
Zwijndrecht is een 
gemeente waar het goed 
wonen, ondernemen, 
recreëren en winkelen is. 
Een gemeente gelegen 
aan het water, met alle 
bedrijvigheid van dien. Een 
gemeente met een rijke 
historie en aansprekende 
inwoners. Een gemeente 
waar mensen zich thuis 
voelen en bedrijven zich 
kunnen ontwikkelen. 

Kortom: een gemeente 
waar enorm veel over te 
vertellen valt! 

Thuis in Zwijndrecht 
verschijnt vier keer per 
jaar. Speciaal voor alle 
inwoners van Zwijndrecht 
en Heerjansdam. 
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Thuis in Zwijndrecht

Verschijnt huis-aan-huis in (omgeving) Zwijndrecht & 
Heerjansdam in een oplage van 22.000 exemplaren en 

is te verkrijgen bij een aantal afhaalpunten.



Voor u ligt alweer de tweede editie van 
Thuis in Zwijndrecht. Een kleurrijk magazi-
ne voor de inwoners en ondernemers van 
de gemeente Zwijndrecht. Gevuld met een 
keur aan toegankelijke en aansprekende 
verhalen en human-interestonderwerpen.

In deze editie kijken we naar het verleden en 
naar de nabije toekomt. Amateurhistoricus 
Kees Popijus vertelt over het nieuwe boek 
waar hij aan werkt en bestuursleden van het 
Historisch Genootschap Zwijndrecht over het 
bijzondere pand waar de vereniging huist, De 
Vergulde Swaen. En we kijken vooruit naar de 
zomer. Op Kijfhoek gaat het werk ook in de 
zomer gewoon 24/7 door. Voor de mensen die 
niet hoeven te werken. Wat is er voor hen zoal 
te doen? Lia Bijlsma vertel over ‘haar’ zwem-
bad: het Waal- en Heidebad in Heerjansdam. 
Een heerlijke plek om eens even een baantje 
te trekken of met de hele familie een dagje te 
luieren op de ligweide. En dan aan het eind 
van een prachtige zomerdag een frietje-met 
halen bij Cafetaria De Brug...

Wij wensen u veel leesplezier met deze 
nieuwe Thuis in Zwijndrecht! Mocht u een 
tip hebben voor een onderwerp voor de 
volgende editie, dan kunt u die kwijt via 
redactie@dordtcentraal.nl.
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Eigenaar Rinus van Lonkhuizen is gebo-
ren en getogen in Zwijndrecht, “Al heb 
ik een paar jaar in Rotterdam gewoond 
en gewerkt.” Sinds 2003 is hij eigenaar 
van de zaak aan de rotonde op de Ring-
dijk, maar hij zit al dik 35 jaar in het vak. 
“Het is allemaal begonnen in 1978. Mijn 
zwager werkte toen bij Vermoen. Ik was 
in de 20 en had een fulltime baan in de 
scheepsbenodigdheden. Of ik een paar 
avondjes wilde meehelpen. Dat werd 
al gauw 40 uur in de week. Twee volle 
banen werd me na een halfjaar te veel, 
toen heb ik voor het cafetaria gekozen en 
m’n andere baan opgezegd. Binnen een 
paar jaar was ik de rechterhand van de 
eigenaar.” Van Lonkhuizen heeft de bran-
che nooit meer verlaten.

Keurmerk
Hij mocht recent het keurmerk ‘Goed 
Gefrituurd’ in ontvangst nemen. “Als je 
al zo lang in het vak zit als ik, loop je het 
risico dat je bedrijfsblind word. Dat wil ik 
niet, daarom ben ik lid geworden van de 
Vereniging Professionele Frituurders. Zij 
doen drie keer een blind visit. Dan bekij-

ken ze werkelijk alles: hoe ziet de zaak er-
uit als je komt aanrijden, zijn de afvalbak-
ken buiten leeg, ligt de deurmat recht? 
En ze beoordelen natuurlijk het eten, de 
ontvangst en de bediening. Uiteindelijk 
kreeg ik een rapport van 14 kantjes! Toen 
ben ik met het personeel om de tafel 
gaan zitten om het te bespreken en bij de 
minpuntjes te kijken hoe we die konden 
verbeteren.”

