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Colofon
Aan dit nummer hebben mee- 
gewerkt (in alfabetische volgorde):
André de Baerdemaeker, Basisschool 
De Klaver Heijplaat, Edu Callicher 

(fotografie), Louike Duran, Jessica van den Eshof 
(Woonbron), Paul Hendriks (vormgeving), Hanna 
de Groot (VODG), Gianni van der Hurk, Pascale 
van Knippenberg (DCMR), Ria van der Linde 
(gemeente Rotterdam), Jonathan Lucas (N+P),  
Diana Pennink, Bram Voncken (HbR) en  
Amna Zulum (gemeente Rotterdam). 

Redactie
Chantal Diepenheim, Hélène Fokker en  
Lysandra Thomas

Contact
heijplaatpost@gmail.com

Foto omslag
Volkstuinvereniging Heijplaat

Vormgeving
vanPOOK 
 
Deze uitgave is, naast alle vrijwilligers, 
mogelijk gemaakt door stichting WIJPLAAT en 
onderstaande subsidiegevers en sponsors.

Verantwoording
Voor 2023 hebben wij de volgende uitgaven 
begroot: redactie (7%), gastredacteuren (9%), 
fotografie (7%), opmaak (18%), drukwerk (54%) 
en distributie- en administratiekosten (5%).

Gelukkig breekt de lente weer aan. Akeleitjes, sneeuwklokjes en 

krokussen steken de kop weer op. De dagen worden langer, het 

weer milder. De centrale verwarming hoeft wat minder hard te 

werken, de houtkachel minder bijgestookt en de energierekening 

gaat gelukkig weer omlaag. We voelen het allemaal in onze 

portemonnee. De oplettende lezer heeft misschien zelfs gemerkt 

dat de laatste HP-wintereditie iets dunner was dan normaal: ook 

drukkosten zijn omhoog gegaan.

 

We leven in roerige tijden. Waar wij ons zorgen maken over het 

betalen van onze rekeningen, zijn vele Oekraïners, en sinds kort  

ook tientallen miljoenen 

Turken en Syriërs ontheemd. 

Laten we onze zegeningen 

tellen en dankbaar zijn voor 

wat we hebben.

 

Hoe staat het met Heijplaat 

Post? We gaan alweer het 

zesde jaar in! Hoogste tijd 

om eens stil te staan bij ‘The 

making of …’. Deels om de pret te delen die we met elkaar 

hebben om deze wijkglossy te mogen maken, deels om jullie lezers 

mee te nemen wat er allemaal bij komt kijken en, niet onbelangrijk,

om jullie te verleiden om onze redactie te versterken.

 

Onze grafisch vormgever van het eerste uur Paul Hendriks heeft 

namelijk besloten om een nieuwe carrière te starten. Ook Chantal 

Diepenheim, eveneens (bijna) vanaf het begin betrokken als 

redactielid en later ook als penningmeester, vindt het na zes jaar 

tijd om ruimte te maken voor nieuwe ideeën. We vertrouwen erop 

om gedurende dit jaar nieuwe professionals (grafisch vormgeving) 

en vrijwilligers (redactieleden, gastredacteuren) in te kunnen 

werken. Want zonder een sterke basis is er geen wijkglossy!  

Dus… wie durft?

 

Voor nu: geniet van deze uitgave met, naar we hopen,  

voor ieder wat wils.

Veel leesplezier!

Roerige tijden

voorwoord



NIEUWS & AGENDA

© 2023. 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.

Havenbedrijf Rotterdam (HbR) bouwt met steun  
van de gemeente Rotterdam een nieuw club-
gebouw voor de Volkstuinvereniging Heijplaat.  
 
Omdat de volkstuin vlakbij enkele haventerminals ligt, wil de 

Veiligheidsregio Rotterdam dat het clubgebouw ook gebruikt 

kan worden om te schuilen bij een calamiteit. Het nieuwe 

gebouw is ontworpen met de leden van de Volkstuinvereniging 

en van alle gemakken voorzien. In januari 2023 is het bestaande 

verenigingsgebouw gesloopt en heeft een bodemonderzoek 

plaatsgevonden. Dat is vaste prik in de haven als er een gebouw 

wordt gesloopt of nieuw wordt gebouwd.

Na het bodemonderzoek kon aannemer Strandbaak starten  

met de bouw. Het gebouw is hopelijk voor 1 april 2023 klaar.  

Dus net voor het nieuwe groeiseizoen. Voor vragen kunt u  

contact opnemen met gebiedsmanager HbR Bram Voncken, 

emailadres BJW.Voncken@portofrotterdam.com.

Bewoners-
initiatief 
Iedereen kan subsidie  

voor een bewoners-

initiatief aanvragen. De regels in 2023  

zijn iets gewijzigd:

1. Er wordt niet meer gestemd op  

grote bewonersinitiatieven. 

2. U kunt het hele jaar door uw bewoners-

initiatief indienen, zowel groot als klein.

3. Voor initiatieven tot en met €2.500  

hoort u binnen enkele weken van  

de wijkmanager of u subsidie krijgt.

4. Voor bedragen tussen €2.500 en €20.000 

kan het iets langer duren, omdat de wijk- 

raad meekijkt en de wijkmanager adviseert.  

U krijgt uiterlijk binnen 8 weken bericht of 

uw bewonersinitiatief is goedgekeurd. 

Voor vragen neem contact op met 

Opzoomer Mee via (010) 2131055 of mail 

naar bewonersidee@opzoomermee.nl.

Gitaar- en pianolessen
Wil jij gitaar of piano leren spelen? 

Ik ben Simone, ik geef piano- en gitaar- 

les op Heijplaat. Voor meer informatie  

kunt u bellen naar 06-84346614.

Nieuw clubgebouw 
met schuilkelder
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 ‘Een dag niet 
gelachen is een  
  dag niet geleefd’

Misschien wel één van de bekendste oud-
bewoners van Heijplaat: Ria Corveleijn. 
Mocht u haar nog niet kennen, dan zult u 
haar vast nog wel tegenkomen. 

70 jaar geleden is ze hier geboren. En op een uitstapje naar 

Delft en België na, altijd op Heijplaat gebleven. Ze houdt van 

de waterkant, het strandje en de RDM, Heijplaat is echt haar 

thuis. Op wel 6 verschillende plekken in het dorp heeft ze 

gewoond, dus ze kent het dorp dan ook door en door.

Als klein meisje ging ze niet hier naar de basisschool, maar  

in de wijk Charlois. Daar was een katholieke basisschool  

waar ze les kreeg van nonnen. De jongensschool zat ernaast. 

Er werd daar natuurlijk stiekem veel naar elkaar gegluurd 

door de schutting.

