
Jaarverslag stg. Kunsteiland 2014. 
In dit jaar veranderden de omstandigheden in de omgeving van de stichting.  De gemeente Rotterdam 
maakte een grote reorganisatie en bezuinigingsronde door.  De deelgemeenten werden aan het eind 
van 2014 opgeheven, wat al gedurende het jaar effect had op de besluitvorming, ook in Charlois.  
In het gebied van Heijplaat zorgden vertraging in de nieuwbouw van de woonwijk en de snelle 
herontwikkeling van het RDM-terrein voor steeds verschuivende omstandigheden. Dit alles had een 
effect op de planning en ontwikkeling van de projecten van de stichting, die sterk gebiedsgebonden zijn.  
Bij twee projecten zorgden deze omstandigheden voor vertraging. Dit wordt hierna per project toegelicht.  
 
Film/ tv-serie, werktitel 'het Geheim van HEIJPLAAT"  
Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van Heijplaat ontstond in 2013 het idee om met de bewoners 
een speelfilm te maken, waarbij de nieuwe ontwikkeling en de geschiedenis van de wijk op een speelse 
wijze in een avontuurlijk verhaal zou worden verweven. Thema's, gebiedsontwikkeling en het effect 
daarvan op bewoners, mondelinge overlevering van de RDM-historie, en gebeurtenissen in het 
Rotterdamse havengebied..Er is een verhaal gemaakt, waarin bestaande situaties en gebeurtenissen 
worden uitvergroot en ontwikkeld tot een spannend avontuur. Bewoners zullen de meeste rollen spelen. 
Er zal gebruik worden gemaakt van zoveel mogelijk locaties en meewerkende bedrijven, zodat de film 
gelijk een introductie is van het contrastrijke gebied van Heijplaat. Door feitelijke informatie te verweven 
in het verhaal komt de toeschouwer meer te weten over de achtergrond van de wijk en over het Heijplaat 
van nu. Het doel is dat de film gelijk een verslaglegging is van wat er nu nog is en wat er straks komt. 
 
Originele planning;  
Ontwikkeling in 2013, uitvoering opnames in 2014, montage eind 2014, begin 2015, presentatie in 
Heijplaat in lente 2015, in september 2015 vertoning op de lokale televisie. 
Planning nu;  
Volgens de originele planning zouden de opnames in 2014 plaatsvinden. Het verzamelen van het 
budget neemt echter veel meer tijd in beslag.  We hopen in 2015 door middel van fondsenwerving en 
sponsoring de begroting te dekken. Hierbij levert de crew als sponsors van de film een aantal 
vrijwilligersuren en gratis gebruik  van hun professionele apparatuur en montagestudios.  
 
Voorbereiding film in 2014. 
Voor de promotie van de film van Heijplaat zijn een pitchfilm en proefopnames gemaakt, met behulp van 
sponsoring en een kleine subsidie. Het maken van deze korte films heeft veel informatie opgeleverd voor 
de werkwijze bij de opnames van de film/tv-serie.  
Drie acteurs zijn gevraagd om de hoofdrollen te spelen. Dit zijn Joris Lutz, John Buijsman en Henny 
Renes. Henny Renes levert zijn bijdrage als bestuurslid van de stichting als vrijwilliger. Hij speelt o.a. in 
tv-series als 'Tussen gesloten deuren'. John Buijsman en Joris Lutz zijn bekende Nederlandse acteurs 
uit Rotterdam, beiden met een veelzijdige ervaring. De acteurs dragen de serie met hun vakkennis en 
zijn een voorbeeld en een steun voor de acterende bewoners.  
Promotie film 
Stichting OPEN, de lokale tv-zender, werd betrokken bij de ontwikkeling van de film. Zij adviseerden om 
van de film een tv-serie te maken waardoor de uitzending meer publiek zou trekken. Zij verleenden 
uitzendgarantie voor de tv-serie. Het scenario wordt daaraan aangepast. 
De pitch van het geheim van Heijplaat is geplaatst op u-tube. 
Er is een flyer gemaakt en een dvd met de pitch en de proefopnames voor promotie van de film bij 
potentiële sponsors. Voor de locaties zijn verschillende bedrijven in en om Heijplaat gevraagd hun 
medewerking te verlenen. Hierdoor is een grote variatie aan locaties en materieel beschikbaar gekomen 
om spannende scenes te maken.  
 
Sponsors pitch en proefopname film; 
Deelgemeente Charlois, Woonbron, Volker Staal & Funderingen, Stemat. 
 
Expositie QI 35; 
Tijdens het 100-jarig bestaan van Heijplaat bestaat het terrein van de vm. Quarantaine- Inrichting 35 jaar 
in zijn huidige functie van woon- en werkterrein voor kunstenaars van verschillende disciplines. 
Een goede aanleiding om in 2014 een expositie te ontwikkelen voor het Quarantaineterrein  in de zomer 
van 2015. De tentoonstelling maakt de Quarantaine- Inrichting in zijn huidige culturele en recreatieve 
functie weer zichtbaar voor een breder publiek . Het is aanvulling op de viering van het 100-jarig bestaan 
van Heijplaat. De openingsperiode van de expositie zou gelijklopen met de zomertentoonstelling in de 
RDM-loods. 



