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Ook in de afgelopen maanden is het netwerk van ‘vrienden en co-creators’ van de Plezierrivier De Rotte 
gestaag gegroeid en waren er diverse (particuliere) initiatieven om de aantrekkelijkheid en identiteit van de 
Rotte en omgeving te versterken. In deze nieuwsbrief leest u wat er zoal speelt.  
 
Markthal bij de dam van de Rotte 
In navolging van wereldsteden als Barcelona, Stockholm, Londen en Parijs krijgt Rotterdam zijn eigen 
overdekte markthal. Hij wordt gebouwd aan het Binnenrotteplein, daar waar de dam in de Rotte lag en 
waar de stad Rotterdam is ontstaan. Een markant gebouw op een voor de stad bijzondere plek. En 
dat was ook de bedoeling, vertelt Maarten van Lier, toekomstig Centre Director van de Markthal bij 
Corio. Corio is de toekomstige eigenaar van de overdekte marktvloer met ruimte voor circa honderd 
kramen plus de vijftien winkelunits en acht horecavestigingen in de Markthal. “De gemeente 
Rotterdam heeft een prijsvraag uitgeschreven om op deze locatie een bijzonder gebouw te ont-
wikkelen. Een gebouw waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en versproducten kunnen kopen. 
Historisch gezien heel logisch want dit is altijd een plek geweest waar handel werd gedreven en waar 
mensen kwamen om nieuwtjes uit te wisselen.” De lange geschiedenis van de plek heeft zijn sporen 
nagelaten; de bouwput was een rijke archeologische vindplaats. De opgravingen varieerden van 
gebruiksvoorwerpen tot de grondvesten van oude bouwwerken. Provast, huidig ontwikkelaar van de 
Markthal, overlegt met de archeologen, de gemeente en de exploitant van de parkeergarage over de 
mogelijkheden om een deel van de vondsten ten toon te stellen. 

 
De wereld van de smaak 
Het unieke, hoefijzervormige ontwerp van de Markthal is van de hand van het Rotterdamse 
architectenbureau MVRDV. In het 39 meter hoge gebouw met 11 verdiepingen komen 228 
appartementen. Ondergronds worden een parkeergarage en een supermarkt gerealiseerd. Maar het 
draait natuurlijk om de overdekte foodmarket met losse en permanente marktkramen, food 
gerelateerde winkels en horecazaken. “Goed eten elke dag, dat is in één zin het concept van de 
Markthal”, licht Van Lier toe. “De Markthal biedt plaats aan kwalitatief goede producten waarvan 
bekend is waar ze vandaan komen en aan eten dat met passie wordt bereid. Op de marktvloer zullen 
alle verssectoren vertegenwoordigd zijn. Vlees, vis, groenten, zuivel en brood, maar ook bloemen. 
Ook is er een stichting opgericht die ‘De wereld van de smaak’ vorm gaat geven. Dat moet een 
totaalconcept worden waarbij bijzondere versproducten op een originele manier worden gepresen-
teerd, met een link naar de verkooppunten in de hal én een verwijzing naar de eerste etage. Daar 
worden kookworkshops georganiseerd en voorlichting gegeven over voedsel en voedingsproducten. 
Ook kunnen er educatieve projecten worden opgezet. Misschien komt er zelfs een tv-studio waar tv-
programma’s over koken en voeding worden opgenomen.” 
 
De Markthal staat voor kwalitatief hoogwaardige producten. Exotische producten maar zeker ook 
regionale, bijvoorbeeld van leveranciers uit de nabije omgeving zoals de Hoeksche Waard en  
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Midden-Delfland. Ook ondernemers uit de omgeving van de Rotte kunnen streekproducten leveren. 
Dat zou een mooie link zijn naar het verleden toen producten van boeren en tuinders over de Rotte 
naar Rotterdam werden vervoerd. 
 