Mevrouw Corveleijn komt uit een groot gezin:  

4 zussen en 4 broers. Helaas zijn haar zussen  

en 1 broer overleden. Haar broers wonen al lang 

niet op Heijplaat. Ook haar kinderen wonen niet 

meer op het dorp, maar ze hebben gelukkig nog  

regelmatig goed contact.

 

Mevrouw Corveleijn is een absolute bezige 

bij. Ze doet veel voor de huiskamer 2.0. Van 

maandag tot en met vrijdag is ze bezig met: 

boodschappen halen, de wandelclub, koken, 

gymen, koffie ochtend schilderen en knutselen 

voor de kleintjes.

En alsof dat nog niet genoeg is. Ze gaat met  

enige regelmaat vuilprikken in de wijk. Alle 

rommel op straat vond ze zo vervelend dat  

ze samen met een vriend besloot om daar wat 

aan te doen. Ze haalt per priksessie meestal  

zo’n 2 vuilniszakken vol op met rommel van de 

straat. Bij zo’n energieke dame past dan ook  

een positieve lijfspreuk: ‘Een dag niet gelachen  

is een dag niet geleefd.’
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Wil jij ook in  
Oud & Nieuw?  

Stuur een 
mailtje naar 
de redactie!

& NIEUW

Moeder Muriël Barron (40) en dochter Fariël 
(17) verhuisden in 2019 vanuit Suriname naar 
Rotterdam Noord. Vervolgens verhuisden zij naar  

Den Haag. Muriël wilde heel graag terug naar Rotterdam 

waar haar familie woont. Ze reageerde trouw op de Woonnet 

Rijnmond website op woningen. Iedere dag was zij bezig. 

Plotseling zag zij een woning op Heijplaat. Zij was nummer 3.  

Nummer 1 kwam niet opdagen. Zij schoof naar nummer 2. 

De persoon voor haar kreeg het niet. Gelukkig woont de neef 

van Muriël ook op Heijplaat. Hij werd haar rechter- en haar 

linkerhand tijdens het verhuizen. Het was heel spannend.  

Op de verhuisdag zou het gaan stormen. Op het nippertje  

was alles binnen. Februari 2022 werden Muriël en Fariël  

inwoners van Heijplaat. 

Fariël studeert op de MBO Travel en Hospitality bij ROC 

Mondriaan. Naast haar studie werkt ze als caissière bij Dirk. 

Fariël stylt ook haren van vriendinnen. In haar vrije tijd gaat ze 

graag bij familie op bezoek. Muriël werkt als docent Rekenen 

 ‘Zo leer je 
de buren kennen’

op ROC Mondriaan en zij is gestart met een 

masterstudie Leren en Innoveren. Op werk 

maakt zij deel uit van een team dat onderwijs-

oplossingen bedenkt. Muriël heeft een passie  

voor koken. Haar omgeving bestelt eten bij  

haar voor feesten. Muriël deelt haar Surinaamse 

kookkunsten op TikTok en Instagram onder 

‘HomeTown SoulFood’. Naast koken gooit zij  

elke week haar heupen los bij Dance Fit Brasil  

via dansschool Footstepz. 

Familie Barron is zeer tevreden hier op Heijplaat. 

Het dorpsfeest op het Rondoplein vond zij erg 

gezellig, ‘Zo leer je de buren kennen.’ Muriël zit 

graag op het stenen bankje langs het water. 

Zij houdt van het water en vind het fijn om te 

wandelen richting het strandje. Heijplaat is rustig. 

Muriël zal andere nieuwe bewoners eigen ver-

voer adviseren. Om op Heijplaat te wonen heb 

je wel een brommer of auto nodig. Want na een 

avond stappen in het weekend blijf je precies op 

het Zuidplein staan. Verder zou het fijn zijn als 

er sneller vervoer over het water zou gaan. Haar 

levensmotto is: ‘Geef niet op, de aanhouder wint!’.
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puzzel

Puzzel! De antwoorden vind je op pagina 23.

Voor de nieuwbouw op Heijplaat is een aantal 

gevelstenen ontworpen, geïnspireerd op oude  

logo’s van de RDM. 

1. Waar kan je de gevelsteen vinden, gebaseerd  

op het ontwerp hiernaast?

2. Wat betekenen de letters HVG?

3. Hoeveel soortgelijke gevelstenen zijn er  

te vinden en waar?

4. Wie heeft de gevelstenen ontworpen?

5. In opdracht van wie hebben ze dit gedaan?



Metaal 
Transport BV
‘Als goede buur van de bewoners van Heijplaat willen wij  
jullie graag op de hoogte stellen van de nieuwbouw van ons 
bedrijf op Pier 5 aan de Droogdokweg.’ Zo begon Jan Vink, 
controller, zijn keurige e-mail aan Heijplaat Post. De e-mail 
was goed getimed: twee dagen voor de redactie de laatste 
hand aan de lente-uitgave zou leggen.

Metaal Transport BV is gespecialiseerd in de opslag en handling van 

metaal. Willem Jan de Geus is er directeur. Zijn vader heeft het bedrijf 

in 1964 opgericht. Inmiddels werken in het bedrijf 40 vaste werknemers, 

een tiental leerlingen en een aantal uitzendkrachten.

“Op dit moment werken wij op drie locaties: Heijplaatweg (waar ook 

het hoofdkantoor staat), Waalhaven NZ (deze locatie gaan we eind 

dit jaar sluiten als de nieuwe loods klaar is) en de Dolfijnweg op de 

Maasvlakte.”

Aan de Droogdokweg komt een nieuwe loods van 25.000 m² met een 

kantoor. Op de schetsen linksboven is te zien hoe dit eruit gaat zien. 

Inmiddels zijn de bouwwerkzaamheden voor de loods begonnen met 

het grondwerk. In de week van 13 maart begint de aannemer met de 

fundering. Hiervoor worden palen gebruikt die schroevend de grond  

in gaan. Dit gebeurt vrijwel trillingsvrij. 

Mochten bewoners vragen hebben, dan kunnen jullie mailen naar 

info@metaaltransport.nl.

Over Metaal Transport BV

Opslag

We hebben op dit moment 36.000 m² 

overdekte opslag en 40.000 m² opslag 

buiten. In onze magazijnen kunnen we 

diverse metalen strippen, stuwen, snijden, 

(her)pakken en palletiseren. We hebben 

weegschalen geschikt voor 6 ton en een 

weegbrug geschikt voor 100 ton.

Transport

We regelen transport van Rotterdam 

naar alle bestemmingen in Europa met 

vrachtauto’s, binnenvaartschepen, trein-

wagons en containers. Buiten Europa 

regelen we transport per container.

