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De afgelopen maanden heeft de Stichting Plezierrivier De Rotte contacten gelegd en 
kennismakingsgesprekken gevoerd met uiteenlopende organisaties en partijen die van betekenis kunnen 
zijn voor de Rotte. Van The Missing Link tot het Erfgoedhuis Zuid-Holland, van Rotterdam Marketing tot het 
IABR. Het initiatief van de stichting wordt overal positief ontvangen en sommige gesprekken hebben al tot 
vruchtbare samenwerking geleid. Reden genoeg voor de stichting om voortvarend verder te gaan.  

 

 

Het oudste en meest veelzijdige pand aan de Rotte 
“Het is een ongelofelijk leuk pand om te zijn. Hier vergaderen of een sessie bezoeken is toch anders dan in 

bijvoorbeeld zalencentrum Engels, een hotel of een ‘gewoon’ theater. Daar is het ook goed, ook mooi, maar 

hier heb je een speciaal historisch tintje en een soort beslotenheid en intimiteit die je nergens anders vindt. 

Je knapt ervan op om hier met onbekenden in contact te komen.” Salonnière Anja Berkelaar is enthousiast 

over ‘haar’ Rotterdamse Salon, gevestigd in het oudste pand aan de Rotte.  

 

Aan de Rechter Rottekade 407 (tussen het 

Pompenburg en de Heer Bokelweg) staat 

het prachtige 18
e
 eeuws Koopmanshuis dat 

op wonderbaarlijke wijze het bombardement 

van 1940 en de naoorlogse stads-

vernieuwingsplannen heeft overleefd. 

Vermoedelijk gebouwd in 1704 is het één 

van de oudste woonhuizen van Rotterdam. 

De vermogende koopman Claes 

Langenberg liet het pand in 1720 rijkelijk 

decoreren. Sinds 2012 zorgt de Stichting 

Rotterdamse Salon voor ‘het bevorderen 

van het onderhoud van het pand, het 

ondersteunen van projecten die bijdragen 

aan kennis over de historie van het 

Koopmanshuis door middel van bijeenkomsten, presentaties en activiteiten’. En met dat laatste houdt Anja 

Berkelaar zich bezig. 

 

Onder de gezamenlijke noemer ‘to please en to educate’ organiseert Anja in de originele Koopmanskamer 

uiteenlopende activiteiten. Van huiskamertoneel, muziekavonden en proeverijen tot zinvolle lezingen, 

workshops en bijeenkomsten in het kader van het deelgemeentelijk economisch ontwikkelprogramma. De 

meeste activiteiten zijn openbaar toegankelijk. De sfeervolle Koopmanskamer met beschilderd plafond en 

Rococo haardpartij is ook te huur. Particulieren en organisaties kunnen er een besloten receptie, private 

diner, ‘fireplace meeting’, high tea, vergadering, workshop, lezing, voorstelling of andere activiteit 

organiseren voor maximaal 25 personen. Meer informatie: www.rotterdamsesalon.nl. 

 

Roeibaan beter bereikbaar door nieuwe brug 
De gemeente Zuidplas en het Recreatieschap Rottemeren hebben ingestemd met een intentieverklaring 

voor de bouw van een nieuwe brug over de Ringvaart bij Zevenhuizen. De nieuwe brug vormt de verbinding 

tussen de N219 (Zuidplasweg) en de Eendragtspolder. Daardoor wordt deze polder met de Willem 

Alexander roeibaan beter bereikbaar. De intentieverklaring regelt de financiële bijdragen van de gemeente 

Zuidplas en het recreatieschap. Vóór 1 juli 2014 wordt een realisatieovereenkomst verwacht met een 

concretere uitwerking van het ontwerp, de organisatie en de financiën. Verloopt alles volgens plan dan zou 

volgens berichtgeving in het AD de nieuwe brug vóór het WK roeien in 2016 gerealiseerd moeten zijn. 

