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DE PASSIE VAN
Rein Breeman
Rein Breeman, gulle lach, enthousiasmerend en energiek, is de nieuwe
bestuursvoorzitter van het Havenmuseum. Het is een vrijwilligersklus naast zijn
baan als directeur van Vecom, een bedrijf (300 medewerkers) in metaaloppervlaktebehandeling en reinigingsmiddelen. Breeman, ondermeer hulp-Sinterklaas van Rotterdam, beschouwt het als een missie om vrijwilligerswerk te
doen. Hij is van de generatie (1949) die maatschappelijke betrokkenheid met
de paplepel heeft meegekregen en is gek op bootjes. ‘Mijn vader zat bij de
Holland Amerika Lijn, ik woonde op cruiseschip Seven Seas, haalde mijn
vaarbewijs en doorkruis met een kleine mijnenveger de Hollandse wateren.”
Toen de directeur Rein Schuddeboom hem vroeg als bestuursvoorzitter van
het Havenmuseum, aarzelde hij geen moment. “De scheepvaart trok me altijd
al en het Havenmuseum, is eigenlijk geen museum, maar functioneert als een
bedrijf. Als ik die vrijwilligers (220) samen een schip zie restaureren of een
hijskraan opknappen, vind ik dat heerlijk om te zien.”
Breeman wil doorpakken op de ingeslagen weg dat het Havenmuseum meer
is dan haar museale taken. Al wil hij wel even kwijt dat het Havenmuseum
de grootste collectie maritieme mobiele monumenten ter wereld beheert (schepen, kranen ed.). Breeman: “Het museum is eigenlijk veel groter dan wat te
zien is rond de Leuvehaven, omdat we ook ligplaatsen verhuren aan 130
particuliere eigenaren van oude schepen in het Haringvliet, de Oude Haven en
de Bierhaven en restauratiefaciliteiten aanbieden.”
Breeman wil het openluchthavenmuseum de komende jaren verder uitbreiden en maakt zich sterk voor meer samenhang. Breeman: “De Rederijhaven en Wijnhaven sluiten direct aan op de Leuvehaven en kunnen zo een
aanvulling zijn op de collectie oude schepen van de Leuvehaven. Het is een
mooie plek voor oude bedrijfsvaartuigen (aken, klippers ed.) en werkschepen.”

In de Scheepmakerhaven, gelegen tegen de Boompjes, ziet hij een ideaal
openluchtrestauratieatelier met houtbewerkers, lasbedrijven en drijvende winkels. Breeman: “De havens zijn nu dood water. De schepen en restauraties
brengen meer levendigheid.” Bij extra levendigheid in de oude stadshavens
denkt het Havenmuseum aan ligplaatsen voor Watertaxi en Maastaxi, afmeergelegenheid voor de kleine cruisevaart, partyvaart, drijvende werkplaatsjes en
ligplaatsen voor recreatieschepen en passanten. Breeman: “Er is vooral vraag
bij mensen afkomstig uit Engeland, die met hun schip willen aanmeren in
hartje stad.” Als ondernemer ziet hij het Havenmuseum, dat in de toekomst
zoveel mogelijk zijn eigen broek moet ophouden, als centrale regisseur voor de
oude centrumhavens. Met een functie als havenmeester kunnen we het geld
verdienen om de museale functie te financieren. Denk dan aan het uitbreiden
en restaureren van de collectie. Want het Havenmuseum is gratis voor
publiek.” Als bevlogen Rotterdammer ziet hij een kans om het technisch
onderwijs voor jongeren meer concreet en aantrekkelijker te maken. Voorlichtingsbijeenkomsten met scholen, snuffelstages en werkplaatsen met
enthousiaste vrijwilligers, zijn hiervoor de ingrediënten. Mobiel Erfgoed
Centrum (MEC), een stichting voor het behoud en beheer van mobiel erfgoed
(water, lucht, transport en spoor) verbindt verleden (kennis vrijwilligers) aan
belangstelling van jongeren (moderne technieken). Breeman: “Het MEC is een
atelier met 3D-printer dat zich meer en meer ontwikkelt tot publiekscentrum.
Als het lukt om het onderwijs structureel te koppelen aan het Havenmuseum,
kunnen jongeren aan de slag met bijvoorbeeld metaal, motoren of pompen.
Doorziet een jongere bijvoorbeeld hoe een oude pomp werkt, begrijpt hij of
zij ook makkelijker de allernieuwste technieken. Leren doe je door te doen en
zaken zelf uit te vinden.”
