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VOORWOORD
De diepte in
Door de komst van social media heeft tegenwoordig
iedereen de mogelijkheid om actuele informatie
en persoonlijke meningen snel en breed te delen.
Heijplaat Post is in die zin misschien ‘old school’,
maar minstens net zo informatief en boeiend.
Colofon Aan dit derde nummer hebben

Wij (de redactie) streven ernaar om onderwerpen die in het dorp

meegewerkt (in alfabetische volgorde):

leven, zorgvuldig en gebalanceerd uit te diepen. Ze van meerdere

André de Baerdemaeker, Peter Blokdijk, Bureau

kanten te belichten, feitelijk, met respect voor ieders positie en

B+B, Bureau Monumenten en Cultuurhistorie,

mening. Omdat we erin geloven zo verbinding te kunnen maken

Edu Calicher (fotografie), Chantal Diepenheim,

en de leefbaarheid van Groot Heijplaat, qua wonen en werken,

Louike Duran, Steve Ekel, Jan Grolleman,

te vergroten. Dat dat niet altijd eenvoudig is, hebben we uit de

Paul Hendriks, Maljaerd den Hollander,

totstandkoming van diverse artikelen in deze uitgave ervaren.

Basisschool De Klaver, Rob Lampen (research
en fotoarchief), Nicole van Rooij, Goof van

Verder willen we met dit

der Stoep en Herman den Turk (agenda).

blad bewonersparticipatie
stimuleren. Alhoewel niet altijd

© 2018. Artikelen uit Heijplaat Post

gemakkelijk te organiseren,

mogen alleen met schriftelijke toe-

weten Heijplaters ook in deze

stemming van de redactie worden

tijd hun stem vorm te geven.

overgenomen. De redactie behoudt

Bijvoorbeeld door mee te

zich het recht voor ingezonden bijdragen in te

denken over de ontwikkeling

korten of niet te plaatsen.

van een nieuwe supermarkt,
in gesprek te raken met SUEZ en Renewi over

Contact heijplaatpost@gmail.com

overlast en te ontbijten met de burgemeester. 12 september

Foto omslag SS Rotterdam (archief Historisch

organiseert de gemeente een bewonersbijeenkomst om

Heijplaat)

ons te betrekken bij de plannen voor de buitenruimte: groen,

Vormgeving vanPOOK

water, inrichting, rijksbeschermd stadsgezicht en speellocaties.

Redactie Callio Script & Tekst

Een bewonersbijeenkomst over de supermarkt volgt hierna.

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door

Tenslotte. We maken dit blad voor bewoners, bedrijven en

de VWH (Vereniging Wijkbewoners Heijplaat) en

de gemeente Rotterdam. Om te borgen dat we ook volgend

onderstaande sponsoren. Wilt u als bedrijf ook

jaar ons werk kunnen voortzetten, zijn we dankbaar voor

betrokken zijn bij dit magazine? Meld u dan

(nieuwe) sponsoren en bedrijven die advertenties willen

aan als sponsor bij de redactie.

plaatsen (vacatures zijn gratis). En natuurlijk worden we
ook blij van alle gastredacteuren die met ons willen
meeschrijven en fotograferen.

Veel leesplezier!

NIEUWS & AGENDA
Watertaxi
Heijplaat

De supermarkt:
er zit schot in!

Er is bij het strandje van het Quarantaineterrein een derde watertaxi steiger
geplaatst (nr. 96), naast de steigers bij de

18 juni kwamen zo’n 15 bewoners

Eén ondernemer stak er met kop

Directiekade RDM (nr. 92) en de Heijsekade

op uitnodiging van de gemeente

en schouders bovenuit en is gese-

(nr. 94). De tarieven zijn sterk verlaagd door

bijeen om te brainstormen over

lecteerd. Zijn concept is realistisch

de combinatie van ritten. Naar centrum

hun mogelijke bijdrage aan de

en speelt in op de behoefte van

Rotterdam betaal je nu € 7,- per persoon.

ontwikkeling van de nieuwe

bewoners, bedrijven en studenten.

supermarkt.
Volgende stappen zijn het kiezen

IT-Campus start
op Heijplaat

Drie bewoners hiervan werden

van een locatie, het overeenkomen

afgevaardigd om op 5 juli, samen

van de huurprijs en startinvestering

met de gemeente en Woonbron,

(met Woonbron) en het regelen van

Vanaf begin september vestigt zich een

de pitchsessie van deze onderne-

de benodigde vergunning (met de

IT-Campus op het RDM terrein. In de hele regio

mers bij te wonen. Het was mooi

gemeente). Het streven is om de

is er een groot tekort aan goed geschoolde

om te zien hoe betrokken deze

supermarkt voor het eind van het

studenten in Informatietechnologie. Bedrijven

ondernemers zijn bij Heijplaat!

jaar te kunnen openen. Binnenkort

halen zelfs studenten uit het buitenland.

wordt er een informatiebijeenkomst

Met de komst van de IT-Campus naar de RDM

De plannen zijn hierna aan de

georganiseerd, waarbij de onder-

hoopt men in de toekomst snel aan de vraag

hand van drie criteria beoordeeld:

nemer aanwezig is om zich voor

naar goed opgeleide IT’ers te kunnen voldoen.

aansluiting bij behoefte bewoners,

te stellen, zijn plan toe te lichten

Er is bewust gekozen voor de RDM als locatie,

versterking bestaande voor-

en vragen te beantwoorden.

omdat er kan worden aangesloten bij andere
onderwijsinstellingen en bedrijven op het terrein.

zieningen en haalbaarheid.

Activiteitenoverzicht verenigingen Heijplaat
Dag

Wie

Wat

Tijd

Opmerkingen

31-08

Heijkids On Tour

Kampweekend

3 dagen (jaarlijks)

In Bladel, Noord-Brabant

12-09

Gemeente Rotterdam

Bewonersbijeenkomst

18.00–20.00

Huiskamer

15-09

Culturele Commissie Heijplaat Dorpstuinfeest

vanaf 16.00

Rondoplein

19-09

Buurtvereniging Heijplaat

50-plusdag, voor leden vanaf 14.00

Courzandseweg 51

23-09

Kinderboerderij

Burendag

10.00-16.00

Oostbroekweg 15

29-09

Kinderboerderij

Jaarfeest

10.00-17.00

o.a. disco en ponyrijden

06-10

Culturele Commissie Heijplaat Lampionnenoptocht

start 19.00

Rondoplein

		

met muziek Dockyard

Wijzingen onder voorbehoud. Bezoek de desbetreffende site en let op de huis-aan-huis folders.
Meld activiteiten voor de volgende uitgave uiterlijk 31 oktober aan via activiteiten.heijplaatpost@gmail.com.
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OUD
Mevrouw De Haan, Ida, is sinds
ze in Heijplaat kwam wonen,
niet meer weg te denken uit
het verenigingsleven. Ze heeft

Ze verhuisde naar Heijplaat voor Jan: een elektricien/lasser van de RDM

zich jarenlang ingezet voor het dorp, onder

achter zich en richtte zich op het maken van kleding en verstelgoed in

andere als vrijwilligster in de speeltuin van de

Heijplaat. Zo hielp ze bij het verstellen van de ketelpakken van de RDM.

die woonde in het Jonggezellenhuis. Ze vonden samen een huisje in de
Heijplaatstraat, tegenover de RDM, waar hun dochter en zoon werden
geboren. Ida liet haar baan bij een tandtechnisch laboratorium in Schiedam