 
Aanzet tot verkenning ‘pleziereconomie de Rotte’ 
Wat is het economisch belang van de Rotte? Hoe kunnen het gebruik en het 
potentieel van de Rotte en omgeving worden versterkt zodat de regio er het 
meeste baat bij heeft? Een aantal samenwerkende partijen heeft via penvoerder 
Ecorys een voorstel gedaan voor een onderzoek om antwoord te geven op deze 
vragen. Met als doel om de kansen die ‘pleziereconomie de Rotte’ biedt optimaal  
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te benutten. Het voorstel voor deze verkenning is inmiddels voorgelegd aan het Recreatieschap 
Rottemeren. Het is de bedoeling dat het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het 
recreatieschap en de Stichting Plezierrivier. De economische betekenis van de Rotte komt dan volop in 
beeld, via een combinatie van harde cijfers over euro's en banen gecombineerd met visie en ervaringen van 
ondernemers, organisaties en overheden in het gebied.  

 
The Missing Link doet aanzet  
voor Verhaal van de Rotte 
Ondernemers, bewoners, bestuurders en gebruikers, 

allemaal hebben ze hun herinneringen en verhalen als 

het gaat om de Rotte en omgeving. Samen vormen die 

een verhaal dat het verdient om te worden verteld en 

dat de trekker kan zijn om te verblijven, te recreëren of 

te ondernemen in dit unieke gebied. Precies dit is het 

uitgangspunt van Boudewijn Goudswaard. Met zijn 

bedrijf The Missing Link ontwikkelde hij de methode 

‘Original footprint’. Op basis van de geschiedenis van 

een gebied worden ambities en verhaallijnen gefor-

muleerd die herkenbaar en bruikbaar zijn, de basis voor 

de identiteit en imago van dat gebied. Voor de Stichting 

Plezierrivier heeft The Missing Link een eerste aanzet 

gedaan voor dit ‘Verhaal van de Rotte’. De volgende 

stap is een sessie waar een aantal stakeholders wordt 

gevraagd hun inbreng te geven zodat het verhaal 

verder vorm kan krijgen. Naar verwachting wordt die sessie in het vroege voorjaar georganiseerd. 

 

Stichting Plezierrivier schuift aan bij 
gebiedstafel inpassing A13/A16  
Voor de nadere inpassing van de nieuw aan te leggen 

rijksweg A13/A16 organiseren Rijkswaterstaat en de 

gemeente Rotterdam een aantal gebiedstafels. De snelweg 

komt er en doorkruist de Rotte, dat staat vast. Maar naar de 

precieze invulling van de weg wordt nog gekeken en dat ziet 

de Stichting Plezierrivier als een kans. Zo kan niet alleen de 

regionale recreatieve structuur van het gebied worden 

'gerepareerd' (de losse recreatiegebieden Rottermeren en 

Zevenhuizerplas kunnen worden verbonden), ook kan de 

wijk Ommoord worden afgerond. De aanleg kan de Rotte als 

blauwe drager in een metropolitaans park positioneren. Wat 

de stichting betreft zal vanuit deze gedachte ook invulling 

moeten worden gegeven aan het Terbregseveld. De stichting 

brengt dit standpunt in bij de gebiedstafel Terbregseveld.    

 

 

 

 

 

 

Nivon-centrum transformeert tot het Groene Huis aan de Rotte 
In een monumentaal pand aan de Dirk Smitsstraat, verscholen tussen de Jonker Fransstraat en de Rotte, is 
de Rotterdamse afdeling van het Nivon gevestigd. Voor leden en niet-leden worden er activiteiten en 
excursies georganiseerd die een relatie hebben met natuur, cultuur en educatie. Zoals filmavonden, 
exposities, cursussen, museumbezoek en natuurwandelingen. Eén keer per maand is er een muzikaal 
optreden en iedere zondag wordt een driegangenmenu geserveerd voor slechts € 5,-. Om als vereniging te  
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kunnen overleven, is echter meer nodig aldus 
bestuurslid Eduard Voorn. “Het Nivon bestaat dit 
jaar negentig jaar en was altijd een gesubsidieerde 
organisatie. Sinds 2012 moet de vereniging 
financieel op eigen benen staan en daarom is een 
nieuwe businesscase nodig. We borduren voort op 
de oorspronkelijke doelstelling van het Nivon want 
die is actueler dan ooit: het verduurzamen van de 
samenleving. Ons pand moet het Groene Huis aan 
de Rotte worden, waar alles in het kader staat van 
groen, eerlijk en duurzaam. En de Rotte, waar we 
hemelsbreed tien meter van af liggen, gaat daar 
een belangrijke rol in spelen.” 
 