Constante kwaliteit
“Vroeger hadden cafetaria’s niet veel 
meer dan patat en kroket. Op de toon-
bank stonden grote potten zure worst, 
augurken en rolmopsen. Toen had je 
eigenlijk alleen cafetaria en afhaalchine-
zen. Later kwamen de shoarmazaken en 

van kroket tot compleet buffetMARKANT BEDRIJF

Cafetaria De Brug is een begrip in Zwijndrecht. Het staat op een 
locatie die ervoor zorgt dat klanten uit de wijde omgeving de zaak 
kennen. Een cafetaria waar je niet omheen kunt. Je komt erlangs! 

pizzaboeren. Nu kun je het zo gek niet 
bedenken of je kunt het bestellen en 
laten thuisbezorgen.” Het assortiment 
is door de jaren heen groter en groter 
geworden. “Hoewel patat en kroket 
nog altijd de meest verkochte produc-
ten zijn. Tussen de middag doe ik ook 
twaalfuurtjes, soep en uitsmijters. Op 
dit moment verkopen we de asperge-
kroket; in de winter de zuurkoolkroket. 
Om welk product het ook gaat, de kwali-
teit staat altijd voorop. Daarna komt pas 
de prijs. Daarom werk ik al sinds mijn 
begindagen met dezelfde leveranciers. 
Er zijn ook collega’s die de ene keer een 
aanbieding kroketten kopen bij de Ma-
kro en daarna weer ergens anders. Klan-
ten weten nooit wat ze krijgen. Bij ons 
kan dat niet gebeuren.”

Hé Rinus
Toen ik deze zaak kocht in 2003, was het 
niet meer dan een verlopen en vieze 
friettent. Er was niet eens een toilet! Ik 
heb dus gelijk een aannemer aan het 
werk gezet. Het eerste weekend dat ik 
open was stond er een rij mensen tot op 
de dijk! ‘Hé Rinus, we zijn blij dat je er 
weer bent!’ Ze kenden me nog van vroe-
ger. Ik was een keer ziek en de klanten 
bleven vragen ‘Waar is Rinus?’ Toen heb 
ik maar een briefje op de deur geplakt. 
Je bent toch het gezicht van de zaak en 
mijn personeel natuurlijk ook. Ze zijn 
allemaal in dienst en we hebben vaste 

roosters.” Ook zijn klanten zijn trouw: 
“Ik zie nu mensen binnenkomen met 
hun kinderen die ik vroeger als jonge-
lui al in de zaak had! Een klant van een 
bedrijf in Kinderdijk komt al jarenlang 
elke week een bestelling ophalen: ‘extra 
warm inpakken graag!’ zegt hij dan.”

Draadjesvleeskroket
Elke dag als ik begin denk ik: we gaan 
er weer iets moois van maken vandaag! 
Elke dag is weer een uitdaging of er ge-
beurt iets onverwachts. Zo kwam er pas 
een man binnen die al 25 jaar weg was 
van Zwijndrecht. Hij kwam hier vroeger 
als kind een frietje eten. Zulke dingen 
blijven je bij. Dan hoor ik, ‘weet je nog 
wel vroeger, toen ze die draadjesvlees-
kroketten hadden...’ Nu zit er ragout 
met blokjes vlees in kroketten. Toen heb 
ik een keer kroketten met verschillende 
vullingen besteld en aan mensen mee-
gegeven om te proeven. Later komen 
er mensen in de zaak met ‘we hebben 
gehoord dat je hier draadjesvleeskroket-
ten kunt kopen’. Mensen praten over 
dat soort dingen op feestjes.” 

Pipo de Clownwagen
Van Lonkhuizen: “Iets waar wij het 
onder elkaar nog regelmatig over heb-
ben is toen de nieuwe zaak gebouwd 
werd. In januari 2012 ging de oude 
zaak tegen de vlakte. We hebben toen 
drie maanden onder de brug gestaan 
met een Pipo de Clownwagen. We zijn 
geen dag dicht geweest! Daar zaten we, 
met drie truien aan en zes paar sokken 
in met bont gevoerde laarzen. ’s Och-
tends als we binnenkwamen was de 
binnenkant bevroren. Het eerste wat 
we dachten toen de nieuwe zaak open 
ging was ‘RUIMTE’!” En ruim is het. 
“Binnen hebben we plaats voor zo’n 
veertig mensen. In lunchtijd zit het ei-
genlijk altijd wel vol. Verder verzorgen 
we overwerkmaaltijden en de catering 
voor grote en kleine feestjes: je kunt 
bij ons terecht voor een kroket en een 
compleet buffet.” Hij ziet de toekomst 
zonnig tegemoet. “Lekker doorgaan en 
gewoon elke dag weer je stinkende best 
doen! Voor mij is het geen beroep, ik 
zie het meer als een roeping.”

Cafetaria ‘De Brug’ is te 
vinden aan de Ringdijk 660 
in Zwijndrecht. Meer informa-
tie kunt u vinden via 
www.cafetariadebrug.nl.

Cafetaria De Brug

‘Hé Rinus, we 
zijn blij dat je er 

weer bent!’ 

“De kwaliteit staat 
altijd voorop”

Cafetaria De Brug is een begrip in Zwijndrecht.