Buurtvereniging en als begeleidster van de
kinderkampen. Daarnaast was ze dertig jaar

Na twaalf jaar verhuisde het gezin naar de Heijsekade. Daar woont Ida nu

penningmeester van de EHBO, die tot 2013

nog steeds prinsheerlijk; vanaf de vijfde verdieping van de Heijse Blick kijkt

cursussen gaf op Heijplaat. Voor deze inzet kreeg

ze uit over de bouw van de nieuwe huizen. Toen de flats werden gesloopt,

het bestuur (en dus ook Ida) tijdens het 25-jarig

weigerde zij te verhuizen naar een andere plek. Die vastbeslotenheid ken-

jubileum de Wolfert van Borselenpenning uit-

merkt haar. Zo protesteerde ze ook samen met andere Heijplaatse vrouwen

gereikt. Ook nu nog is ze, met haar 82 jaar,

twee weken lang, iedere dag, bij het stadhuis, om te voorkomen dat Heij-

een enthousiaste vrijwilligster en EHBO’er in

plaat werd gesloopt. En tijdens de actie tegen de RDM-ontsluitingsweg,

de Huiskamer en al 55 jaar een actief lid van

hing vanaf haar dak een metershoog spandoek: ‘Geen 2e weg, maar wonen

gymnastiekvereniging WIK.

aan het water!’
Ida is jong van hart en geest, maar zou graag meer jongeren en nieuwe
bewoners actief zien in de wijk. Ze hoopt dat zij bijvoorbeeld met ideeën
komen voor activiteiten in de Huiskamer. Aan haar zal het in ieder geval
niet liggen... zij doet aan alles mee!

‘Ik doe aan alles mee’
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&

NIEUW

‘Dat gezellige
dorpse vinden we
erg leuk’

Het gezellige dorpse keert telkens weer terug
in het enthousiasme van de nieuwe Heijplaters.
“Als onze buren, John en Jacqueline, courgettes
over hebben van de volkstuin, dan krijgen wij ze.”
Pas viel er een briefje in de bus van het hoekhuis
aan de Karimunstraat, afkomstig van bewoners

Debbie (24) en Wesley (24) Gielen kenden
elkaar al zes jaar en zochten een nieuwbouwhuis met een tuin in een rustige buurt. “Wie gaat

uit de van Kinsbergenstraat. Zij organiseren
binnenkort een barbecue voor alle bewoners
van fase 1.

er nou op Heijplaat wonen?” reageerde hun omgeving. Maar
toen zij op de nog onbebouwde kavel van het nieuwe dorp

Gezelligheid is er dus in overvloed, maar hebben

stonden, wisten ze het zeker. “Dit is het! De haven, het gevoel,

Debbie en Wesley dan nog wensen voor het

de mensen die gedag zeggen. We voelden ons welkom!”

dorp? “Een supermarkt”, antwoordt het stel in
koor. “En als verpleegkundig specialist zou ik

Nu is het niet zo dat Heijplaat helemaal onbekend was voor het

onder begeleiding eventueel een huisartsenpost

pasgetrouwde stel. Wesley werkt als sjorder in de Waalhaven en

op mogen zetten. We wonen hier misschien wel

had al eens een klus in Innovation Dock op de RDM. De opa van

20, 30 of 40 jaar én willen kinderen. Daarom vind

Debbie was ooit metselaar op de RDM. “Wat dat aangaat, is

ik het gewoon belangrijk om betrokken te zijn”,

het een mooi idee om hier weer terug te zijn”, zegt Debbie.

eindigt Debbie haar bevlogen betoog.

Wil jij ook in
Oud & Nieuw?
Stuur een
mailtje naar
de redactie!
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Kinderboerderij

Wanneer ik aankom bij de Kinderboerderij,
komt Coby (van der Schee) me stralend
tegemoet. “Heerlijk he?!” Veel van de groene
oase staat in bloei en een geitje steekt
nieuwsgierig zijn kop door het hek.
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VERENIGING
Historie

dure dierenartsbezoeken, niet gered.

organiseert de kinderboerderij ook

We nemen plaats op het terras, waar

En de kippenmest van 34 kippen bleek

verschillende activiteiten, zoals paas-

Coby uitlegt dat de kinderboerderij

een goede voedingsbron voor kleine

eieren zoeken en knutselen met Pasen,

een kleine 35 jaar geleden is ontstaan

vliegen, waar het dorp tijdens warme

een heemtuin beplanten op Burendag,

vanuit een werklozenwerkplaats.

dagen veel overlast van had.

opruimen door vrijwilligers op NL Doet-

Initiatiefnemer Bart hield ook een aantal

dag, pannenkoeken bakken en een

dieren. De tweede beheerder, Nees,

Met zoveel dieren zwermen er bij

heeft 25 jaar lang pony- en paardrijles

warm weer soms aardig wat vliegen

gegeven. 9 jaar geleden is Stichting

rond, maar de hokken worden

Aandacht voor het milieu

Kinderboerderij De Heij opgericht,

regelmatig schoongemaakt en

Natuureducatie betekent ook aandacht

gericht op natuurcreatie en -educatie.

de (kippen- e.a.) poep op het terrein

voor het milieu. Op het terrein bevindt

wordt dagelijks opgeruimd of schoon-

zich een ruilpunt, waar oude spullen

Vrijwilligers

gespoten. “Als wij het probleem zijn,

kunnen worden ingeleverd en nieuwe

Naast Coby, de beheerder, zijn er

zijn we ook graag de oplossing”,

worden meegenomen. Ook is er een

enkele vaste vrijwilligers: Ger, Janny

zegt Coby.

innamepunt voor kapotte elektra, oliën

high tea rond kerst.

en vetten, oude kleding, cartridges en
mobiele telefoons, en oud brood. Alles
wordt gerecycled. “Wist je dat één oud
brood kan worden omgezet in biogas
waar je één uur op kan stoken?” merkt
Ger enthousiast op.

Plannen voor de toekomst
De kinderboerderij is altijd in beweging.
Zo is er deze zomer een theetuin
ingericht op een romantisch plekje
en Gert-Jan. Zij verzorgen de dieren,

Speelpret

onder de bomen. Deze is op afspraak

onderhouden het terrein en regelen

Gelukkig is er ook veel om trots op

in te plannen voor feestjes. Op het

het innamepunt. Teresa en Lies runnen

te zijn. In de geitenwei huppelen

verlanglijstje staat ook nog een speelse

de ruilwinkel. Verder zijn er ook nog

geitjes en sjokken hangbuikzwijntjes

wildernis voor de jeugd.

wisselende stagiaires en vrijwilligers.

tevreden rond. Ook het epileptische
geitje voelt zich, onder andere door

Aan ideeën dus geen gebrek. Aan

Tegenslag

een regelmatige massage, weer

vrijwilligers wel. Het team zoekt een

De kinderboerderij heeft de laatste

kiplekker. Naast waggelende eenden

tuinierder en ieder ander die het

tijd nogal wat tegenslag gehad. Dit

en kakelende kippen, paraderen vijf

leuk vindt om zijn/haar handen uit

voorjaar hebben diverse kuikentjes, na

pauwen parmantig rond op het terrein.

de mouwen te steken. En natuurlijk

enkele extreme koude dagen, het niet

Het caviahok is goed gevuld, evenals

wil de kinderboerderij veel gasten

overleefd: zaagsel op de vloer en een

de volières met duiven en parkieten.

verwelkomen, zowel jong als oud,

warmhoudlamp bleken onvoldoende.

uit Heijplaat als daarbuiten, om te

Ondertussen is een verwarmingsplaat

De twee pony’s zijn beschikbaar voor

aangeschaft, waar de resterende

ponyrijles op dinsdagmiddag (13-18

kuikens behaaglijk ‘onder moeders

uur) en woensdagmiddag (13-16 uur).

rokken’ hebben kunnen schuilen.