Containers & Zeevracht

We stuwen en strippen containers in 

de Rotterdamse haven. We ontvangen 

goederen voor onze klanten en transpor-

teren die naar iedere bestemming over  

de hele wereld.

Douane

We zorgen voor de juiste douane-afhande-

ling conform alle regels en voorschriften.

Havendiensten

We treden op als agent voor de volledige 

afhandeling van zeeschepen.
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Wat wordt uw volgende woning?  
We merken dat bewoners hier pas over nadenken  

op het moment dat ze al toe zijn aan een toe-

komstbestendige woning. Woonbron adverteert 

haar woningen op www.woonnetrijnmond.nl. 

Hoe langer u staat ingeschreven hoe meer u kans 

maakt op een woning. Daarom adviseren we u om 

u nu al in te schrijven als woningzoekende, ook als 

u pas over een aantal jaar wil verhuizen.

 

Hulp bij het aanmaken van een  
account op WoonnetRijnmond
We merken dat het aanmaken van een account op 

WoonnetRijnmond voor de oudere bewoners lastig 

kan zijn. Als u dit lastig vindt, dan kan Woonbron u 

helpen. Kom naar het spreekuur op dinsdagochtend 

tussen 09:00 en 10:00 uur aan de Streefkerkstraat 16 in 

Heijplaat. Samen met u kunnen wij een account voor u 

aanmaken. Voor het aanmaken van een account is het 

wel belangrijk dat u een emailadres heeft. Ook moet u 

uw bankpas en meest recente inkomensverklaring van 

de belastingdienst meenemen. Door deze hulp te bieden 

aan de oudere bewoners van Heijplaat hopen wij dat 

er meer doorstroming naar een gelijkvloerse woning op 

Heijplaat mogelijk is. Daarbij adverteren wij nog steeds 

één op de vier woningen met voorrang voor Heijplaters.

Woonbron door Jessica van den Eshof, sociaal beheerder bij Woonbron

woonbron



Start bouw
 Heysekade

De woningen worden volledig nul-op-de-meter uitgevoerd. Dat betekent 

dat deze woningen net zoveel energie opwekken als dat ze verbruiken en 

dat levert veel voordelen op! Je bespaart dus veel op je energierekening 

en daarnaast kun je met deze energiezuinige woning, bij verschillende 

banken, in aanmerking komen voor een extra hypotheek tot wel €15.000,-. 

Duurzaamheid loont dus, want niet alleen de woningen zijn hiermee op  

de toekomst voorbereid, maar ook jij!

Tussen 2017 en 2023  

worden in meerdere  

fasen nieuwbouw-

woningen gerealiseerd 

op Heijplaat. Samen  

vormen zij het nieuwe  

dorp. Vanuit het pro-

ject ‘Het Verborgen 

Geheim’ zijn al meerdere fasen opgeleverd. Het typische havenkarakter 

van Heijplaat zie je terug in de openheid van de omgeving, de grote 

maat, architectuur en robuustheid. De wijk is ruim opgezet met veel 

groenvoorzieningen, heel veel ruimte voor kinderen om te spelen en 

natuurlijk voldoende parkeergelegenheid. Een heuse parel op Heijplaat! 

Waar je van harte welkom bent om dit zelf te ervaren!

Wonen op de Heysekade betekent wonen in een 

dorpse setting, waar je tegelijkertijd bent voorzien 

van alle gemakken die de stad te bieden heeft. 

Voor meer informatie, neem contact op met Ooms 

Markelaars, Maaskade 113, 3071 NJ Rotterdam.  

Bel 010-4248888 of mail rotterdam@ooms.com.

De bouw van de 6 woningen en 
2 appartementen in het project 
Heysekade op Heijplaat is van start 
gegaan! Je hebt nog een mogelijkheid 
op een ruime eengezinswoning in 
dit plan. Ben jij op zoek naar een 
nieuwe, energiezuinige en duurzame 
woning, in een dorpsachtige setting, 
maar tevens in het midden van de 
havens en op korte afstand van het 
Rotterdamse centrum? Dan is dit het 
moment! Het project Heysekade biedt 
jou een stijlvolle, robuuste en moderne 
woonruimte aan de kade op Heijplaat.

De laatste beschikbare tussenwoningen hebben 

een zeer efficiënte indeling vanwege het platte 

dak en een woonoppervlakte van 133 m2.  

De woningen hebben een ruime benedenverdie-

ping en beschikken over een grote woonkamer 

met een open leefkeuken. Via de schuifdeuren 

kom je in de op het zuiden georiënteerde royale 

stadstuin. De tuin is voorzien van een houten 

losstaande berging. Op de eerste verdieping zijn 

3 slaapkamers en een badkamer. De tweede 

verdieping bestaat uit een grote open ruimte, 

welke optioneel ingericht kan worden als bij-

voorbeeld een kantoor of extra slaapkamer. 

De verwachting is dat de woningen eind 2023 

zullen worden opgeleverd. De tussenwoningen 

hebben een koopsom van € 455.000,- v.o.n.

- advertorial -
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Heijplaat
Wijknetwerker Amna Zulum is het gezicht van de 

gemeente (naast Pernis) voor Heijplaat. Als ambtenaar 

heeft ze contact met bewoners en ondernemers uit 

het dorp. “Om te horen wat er allemaal speelt, ga ik 

onder andere naar bijeenkomsten en activiteiten in 

het dorp”, vertelt Amna. “Maar ik laat me ook graag 

uitnodigen voor een nadere kennismaking.”

 

Amna is er voor iedereen in de wijk. “Mensen weten 

niet altijd bij wie ze moeten zijn als ze een vraag 

hebben. Daar help ik dan graag bij. Heb ik niet gelijk 

een antwoord dan zoek ik het uit en kom ik erop 

terug.”

Participatie
De gemeente betrekt bewoners, ondernemers en 

de wijkraad bij de plannen voor Heijplaat. Bij die 

participatie denkt en helpt Amna mee. “We kijken  

hoe we iedereen bij de plannen kunnen betrekken. 

Ook ben ik aanwezig bij bijeenkomsten waar de 

plannen worden gepresenteerd.”

Actueel is het wijkakkoord Heijplaat. Amna: “In het 

wijkakkoord komt te staan wat nodig is om Heijplaat 

vitaal en leefbaar te houden.” Het wijkakkoord maakt 

de wijkraad samen met bewoners, verenigingen, 

ondernemers en gemeenteambtenaren. 