Rinus van Lonkhuizen is een ervaren rot in 
het cafetariavak. (Foto’s: Thymen Stolk)
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INTERVIEW

Geboren Zwijndrechter Kees Popijus woont alweer zo’n 10 jaar in de Volgerlanden. 
“Niet meer in de gemeente Zwijndrecht dus, maar ik blijf wel helemaal georiën-
teerd op Zwijndrecht. Je ziet het bij de meeste ‘Volgerlanders’: de een gaat linksaf 
naar Hendrik-Ido-Ambacht; de ander rechtsaf naar Zwijndrecht. In Zwijndrecht 
liggen mijn roots en dat zal ook altijd zo blijven.” Popijus noemt zichzelf bewust 
amateurhistoricus: “Ik heb er niet voor gestudeerd.” Zijn werkwijze verschilt ech-
ter in niets van wat historici doen. “Je moet natuurlijk de weg kennen in archieven. 
Ik vind het belangrijk om accuraat te zijn. Niet gissen, alleen die informatie geven 
waarvan ik zeker weet dat het klopt. Dus niet, ik denk dat dat meneer Janssen is, 
maar: ‘naam onbekend’.

Hij schreef mee aan 
zo’n tien boeken, 
waarvan 
de helft als 
enige auteur. 
De eerste druk 
van het laatste boek 
van amateurhistoricus 
Kees Popijus vloog de 
winkel uit. En hij is nog 
lang niet uitgeschreven. 
Momenteel is hij druk 
bezig met een vervolg 
op de succesvolle titel 
‘Zwijndrecht 1945-2000 
van dorp naar stad’.

Zoeken 
naar dat 
‘o ja-gevoel ’

Kees Popijus.
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Zoeken naar dat 
‘o ja-gevoel ’
Interesses
Popijus heeft geen duidelijke voorkeur 
voor een tijdvak of onderwerp. “Ik heb 
een brede interesse. Als een onderwerp 
me aanspreekt duik ik erin, ga ik op zoek 
naar bronnen. Het is wel zo dat de re-
cente geschiedenis veel dichter bij de 
mensen staat. Er is veel materiaal over te 
vinden. Dan heb je het over ‘o ja-gevoel’. 
‘Daar had mijn vader het altijd over...’, 
hoor je mensen dan zeggen. Dat was ook 
zo bij mijn laatste boek. Bij alle verhalen 
vraag ik me af: wat kan ik aantonen? 
Heel af en toe krijg ik een opmerking. Ie-
mand wees me er bij mijn laatste boek 
bijvoorbeeld op dat ik een verkeerde 
school had genoemd. Dat hebben we 
in de tweede druk aangepast. Maar het 
komt gelukkig niet vaak voor dat er echte 
fouten in mijn boeken staan. Soms hoor 
ik, ‘Kees, dat klopt niet hoor’. ‘De naam 
van de slager in die straat was echt punt-
je-puntje-puntje.’ Als ik 
het dan check, blijkt mijn 
informatie te kloppen. 
Herinneringen zijn eigen-
lijk altijd gekleurd omdat 
mensen in de loop der tijd 
dingen zelf in- en aanvul-
len. Herinneringen gaan 
over beleving, en die zijn 
niet per se betrouwbaar. 
Ik vind het ook belangrijk om neutraal 
te schrijven, om de kerk in het midden 
te houden. Dat is nóg belangrijker voor 
meer gevoelige onderwerpen, zoals de 
oorlogsjaren.”

Plaatjes
Popijus weet dat mensen vooral graag 
plaatjes kijken. “Het verhaal is onder-
geschikt. Maar voor mij is beeld zonder 
verhaal niet interessant. Het is vooral de 
combinatie van foto en informatie waar 
het mij om gaat. Ik ben nu bezig met een 
tweede boek over de naoorlogse jaren. 
Hierbij ligt de nadruk op de kleine mid-
denstand, de winkel op de hoek. Ik zoek 
mensen op, praat met kinderen van de 
kruidenier, de buurtbakker. Ik vind het 
vooral interessant om te horen hoe het 
leven van alledag eruitzag. Dat de slager 
alle aankopen in een boekje schreef en 
de klant aan het eind van de week kwam 
betalen. Soms komt er opeens een 

schoenendoos met foto’s tevoorschijn. 
Foto’s die nog nooit eerder zijn gepubli-
ceerd. Dat is prachtig!” Na het verzame-
len van de verhalen begint het checken. 
“Dan duik ik de archieven in, het regio-
naal archief in Dordrecht vooral.”

Bruikleen
Popijus krijgt regelmatig foto’s in bruik-
leen. “Het is mijn taak om ze goed te 
beheren, om er een goede huisvader 
voor te zijn. Eigendommen van andere 
mensen moet je zuinig op zijn. Dat geldt 
ook voor de drukker. Ik ben wel eens bij 
een drukker geweest en toen ik zag hoe 
achteloos hij met fotomateriaal omging, 
wilde ik daar niet mee samenwerken. Nu 
werk ik al vele jaren met Drukkerij Ver-
loop in Alblasserdam. Ik vertrouw ze vol-
ledig met het beeldmateriaal. Samen ko-
men we tot het best mogelijke resultaat.”