De les kost 10 euro per uur. Naast aai-

Ook het geadopteerde lammetje

bare dieren, is er een speeltuin voor

met een bloedziekte heeft het,

de kleintjes. De jeu-de-boulesbaan is

ondanks liefdevolle verzorging en

voor alle leeftijden. Door het jaar heen

genieten van deze prachtige plek!

De kinderboerderij is dagelijks
van 10 tot 16 uur geopend
(onder voorbehoud).
Op maandag zijn
ze dicht.
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SUEZ
Nienke van der Heijden, communicatiemanager bij SUEZ, reageerde
meteen enthousiast. “Natuurlijk willen we meewerken aan een artikel.
Communicatie met bewoners vinden we heel belangrijk. Ook met
bewoners die overlast ervaren, willen we graag in gesprek.”
SUEZ is gespecialiseerd in afvalinzameling,

en vervolgens scheiden we de metalen door

-sortering, -verwerking en -transport. Op de

middel van een magneet. Tot slot gebruiken

vestiging aan de Waalhavenweg 50, zo’n 500

we (infrarood)lampen en sensoren om

meter van Heijplaat, sorteert SUEZ huishoudelijk

drankkartons en diverse soorten plastics uit

verpakkingsplastic (P), metalen (blikjes) (M) en

te sorteren.” Een indrukwekkend proces.

drankkartons (D). Ook versnippert het bedrijf
bouw- en sloophout tot houtsnippers en

Na sortering worden de verpakkingen per

vernietigt het gevonden smokkelwaar die in

(plastic)soort tot balen geperst en aangeboden

de Rotterdamse haven wordt aangetroffen.

aan recyclingbedrijven. Op deze manier worden
er van het afval weer grondstoffen gemaakt

De verwerkingscapaciteit van de KSI (Kunststof

voor nieuwe producten: het plastic van PET-

Sorteer Installatie) in Rotterdam is enorm:

flessen wordt hergebruikt in nieuwe PET-flessen,

100.000 ton PMD per jaar, afkomstig van 4,5

van drankkartons worden tissues gemaakt,

miljoen huishoudens in Nederland. Dagelijks

en boterkuipjes en yoghurtbakjes veranderen

wordt 300 ton PMD aan- en afgevoerd door

in containers, tuinstoelen en gieters.

inzamelvoertuigen, opgeslagen en gesorteerd.
Er werken zo’n 80 medewerkers op kantoor en
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Klaas Wierda, plant manager bij SUEZ, legt uit

150 medewerkers in de productie. SUEZ heeft

hoe het werkt. “Na het scheuren van de zakken,

altijd behoefte aan gemotiveerd personeel.

zeven we de plastics op grootte uit. Dan blazen

De deur staat open voor meer Heijplaters!

we de lichte plastics (folies, piepschuim) eruit

BEDRIJF

Renewi
Renewi is vorig jaar ontstaan door een fusie van Van Gansewinkel en
Shanks. Door afval een nieuw leven te geven, wil Renewi een bijdrage
leveren aan het verminderen van afval, het vermijden van vervuiling en
het voorkomen van onnodig gebruik van natuurlijke grondstoffen.
Renewi zamelt daarom afgedankte materialen

Uit het GHA worden onder andere matrassen

in, slaat deze op en verwerkt ze tot bruikbare

gehaald en apart afgevoerd. Grote stukken

producten en grondstoffen, zoals gerecycled

GHA worden kleiner gemaakt om vervolgens

papier, metaal, plastic, glas, houtsnippers,

op andere locaties mechanisch gescheiden

compost, energie en brandstof. Het huidige

te worden en verder voorbereid te worden

recyclingpercentage ligt op ongeveer 90%. Victor

voor recycling. Het ingezamelde glas van

Vijfvinkel, communicatiemanager, toont trots zijn

de huishoudens, verschillende soorten hout

visitekaartjes: deels gemaakt uit groenafval!

en metalen worden overgeslagen en in bulk
afgevoerd naar erkende verwerkers. In totaal

Op de vestiging aan de Ophemertstraat 9

wordt op deze locatie per jaar zo’n 22.000 ton

werken zo’n 60 operators en 35 kantoor-

GHA voorbewerkt. Dat is ruim 80 ton per dag.

medewerkers. Hier slaat Renewi met name
grof huishoudelijk afval (GHA), glas en hout

De komende jaren zal veel energie worden

afkomstig van de bewoners uit Rotterdam over

gestoken in het integreren van de verschillende

en sorteert dit voor. Nadat de loods in 2016 is

locaties in de regio. De uitbreiding van de

afgebrand, zijn veel afvalstromen (waaronder

vergunning, die Renewi recentelijk heeft

bedrijfsafval) ondergebracht bij andere

verkregen voor de Ophemertstraat, is voor het

vestigingen. De resterende op- en overslag

stallen van geladen ADR voertuigen (vervoer

vindt in de open lucht plaats.

gevaarlijk afval). Over enkele jaren verwacht
Renewi deze vestiging mogelijk te sluiten.
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Samen
schoner!
Afvalscheiding en recycling maken dat we met z’n allen
minder CO2 uitstoten (verantwoordelijk voor klimaatverandering) en we schaarse grondstoffen kunnen
hergebruiken. SUEZ en Renewi doen dus goed werk.

Dierplagen) heeft in mei geconstateerd dat
de kinderboerderij een bron was voor de (door)
ontwikkeling van de kleine kamervlieg: een
type vlieg waar veel mensen in het dorp last
van hebben. Hoewel bij SUEZ vooral de gewone
kamervlieg werd gevonden, blijft het bedrijf
wel – naast de kinderboerderij – een voedselbron
en mogelijke broedplaats voor vliegen.
De gemeente Rotterdam heeft het KAD opdracht
gegeven om de situatie in en rond Heijplaat te
blijven monitoren.

Heijplaters ondervinden echter helaas regelmatig overlast
van hun activiteiten. Om elkaar beter te begrijpen, heeft

Afhankelijk van de soort, planten vliegen zich in

SUEZ begin juli een bewonersbijeenkomst gehouden. Hierbij

2 tot 4 weken voort. Van de opslag van gebruikte

waren tien bewoners (inclusief stadsecoloog), één bedrijf,

PMD-verpakkingen thuis, via de PMD-container,

DCMR (handhaver bedrijven) en de gemeente Rotterdam

tot en met verwerking en opslag bij SUEZ, zitten

(handhaver openbare ruimte) te gast. De sfeer was informeel.

al snel drie tot vier weken. Ruim voldoende

De gesprekken open en constructief.

kans voor vliegen om in deze voedselketen
te overleven en zich voort te planten.

Op de vraag waarom DCMR de vergunning heeft afgegeven
voor afvalverwerking zo dicht bij het dorp, antwoordde Jeroen

André de Baerdemaeker (stadsecoloog) legt uit:

Lamens van DCMR: “Deze activiteiten passen binnen het

“Wanneer er overbevolking ontstaat, zoeken

Bestemmingsplan Lichte Industrie, die de gemeente heeft

veel vliegen alternatieve voedselbronnen.

opgesteld. Daarmee moeten we deze activiteiten toelaten.”