Met elkaar
De wijknetwerker doet het niet alleen. Ze werkt 

in een gebiedsteam, met een wijkmanager en 

gebiedsondersteuners. Amna: “Als gebiedsteam 

werken we nauw samen met andere afdelingen 

binnen de gemeente, zoals Stadsbeheer en 

Stadsontwikkeling. Maar ook met de wijkraad.  

We doen het met elkaar.”

Bewonersinitiatief
Stel, u wilt een activiteit voor jong en oud organiseren 

op Heijplaat. Dan kan Amna u uitleggen hoe u een 

bewonersinitiatief kunt indienen. “Niet elk idee van 

bewoners kan uitgevoerd of met geld ondersteund 

worden”, zegt Amna. “Natuurlijk is dat niet leuk.  

Maar, ik zal altijd uitleggen waarom iets niet kan.  

Ook probeer ik de initiatiefnemer door te verwijzen 

naar een andere instantie.”

Vragen?
Heeft u een vraag voor wijknetwerker Amna Zulum? 

Wilt u kennismaking met haar of heeft u een  

leuk idee? Bel of mail naar 06 129 878 92, 

a.zulumavdic@rotterdam.nl.

Even voorstellen:     
 Amna Zulum
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door Pascale van Knippenberg, DCMR

Provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam  

en DCMR Milieudienst Rijnmond werken ook  

in 2023 verder om de vliegenoverlast op Heijplaat 

tot een acceptabel niveau te brengen. Daarom 

worden er opnieuw monitoringsonderzoeken 

uitgevoerd door het Kennis- en Adviescentrum 

Dierplagen (KAD). 

Het KAD zal in 2023 in juni, juli en augustus 

monitoren op Heijplaat en in één referentiewijk.  

In deze drie maanden zijn, bij de monitoring van  

de afgelopen drie jaar, de hoogste aantallen 

vliegen aangetroffen. Het monitoringssysteem  

in beide wijken bestaat uit evenveel vallen in  

een even groot gebied, om zo een realistische  

en accurate vergelijking te kunnen maken.  

Op Heijplaat worden 12 vallen geplaatst in een 

straal rondom het bedrijf N+P. In Rotterdam-Zuid 

worden ook 12 vallen geplaatst in een gebied met 

vergelijkbare bebouwing. 

Ook heeft DCMR N+P verzocht een vliegenbeheers-  

en bestrijdingsplan in te dienen. De milieudienst 

zal dit plan beoordelen. 

Verder is N+P in hoger beroep gegaan tegen de  

uitspraak van de rechter over de gewijzigde 

vergunning van het bedrijf. Wanneer de uitspraak 

in dit hoger beroep is, is nog niet bekend.

In de vorige uitgave van Heijplaat Post wordt in het artikel 

‘Update gemeente Rotterdam’ gesteld dat de aansluiting  

van de Heysedijk op de Eemhavenweg doorgaat als 

onderdeel van het Inrichtingsplan. 

Op basis van intensief contact met de Wijkraad en overleg 

met Ria van der Linde van de gemeente Rotterdam is deze 

stelling mijns inziens ongegrond. Op dit moment is het een 

voorgenomen plan waarin het Definitieve ontwerp nog 

ontbreekt, samen met de financiële dekking. Ondertussen 

lopen verschillende initiatieven rondom het Inrichtingsplan. 

Denk hierbij aan een alternatief voorstel welke is ingediend 

bij de gemeente Rotterdam en meer passend zou zijn. Ook 

is er een WOO (Wet Openbare Overheid) verzoek ingediend, 

met als doel inzicht te krijgen in de technische aspecten en 

procedures in het gehele plan.

 

Ik reken er dan ook op het waarmaken van de belofte door  

de gemeente Rotterdam om te luisteren naar haar bewoners!

Dominique Brasker

Reactie van projectmanager Ria van der Linde:

 De heer Brasker heeft gelijk dat de tekst over de doortrekking 

van de Heysedijk naar de Eemhavenweg te voorbarig was. 

Op dit moment is het een voornemen van de gemeente, 

de bedoeling is dat dit wordt opgenomen in het Definitieve 

Ontwerp van het Inrichtingsplan. De doortrekking is wat ons 

betreft nodig om ervoor te zorgen het oude dorp goed wordt 

ontsloten voor bestemmingsverkeer als de middenas van  

het dorp in de nieuwe inrichting autoluw wordt. We weten  

dat niet alle bewoners blij zijn met deze doortrekking.  

We wegen de belangen van individuele bewoners af tegen 

het bredere belang van het dorp. Als er een besluit genomen 

is, gaan we met bewoners in gesprek om dit zo goed mogelijk 

te in te passen.

- ingezonden brief + reactie -

Reactie artikel 
‘Update gemeente 
Rotterdam’  
uit jaargang 5, 
uitgave 4

Aanpak 
vliegen-
overlast 
Heijplaat 
in 2023
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Steve Ekel heeft helaas zijn lidmaatschap van  

de Wijkraad Heijplaat opgezegd. De Wijkraad  

zal zijn kennis en persoonlijkheid enorm missen, 

maar wensen hem veel succes. 

Er zijn ontwikkelingen omtrent de bewoners-

initiatieven. Tot april 2023 is er een tijdelijk proces 

voor de bewonersinitiatieven tussen 2.500 en 

20.000 euro. Er wordt niet als voorheen gestemd. 

De wijknetwerker ontvangt het initiatief en doet  

een eerste beoordeling, en legt het ter advisering  

via de wijkmanager voor aan de Wijkraad.  

De Wijkraad toetst aan de kader van het wijk-

akkoord en geeft advies aan de wijkmanager.  

Indien het advies van de Wijkraad en wijkmana- 

ger overeenkomen, wordt het initiatief toegekend.  

Als het advies van de Wijkraad afwijkt van het  

besluit van de wijkmanager, beslist de rayon-

directeur van de gemeente Rotterdam.

De Wijkraad heeft een wijkakkoord 2023-2026 

voor Heijplaat opgesteld met daaruit voortkomend 

een jaaractieplan 2023. Dit jaaractieplan is een 

overzicht van de onderwerpen die de Wijkraad 

wil realiseren om ons woongenot op Heijplaat te 

vergroten. De Wijkraad heeft deze onderwerpen 

verdeeld onder vijf doelen. De doelen worden waar 

nodig onderverdeeld in subdoelen. Dit is omdat  

het aanpakken van meerdere onderwerpen bij  

kan dragen aan het bereiken van de doelen. 

Wijkraad
 Heijplaat

Doel 1  
Prettig en ongestoord wonen op Heijplaat (Harmonie  

op Heijplaat en omgeving + duurzame (huur)woningen)

1.1 Een balans tussen omgeving (haven) en woonkern   

 (o.a. Inrichtingsplan oude dorp + herontwikkeling  

 zuidpunt). Verantwoordelijke: accounthouder  

 Stadsontwikkeling (SO).