Nooit klaar
Een dagtaak wil hij zijn onderzoek naar 
de historie van Zwijndrecht niet noemen. 
“Maar ik ben er wel dagelijks mee bezig. 
Ik weet dat er nog zaken zijn die nog niet 
bekend of weggezakt zijn. Ik wil wel altijd 
iets nieuws brengen, niet alleen een her-
haling van zetten. Historisch onderzoek is 
eigenlijk nooit klaar.” 

vervolg pagina 9.

“Soms komt er opeens 
een schoenendoos met 

foto’s tevoorschijn”

Kruidenierswinkel Bas Baan aan de 
Da Costastraat in de jaren zestig. 

Het pand is afgebroken voor de 
aanleg van de Drechttunnel. 
(Foto: Collectie Kees Popijus)

Mensen die foto’s of informatie 
hebben over winkels uit het 
Zwijndrecht tussen 1945 en 
2000 kunnen contact 
opnemen met Kees Popijus, 
tel: 078-6194677 of per 
e-mail via kpopijus@planet.nl.



 15  Thuis in Zwijndrecht

“De belangrijkste functie van de vereni-
ging,” vertelt voorzitter Jan van Dalen, 
“is het levend houden van de historie 
van Zwijndrecht. Zonder historie is er 
geen toekomst. Zwijndrecht was rond 
1200 nog een gehucht met niet meer 
dan een paar duizend inwoners. De lig-
ging was heel strategisch, zo tussen de 
rivieren en later langs de spoorlijn.” Het 
was dan ook niet toevallig dat er in mid-

den achttiende eeuw een herberg was 
voor reizigers die met het veer naar 
Dordrecht wilden. Een akte uit 1754 ver-
meldt het pand als: “een geheel huijs, 
schuur, stalling en bergh met de annexe, 
boomgaard en erf, waaruit behangen 
heeft ‘de Vergulde Swaan’, staande en 
gelegen aan de Langewegstraat.” Een 
brits huren voor de nacht kan niet meer, 
maar een drankje nuttigen in de gelag-

kamer is sinds de vereniging het pand 
in 2001 betrok wel weer mogelijk. De 
ruimte dient als ontmoetingsplek voor 
vrijwilligers en bezoekers. “Een van de 
muren is nog origineel,” vertelt Klazien 
Odekerken, die verantwoordelijk is voor 
de wisselexposities. “De muur is bij de 
restauratie afgebroken en weer opnieuw 
opgebouwd met de originele stenen.”

INTERVIEW

De Vergulde Swaen aan de Rotterdamseweg 53-55 was het oudste woon-
huis van Zwijndrecht. Een meer passende bestemming dan het huisvesten 
van de Historische Vereniging Zwijndrecht is dus nauwelijks denkbaar. Met 
zo’n zeventig vrijwilligers en ruim zeshonderd leden, brengt de vereniging 
de geschiedenis tot leven.

“Zonder historie De Vergulde Swaen 
is meerdere keren 

per week geopend 
(Foto: Nettie Dekker)

geen toekomst”
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Uitdaging
Leo van Namen is pas toegetreden tot 
het bestuur en is verantwoordelijk voor 
de PR en communicatie: “Vorig jaar 
hebben we zo’n vierduizend bezoekers 
over de vloer gehad. De grootste uitda-
ging van de vereniging is het ontsluiten 
en toegankelijk maken van de collectie. 
We moeten zoeken naar een formule 
om de stukken tot leven te brengen, 
zodat we bezoekers blijven trekken.” De 
vereniging heeft zo’n 6800 boeken en 
voorwerpen in haar verzameling. Daar-
van is momenteel ongeveer 70 procent 
geregistreerd. Daarbij bezit ze ruim dui-
zenden foto’s. “Een van onze taken is het 
opschonen van de collectie. We willen 
alleen die stukken houden, die specifiek 
zijn voor Zwijndrecht. De koffiemolen 
uit grootmoeders tijd 
hoort dus niet in thuis 
in de verzameling.”

Favorieten
“Iets dat zeker typisch 
is voor Zwijndrecht 
is de nieuwste aan-
winst: een glas-in-
loodraam vervaardigd 
door de Zwijndrecht-
se glazenier Toon van 
Dam,” vertelt Odekerken. Het raam is 
onlangs aangebracht in de glaswand van 
de gelagkamer. Een ander roemrucht 
stuk is de ‘de kei van het Noordpark’ 
vertelt Van Dalen. “De steen is gevon-
den toen in 1966 de punt op de hoek 
van de Noord en de Oude Maas werd af-
gegraven. Het is een restant van het fun-
dament van de stadsgalg van Dordrecht. 
Er zijn mensen die geloven dat er nog 
bloed aan de kei kleeft.” Het favoriete 
item van Van Namen is een bierflesje 
van Brouwerij De Ster en De Sleutel uit 
1900, dat van Van Dalen een tegelta-
bleau. “We zijn blij dat we dat hebben 
weten te verwerven. We wisten dat het 
bestond, want er waren beelden van be-
kend.” “We hadden zelfs een tekening 
van het tableau in ons bezit,” voegt Ode-
kerken toe. 