Zeker als de wind vanuit het dorp richting

Een verhuizing naar Maasvlakte 2 zou volgens Klaas Wierda,

afvalverwerkingsbedrijven (of kinderboerderij)

plant manager bij SUEZ, enkele tientallen miljoenen kosten en

komt, trekken geuren van mest, kliko’s en BBQ’s

hierdoor geen haalbare optie. “Wij willen een goede buur zijn.”

veel vliegen aan.”

Geur

Alhoewel SUEZ de vliegenoverlast probeert te

De opslag en verwerking van verpakkingen met

beperken door voorraden te verlagen, deuren

voedselresten veroorzaken, vooral bij warm weer,

zoveel mogelijk te sluiten en ongedierte-

geuroverlast. SUEZ heeft een aantal maatregelen genomen om

bestrijding toe te passen, is de situatie zorgelijk.

dit te verminderen. Zo is de voorraadopslag drastisch omlaag

Diverse bewoners zijn gefrustreerd of zelfs

gebracht, wordt de opslag binnen gehouden en blijven deuren

radeloos. “Buiten zitten is soms niet mogelijk.

zoveel mogelijk dicht. Ook wordt de lucht sinds het voorjaar van

Binnen ben ik druk met het doodmeppen van

2017 gefilterd.

zo’n 30 vliegen.” En: “Ik overweeg serieus te

De maatregelen lijken een positief effect te hebben: de

verhuizen.”

klachten zijn sterk afgenomen en bewoners van Heijplaat
geven aan minder vaak geuroverlast te ervaren.

Stof
SUEZ versnippert sloophout in de

Vliegen
De klachten over vliegenoverlast, zeker bij

activiteiten afhankelijk van de windrichting en

warm weer, nemen daarentegen schrikbarend

houdt het stof nat om verspreiding te beperken.

toe. Onderzoeksbureau KAD (Kennis- en Adviescentrum

010

open lucht. Het bedrijf plant de

Ondanks deze maatregelen heeft buurbedrijf
KW Supply veel last van houtstof.

ACTUEEL
Bij Renewi is meerdere keren brand uitgebroken,

DCMR en de Gemeente Rotterdam hebben in 2017 en de

ook afgelopen juli weer. Dit heeft tot veel rook-

eerste helft van 2018 de volgende klachten ontvangen:

ontwikkeling (en hiermee stofdeeltjes) geleid.

Zwerfafval
Renewi voert de op- en overslag,
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in de open lucht. Zeker na een zware storm
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in het najaar kan dit – met name rond de
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Waalhavenweg, maar ook in het dorp – tot

zwerfafval

1

1

60

zwerfafval leiden. SUEZ en Renewi hebben

vliegen / ongedierte

55

455

18

terreinmedewerkers die zwerfafval regelmatig
opruimen. Dit leidt tot zichtbaar verbeterde
resultaten.

Ervaar je overlast? Het is belangrijk dit te melden via:
www.dcmr.nl/onderwerpen/milieumelding-indienen.html

Studenten, bouwvakkers en bewoners

www.rotterdam.nl/loket/melding-buitenruimte/

veroorzaken zelf soms ook zwerfafval.
Als we allemaal, ook de Heijplaters, een

Andere nuttige webpagina’s zijn:

steentje bijdragen, blijft ons dorp schoon

www.suez.nl/bewonersinformatie-heijplaat

en leefbaar!

www.dcmr.nl/dossiers/dossier-bedrijven-heijplaat.html
www.rotterdam.nl/wonen-leven/vliegenoverlast-heijplaat

Aan de slag bij
SUEZ, dat kan!
We zoeken:

• Ploegleider

• Hoofd Operator A/B

• Sorteerder huishoudelijk afval

• Chauffeurs (rijbewijs B/C met code 95)
Met ruim 150 collega’s sorteren en verwerken we
op de locatie aan de Waalhavenweg 50, Rotterdam
huishoudelijk plastic verpakkingsmateriaal van
60% van de Nederlandse gemeenten. Zes dagen
per week dragen we bij aan de recycling van
verpakkingsmateriaal en maken we samen
grondstoffen voor nieuwe producten.
Interesse? Check www.werkenbijsuez.nl
en selecteer de functies in Zuid-Holland.
klaar voor de grondstoffenrevolutie

Heijplaat:
rijksbeschermd
stadsgezicht
door Bureau Monumenten en Cultuurhistorie, gemeente Rotterdam foto: Eric Fecken

De minister van OCW,
Ingrid van Engelshoven,
heeft afgelopen voorjaar
een groot deel van
Heijplaat aangewezen
als het 10e door het Rijk
beschermde stadsgezicht
van Rotterdam.

Heijplaat is een belangrijk cultuurhistorisch erfgoed dat in nauwe samenhang is ontstaan: de voormalige scheepswerf van de Rotterdamsche
Droogdok Maatschappij (RDM), het in opdracht van de RDM aangelegde
tuindorp en de gemeentelijke Quarantaine-Inrichting. Samen vertellen ze
een belangrijk verhaal binnen de maritieme en industriële geschiedenis
van Rotterdam en een sociaal verhaal. De nog vrij gave combinatie van
haventerrein, ‘companytown’ en quarantainegebied is bovendien uniek
in Nederland. Het aangewezen stadsgezicht is zeldzaam te noemen.
De gebouwen van de scheepswerf hebben door de invloed van
de huisarchitecten van de RDM een geheel eigen uitstraling.
De gebouwen zijn gebouwd in een zakelijke, expressionistische stijl
met veel aandacht voor details. Ze zijn hoofdzakelijk ontworpen
door twee architecten, H.A.J. Baanders en S. de Clercq. Het complex
weerspiegelt de vooraanstaande positie van de RDM in de inter-

H.A.J. Baanders

S. de Clercq

nationale scheeps- en machinebouwindustrie tussen 1902 en 1980.
Er is een innige band met het naastgelegen dorp aan de hand van
de ontwerpen van de werf- en tuinarchitect D.F. Tersteeg. Het dorp is
gebouwd volgens de Engelse tuindorptraditie met een kleinschalige
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opzet en afwisselende verkavelingstructuur. Het grondplan van het
oude dorp is langgerekt. De centrale as van de noord-zuid lopende
D.F. Tersteeg

reeks straten, zoals de Vestastraat, Alcorstraat en Streefkerkstraat,

ONTWIKKELING

puzzel
Zoekplaten

heeft verspringende rooilijnen met her en der kleine pleinen.
De variatie aan architectonische detaillering versterkt deze
speelse opzet. Baksteen vormt het basismateriaal van de

Waar op Heijplaat bevinden zich
onderstaande detailfoto’s? De oplossingen staan vermeld op pagina 23.

bebouwing, maar is voor de verscheidenheid aangevuld
met stucwerk, houten gevelbekleding en verschillende
kleuren dakpannen. Van belang zijn ook de bijzondere
gebouwen zoals de kerkgebouwen, het poortgebouw,
de muziekkoepel en het feestgebouw Courzand.
De groenstructuur is karakteristiek voor het stedenbouwkundig ontwerp. Naast enkele plantsoenen, bomen van
verschillende soorten en het groene terrein voor de Courzandseweg, zijn alle huizen voorzien van een achtertuin en

a

b

c

d

e

f

in sommige gevallen ook van een voortuin. Met de bij de
bebouwing ontworpen bloembakken en erfafscheidingen
wordt het pittoreske karakter van tuindorp versterkt.
De Quarantaine-Inrichting van architect J.G. Snuif,
onder supervisie van A. van der Steur, ligt geïsoleerd in
de oostelijke hoek. Het is een rechthoekig terrein met in
zakelijke, expres-sionistische stijl ontworpen gebouwen
die uitdrukking geven aan de destijds bedoelde functionele werking van het terrein als gemeentelijk quarantainecomplex: een systeem van ontsmetting, verpleging,
voeding en overnachting. Het complex vormt een monumentaal onderdeel van de Rotterdamse havenhistorie en
is, inclusief de karakteristieke aanleg, ook beschermd als
rijksmonument.
De aanwijzing betekent dat het historische karakter en
de historische structuur van Heijplaat behouden blijven.
Bij ontwikkelingen is die karakteristiek het uitgangspunt.
Het betekent ook dat voor sommige bouwactiviteiten
een omgevingsvergunning nodig is. In het bestemmingsplan zijn ook de kenmerken van het beschermde stadsgezicht opgenomen.