Van barrière naar verbindende schakel   

Rijkswaterstaat en de 
gemeente Rotterdam 
hebben een serie gebieds-
tafels georganiseerd voor de 
inpassing van de nieuw aan 
te leggen rijksweg  A13/A16. 
De Stichting Plezierrivier De 
Rotte was vertegenwoordigd 
tijdens de eerste drie 
bijeenkomsten voor de 
gebiedstafel Terbregseveld. 
Inzet van de stichting is om 
niet alleen naar de 
inpassing van de nieuwe 
weg in Terbregse-veld te 
kijken, maar dit als 
onderdeel van een groter 
geheel te zien. De stichting 
staat een metropolitaans 

park voor ogen, waar de Rotte als ‘blauwe drager’ doorheen loopt. Vanuit deze gedachte zou de komst van 
de nieuwe rijksweg een kans zijn om het gebied een kwaliteitsimpuls te geven. Onder het motto ‘Van 
‘barrière naar verbindende schakel’ kan dan met respect voor de rivier de Rotte een groene, ecologische 
verbinding tussen het Kralingse Bos en de Rotte tot stand worden gebracht. Rijkswaterstaat en de 
gemeente Rotterdam lijken gevoelig voor dit pleidooi. De gemeente gaat nu een plan ontwikkelen voor deze 
en andere oplossingsrichtingen die in de gebiedstafelbijeenkomsten naar voren zijn gekomen. Na de zomer 
volgt terugkoppeling naar alle deelnemers van de gebiedstafel. De stichting zal daar zeker weer bij 
aanschuiven. 
 
Nieuwe bestuursleden 
Het bestuur van Stichting Plezierrivier De Rotte kent twee nieuwe bestuursleden. Vorig jaar is Henny van 
Aken als de nieuwe directeur van BAM Woningbouw Rotterdam zijn voorganger Michel Kok opgevolgd. En 
dit jaar is Marja de Bruyn, zelfstandig adviseur met zeer veel ervaring op het gebied van 
gebiedsontwikkeling, als bestuurslid toegetreden. Wat beweegt hen om zich in te zetten voor de Rotte? 
 
“Ik ben Rotterdammer van geboorte en heb aan de HTS in Rotterdam gestudeerd”, vertelt Henny van Aken. 
“Tijdens mijn studie heb ik zeker twee jaar op de Rotte geroeid. En als afstudeeropdracht voor mijn studie 
waterbouwkunde heb ik een ontwerp gemaakt voor een sluis tussen de Zevenhuizerplas en de Rotte. 
Zodoende heb ik veel gevoel bij de Rotte en vind ik het ook erg leuk om me bezig te houden met de rivier. 
Kijkend naar de ontstaansgeschiedenis is de Rotte een uniek stukje Rotterdam en daar doet de stad veel te 
weinig mee. Zeker in de recreatieve sfeer liggen er veel kansen. Daar willen we met de stichting naar 
kijken. Binnen de stichting is me vooral het enthousiasme opgevallen en het geloof dat de Rotte op een 
hoger plan kan worden gebracht. Dat enthousiasme werkt heel aanstekelijk. Ook leuk is dat er langs de 
Rotte best veel bedrijven zitten die ook het belang zien om de Rotte te upgraden. Daar leggen we als 
stichting nu contacten mee. En dat maakt ook dat ik de inzet van de stichting met vertrouwen tegemoet zie.” 
 
“Dichtbij de Rotte wonend, zie ik de enorme kwaliteit van de Rotte en omgeving en de onbenutte kansen”, 
aldus Marja de Bruyn. “Ik wil me graag inzetten om die kwaliteit beter voor het voetlicht te brengen. De inzet 
van de stichting vind ik vergelijkbaar met het Stadsinitiatief waarbij Rotterdammers kunnen meedenken over 
en meebouwen aan een mooie en aantrekkelijke stad. Het idee van op  eigen initiatief de kwaliteit van 
Rotterdam en omgeving laten zien en verbeteren, dat spreekt me enorm aan. Rotterdam heeft zoveel 
potentieel, zowel in de stad als daarbuiten. Daar ben ik trots op en dat is mijn drijfveer.” 
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Croosboot wordt varende huiskamer 