In september 2014 startte een planteam met de voorbereiding. Het team bestond uit  
Annemiek Jongenelen, architect, kunstenaar 3D en docente, Limburg 
Carla Feijen, kunstenaar, ontwerper, onderzoeker, R' dam 
Ruud Reutelingsperger, beeldend kunstenaar, docent, Observatorium R'dam 
Gemma Koppen, architect Kopvol architecten, R'dam 
Eric de Jong, architect Bureau Morfis, Den Haag. 
Voorzitter initiator Louike Duran, beeldend kunstenaar, R' dam. 
Het planteam heeft het concept van de expositie verder ontwikkeld. Carla Feijen maakte een presentatie 
van de geschiedenis van de hermitage door de eeuwen heen. In november 2014 werden professionals 
van verschillende disciplines uitgenodigd, geselecteerd op hun professionaliteit, originaliteit, affiniteit met 
het concept of de potentie daarvoor. Er werd ook gelet op voldoende diversiteit in de groep. Van de 
genodigden reageerde 85 % positief. 
Helaas hebben we de expositie door omstandigheden moeten uitstellen naar de zomer van 2016. Zie 
daarvoor volgende verslagen. 
 
Subsidie voorbereiding Expo QI 35; 
Stichting Centrum Beeldende Kunst Rotterdam. 
 
Parasite 
Prototypes for Advanced Ready- made Amphibious Small scale Individual Temporary Ecological 
houses. 
De Parasite, die in de zomer van 2013 rijp voor de sloop werd verklaard, is op het nippertje gered door 
stichting Kunsteiland. De Parasite verhuisde naar het terrein van de vm. Quarantaine-Inrichting voor 
renovatie en hergebruik. Met een drijvende bok is het hele gebouw ( 30 ton) opgetild van het terrein 
RDM-west op Heijplaat en over het water naar het QI-terrein vervoerd.  
De Parasite is in 2001 gebouwd voor de expositie Parasites- the city of small things door architecten 
Korteknie en Stuhlmacher. Het was een voorbeeld van niet plaatsgebonden kleinschalige woonobjecten 
voor ongebruikelijke locaties in de stad. Het prototype stond van 2001 tot 2005 op het dak van Las 
Palmas in Rotterdam. Daarna moest het gebouwtje wegens de renovatie van Las Palmas verhuizen. 
In afwachting van een nieuwe locatie werd de Parasite opgeslagen op het RDM-terrein, Heijplaat. 
Initiatieven voor herplaatsing bleken helaas niet uitvoerbaar. In de zomer van 2013 werd besloten tot 
sloop. Stichting Kunsteiland bood aan de Parasite over te nemen en te renoveren om te gebruiken als 
tijdelijke projectruimte op het terrein van de vm.Quarantaine- Inrichting bij Heijplaat. Havenbedrijf 
Rotterdam gaf de stichting de kans om dit te realiseren. In november 2013 startten de voorbereidingen 
voor de verhuizing in juli 2014. Na de verhuizing is de renovatie gestart. 
 
Sponsors renovatie Parasite; DEEP BV, Havenbedrijf Rotterdam, Volker Staal & Funderingen-Stemat, 
Blom & Zn aannemersbedrijf, Oranje Demontage BV, JacMes gevelrenovatie. 
 
Concept Hut Village 2014, kinderbouwdorp met hergebruik van materiaal, werd afgelast. 
Het kinderbouwdorp vond in 2012 en 2013 plaats in de speeltuin, van half augustus t/m de 
herfstvakantie in oktober, De aanleiding was de start van de bouw van Concept House Village, waarvan 
het eerst ontwerp vlak naast de speeltuin staat, en de in fases uitgevoerde sloop van de woningen 
rondom de speeltuin. CHV was een laagdrempelige activiteit waarbij de kinderen van Heijplaat iets 
leerden over samenwerken, ontwerpen, bouwen en hun eigen fantasie gebruiken. Verder ontwikkelden 
zij hun fijne motoriek en waren zij tot ver in oktober veel buiten.  
CHV zorgde voor dagelijkse activiteiten en constante bemanning van de speeltuin, waardoor de sfeer 
verbeterde, de levendigheid toenam en er meer bezoek kwam. 65 % van de lagere schoolkinderen 
waren deelnemer in 2012 en 2013.  
Concept Hut Village gestopt. 
Het was het plan om het Concept Hut Village jaarlijks terug te laten komen en het project na 2014 over 
te dragen aan de Buurtvereniging of de Kinderboerderij. Het CHV ging helaas niet door in 2014.  
De speeltuin zou in de zomer van 2014 worden gesloopt. het hek zou worden verwijderd,  waardoor er 
een onveilige situatie zou ontstaan.  Er werd besloten om dit project te laten vervallen, nadat 
verschillende pogingen waren gedaan om CHV te verplaatsen. Een alternatieve locatie was echter op 
korte termijn niet te vinden. Dit tot grote teleurstelling van de jeugd. Dit was de eerste keer dat een 
project van de stichting niet meer te realiseren bleek. 
  
Sponsors Concept Hut Village 2012-2013; 
Deelgemeente Charlois, Deltaport Donatiefonds, Woonbron, Dienst Kunst & Cultuur Rotterdam 