Heb jij een leuk
idee voor een

Op 12 september wordt een bewonersbijeenkomst georganiseerd door de gemeente. Hierbij zal een medewerker
van Bureau Monumenten en Cultuurhistorie aanwezig zijn
om eventuele vragen te beantwoorden over onderhoud en
behoud van het beschermd stadsgezicht.

puzzel of raadsel?
Laat het de
redactie weten!
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GEBIEDSONTWIKKELING

Het Havenbedrijf
interview van Steve Ekel met Arjan Hoefnagels

Eén van de karakteristieke eigenschappen van Heijplaat is dat het
omringd wordt door de Rotterdamse haven. Het Havenbedrijf is de
beheerder van die omgeving. Tijd dus voor een kennismaking met
Arjan Hoefnagels, gebiedsmanager van het Havenbedrijf.
Kan je kort vertellen wat jij doet voor het Havenbedrijf?

nog wel ruimte voor groei, maar ook op het

“Als gebiedsmanager ben ik verantwoordelijk voor het aansturen

Quarantaineterrein is plaats voor activiteiten

van gebiedsontwikkelingen op strategisch en operationeel niveau

die passen binnen het Rotterdam Makers

en daarmee ook de verbindende schakel tussen de interne afdelingen

District-concept. De eerste ruimtes zullen in

van het Havenbedrijf en alle externe partijen waar wij mee samen-

2019 beschikbaar komen. Het grootste deel

werken in het gebied Waalhaven en Eemhaven. Dat doe ik nu

vanaf 2024.”

ongeveer 5 van de 14 jaar dat ik voor het Havenbedrijf werk.”
Door de verwachte groei van de stad is het niet
Er zijn nogal wat veranderingen gaande in de omgeving. Hoe worden

ondenkbaar dat de huidige invulling van de

de belangen van de bewoners daarin meegenomen?

Waalhaven onder druk komt te staan. Hoe Arjan

“Het is een feit dat haventerreinen schaars zijn. Het is puzzelen om

daarover denkt? “Haha, dat zie ik de komende

aan de vraag van bedrijven te kunnen voldoen. De Waalhaven is extra

50 jaar niet gebeuren. Maar zeg nooit, nooit.”

populair, onder andere vanwege de beschikbaarheid van personeel en
goede bereikbaarheid. Daar waar ruimte vrijkomt, proberen we zoveel
als het kan keuzes te maken die, behalve voor de bedrijven, óók voor
de bewoners gunstig uitpakken.”
Arjan geeft als voorbeeld dat bewoners geluidsoverlast en (vracht)
verkeersbewegingen als hinderlijk ervaren. “Om die reden hebben
wij in een nieuw uitgegeven contract voor een logistiek bedrijf aan
de Eemhavenweg vast laten leggen wat er aan activiteiten plaats
mag vinden. Daar is gekozen voor termijnhandel in nieuwe loodsen,
wat betekent dat deze activiteiten slechts beperkt verkeer als
gevolg hebben.”
Een andere spannende ontwikkeling is die van
het Quarantaineterrein. Daar zijn aannemers
actief en is inmiddels ook een steiger van
de Watertaxi verschenen.
“Ja, dat klopt. Het RDM-terrein heeft
een mooie ontwikkeling doorgemaakt
en staat goed op de kaart. Nu is daar
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INGEZONDEN

Ode aan de kade
door Jan Grolleman

Sinds dit voorjaar woon ik op Heijplaat. Vanaf de achtste etage kijk ik
achtereenvolgens op het oude dorp, de containerterminal in de Waalhaven,
en daarachter de rivier en de stad. Een rijk en gelaagd uitzicht. ’s Morgens
pak ik lijn 18, de waterbus naar de overkant en ben ik in negen minuten op
mijn werkplek in het Lloydkwartier.
De dagelijkse tocht over de Maas is
een feestje: mijn dagelijks Venetiëgevoel. Het personeel bovenaan de
loopplank wenst me goedemorgen,
ik zet m’n fiets in het rek, de trossen
gaan los en we varen. Bij voorkeur
blijf ik op het achterdek; met de
laatste blik op de machtige Onderzeebootloods en de vergulde klok
op het gebouw van de Academie
van Bouwkunst. We passeren een
containerschip, er schiet een watertaxi voorbij, en uit de mond van de Waalhaven komt het schip dat ik de nacht ervoor heb zien lossen. Een feestelijk
gezicht, die nachtelijke bedrijvigheid. Ik kom er graag mijn bed voor uit.
Later die dag keer vaar ik in omgekeerde richting. Weer die groet, mijn fiets in
het rek en daar gaan we, huiswaarts. Groots nadert de kade met het Innovation
Dock, Conferentiecentrum en de Dokloodsen. Er zijn in Rotterdam weinig locaties
aan het water waar men met zo’n groot gebaar tegemoet wordt getreden.
De bebouwing als het begin van een belofte. De nietsvermoedende bezoeker
zou denken dat Heijplaat slechts bestaat uit gebouwen langs de kade. Niets is
minder waar. Achter de markante gebouwenwand wonen zeker 1400 mensen.
En ik zie ze voor me. Flanerend langs de waterkant op zaterdagavond.
Op het terras met een glas wijn, genietend van de avondzon die weerkaatst
in de ramen van de Grofsmederij. Verbaasd over de schoonheid van de
botenparade op de Nieuwe Maas. Een zojuist gearriveerd groepje toeristen
voegt zich bij de mensen die vandaag het avondeten hebben verplaatst naar
de stoere Terrazzo picknickbanken. Het leidt tot een eensgezinde toast op dit
bijzondere dorp aan de rivier. Van het loflied dat ten gehore wordt gebracht,
hoor ik slechts flarden. De scheepshoorn van een langsvarend cruiseschip eist
ineens alle aandacht op.
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HISTORIE

Gebouwd op
Heijplaat,
met pensioen op
Katendrecht
De Rotterdam viert op 13 september haar 60e
verjaardag. Gelukkig in goede gezondheid...

Er is geen ander schip dat bij Rotter-

bovenbouw kreeg, met twee moderne

en gedoopt door Koningin Juliana.

dammers zoveel emoties oproept.

rookkanalen naast elkaar in plaats van

Tijdens de proefvaart in 1959 werd

Gebouwd bij de RDM en met Rotter-

grote schoorstenen. Met de opkomst

het schip weer door een groot publiek

dam als thuishaven, is dit schip een

van het vliegverkeer verminderden de

uitgezwaaid.

icoon geworden voor de Rotterdamse

lijndiensten. De HAL (Holland Amerika

scheepsbouw.