1.2 Voorkomen van overlast van ongedierte (vliegen  

 en muizen). Verantwoordelijke: wijkmanager

1.3 Huurwoningen van corporatie zijn duurzaam.  

 Verantwoordelijke: wijkmanager, Woonbron.

Doel 2  
Basisvoorzieningen op Heijplaat op orde 

2.1 De basisvoorzieningen dienen fysiek op orde te zijn.  

 Verantwoordelijke: accounthouder SO.

2.2 Meerjarig perspectief verenigingen is duidelijk en  

 de samenwerking met de verenigingen verbeteren.  

 Verantwoordelijke: accounthouder Maatschappelijke  

 Ontwikkeling (MO), wijkraad.

2.3 Stimuleren talenontwikkeling bij de jongeren +  

 prioritaire doelgroepen.  

 Verantwoordelijke: accounthouder MO, wijkraad.

Doel 3  
OV vervoer over water (inclusief fiets) Heijplaat –  

Centrum en visa versa

3.1. Voor het vervoer over water zullen kansen gezocht  

 moeten worden en wellicht kan Heijplaat als  

 pilotgebied naar voren worden geschoven.  

 Verantwoordelijke: accounthouder SO en Vervoer /  

 Mobiliteit.

Doel 4  

Bewoners stimuleren om bewonersinitiatieven  

te organiseren met grote diversiteit

4.1. Bewonersinitiatieven zichtbaar maken.  

 Verantwoordelijke: wijkmanager. 

Doel 5  

Zichtbaarheid Wijkraad /  

gemeente Rotterdam vergroten

5.1. Zichtbaarheid vergroten van de Wijkraad via  

 huis aan huis, meterkastkaart, Heijplaat Online,  

 Heijplaat Post en de nog te realiseren wijkhub.  

 Verantwoordelijke: wijkmanager + Wijkraad. 
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Uiteraard zal de Wijkraad werken aan deze doelen, maar 

er zijn ook wethouders, raadsleden en organisaties die 

verantwoordelijk zijn voor de verschillende onderwerpen. 

Vandaar dat er hierboven een aantal worden benoemd. 

U kunt het jaaractieplan / wijkakkoord inzien op rotterdam.nl. 

Het jaaractieplan is uitgebreid met meer toelichting dan  

u nu leest. Bij elk doel staat welke actie uitgevoerd moet  

worden om het doel te behalen en wat het gewenste resul-

taat is. Dit jaaractieplan wordt door het gemeentebestuur 

vastgesteld en door de gemeenteambtenaren uitgevoerd.  

Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering. De Wijk-

raad monitort gedurende het jaar of de resultaten worden 

behaald. 

16 januari j.l. is na een verzoek van aanwezigen, besloten 

om kopieën van de vergaderagenda voor het aanwezig 

publiek beschikbaar te maken. Kom naar onze openbare 

vergaderingen. Ervaar wat er besproken wordt. Wilt u een 

bericht sturen naar de Wijkraad? Stuur dan een email  

naar wijkraad@rotterdam.nl onder vermelding van  

Wijkraad Heijplaat.

De vergaderstukken van de Wijkraad zijn te vinden  

op wijkraad.rotterdam.nl. Hieronder ziet u de data  

van de komende openbare bijeenkomsten:

Datum: donderdag 23 maart 2023

Tijdstip: 19:30 -21:30

Locatie: Huiskamer 2.0 Heysekade 1, Heijplaat

Voorzitter: Jeffrey Kruis

Toelichting: Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk  

 22 maart 2022 12.00 uur per mail  

 doorgeven via r.kors@rotterdam.nl.

Datum: donderdag 20 april 2023 

Tijdstip: 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 april 2023 12.00 uur per mail doorgeven  

 via r.kors@rotterdam.nl.

Datum: donderdag 25 mei 2023 

Tijdstip: 19:30 – 21:30

Locatie: Huiskamer 2.0 Heysekade 1, Heijplaat

Voorzitter: Jeffrey Kruis

Toelichting:  Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk  

 24 mei 2023 12.00 uur per mail doorgeven  

 via r.kors@rotterdam.nl.
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'The making of' 
Heijplaat Post 

Het blijft altijd een 
gepuzzel om alle 

content op tijd binnen 
te krijgen. Formeel 
een maand voor 

uitgave, zodat we tijd 
hebben om correcties 
en aanvullingen aan 

te brengen en om  
het blad tijdig op  

te maken.

Naast ad hoc 
gastredacteuren, 

worden een aantal 
onderwerpen door 

een vaste crew 
ingevuld: Historie door 
Gianni van den Hurk, 
de Column door (dit 
jaar opnieuw) André 
de Baerdemaeker  

en de achterpagina 
door basisschool de 

Klaver-Heijplaat.

Heijplaat Post kan niet bestaan zonder haar 
subsidieverleners, sponsoren en advertentie-
inkomsten. Het onderhouden van ons relatie-

netwerk en jaarlijks veiligstellen van financiering  
is een belangrijke taak.

Beeldmateriaal bij ieder artikel krijgen we 
aangeleverd of maken we zelf. Alle oud- en nieuw-
bewoners worden door onze vaste huisfotograaf, 

Edu Calicher, professioneel vastgelegd.

Een leuk onderdeel is natuurlijk een inkijkje te krijgen  
bij bewoners of bedrijven, die we interviewen.

Zo’n twee weken 
nadat de laatste 

Heijplaat Post in de 
bus ligt, komt de 

redactie al samen 
om te brainstormen 
welke onderwerpen 

in de volgende 
uitgave komen. 

En verdelen we de 
taken: Wie schrijft 
welk artikel? Welke 
gastredacteuren 

vragen we om hulp?
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Het maken van de Heijplaat Post heeft nog aardig wat voeten in aarde. 
Kijk hieronder mee in het hele proces dat nodig voor het maken van één 
uitgave - en dat vier keer per jaar! Ondertussen zoekt de redactie ook 
een aantal nieuwe medewerkers, misschien wel iets voor jou?

Dus… wie vindt het belangrijk 
dat we blijven bestaan?  
En heeft creativiteit, 
organisatietalent, 
vindt het leuk om samen 
te werken en iets moois te 
bouwen? Meld je aan bij  
heijplaatpost@gmail.com!

We ontvangen af en toe mooie 
complimenten, zowel van 

instanties als van bewoners. Dat 
geeft ons natuurlijk extra energie!

Twee weken voor 
uitgave gaat de pdf 

met opmaak naar de 
drukker. Het is altijd 

feest wanneer de 
pallet met meer dan 

1000 exemplaren 
binnen is. 