Historisch besef
Volgens Van Namen staat de vereniging 
op een kruispunt: “We hebben veel 
foto’s, maar niet altijd de verhalen bij 

die foto’s. De tijd dringt als we die ver-
halen nog willen vinden. We moeten 
ons ook afvragen hoelang geschiedenis 
interessant is. De combinatie met het 
internet is cruciaal. Zeker de helft van de 
pageviews komt uit het buitenland. Hoe 
krijgen we de ouders en hun kinderen 
binnen?” “Veel schoolkinderen kennen 

De Vergulde Swaen wel,” voegt Odeker-
ken toe. “Vrijwilliger Jan van der Molen 
leidt ze hier rond en soms zijn ze zo en-
thousiast, dat ze later met hun ouders of 
grootouders terugkomen.” Van Namen: 
“De centrale vraag is: hoe kunnen we 
het historisch besef van de Zwijndrech-
ters vergroten?” 

Bestuursleden van de Historische Vereniging Zwijndrecht (van links naar rechts): Leo van Namen 
(Communicatie & PR), Klazien Odekerken (Exposities) en Jan van Dalen (voorzitter); op de achter-
grond een ‘bevrijdingsrok’ uit de expositie ‘70 jaar bevrijding’

Activiteiten
De Historische Vereniging Zwijndrecht organiseert regelmatig tijdelijke exposities:
•  tot half juli 2015: 70 jaar bevrijding, met onder meer uniformen uit die tijd en 

bevrijdingsrokken, foto’s, kranten, spotprenten enz.;
•  september-half november 2015: 125-jarig bestaan Gereformeerde Kerk;
•  vanaf december een expositie over het Zwijndrechtse bedrijf Schokbeton.

De Vergulde Swaen is elke woensdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 en ’s zon-
dags van 14.00 tot 17.00 uur geopend. Meer informatie over Oudheidkundig 
Museum en Oudheidkamer de Vergulde Swaen van de Historische Vereniging 
Zwijndrecht is te vinden via www.swaen.org.

“Zonder historie 
geen toekomst”

vervolg pagina 15.

“We moeten 
zoeken naar een 
formule om de 

stukken tot leven 
te brengen”
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UITGAAN

De zomer staat voor de deur. Dé tijd om naar buiten te gaan 
of eropuit te trekken. Wat is er zoal te doen deze zomer? 
Thuis in Zwijndrecht heeft wat uitjes op een rij gezet.

Expositie 70 jaar bevrijding  
Tot en met 6 juli is in De Vergulde Swaen nog een tentoonstelling te 
zien ter gelegenheid van de viering van 70 jaar vrijheid in Nederland. De 
expositie bevat uniformen, ‘bevrijdingsrokken’ en vele voorwerpen en 
beelden van toen. Van bezetter en bevrijder, met een duidelijk signaal 
van ‘dit nooit meer’ voor hen die het meemaakten en alle volgende 
generaties.

De Vergulde Swaen is geopend op zondagen tussen 14.00 en 17.00 uur, 
en woensdag en zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur. Voor een artikel 
over De Vergulde Swaen, zie elders in dit magazine.

Buiten zwemmen 
Wat is er heerlijker op een zomerdag dan zwemmen in de frisse 
lucht en daarna luieren op de ligweide? Het Waal- en Heidebad 
is weer elke dag vanaf 10.00 uur geopend. 

Een uitgebreid interview over dit bijzondere zwembad vindt u 
elders in dit magazine.

Eropuit!
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Beeldenpark Drechtoevers  
Waai lekker uit langs de oevers van de Maas, Beneden Merwede en 
de Noord. En vergeet ondertussen niet te genieten van alle bijzondere 
beeldhouwwerken met internationale allure! Start bij de Veerstoep en 
volg de rivier in westelijke richting; de wandeling duurt ongeveer een 
uur. Ook in Noordpark is werk van gerenommeerde beeldhouwers te 
bewonderen. Neem een picknickmand mee en geniet van het uitzicht 
op historisch Dordrecht.

Het beeldenpark is toegankelijk van ’s morgens vroeg tot in de avond. 
Meer informatie over het beeldenpark is te vinden via 
www.beeldenparkdrechtoevers.nl.

Munnikepark  
Arboretum Munnikepark en het bezoekerscentrum ’t Weetpunt zijn in elk seizoen een bezoekje 
waard, weer of geen weer. Of doe eens een van de wandelingen die er starten.