Lijn) koos daarom voor een luxere

SS Rotterdam voer tien jaar lang in

aanpak, zodat het schip ook als cruise-

lijndiensten op Amerika en verzorgde

Nostalgische historie

schip kon varen. Het vernieuwende

cruises voor rijke Amerikanen. In 1960

Ook aan de functie van het schip zit

ontwerp met de nieuwe bovenbouw en

startten de reizen om de wereld in

een emotionele kant. De lijndiensten

ranke boeg maakte dat de Rotterdam

80 dagen, die jaarlijks werden herhaald.

van Holland naar Amerika vervoerden

een uitgesproken eigen karakter had.

Na de stop van de lijndiensten heeft het

in de jaren 60 veel emigranten uit

Kunstenaars en ontwerpers ontwierpen

schip als cruiseschip nog jaren gevaren.

Europa, die door familie op de kade in

het bijzondere interieur, dat nu weer in

In 1997 werd het schip verkocht aan

Rotterdam werden uitgezwaaid. Bij veel

oude staat te zien is.

Premier Cruises, waarna het als cruiseschip onder de naam Rembrandt op

mensen staan deze momenten nog in
het geheugen gegrift en worden ze aan

Levensloop

de Bahama’s voer. Na drie jaar ging dit

de volgende generaties doorverteld.

De drie jaar durende bouw van het schip

bedrijf failliet en werd de Rotterdam

SS Rotterdam maakt deel uit van

bij de RDM kunnen sommige Heijplaters

aan de ketting gelegd in Freeport.

deze historie.

zich nog wel herinneren. Het archief van

Dit zou het begin van het einde hebben

Historisch Heijplaat heeft honderden

betekend, maar gelukkig werd het schip

Eigen karakter

zwart-witfoto’s van de bouw, de doop

aangekocht door de RDM. Voor een

De Rotterdam is een persoonlijkheid.

en de eerste vaart. Op 13 september

schrootprijs van 5 miljoen kwam

Het is het eerste lijnschip dat een andere

1958 werd het schip te water gelaten

zij eindelijk terug naar huis... >>
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‘Er ligt hier zoveel
geschiedenis, dat mag
niet verloren gaan!’
Stichting Historisch Heijplaat is opgericht op
24 feburari 2016 om een groot archief van en
over Heijplaat te beschermen en op een goede
manier te kunnen bewaren. Rob Lampen startte
het archief al in 1992, toen hij bij de RDM per
ongeluk stuitte op een fotoarchief dat dreigde
te worden weggegooid. Als hobbyfotograaf en
-filmer zag hij de waarde ervan in en vroeg zijn
chef of hij dit mocht bewaren. Vanaf toen werd
zijn hobby een vrijwillig bijbaantje. In 1999 werd
hij gevraagd om in het gemeentearchief films
uit te zoeken, waardoor het archief nog meer
Als de 'Rembrandt'

groeide. Na zijn pensioen is zijn hobby verder uit
de hand gelopen. Rob werd vaak gevraagd met
zijn camera bij allerlei activiteiten in Heijplaat.

Helaas belandde de Rotterdam hierna in een chaotisch traject.

Ook filmde hij uit zichzelf gebeurtenissen in

Het schip reisde van Freeport naar Gibraltar, daarna naar Gdansk

het dorp.

en uiteindelijk naar Wilhelmshaven. Door tegenslagen, financieel
wanbeheer en problemen met asbest, bleek de renovatie vele

Het archief bestrijkt vijftigduizend foto’s

malen meer te kosten dan begroot. Een hele serie directeuren

en tientallen films, verhalen, boeken en

en bestuurders, van zowel de RDM als Woonbron, struikelde over

documenten: vanaf de start van de RDM

de redding van de Rotterdam. De investering van Woonbron in

tot nu, maar er zijn ook opnamen van

het schip leidde zelfs tot vragen in de Tweede Kamer over de

dorpsfeesten, optochten, de basisschool,

rol van woningcorporaties. Het was onzeker of het schip ooit

de sloop in het dorp en de nieuwbouw.

nog af zou komen en of het in Rotterdam zou kunnen blijven.
Dankzij de persoonlijke betrokkenheid van veel mensen, is dit

Vanuit de hele wereld nemen mensen via

uiteindelijk toch gelukt.

www.heijplaat.com contact op, voor informatie
of om zelf iets toe te voegen aan het archief.

Achteraf gezien waren alle besluiten om de Rotterdam te redden

Gevonden foto’s van de zolder, verhalen van

gebaseerd op emotionele gronden, niet op zakelijke feiten. En het

opa’s en oma’s; er komt van alles binnen. Als het

heeft heel veel geld gekost. Maar wat is veel? Toen de Rotterdam

niet te ver weg is, springt Rob in de auto om het

eindelijk terugkeerde, stonden vanaf Hoek van Holland tot aan de

op te halen. Tegelijk neemt hij gesprekken op

stad de kades vol met mensen. En nu ontvangt het schip duizenden

met oud bewoners. Soms is hij net op tijd. De

bezoekers. Voor de één is het een emotioneel weerzien, voor de

vertellers zijn vaak op hoge leeftijd en blij om

ander een kennismaking met een cruiseschip uit de vorige eeuw.

hun verhaal te kunnen delen. Op die manier

Met veel liefde en vakmanschap weer in volle glorie hersteld,

verzamelt Rob een mondelinge geschiedenis

ligt de Rotterdam trots aan de kade bij Katendrecht. Het schip

die anders ongemerkt zou verdwijnen.

is onderdeel van de rijke geschiedenis van onze stad. Het laat
niemand onberoerd, toen niet en nu niet. En dat is onbetaalbaar.

Door de stichting is het nu, met kleine subsidies,
mogelijk om materiaal professioneel te digita-

Tekst: Louike Duran. Research en archieffoto's: Rob Lampen.
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liseren en blijvend op te slaan. Wil je iets weten
of heb je zelf materiaal voor het archief?
Mail dan naar info@heijplaat.com.

GEMEENTEBERICHTEN

Bericht van de Commissie
der Gevallenen Heijplaat
Op 14 juni heeft de Commissie der Gevallenen Heijplaat met
de wijkmanager en de bij de ontwikkeling van Het Nieuwe
Dorp betrokken landschapsarchitect vergaderd. Hierbij zijn
onderstaande punten aan de orde gekomen:

1

Ontwerp

Er is geopperd dat hier een nieuwe

bloemen geven. Het monument komt

Het oude monument wordt

plaquette bij komt, ter herinnering aan

dichter bij de boulevard te staan en

compleet vervangen door een

de circa 1500 Joodse vluchtelingen die

wordt gemakkelijk bereikbaar via een

muurtje van ongeveer 1,5 meter hoog.

gedurende een jaar op Heijplaat waren

breed tegelpad. Rondom het monument

Dit is breder dan het huidige monument.

ondergebracht in de Quarantaine-

en de bloemperken komt een strook met

Inrichting.

witte schelpen.

3

4

die afwisselend het hele jaar witte

op de hoogte worden gesteld.

2

Opschrift en plaats
De plaquettes “In memoriam
Arie den Toom” en “Voor hen die

vielen” worden op dezelfde hoogte op
de herdenkingsmuur aangebracht.

Omgeving
Aan beide zijden van het
monument komt een bloemperk

met verschillende soorten vaste planten

Oplevering
De streefdatum voor de
oplevering is 17 oktober 2018.