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Het Wijnhaveneiland met zijn koopmanshuizen, pakhuizen, bruggen en
scheepswerven, was ooit het kloppend hart van het 17e eeuwse Rotterdam.
Veel was er na het bombardement van 1940 niet over. Op de kades van dit
historische havengebied verrezen kantoorgebouwen en de levendigheid
verdween. Daar komt nu verandering in. “Op steenworp afstand van de
binnenstad is dit gebied met oude havens en pieren ideaal om te wonen”,
aldus Bert Jonker, projectmanager van de gemeente. “Het is dé locatie voor
veel nieuwe stadbewoners. Historische schepen in de havens versterken de
aantrekkingskracht.” De nieuwe visie leidt tot een concentratie van
woontorens. De Red Apple staat er al, 100 Hoog is in aanbouw en de bouw
van Uptown (100 meter hoog) in de Jufferstraat start in 2012. Naast de Red
Apple verrijst in 2012 een Ibishotel (121 kamers) met daar bovenop een
woontoren. Jonker: “Behalve door de bouw van woontorens, pakken we de
omgeving ook aan door de aanleg van verbindende routes.” Twee nieuwe loopfietsbruggen over de Wijnhaven verbinden de kop van het eiland met de
binnenstad. Jonker: “Via de Gaperstraat loop je nu zo naar de markt en de
Oude Haven.” Om het tunneltje onder de Verlengde Willemsbrug (ooit als
tijdelijke brug gebouwd) aantrekkelijk te maken, hebben studenten van de
Willem de Kooning Academie diverse nieuwe ontwerpen geschetst. De
verlengde Willemsbrug, niet meer dan een betonnen verkeersknooppunt, krijgt
door de aanplant van rijen bomen de uitstraling van een boulevard. Ook de
stenig aandoende Glashaven, de verbindingsroute naar de Boompjes, krijgt
een andere aankleding met fraaie klinkers en rijen bomen. Jonker: “Het hele
gebied krijgt een kwaliteitsimpuls en door samen te werken met bewoners,
studenten ontwikkelaars en het Havenmuseum, komt de levendigheid op
straat en op het water terug.”

Deli Euromast aanwinst voor de buurt
De Deli op de begane grond van de Euromast oogt verrassend: lange
houten leestafels met veel kranten en tijdschriften, Wifi (gratis), leren
zitbanken, houten krukjes en een kinderspeelhoek met kleurige zitkussen
en een stapel traditionele spelletjes in de kasten. Deli geeft het gevoel
alsof het de verlengde huiskamer van de buurt is. Directeur Souãd
El Hamdaoui zegt enthousiast: “Dat is precies wat we willen uitstralen!”
Je kunt er terecht voor de taarten van Koekela, muffins, brownies, fudge
cookies en coffee to go. Eyecatcher zijn de Tarte Flambées, een ultradunne krokante pizzabodem, geserveerd met spannende ingrediënten:
van rivierkreeftjes met brandnetelkaas, geitenkaas met honing en rucola,
tot Munster & kummel (€ 8,-). Het wordt geserveerd op een plank, met
als gereedschap een pizzasnijder. Op de kaart tevens ranja, verse jus,
prosecco en wijnen. Het menu bevat ook diverse soorten crêpes (€ 4, -).
Het Deliterras, met uitzicht op het Park en Parkhaven, gaat de komende maand open. Voor de deur van de Euromast staat een bakfiets waarmee medewerkers door het Park rijden om snacks, broodjes (Vlaams
Broodhuys) en drankjes te verkopen. Souãd: “Mensen kunnen ook bij
Deli langs lopen om hun eigen picknicktas (€ 25,-, 2 personen) samen
te stellen, inclusief bordjes, glazen en bestek.” Om de contacten met
de buurt te versterken, komen er speciale acties voor studenten en
personeel van het Erasmus MC.
Parkhaven 20, T. 010 436 48 11, open: 9.30 - 21.30 uur.
Met het project Rotterdam aan de Maas werkt het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam (OBR) aan
het aantrekkelijker maken van het gebied tussen Tropicana en Parkhaven, Wilhelminapier,
Entrepot en Noordereiland. De aandacht gaat vooral uit naar het stimuleren van aantrekkelijke
publieksfuncties in gebouwen, de openbare ruimte en op en aan het water.
Nieuws of vragen? rotterdamaandemaas@obr.rotterdam.nl
Esther Langendoen
Gladys Tuur
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Wijnhaveneiland verbindt
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