Wandelingen
Maak bijvoorbeeld met behulp van een MP3-speler een wandeling langs alle nestkasten in het Arboretum 

Munikkepark gemaakt worden. Al wandelend kunt u luisteren naar de geluiden die de verschillende vogels maken. U 
kunt de wandeling maken op woensdag, zaterdag of zondag tussen 13.00 en 16.00 uur. De MP3-speler is gratis te leen 
bij het bezoekerscentrum ’t Weetpunt.
Ook de Natuur-Leerpad Develpad-wandeling start bij het ’t Weetpunt. De 1 kilometer lange wandeling voert door het 
Munnikepark en over het Natuurleerpad langs de Devel. Een ontdekkingsreis door de natuur die u een keer gemaakt 
moet hebben.

Treedt u liever in de voetsporen van de monniken van Eemstein? Deze wandelroute laat u kennismaken met de rijke 
historie van het gebied rond de Devel en Kijfhoek. Uit de routebeschrijving kunt u opmaken hoe de monniken leefden 
en dachten.

Meer informatie over de wandelingen is verkrijgbaar bij ’t Weetpunt aan het Develpad 169. 

Eropuit!

Wandelen met een gids 
Wilt u een keer mee met een IVN-wandeling? Ook dat kan deze zomer!
Op zaterdag 4 juli organiseert het IVN een publiekswandeling in het natuurgebied Mun-
nikedevel. De wandeling begint op 10.00 uur bij het Kijfhoekkerkje in Zwijndrecht.

Fietsen
Fietst u liever? Volg dan eens de Waal- en Develroute. De tocht leidt u door de Zwijn-
drechtse Waard en over IJsselmonde langs de rivieren Oude Maas, Devel en de Waal. De 
afstand is 39 kilometer.

Meer informatie kunt u vinden op de site van de VVV: www.vvvdordrecht.nl.

vervolg pagina 21.
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Het Waal- en Weidebad werd lange tijd gerund door de 
familie Limburg. “Zelf heb ik ook zwemles gehad van me-
vrouw Limburg, zoals bijna iedereen hier in het dorp”, 
vertelt Bijlsma. “Ze was superstreng! In die tijd was het 
water nog onverwarmd, dus het was soms echt klapper-
tanden.” Het in 1962 gebouwde bad wisselde na de ‘Lim-
burg-periode’ een aantal keer van eigenaar. “Totdat het 
in handen kwam van de gemeente Heerjansdam. Toen 
we onder Zwijndrecht gingen vallen, dreigde het bad te 
verdwijnen omdat er in de gemeente al een zwembad 
was.”

Acties
Er kwam een handtekeningenactie en een demonstra-
tie. Bijlsma: “Ons bad mocht niet verdwijnen! We wilden 
niet dat onze kinderen 7 kilometer naar De Devel zouden 
moeten fietsen om te kunnen zwemmen. De Heerjans-
dammers hadden al een potje bij elkaar gespaard voor de 
renovatie van het bad, maar we moesten van de gemeen-
te nog eens 100.000 euro ophoesten. Ook dat lukte. We 
kregen één jaar om te bewijzen dat we onszelf konden 
bedruipen.” Dat is inmiddels 13 jaar geleden. 

Vrijwilligers
“Vorig jaar hebben we 24.000 bezoekers gehad”, ver-
telt Bijlsma. De betaalde krachten betalen we uit de op-

brengst van de winkel. Dat begrijpen de mensen hier ook. Er 
zijn Heerjansdammers die elk jaar een abonnement kopen, 
maar nooit komen zwemmen. Om ons te steunen. Verder 
werken er veel vrijwilligers: bijvoorbeeld de groenploeg en 
we hebben drie mannen, waaronder mijn man, die de tech-
nische dienst vormen. We moeten een bedrijf inhuren om de 
keuringen van de ketels te doen, maar verder proberen we 
alles zelf te regelen. Daar ben ik apetrots op. Ook de renova-
tie van het bad destijds is helemaal door vrijwilligers uitge-
voerd.” Het bad werd toen aangepast aan de eisen van deze 
tijd. “We hebben we de tegels vervangen door een coating, 
want tegels kunnen stukvriezen. De opstaande rand 
is grotendeels afgezaagd en er zijn afroomgoten 
geplaatst. Toen de chloorinstallatie stuk ging, 
hebben we gekozen voor een systeem van 
zoutelektrolyse. Dat is milieuvriendelij-
ker en het betekent dat we veel min-
der chloor in ons bad hebben. Het 
water wordt gezuiverd met een 
zandinstallatie.” 

Veilig en vertrouwd
Omdat het zwembad gerund 
wordt voor en door Heerjans-
dammers, gaan de meeste pro-
blemen waar andere baden mee 
kampen aan het Waal- en Wei-
debad voorbij. “Ik hoor dat wel 
van andere baden, dat bijvoorbeeld 
meisjes lastiggevallen worden. Dat 
komt hier niet voor. We hebben zelfs 
nog nooit de politie over de vloer gehad! 
Nou ja, geen politie in dienst. Het is ons-kent-
ons hier. Bezoekers durven elkaar nog aan te 
spreken op hun gedrag. We zijn een echt familiebad. 
Kinderen tot een jaar of 16 vinden het hier leuk. Als ze 
ouder worden gaan ze liever ergens anders heen of zwem-
men ze in de Waal. We zien ze vaak weer terug als ze zelf 
kinderen krijgen.”