Hiervan zult u via aparte berichtgeving

In memoriam

Herman heeft sinds de jaren 70,

en Stichting Heijplaat Festivals, en

Op 4 juni is oud-commissielid

toen hij met zijn gezin hier op

penningmeester/bestuurslid van de

Herman Johannes Martinus Post

De Heij kwam wonen en bij het GEB

Vereniging van Huurders Heijplaat

ons ontvallen. Wij herinneren

(Gemeente Eenergiebedrijf Rotterdam)

(eind jaren 80 tot 2018).

Herman als een doener op de

aan de Waalhaven werkte, veel

achtergrond. Hij had een eigen

vrijwilligerswerk gedaan. Hij was

Vanaf 1990 tot en met 2015

mening, inlevingsvermogen en kon

een actief lid van Volkstuinvereniging

heeft Herman onafgebroken deel

zaken goed van elkaar scheiden.

Heijplaat en lange tijd vrijwilliger bij

uitgemaakt van de Commissie

Herman, drager van de Gouden

de Buurtvereniging Heijplaat.

der Gevallenen. Mede dankzij

Karel de Stoutespeld.

Hiernaast was Herman penning-

hem heeft de commissie haar

meester bij de Vereniging van Wijk-

werk zo lang kunnen

bewoners Heijplaat (1990 tot 2017)

blijven doen.
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MEER DAN
50 WINKELS!
• uw dagelijkse boodschappen
• lekker eten
• leuke activiteiten
• vrijdag koopavond
• diverse winkels ook zondags open
• gezellig en groen plein

OP PLEIN ‘53
BENT U ALTIJD WELKOM
ZATERDAG 22 SEPTEMBER
10 - 17 uur

PLEIN ‘53 CUP
Houd onze Facebookpagina in de gaten voor meer
informatie over de Plein ‘53 Cup en Burendag
(kan ook via website)

P

2 UUR GRATIS

Slinge • Plein ‘53 • Baarlandhof • Krabbendijkehof • Krabbendijkestraat

GEMEENTEBERICHTEN

Plan voor
de buitenruimte
van Heijplaat
De openbare ruimte van Heijplaat is sterk bepalend voor de uitstraling en
leefkwaliteit van de wijk. Voorstellen voor planten en bomen, verbetering
van waterbeheer en toevoeging van speel- en ontmoetingsplekken spelen
een belangrijke rol. Wensen van bewoners veranderen. Dit vraagt om een
openbare ruimte die hierop aansluit. In de afgelopen jaren is er al veel
gedaan om de wijk klaar te maken voor de toekomst. Om de ambities
concreet te maken, heeft gemeente Rotterdam aan Bureau B+B
gevraagd om een plan voor de openbare ruimte te ontwikkelen.

KOMT
U OOK?

Uitnodiging
inloopavond
Bij de start van
de planvorming
organiseren we
een moment waarin
Bureau B+B de
wensen en ideeën
voor de buitenruimte
inventariseert en
luistert naar alle

moment van de dag leeg staan, staan

verhalen over deze

ze op andere momenten weer bomvol.

bijzondere plek.

Tegelijkertijd worden er ook hogere eisen

Heeft u leuke

gesteld aan de openbare ruimte als verblijf-

anekdotes, foto’s

plek. Hiervoor is voldoende groen belangrijk.

of ervaringen, deel

Dit plan zal niet alleen gaan over beplanting,

ze dan tijdens de

auto’s, parkeren, de plaatsing van straat-

inloopavond met ons!

meubilair en ontmoetingsplekken.
Bureau B+B in gesprek met bewoners ’s Gravendijkwal

Bij het opstellen van dit plan zal Bureau B+B

Het gaat ook over duurzaamheid, veiligheid,

12 september

waterbeheer en onderhoud van de buiten-

18.00 - 20.00 uur

ruimte van uw eigen straat.

De Huiskamer
(Heysekade 1)

op zoek gaan naar de specifieke kwaliteiten
van Heijplaat, zodat de sterke identiteit en

In dit plan worden dus keuzes gemaakt

rijke historie optimaal worden benut en ver-

die veel invloed hebben op de leefkwaliteit

sterkt. Met de toewijzing als rijksbeschermd

van de bewoners van Heijplaat. Bureau B+B

stadsgezicht kan deze uitdaging dan ook

vindt het dus zeer belangrijk dat de wens

gezien worden als een renovatieopgave waar-

van bewoners zelf gehoord wordt. Door

bij zowel naar het verleden als de toekomst

samen met u in kaart te brengen welke

gekeken wordt.

wensen en knelpunten er liggen, ontstaat
er een zo compleet mogelijk beeld.

Dat mensen op Heijplaat wonen betekent

De verhalen, wensen en ideeën die tijdens

bijvoorbeeld niet meer automatisch dat ze

de inloopavond worden gedeeld, zijn een

er ook werken. Dit zorgt voor een grote

belangrijke basis voor het plan. U bent op

parkeerdruk; terwijl parkeerplekken op een

deze avond van harte welkom.
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ONDERNEMER

ADRESSEN
Hieronder enkele handige gegevens.
Heeft u opmerkingen of aanvullingen? Mail dan a.u.b. de
redactie: heijplaatpost@gmail.com
Gemeente Rotterdam
Tel. 14 010 voor afspraken, vragen,
klachten en meldingen
Alarmnummer
Tel. 112
Politie
Tel. 0900 - 8844

Vakman in
brood en banket

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

Het aantal warme bakkers in Rotterdam is zo
zeldzaam als een parel in een oester. Maar Heijplaat
heeft er nog één. Bakker Van der Lee (72) runt zijn
bakkerij aan het Alcorplein al sinds 1 juli 1998, toen
deze werd overgenomen van bakker Van Gelder.

Dierenambulance
Tel. 010 - 415 56 66

Van der Lee zit al sinds zijn 13e in het vak en bakte ze bruin van
Spijkenisse tot Kralingen. Maar hoe is het dan om bakker op Heijplaat
te zijn? “Het is hier lekker rustig, zeker nu de criminelen weg zijn”,
onthult Van der Lee. Dat vraagt om uitleg. “Elke nacht stonden er
broodjes af te koelen bij de open deur van de bakkerij en die werden
telkens gestolen. Ik heb bij Woonbron aangegeven dat ik wilde
stoppen. Gelukkig hebben zij toen een rolluik geregeld. Nu is het
weer rustig.”
Is het niet te rustig voor Van der Lee? “Door de sloop van huizen is het
wel stiller geworden. Gelukkig neemt het aantal klanten nu weer toe,
maar meer mag altijd.” Je zou het de specialist in sesam-, maanzaad
en luxe broodjes van harte gunnen. Hij werkt er hard genoeg voor.
“Mijn werkdag begint om 8 uur ’s avonds met het afbakken van
brood en banket en eindigt pas 16 uur later na het wegbrengen van
bestellingen. En dat 6 dagen in de week.”
Dus wie trek heeft in lekker vers brood of banket kan zich dagelijks
van 8 tot 12 uur melden bij de bakkerij. Dat geldt trouwens ook
voor wie zijn bedrijf wil overnemen, want met zijn 72 jaar hoopt
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Van der Lee samen met zijn vrouw toch echt eens van zijn pensioen
te kunnen gaan genieten.