Paul Hendriks maakt Heijplaat Post professioneel 
op. Wanneer hij het concept af heeft, sluit de 
redactie (virtueel of fysiek) aan en zetten we 

samen de puntjes op de ‘i’. Dit is altijd een prachtig 
moment waar alles samen komt!

Natuurlijk worden alle professionals (grafisch 
ontwerper, fotograaf) betaald. 

Hiernaast ontvangen alle (gast-) redacteuren 
een VVV-bon van euro 25. 

We streven ernaar om 
alle uitgaven rond de 

eerste van de maand te 
bezorgen: het kan twee 
dagen vroeger of later 
zijn. Wil Mangelsdorf is 
onze vaste bezorgster 

van het eerste uur. 
Ook zij kan versterking 
gebruiken! Dus, wie?

achter de schermen
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Stichting 
Lawine 

Kathie diStefano (links)
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vereniging

een drankje. Er was een afval-quiz voor families en een 

kinderprogramma in de buitenruimte met opruimacties,  

waar alle leeftijden aan mee deden. 

Geïnspireerd op ‘Heijplaat Groen’ ging Kettie toneelstukken 

schrijven waar de thema’s ‘afval’ en ‘recycling’ centraal 

staan. Het doel van deze stukken is om mensen bewust te 

maken hoe wij beter om kunnen gaan met ons milieu. Kettie 

richtte de ‘Heijplaat Groen’ toneelclub op. Ze werkte met 

jong en oud. Ze begon op basisschool de Klaver Heijplaat 

met haar toneellessen, later met 55+ers. Daarna ging zij 

van deur tot deur om te kijken of jongeren mee willen doen 

met een theaterproductie. Sommige lezers zullen zich nog 

Het Wijkjournaal en Het Afvaljournaal herinneren. Bewoners 

kwamen bij elkaar om te oefenen. Het was gezellig repeteren. 

Na een paar maanden was er een voorstelling in de Kolk. 

In het toneelstuk kwamen alle bekende onderwerpen en 

plaatsen langs. Zo waren er stukken genaamd ‘Romeo &  

Julia & de PET-fles’, ‘Heijplaat Energie Neutraal 2020’ en  

de ’De Koster Scène’. 

Stichting Lawine breidde zich uit naar andere basisscholen  

in Rotterdam Zuid. Dit was een groot succes. Zowel in de 

onder- als bovenbouw werd er theater gespeeld. Verder 

maakte Kettie lespakketten waar leerkrachten zelf mee  

aan de slag kunnen na de show van juf Kettie. Als een  

school enthousiast werd, maakten leerlingen zelf een  

Afval Journaal Show voor familie en schoolgenoten. 

De gemeente Rotterdam had de deelgemeentes opgehe-

ven, zo ook contactpersonen. Kettie moest voor steun verder 

zoeken. Ze presenteerde haar onderwijsplan voor basis-

scholen aan de gemeente Vlaardingen. Deze was enthou- 

siast en haar plan werd op de scholen uitgevoerd. Hierna  

ging zij in Maassluis aan de slag. 

Dit jaar is Kettie blij dat de gemeente Rotterdam haar 

programma’s opnieuw steunt. Kettie biedt met Stichting 

Lawine een milieubewustzijns-onderwijsprogramma aan  

voor basisscholen en middelbare scholen. Dus mocht je een 

school weten dat groen, kunst en cultuur wil combineren?  

Laat hen contact op nemen met Stichting Lawine:  

info@stichtinglawine.nl of bel 06 26768769. Of neem  

een kijkje op www.stichtinglawine.nl.

Stichting Lawine is in 1886 opgericht door  
Kathie diStefano & Aloysius van Saus.
 

Kettie is haar Nederlandse roepnaam, maar zij is Ameri-

kaanse. Tussen alle audities in Amerika door studeerde zij 

circuskunsten en speelde clownerie. Ooit wilde zij als actrice 

doorbreken in Broadway. Bij nader inzien was het toch niet 

het leven wat zij wilde: er was een keiharde competitie. 

Kettie is afgestudeerd in theater en dans op de hogeschool. 

Na haar studie ging zij naar New York om op een Russische 

circusschool haar clown-studie voort te zetten. Een studie-

genoot vroeg haar om naar Europa mee te reizen om deel te 

nemen aan een internationaal straattheaterproject. “Ja!”, was 

haar antwoord. Tijdens deze toer, waar zij als clown speelde, 

ontmoette zij haar huidige nederlandse man, Aloysius. Zij 

werden verliefd en besloten om samen door het leven te gaan. 

Dit avontuur begon op het Quarantaineterrein in 1982. 

Daarna ging Kettie leerde Nederlands, begon voorstellingen 

te geven en tussen de bedrijven door gaf zij les in theater. 

Kettie beheerste de Nederlandse taal nog onvoldoende.  

Ze koos ervoor om als clown aan het werk te gaan. Zo stond 

ze toch op de bühne. Als ze sprak, vonden mensen het niet 

raar dat een clown anders praat. 

Wonend op het Quarantaineterrein zag zij, samen met 

Aloysius, dat er iedere keer zwerfafval op het strand  

belandde. Het kwam niet alleen vanuit het water, maar  

ook van bezoekers. Samen met familie en vrienden gingen  

zij afval prikken. Ze plaatsten een reeks klikobakken op  

het strand, zodat de bezoekers het vuil konden weggooien. 

Helaas was dit niet genoeg. Toen besloten zij om er een 

project van te maken en mensen aan te spreken over hun 

afvalgedrag. Zij ruimden structureel op. En bleven en nog 

meer mensen uitnodigen om mee te doen. Hieruit ontstond 

‘Heijplaat Groen’. 

Dit initiatief zorgde dat Kettie in 2011 van de voorzitter van 

het Wereld Natuur Fonds en de burgemeester van Rotter-

dam een oorkonde kreeg. Op die dag kregen meer dan tien 

bewoners van Heijplaat een oorkonde en omdat er ‘nul-op-

de-meter’ nieuwbouw kwam, werd Heijplaat in z’n geheel in 

het zonnetje gezet. Het Wereld Natuur Fonds bestond toen 

50 jaar. Dit evenement werd groots gevierd in het Seamen’s 

Centre. Bezoekers werden getrakteerd op een hapje en 
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Voor iemand die een passie voor geschiedenis heeft 
en van wandelen houdt, is Heijplaat een fantas- 
tische plek. Op mijn dagelijkse wandelingen sla ik 
meestal rechtsaf, het ‘oude dorp’ in. Maar soms ook 
ga ik naar links, naar het quarantaineterrein. Daar 
moet ik altijd weer even denken aan Fred Zeller.