Popelen
Hoewel Bijlsma al 13 jaar in het zwembad werkt verveelt het 
nog lang niet. “Het is een seizoensbaan en ik sta elke keer 
weer te popelen als het bad opengaat. Dan denken we weer 
na over wat we kunnen doen om het zwembad nog leuker te 
maken. Hoeveel ik werk, hangt erg af van het weer. Het kan 
7 uur in de week zijn, maar ook 50! Veiligheid staat bij ons 
voorop. We zijn heel streng dat er altijd voldoende mensen 
aan het bad staan. Ook als er maar één zwemmer in het wa-
ter ligt moet er iemand staan. De provincie stuurt regelmatig 
mystery guests langs. We hebben nog nooit een slechte aan-
tekening gekregen.”

Extra service
Het Waal- en Weidebad krijgt veel bezoekers uit omliggende 
gemeenten. Bijlsma: “Vooral uit Barendrecht. Ze vinden dit 
een vriendelijker bad dan het Inge de Bruinzwembad. Hier 
kun je zwemmen in de frisse lucht zonder chloordampen.” 
Ze kent veel bezoekers persoonlijk. “Zo hebben we hier een 
dame van bijna 90, die nog altijd bij mooi weer komt zwem-
men. Ze kan niet zelf het zwembad in komen, dus helpen we 
haar een handje. Dat beetje extra dienstverlening kunnen 
wij leveren. En we zijn waarschijnlijk ook het enige zwembad 
waar kinderen voor 5 cent nog een snoepje kunnen kopen!”

REPORTAGE

Waal- en Weidebad  
Wat is er lekkerder dan buiten 
zwemmen in verwarmd water? 
Een perfecte plek daarvoor 
is het Waal- en Weidebad in 
Heerjansdam. Een bijzonder 
buitenbad dat gerund wordt door 
Heerjansdammers. En, zo weet 
beheerder Lia Bijlsma, het is er 
door de beschutte ligging altijd 
warmer dan in de eigen achtertuin!

van en voor Heerjansdammers
Het Waal- en Weidebad is ideaal voor kinderen en gezinnen

Meer informatie over openingstijden 
en kaartverkoop is te vinden via 
www.waalenweidebad.nl.

“Ons bad mocht 
niet verdwijnen!”

Lia Bijlsma is al 13 jaar de drijvende kracht achter het 
zwembad (links). Naast haar toezichthouders Laura 

Bijlsma en Melvin Schilt (Foto’s: Nettie Dekker)
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Rorijs werkt in het zenuwcentrum van het ProRailgebouw mid-
den op het 50 hectare grote rangeerterrein. “Hier leggen we 
de treinen in op de route tussen het Rotterdamse havengebied 
en de Duitse grens.” “Kijfhoek is uniek in Nederland”, vult Ezra 
Drost-Kanitz, communicatieadviseur, aan. “Dat geldt ook voor 
het spoor. De Betuweroute is een traject waarop geen enkel 
station of gelijkvloerse kruising te vinden is. Alles voor de vei-
ligheid. Overigens zijn er twee Betuwe‘lijnen’. De Betuwelijn, 
dat is de huidige MerwedeLingelijn en de nieuwe Betuweroute. 
Het eerste tracé, de Havenspoorlijn loopt van de Maasvlakte 
tot Kijfhoek. De tunnel die het begin vormt van het tweede, 
A15-tracé naar Zevenaar ligt hier op Kijfhoek, aan het eind van 
het terrein. Ook in de tunnel staat veiligheid voorop en is een 
dikke betonnen scheiding tussen de twee tunnelbuizen van 8 
kilometer lang aangebracht. Dit is trouwens de langste geboor-
de tunnel in Nederland.”

Heuvelproces
Het heuvelsysteem op Kijfhoek is uniek in Nederland. Rorijs 
legt uit hoe dit proces in z’n werk gaat. “Je kunt wat wij doen 
zien als een sorteerproces. Daar, op de heuvel, staat de knup-
pelaar. Iemand die de koppelingen tussen de wagons los wipt 
met een lange stok. De wagons komen dan op zwaartekracht 
van de ‘heuvel’ af rollen. We dirigeren ze met behulp van wis-
sels en railremmen naar een van de 43 sorteersporen. Dit heet 
‘heuvelen’. Mijn collega daar, op de werkplek die uitkijkt op het 
stelsel van sporen, gaat specifiek over dat sorteerproces. Op 
Kijfhoek zetten we de treinen als het ware in elkaar. Wagons 
komen in willekeurige volgorde, als ‘bonte’, ongesorteerde trei-
nen uit de haven. Al het (over)laden van vracht gebeurt daar. 
Hier zorgen we ervoor dat de treinen op de juiste manier sa-
mengesteld worden. Is een trein compleet, dan kan hij zijn reis 
vervolgen.” 