Een huis waar startende ondernemers uit de 

duurzame sector zich kunnen vestigen, waar 

buurtbewoners een kopje fairtrade koffie komen 

drinken, waar nog steeds activiteiten en cursussen 

worden georganiseerd, maar dat ook als debatcentrum op het gebied van duurzaamheid dienst doet. Dat 

staat Eduard voor ogen. “Het moet hier de hele week gaan gonzen en bruisen. Daarvoor gaan we ook de 

nabijheid van de Rotte benutten. We zouden bijvoorbeeld op een platbodem een terras kunnen beginnen. 

Of een organisatie die hier wil debatteren in contact brengen met Outdoor Valley zodat de bezoekers van 

het debat na afloop een kanotocht op de Rotte kunnen maken. We zijn in voor allerlei arrangementen met 

andere ondernemers langs de Rotte. Lunchen bij Lof der Zoetheid, met een kano van Outdoor Valley naar 

de Rotterdamse Salon voor een lezing en daarna per fiets of kano naar het Nivonhuis voor een borrel, je 

kunt van alles verzinnen. Maar steeds is de Rotte de connectie.” 

 

Recreatieschap Rottemeren zoekt samenwerking 

Hans Sytsema, accountmanager voor Recreatieschap Rottemeren, is als hardloper en wielrenner een 

veelgebruiker van de recreatiegebieden rond de Rotte. Met compassie en realiteitszin kijkt hij naar de 

uitdagingen waarvoor het recreatieschap staat. “In deze tijd van terugtredende overheden en afnemende 

subsidiestromen zoekt het recreatieschap steeds meer de samenwerking om nieuwe initiatieven tot stand te 

brengen en de kwaliteiten van het gebied te behouden. Het recreatieschap en de Stichting Plezierrivier 

kunnen daarin absoluut iets voor elkaar betekenen.” 

 

“Minder zelf initiëren en vaker private initiatieven ondersteunen, dat is de nieuwe koers van het recreatie-

schap”, stelt Hans Sytsema. “We leggen nu bijvoorbeeld een voetpad aan van de spoorbrug bij de A12 tot 

aan eetcafé De Roerdomp. Het idee hiervoor komt van de Vereniging Molenvrienden Rottemerengebied. 

Wij realiseren het schelpenpad, zij zorgen voor informatieborden langs de route. Zo willen we vaker samen-

werken, ook met de Stichting Plezierrivier. Neem hun idee voor een bootverbinding van de stad naar de 

bron van de Rotte. Dat past helemaal bij onze ambitie om de Rotte van oorsprong tot dam te versterken en 

stad en land te verbinden. Wij kunnen zo’n initiatief wellicht faciliteren met steigers en aanlegplaatsen. Of 

financieel, met bijvoorbeeld een startsubsidie voor een boot. Ook bij ‘het verhaal van de Rotte’ zie ik 

mogelijkheden tot samenwerking. De Rotte is bijzonder. De rivier heeft Rotterdam mogelijk gemaakt en het 

stroomgebied is uniek. Aan het landschap en de inrichting rond de Rotte kun je de geschiedenis van  
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inpoldering, lintbebouwing en verstedelijking aflezen. Maar je ziet ook landschappen die opnieuw zijn 

gemaakt, soms voor de tweede of derde keer. Zoals de Eendragtspolder en de skiberg.” 