Fred Zeller was een Duitse joodse jongen van 15 jaar, die met 

kerstmis 1938, vlak na de Kristall-nacht, alleen naar Nederland 

vluchtte. Zijn ouders durfden de vlucht niet aan en kwamen  

later om in een nazi-kamp. Zeller kwam via Nijmegen en  

De Steeg naar Rotterdam, waar hij werd ondergebracht op 

het quarantaineterrein. (‘Twaalf grote stenen barakken langs 

de oever van de Maas, omzoomd door een eindeloze hoge 

omheining van gaas en prikkeldraad’). Eén van die twaalf  

stenen barakken was het Ketelhuis. Zeller sloot vriendschap  

met de stokers die daar werkten, jonge Piet en oude Piet,  

van wie hij wat Nederlands leerde. Hij slaagde er ook nog in  

om zijn zusje Lillian te laten overkomen. In april 1939 reisde  

hij door naar Engeland en hij emigreerde in 1957 naar de 

Verenigde Staten, waar hij een bekend beeldhouwer en  

schrijver werd.

In 1989 beschreef Zeller zijn herinneringen in het boek ‘vergane 

jeugd’. Opvallend is dat in dat boek alle Nederlanders, van gast- 

gezin tot kampdirecteur, de jonge vluchteling vriendelijk bejegenen. 

Ik vraag me, wandelend over het quarantaineterrein, één ding af: 

hoe zullen hedendaagse jonge asielzoekers over vijftig jaar hun 

opvangland beschrijven? 

Een minderjarige
asielzoeker 
in 1938

Fred Zeller, 1939 

Lillian Zeller, 1939 

door Gianni van den Hurk (giannivandenhurk@gmail.com)
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Bouw van het SS Rotterdam

door Gianni van den Hurk (giannivandenhurk@gmail.com)

Aafke 
blikt terug



Aafke en Wim op de kleuterschool'Het witte huis' aan de Courzandseweg 72

Het SS Rotterdam is, naast de Erasmusbrug, het 
nieuwe Centraal Station en de Laurenskerk, een 
prachtig icoon van de stad. Sinds het begin van  
deze eeuw ligt het voormalige vlaggenschip van  
de Holland-Amerika Lijn (H.A.L.) op Katendrecht,  
heel symbolisch op korte afstand van het voor- 
malige kantoor van de H.A.L, nu Hotel New York. 

Het SS Rotterdam is het grootste passagiersschip dat 

ooit in Nederland is gebouwd, en volgens velen één  

van de mooiste. En zonder iets af te willen doen aan  

de betekenis van het schip voor de andere Rotter-

dammers: het SS Rotterdam is gebouwd bij de RDM,  

op de Rotterdamse Heijplaat, onder regie van RDM-er 

en Heijplater Ir. H.W. (Wim) Stapel. Het SS Rotterdam  

en de Heijplaat hebben dus een bijzondere band.  

Het gezin Stapel woonde ‘in het witte huis’ op de kop  

van de Courzandseweg, nr. 72. Een dochter van hem  

en Aafke Stapel sr., Aafke van der Sluijs-Stapel, was 

onlangs terug op de Heijplaat, bekeek het dorp van  

haar jeugd, en vertelde ons erover. 

Aafke werd geboren in 1956, ‘hetzelfde jaar dat de  

kiel voor het SS Rotterdam werd gelegd,’ op de 

Courzandseweg 52. Dat is een mooi en riant huis dat 

samen met het buurhuis een karakteristieke twee onder 

een kap woning vormt. Later verhuisde het gezin Stapel 

naar Courzandseweg 72, het huis dat oorspronkelijk 

gebouwd werd voor Ir. Kornelis van der Pols, de RDM-

directeur die vanaf de jaren vijftig gezichtsbepalend 

was voor de RDM. Van der Pols was tevens voorzitter van 

werkgeversvereniging ‘Metaalbond’, en van de VVD. Om 

maar enkele van zijn vele nevenfuncties te benoemen.

Aafke vertelt geestdriftig over haar jeugd in de jaren 

zestig op de Heijplaat. Zo vertelt ze enthousiast over het 

gezamenlijke buiten spelen van de kinderen uit de buurt 

op het grasveld tegenover nr. 52. ‘Zelf speelde ik graag 

in de speeltuin bij de Corydastraat.’ Ze herinnert zich 

de bijeenkomsten en optochten met Koninginnedag. 

‘Met de lampionnen achter de Dockyard aan, iedereen 

deed mee.’ Aafke ging in het dorp naar de (inmiddels 

gesloopte) bewaarschool, waar de juffrouwen Scholten 

en Hendriks toezicht hielden. Aafke herinnert zich dat  

één van de juffen zich tegenover haar broer een minder  

gepaste opmerking veroorloofde over het ruime kinder-

tal van het gezin Stapel, waardoor Wim Stapel zich 

gedrongen voelde haar een reprimande te geven. 
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Eveneens bezocht zij de zondagschool in de Julianakerk. 

Na de kleuterschool stuurden haar ouders haar naar een 

lagere school buiten het dorp.

In de herinnering van Aafke had haar moeder moderne, 

vrije opvattingen en maalde zij niet om standsverschillen. 

Waren die er ook niet op de Heijplaat? Onder kinderen 

niet, meent Aafke. ‘Er was wel enige hiërarchie, maar we 

speelden met elkaar.’

Vader Wim was volgens haar streng voor zichzelf en 

voor anderen, met een stevige arbeidsmoraal. Stapels 

biograaf onderstreept deze observatie: ‘hij was veel-

eisend, niet makkelijk, recht door zee.’ Maar ook: ‘gaf 

vertrouwen, stimuleerde de mensen om zich heen om 

zich te verbeteren.’ Stapel was in Aafkes herinnering 

voorstander van het bouwen van mooie, ambachtelijke 

schepen, niet van grote tankers. ‘Dat kunnen we toch 

nooit van de Japanners winnen.’ En ook daarin geeft 

Stapels biograaf haar gelijk: ‘een grondige analyse (…) 

leidde tot de beslissing: de RDM bouwt geen VLCC’s’. 

(Een VLCC is een Very Large Crude Carrier, oftewel zeer 

grote tanker voor ruwe olie). Stapel was geen vriend van 

Cornelis Verolme en geen voorstander van de fusie tot 

Rijn-Schelde-Verolme (RSV). Zijn hart lag bij de RDM. 

Na de fusie tot RSV werd hij directeur van Verolme 

IJsselmonde. ‘Hij was liever directeur van de RDM 

geworden’, aldus Aafke. 