INTERVIEW

Voor de meeste mensen is 
Kijfhoek een naam die ze alleen uit 
krantenberichten kennen; anderen 
kennen het enorme emplacement 
in Zwijndrecht als vergezicht vanuit 
de trein. Voor Maurice Rorijs is het 
zijn werkterrein. Hij is een van de 
vijftig treindienstleiders die ervoor 
zorgen dat het goederenvervoer 
van ‘zee tot Zevenaar’ en 24/7 
zonder calamiteiten verloopt.

Kijfhoek
Veiligheid 
voor alles

Maurice Rorijs achter zijn werkstation in het regelcentrum van Kijfhoek 
(Foto: Nettie Dekker)
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24/7
De bureaus van Rorijs en de zes col-
lega’s die vandaag de dagploeg vormen 
staan opgesteld in een cirkel. Boven de 
werkplekken hangen meerdere grote 
schermen. “Iedereen volgt een gedeelte 
van het project. Van zee tot Zevenaar, 
van het havengebied tot aan de Duitse 
grens. Waar de ene werkplek eindigt, 
begint de volgende. Op de groene lij-
nen op de schermen rijden treinen. We 
vergelijken dat ook wel met pacman: 
een gele streep (de trein) die de aan-
geboden route op het spoor (de groene 
lijn) ‘opeet’.” Geen werkdag is hetzelfde 
vertelt Rorijs, die inmiddels twee jaar 
in dienst is: “We kennen wel vaste 
vervoerstromen, bijvoorbeeld de erts- 
en kolentreinen en de autotrein. Die 
dienstregeling is soms al anderhalf jaar 
van tevoren bekend. Het overige goede-

renvervoer is ad hoc, ‘spotvervoer’.” Het 
goederenverkeer gaat 24 uur per dag, 
elke dag van het jaar door. “Een dienst 
die er op papier heel rustig uitziet, kan 
zomaar heel druk worden en anders-
om.” Hij moest wel even slikken toen hij 
na zijn opleiding in Utrecht in Kijfhoek 
aan de slag ging. “De eerste weken word 
je opgeleid voor één bepaalde werk-
plek. Gelukkig zit je altijd tussen ervaren 
collega’s.” Even met de collega’s gaan 
lunchen zit er bij de verkeersleiding niet 
in. Drost: “Alle werkstations moeten te 
allen tijde bemand zijn. Je kunt niet zeg-
gen, laat dat stukje Botlek nu maar even 
zitten!” 

Vaardigheden
Een treindienstleider moet een bijzon-
dere combinatie van eigenschappen en 
vaardigheden hebben. “De opleiding 
kent dan ook heel wat uitvallers”, weet 
Drost. “Treindienstleiders moeten uiter-
aard stressbestendig zijn. Daarbij heb-
ben ze een goed ruimtelijk inzicht nodig 
en een groot concentratievermogen.” 
Rorijs: “We kunnen hier soms veel lol 
met elkaar hebben of propjes naar el-
kaar gooien, maar vergis je niet: we zijn 
altijd geconcentreerd en voortdurend 

alert! In het begin van je opleiding krijg 
je een assessment. Het gaat niet alleen 
om de technische kant van het werk. 
Ook goede communicatievaardigheden 
zijn een vereiste in deze baan. We wer-
ken hier heel nauw met elkaar samen, 
maar ook met de machinisten op het 
spoor. Soms heb ik op één ochtend wel 
twintig keer contact met een en dezelf-
de machinist. Daarom is het ook belang-
rijk dat we wegbekendheid hebben, dat 
we weten hoe ‘ons’ traject er in het echt 
uitziet. Je leert ontzettend veel van een 
keertje meerijden. Ik dacht in het begin 
wel eens: waarom doen ze toch zo lang 
over dat stukje? Als je de situatie ter 
plaatse ziet, weet je waarom.” 

Spoorfamilie
Dat het spoor in je bloed kan zitten, 
wordt hier op de verkeersleidingspost 
wel bewezen. Drost: “We hebben hier 
een gezin gehad: vader, zoon en doch-
ter!” Ook Rorijs stamt uit een ‘spoor-
familie’. “Mijn vader is machinist en 
mijn broer werkt op kantoor bij de NS.” 
Zelfs als hij geen dienst heeft, hoort hij 
het geluid van rangerende treinen: “Ik 
woon in Heerjansdam. Als ik in de tuin 
zit, hoor ik de remmen van de treinen.”

Een rij wagons op de heuvel, met rechts het huisje van de ‘knuppelaar’ 
(Foto: ProRail)
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