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

Storing waterleiding Evides
Tel. 0900 - 0787 (dag / nacht)
Gas- en stroomstoringen
Tel. 0800 - 9009 (dag / nacht)
Ruilpunt / Kinderboerderij
Oostbroekweg 15
www.ruilpuntheijplaat.nl
www.facebook.com/		
KinderboerderijDeHeij
Bibliobus
Elke woensdag van 15:00 tot
17.00 uur in de Neptunusstraat.
Reistijden Openbaar Vervoer
Tel. 9292
www.9292.nl
Waterbus
www.waterbus.nl
voor tijden en tarieven
Watertaxi
www.watertaxirotterdam.nl
voor tijden en tarieven
De Huiskamer
Heijsekade 1
3089 TE Rotterdam
Tel. 010 - 341 44 16
www.facebook.com/
huiskamer.heijplaat
Spreekuur Politie
Elke eerste dinsdag van de maand
om 11.00 uur in De Huiskamer.
Hotspot Hutspot Heijprak
Elke donderdag en vrijdag,
meer info en reserveren via
www.hotspothutspot.nl
Stichting Heyse Bazar
Heysekade 4
Tel. 010 - 785 38 09
RDM Kantine
Tel. 010 - 429 18 34
www.rdmkantine.nl

Café Restaurant Courzand
Courzandseweg 40
Tel. 010 – 429 70 90
www.courzand.nl
Muziekvereniging Dockyard
www.muziekverenigingdockyard.nu
Apotheek Dorpsweg
Locatie Heijplaat
Victorieuxstraat 80
Tel. 010 - 481 41 97
Bloedprikken
Starlab Apotheek Dorpsweg
Locatie Heijplaat
Victorieuxstraat 80
Elke woensdag van
08.15 – 09.00 uur bloedafname
en aanleveren materiaal.
Huisartsen op Heijplaat
Er is momenteel geen huisarts op
Heijplaat. Wel is er een huisarts
uit Charlois die een dagdeel naar
Heijplaat komt. Graag eerst telefonisch een afspraak maken om
langs te komen:
Dinsdagochtend vanaf 11:00 uur
Dokter C.A.G.M. van der Pas
Zegenstraat 64 B
Tel. 010 - 429 39 11
Dierenarts Pieter de Jong
De bus staat iedere woensdag
van 19.30 tot 20.00 uur in de
Neptunusstraat.
Buurtvereniging Heijplaat (BVH)
O.a. ouderengym, linedance,
naailes, klaverjassen en bingo.
Kijk op Facebook (BVH Buurtvereniging Heijplaat) voor meer
informatie.
sv RDM (voetbal)
Arie den Toomweg 40
www.svrdm.nl
WIK Heijplaat (turn & gym)
Corydastraat 41
Tel. 010 – 429 57 32
www.wikheijplaat.nl
Biljart
In de Huiskamer
Darten
Iedere vrijdagavond darten
bij svRDM. Meer informatie via
www.svrdm.nl
Het Zeekadetkorps Rotterdam
www.zkkrotterdam.nl
Yoga Mind Your Mind
Pascale van der Gaag
pascale@bewustzen.nl
Heijplaat op internet
• heijplaat.com
• heijplaatonline.wordpress.com
• facebook.com/HeijplaatOnline

COLUMN

PUZZEL
Hieronder de oplossingen van
de Zoekplaten van pagina 13.
Had jij ze allemaal goed?

Vliegenvanger
Het was ook best een lelijke boom. Grillig en kronkelig
gevormd, maar niet op een romantische manier, zoals
sommige bomen dat kunnen zijn. Dode takken staken boven

foto: Derek Keats (Flickr)

Zoekplaten

de armetierige bladkroon uit als wanhopig opgeheven armen.
Toch keek ik graag naar het gedrocht.
Ieder voorjaar speurde ik de oude kromme boomtakken af,
gevels aan de Letostraat

zodra de vroege zonnestralen het gebarsten hout bereikten.
Cor Kraats

a

Opeens zat hij er dan. Na een lange vlucht vanuit tropisch Afrika.
Rechtop, klein, grauwgrijs en altijd alert. De ijle, gefluisterde
piep die voor zang moest doorgaan, hoorde je alleen als je
erop gespitst was: de grauwe vliegenvanger. Het onopvallendste vogeltje van Heijplaat.

b

kunstwerk aan de Scheepsbouwweg

De pracht van de grauwe vliegenvanger zit hem niet in zijn
voorkomen, maar in zijn jachttechniek. De dodemansarmen
van de boom deden dienst als uitkijkpost. Zodra een insect
aan kwam zoemen, lanceerde de vliegenvanger een aanval
en snaaide hij zijn prooi uit de lucht. Met een elegante draai

c

keerde de vogel met prooi op de tak terug. Grote vliegen

kranen aan de RDM-kade

werden eerst nog even tegen het hout gemept. En dan heel
ingeslikt. Keer op keer beschreef de vliegenvanger deze lus in
de lucht. Als je er dicht genoeg op stond hoorde je de 'tik' als
zijn snavel dichtsloeg op het vliegenlijfje. Wat een perfectie.
Deze zomer wachtte ik tevergeefs op mijn grauwe vriend.

d

De oude kromme boom is omgezaagd. Zo gaat dat met

bankje aan de RDM-kade

oude kromme bomen. De resterende, kaarsrechte houtopstand voldoet helaas niet aan de wensen van een
vliegenvanger. Dat is jammer, want Heijplaat kan nog
wel een vliegenvanger gebruiken.

beeldjes boven de Vestastraat

André de Baerdemaeker is ecoloog bij
Stichting Lawine

e

Bureau Stadsnatuur (onderdeel van
Natuurhistorisch Museum Rotterdam),
én trotse Heijplater. Speciaal voor

Heijplaat Post beschrijft hij de natuur

f

op en rond Heijplaat. Volg André op
zeehond op het strandje, QI-terrein

Twitter via @DeBaerd.
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Kinderpagina
door basisschool De Klaver Heijplaat

Tekst: Romayka
Tekeningen: groep 5/6

raad u aan om uw kind naar
Het pleinfeest was leuk, grappig en gezellig. Ik
e school met respect en cultuur.
Klaver Heijplaat te brengen. Het is een goed
gingen dansen en onze meester ook, dat was
Er waren veel ouders en kinderen. Alle groepen
rs was
kip, saté, snoep, fruit en drinken. Voor de oude
grappig. Er waren kraampjes met eten zoals
dat ik vond niet lekker,
er thee en koffie. Bij de saté zat pindasaus,
akaas eet.
omdat ik rode puistjes krijg als ik noten en pind
eren gingen dansen,
De kleine kinderen waren schattig. Niet alle kind
ze hadden plankenkoorts.

Mijn vriendin Nana en ik gingen dansen. Mijn

vriendin ging twee keer

je wilt, maar niet
optreden, omdat je zo veel kon optreden als

als drie keer. We dansten Bruk Off en Nana

Mijn vriendin wist niet hoe het moest, dus ze

zo veel

ging ook met Karo dansen.

ging mij nadoen. We hadden

lfde kleren aan, dat was
dezelfde kleren aan. Veel kinderen hadden deze
wit shirt. Mijn moeder en
grappig. We droegen een kort broekje en een
n voor ons te kopen.
haar moeder gingen samen shoppen om klere
Ik had nep haar en zij ook.

De versiering was mooi. Groep 3 tot en met

groep 8 maakten bloemen bij Suze,

pig. Hij zei: ʻhanden omhoog mensen!ʼ

leuk en grap
onze knutseljuffrouw. We hadden een dj, hij was

Dat was het pleinfeest.