Ir. H.W. Stapel
Wim Stapel groeide in het begin  

van de vorige eeuw op in Spaarn-

dam. Hij behaalde het HBS-B, en  

het HTS-scheepsbouw diploma,  

en vervolgens de ingenieurstitel aan 

de Technische universiteit in Delft. 

Na enkele jaren gewerkt te hebben 

voor de Koninklijke Pakketvaart-

Maatschappij (KPM) maakte hij in 

1952 de overstap naar de RDM.  

Na de regie gevoerd te hebben over 

de bouw van enkele tankers, werd 

Wim Stapel de bouwmeester van  

het SS Rotterdam, ‘bouwnummer 

300’. De prachtige vormgeving 

van het schip, waaronder de twee 

bijzondere schoorstenen op de 

achterzijde, getuigen van zijn 

bijzondere vakmanschap.

Aafke van der Sluijs-Stapel met haar man SimonAafke sr. en Wim Stapel sr.
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Hieronder enkele handige gegevens.  
Heeft u opmerkingen of aanvullin-
gen? Mail dan a.u.b. de redactie: 
heijplaatpost@gmail.com

Alarmnummer 
Tel. 112

Gemeente Rotterdam
Tel. 14 010

Politie 
Tel. 0900 – 8844

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

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

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

Dierenambulance 
Tel. 010 - 415 56 66

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

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

Reistijden Openbaar Vervoer
Tel. 9292
www.9292.nl

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

Yoga Heijplaat
(iedere dinsdag om 17:30 en 19:00 
uur in de gymzaal van de Klaver)
Tel. 06 - 184 254 73
pascale@bewustzen.nl
www.bewustzen.nl

Beautysalon Skinfood
Vestastraat 33
3089 RL Rotterdam
Tel 06 - 24 29 45 09
www.beautysalonskinfood.nl

adressen

door Diana Pennink - Op Heijplaat gebeurt meer dan op het eerste 

gezicht lijkt. De straten zijn leeg, hier en daar staat een auto 

geparkeerd. Het is koud. Waar zouden alle mensen zijn? Gelukkig  

word ik warm onthaald door Francisca Henneman. De koffie en een 

schaaltje met lekkers staan al voor me klaar. Meteen bij binnenkomst  

in haar werkruimte wordt duidelijk dat hier heel veel gebeurt.  

Bij deze hobbyist en kunstenaar in ieder geval. De mooiste zelf-

gemaakte objecten en kleurrijke materialen liggen op de grote tafels 

en in de kasten. Francisca woont sinds 2000 in het dorp en heeft in  

die tijd met bewoners creatieve projecten gedaan. Bloemen schilderen 

op antikraak huizen bijvoorbeeld onder de noemer Fleurig Heijplaat.  

En kinderen spandoeken laten beschilderen. Meer recent werd in  

de huiskamer van Heijplaat een mozaïek gemaakt van de afge- 

brande Julianakerk. Buurtbewoners konden een gekleurd porse- 

leinen steentje bijdragen aan het geheel. 

Ik heb Francisca ontmoet bij een expositie in Schiedam, waarbij ik 

meteen razend enthousiast werd over haar kunstwerken. Francisca 

noemt haar werk een hobby. Heel bescheiden, want er zijn exposities 

geweest in het buitenland. Het begint meestal met stroken materiaal,  

die Francesca vervolgens met haaksteken aan elkaar maakt.  

Er ontstaan zo prachtige kleurige structuren. De kunstwerken mogen 

aangeraakt worden en kunnen in een andere stand worden neer- 

gelegd.

Nu ik haar thuisbasis op Heijplaat bezoek, begrijp ik wat een prettige 

woon/werkomgeving het hier is. Er is rust. Er zijn aardige buren, een 

buurthuiskamer om mensen te ontmoeten en een wandelgroep op 

maandagavond voor de broodnodige beweging.

ondernemer

Francisca 
Henneman
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berichten

Streepjescode
Er leven 360 soorten wilde bijen in Nederland. Zelfs voor 

een bioloog is het vaak moeilijk de verschillende soorten 

uit elkaar te houden. Zo zijn er nogal wat bijtjes die nog het 

meest lijken op een vliegende mier. Dan moet je echt met een 

vergrootglas aan de slag. Gelukkig zijn er ook makkelijk her-

kenbare soorten. Nu de eerste zonnige dagen van het jaar zich 

melden zien we al hommels rondvliegen. Dankzij hun dikke 

vacht kunnen ze al op pad als het voor andere insecten nog te 

koud is. Hommels zijn lekker groot en log, en ze hebben goed 

herkenbare kleuren. Dat is voor iedereen leuk. Iedere soort heeft 

zijn eigen streepjescode. De aardhommel is zwart-geel-zwart-

geel-zwart-wit, de steenhommel is eenvoudig zwart-rood en  

de akkerhommel is zwart-oranje-zwart-oranje. Hadden alle 

soorten maar zo'n makkelijk systeem. Wanneer je de code 

eenmaal gekraakt hebt, blijf je ernaar kijken. Alsof je een 

handscanner van de supermarkt vasthoudt kijk je telkens op 

wanneer er iets door de tuin zoemt: 'bliep - weer een akker-

hommel'. 'bliep - hé leuk, de eerste steenhommel.' 

Niet alleen wij vinden zo'n eenvoudig systeem heel prettig. 

Er zijn ook snoodaards die deze streepjescode misbruiken. 

Koekoekshommels zijn hommels die hun eitjes in het nest van 

een andere hommelsoort leggen. Ze laten de werksters van 

de gastsoort dan opdraaien voor de verzorging van de eitjes 

en larven. En die arme werksters maar ploeteren. Om het nest 

binnen te dringen zijn koekoekshommels vermomd als hun 

gastvrouw. Zo kan het zijn dat je een aardhommel denkt te 

zien, maar dat het eigenlijk een bedrieger is: de zwartgeelwit-

gekleurde grote koekoekshommel. Of de zeldzame rode 

koekoekshommel, die sprekend lijkt op het zwartrood van de 

steenhommel. Het herkennen van deze bedriegers is zelfs voor 

ervaren biologen een lastig klusje als je net geen loepje mee 

hebt. Net toen ik dacht dat de natuur een beetje overzichtelijk 

was ... 'bliep - error'. 

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

Antwoorden van  
de puzzel op pagina 6; 
1. Directeur de Gelderstraat

2. Het Verborgen Geheim

3. Drie, te vinden op:  

Directeur de Gelderstraat (2 stuks),  

Van Kinsbergenstraat (1)

4. Advies- en ontwerpburo 

KuiperCompagnons

5. Projectontwikkelaar Van Omme &  

De Groot (VODG)
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