 

Maatschappelijk en economisch rendement 

“Voordat wij een plan of initiatief steunen of faciliteren, moeten de baten duidelijk zijn. Niet alleen maat-

schappelijk, ook financieel. Maatschappelijk en economisch rendement moeten hand in hand gaan. Wat dat 

betreft spreekt het gedachtegoed van de Stichting Plezierrivier De Rotte ons aan. Wij denken ook dat de 

Rotte en omgeving best meer benut mogen worden voor funactiviteiten en dat je daarbij exploitanten kunt 

inschakelen, die zo op hun beurt dan weer meer kunnen verdienen. En we willen nieuwe exploitanten 

aantrekken. Dat is belangrijk omdat onze inkomsten voor een belangrijk deel bestaan uit erfpachtgelden die 

exploitanten opbrengen. Vanwege de verdienopdracht die wij als recreatieschap hebben, onderzoeken we 

bijvoorbeeld ook de exploitatiemogelijkheden voor de Eendragtspolder. Daar kan het hele Rottemeren-

gebied, inclusief de lokale economie, van profiteren. Het besluit om een nieuwe brug aan te leggen over de 

Ringvaart is wat dit betreft een belangrijke stap omdat die het gebied beter toegankelijk maakt. We zoeken 

naar evenementen en activiteiten waarvoor mensen speciaal naar de Eendragstpolder willen komen, zoals 

een sportevenement of een popconcert. Dit jaar brengt het recreatieschap in beeld wat er mogelijk is.” 

 

Natuur als decor voor recreatie 

“Nieuwe initiatieven staan nogal eens op gespannen voet met bewoners en belangenorganisaties die 

inzetten op rust en natuurbehoud. Ik begrijp dat wel, maar commerciële activiteiten zijn echt noodzakelijk 

om de kwaliteit van de recreatiegebieden en bijvoorbeeld de wandel- en fietspaden op peil te houden. Zij 

leveren ons de benodigde inkomsten nu er minder overheidsgeld beschikbaar is. Bovendien, het doel van 

het recreatieschap is om zoveel mogelijk mensen actief te krijgen in het groen, onder andere vanuit 

gezondheidsoverwegingen. De natuur is het decor voor die recreatie en soms moet je het decor veranderen 

om nieuwe groepen te trekken. Zoals kinderen en jongeren, die komen niet af op rust en natuurschoon 

maar wel op bijvoorbeeld het soort activiteiten dat Outdoor Valley biedt. Samen met het bestuur en 

ambtenaren van de deelnemers van het recreatieschap kijken we hoe we kunnen voorkomen dat plannen 

van private partijen bij voorbaat stranden op weerstand. Samenwerking met belangenorganisaties is daarbij 

van belang. Zo werken we heel goed samen met Natuur- en Vogelwacht Rotta. Bij de organisatie van 

evenementen kunnen we met Rotta overleggen wanneer we dat het beste kunnen doen zonder de natuur al 

teveel te verstoren. Door een beetje te geven en te nemen en door samen op te trekken, kunnen we de 

attractieve waarde van de Rottemeren ook in de toekomst behouden.” 

 

In het Recreatieschap Rottemeren werken de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas 

samen. Ze behartigen de belangen van natuur, landschap en openluchtrecreatie in het recreatiegebied Rottemeren bestaande 

uit de deelgebieden Bleiswijkse Zoom, Bleiswijkse Fles, Lage Bergse Bos, Hoge Bergse Bos, Zevenhuizer Zoom, Zevenhuizer-

plas, Nessebos, en Eendragtspolder. Foto’s bij dit interview  zijn afkomstig van de site www.recreatiezuidholland.nl. 

 

Meer weten? 
Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle genodigden van het symposium in april 2013, aangevuld met 

ondernemers en geïnteresseerden die zich bij ons melden. Heeft u ook interesse of kent u een partij die 

mogelijk geïnteresseerd is, stuur dan een mail naar info@concire.nl. Volg ons ook via Facebook. 

 

Colofon: Uitgave en eindredactie Stichting Plezierrivier De Rotte, Rotterdam, tekst en opmaak Tekst & Co, Zevenhuizen 