 
Jarenlang lag hij in Crooswijk aangemeerd aan de Linker Rottekade voor rondvaarten naar onder andere 
de Rottemeren: de Croosboot. In 2007 kwam er een einde aan het gesubsidieerde project. Korte tijd later 
kwam Eric van Emden van rederij Thor, die één van de schepen had gekocht, in beeld om de Croosboot 
nieuw leven in te blazen. Helaas liep het toen ontwikkelde plan stuk op de vaste openingstijden van de 
Irenebrug. Inmiddels is de Croosboot omgedoopt tot Rothor en ligt hij in de Wijnhaven waar hij een 
grondige verbouwing ondergaat. “Ik heb eerst de buitenkant aangepakt en ben nu bezig met de binnenkant. 
Je herkent hem niet meer als Croosboot. Het is de bedoeling om er een varende huiskamer van te maken 
die kan worden gehuurd om mee te varen, maar ook om op te logeren”, vertelt Eric van Emdem. “Qua sfeer 
gaat hij lijken op de logeerboot Visithor, waar hij naast ligt. Maar met de Visithor kun je niet varen, met de 
Rothor wel. Ik hoop dat er in de toekomst ook weer tochtjes over de Rotte en naar de Rottemeren mee 
kunnen worden gemaakt. Het is dan wel belangrijk dat er aanlegplaatsen zijn waar hij een tijdje kan blijven 
liggen. Ik zou hem bijvoorbeeld graag voor drie maanden bij een ondernemer aan de Rotte of de 
Rottemeren willen neerleggen zodat mensen daar op de Rothor kunnen logeren.” 
 
Twee Stadsinitiatieven voor de Rotte 
Via Stadsinitiatief stelt de gemeente Rotterdam drie miljoen euro beschikbaar voor particuliere initiatieven 
om Rotterdam nog mooier en leuker te maken. Vanaf 10 juni kunnen Rotterdammers vanaf 12 jaar 
stemmen op hun favoriete initiatief. Op 10 juli wordt de winnaar bekendgemaakt. Dit jaar zijn er 92 ideeën 
ingediend. Twee daarvan hebben betrekking op de Rotte.  
 
RiF010 wil het mogelijk maken om te watersporten, midden in de stad. Het idee is om de Steigersgracht, 
tussen de Hoogstraat en de Blaak, af te sluiten van de rest van de Rotte en in het gezuiverde water de 
mogelijkheid te bieden voor allerlei watersporten. Een installatie laat perfecte golven tot 1,5 meter hoog van 
de gracht rollen. Hier kun je surfen, raften, kanoën, kayakken, zwemmen, waterpoloën, scuba duiken, 
suppen, bodyboarden, noem maar op. 
 
RRRoots (Rauwe Rotterdamse Roots wil orale geschiedenis van Rotterdam vertellen door persoonlijke 
portretten te verweven met de historie van de stad. Persoonlijke verhalen van Rotterdammers over vroeger, 
rijke verhalen bestaande uit portretten, geschiedenis, video, audio en locaties in de stad. Met meerdere 
digitale producten, zoals een responsive website en apps voor smartphone en eventueel tablet, wordt de 
historie van de stad blootgelegd.  
 
