leiding 

van het bestuur en 

met inspanning van 

alle vrijwilligers enorm 

opgeknapt. Er zijn nog 

genoeg plannen voor de komende tijd: zo 

wordt het clubhuis in september helemaal 

vernieuwd. Na vertrek van Lizanne zoekt 

de Kinderboerderij de Heij een nieuwe 

secretaris. Lizanne, dank voor je inzet en 

vrolijke lach!

Voor meer informatie kijk op de website: 

www.kinderboerderijdeheij.nl of contact 

info@kinderboerderijdeheij.nl.

sv RDM heeft een  
nieuwe (kunst-) grasmat
De ondergrond voor het nieuwe veld is 

volledig vernieuwd en de nieuwe (kunst-)

grasmat ligt er al op! Ook wordt het pleintje 

naast de kleedkamers opnieuw betegeld.

(bron: www.facebook.com/svrdm100jaar/)

Oplossingen  
raadsel pagina 21
Raadsel 1: Schiphol

Raadsel 2: Het was een onderzeeër

Raadsel 3: Het water zal de bovenste  

tree nooit aanraken omdat het schip  

met het tij mee zal stijgen.

Marcel Wasscher is docent biologie 
en libellenspecialist. In zijn vrije tijd 
brengt hij de Surinaamse libellen-
soorten in kaart.
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 Dag kanjers groep 8.  

 Wij gaan jullie missen.  

 

 
                            Fijne vakantie! 

Kinderpagina

Deze pagina wordt verzorgd door basisschool De Klaver-Heijplaat.
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