Oproep: wie gaat aan de slag met Rottekalender? 
Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief ziet u de eerste Rottekalender met daarin een greep uit de 
activiteiten en evenementen op en rond de Rotte in de komende maanden. We zoeken iemand die deze 
Rottekalender wil uitbreiden en bijhouden, ook voor de website en Facebookpagina van Stichting 
Plezierrivier de Rotte. Kent u iemand die dit zou willen doen of biedt u zichzelf aan, meldt u zich dan aan via 
info@concire.nl. 
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Rottekalender 
Datum Activiteit Plaats en tijd Meer informatie 
Elke 1e 
zaterdag van 
de maand 
(niet in 
augustus) 

Rotterdamse Oogst Markt, markt 
met regionale en 
seizoensgebonden producten 

Noordplein, Rotterdam, van 
10.00 tot 17.00 uur 

www.rotterdamseoogst.nl/projecten/
6-rotterdamse-oogst-markt/ 

11 mei Nationale Molendag, drie van de 
vier molens draaien en zijn te 
bezoeken 

Molenviergang  Zevenhuizen www.molens.nl/site/nationale-
molendag/programma.php 

11 mei Nationale Molendag, molen draait 
en is te bezoeken, rondleiding door 
de molen 

De Prinsenmolen, Rotterdam-
Hillegersberg 

www.molens.nl/site/nationale-
molendag/programma.php 

11 mei Nationale Molendag, molen draait 
en is te bezoeken, molenwinkel 
open van 10.00 tot 16.00 uur 

De Vier Winden, Rotterdam-
Terbregge 

www.molens.nl/site/nationale-
molendag/programma.php 

24 mei Rottemeren-kroegentocht van de 
Bleiswijkse Bridgeclub 

Zes locaties langs de 
Rottemeren, start tussen 9.00 
en 9.30 uur bij Sport- en 
Recreatiecentrum Rottemeren, 
Bleiswijk 

bbc.kroegentocht@gmail.com 

9 juni  Salonnen: Kondratieff golven lezing  
door Rein Breeman, eigenaar 
Vecomgroep 

Rotterdamse Salon, Rechter 
Rottekade 407, Rotterdam,  
‘s middags 

www.rotterdamsesalon.nl/site/ 
agenda/19 

14, 15 juni Dutch Masters Open, twee dagen 
met roeiwedstrijden 

Willem-Alexander Baan, 
Zevenhuizen 

www.willem-
alexanderbaan.nl/nieuws/kalender 

20, 21 juni 24 uur van de Rotte, roei-estafette 
georganiseerd door Roeivereniging 
Rijnmond, ten bate van het Cystic 
Fibrose Team van het Sophia 
Kinderziekenhuis 

Start bij Roeivereniging 
Rijnmond op 20 juni, 19.00 uur, 
keerpunt bij Café Oud Verlaat 

www.rvrijnmond.nl 24u vd Rotte 

21 juni Lions Rottemerenloop en Visser 
Kidsrun, hardloopwedstrijd ten bate 
van Stichting Roparun en lokale 
goede doelen 

Door recreatiegebied 
Rottemeren, start om 13.00 en 
14.00 uur in Dorpsstraat 
Zevenhuizen 

www.lions.nl/Activiteiten/5472/Lions
_Rottemerenloop.html 

3 juli Midzomeravondloop, prestatieloop 
georganiseerd door wandel- en 
atletiekvereniging De Kieviten 

Door Bleiswijkse Zoom en langs 
de Rotte, start vanaf 19.00 uur 
bij Sport- en Recreatiecentrum 
Rottemeren, Bleiswijk 

www.midzomeravondloop.nl/inform
atie.html 

13 juli Rotterdam Rotte Swim Experience, 
zwemtocht van 7 kilometer door 
zwem- en triatlonfanaten 

Start om 11.00 uur bij Café Oud 
Verlaat, tussen 13.00 en 13.30 
uur finish bij Houthandelhof 1, 
Rotterdam 

e.boer@rotterdam.nl 

30 juli – 1 
augustus 

European Universities Games, 
roeiwedstrijden tussen teams van 
universiteiten uit verschillende 
Europese landen 

Willem-Alexander Baan, 
Zevenhuizen 

www.willem-
alexanderbaan.nl/nieuws/kalender 

6 september Nautilus Triatlon Willem-Alexander Baan, 
Zevenhuizen 

www.willem-
alexanderbaan.nl/nieuws/kalender 

 
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 


