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Sinds het verslag over de bijeenkomst ‘Onderneem mee langs Plezierrivier De Rotte’ op 22 april, leek 
het enige tijd stil. Dat wil niet zeggen dat er in de tussentijd niets is gebeurd. Sterker, er zijn juist 
diverse initiatieven en ontwikkelingen die de identiteit en aantrekkelijkheid van de Rotte versterken en 
de samenwerking van partijen langs de Rotte vergroten. In deze nieuwsbrief presenteren we een 
greep uit deze ontwikkelingen en initiatieven. 
 
 
Nieuw terras aan de Rotte 
Lof der Zoetheid, winkel en restaurant voor ontbijt, lunch en zoete zaken aan het Noordplein, had dit 
jaar voor het eerst een terras aan de Rottekade, direct aan het water. Wat begon als een spontane 
actie op een zonnige februaridag, werd deze zomer een succes. Een terras dat met de boot 
bereikbaar is en dat bovendien meteen al is gehuldigd met de terrassentrofee 2013 van AD 
Rotterdams Dagblad. Een aanwinst voor de levendigheid op en om de Rotte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lof der Zoetheid gaat de zaak uitbreiden naar het naastgelegen pand. In januari 2014 zijn er in het 
restaurant meer zitplaatsen en is er meer ruimte voor het traiteurgedeelte.  
www.lofderzoetheid.com 
 
 
Meer geïnteresseerde ondernemers 
Dat ondernemers in het gebied rondom de Rotte geïnteresseerd zijn in samenwerking en versterking 
van de identiteit van de Rotte en omgeving, bleek al meteen bij de bijeenkomst in april. Nog steeds 
melden zich nieuwe ondernemers die over de bijeenkomst hebben gehoord en op de hoogte willen 
blijven van het initiatief Plezierrivier De Rotte. Onder hen Mike Spel van Art Centre Artihove aan de 
Hoeksekade in Bergschenhoek. Desgevraagd geeft hij aan een groot voorstander te zijn van het 
initiatief om de Rotte als gebied meer bekendheid en meer status te geven als mooi 
(ondernemers)gebied. “De Rotte heeft enorm veel potentie die nu niet ten volle wordt benut. Er zitten 
diverse mooie bedrijven langs de rivier die heel goed zelfstandig kunnen functioneren. Wanneer er bij 
de VVV’s een mooie kaart of gids voor toeristen komt te liggen waarop ze kunnen zien wat er allemaal 
te zien, te doen en te beleven is langs de Rotte, is dat een prettig steuntje in de rug. En als er door 
samenwerking tussen bedrijven extra arrangementen zouden komen voor bezoekers van het gebied, 
zou dat een win-win-situatie zijn voor alle betrokken partijen.”  



 
Boek vol foto’s en wetenswaardigheden 
Op 24 oktober wordt een nieuw boek gepresenteerd vol foto’s en wetenswaardigheden over de Rotte. 
Het boek, met de titel ‘De Rotte – van Wilde Veenen tot wereldhaven’, geeft antwoord op vragen als 
‘Hoe kon de Rotte zijn water kwijt als er een dam in lag?’ ‘Waar komt het water van de Rotte eigenlijk 
vandaan en waar stroomt het heen?’ ‘Wat is er allemaal te vinden langs de Rotte en hoe is dat zo 
gekomen?’ In het boek komt elk stukje Rotte aan bod. Wist u bijvoorbeeld dat er een galg langs de 
Rotte heeft gestaan? Dat de Rotte ooit een vaarweg naar Amsterdam was? Dat de Rotte nog steeds 
van groot belang is voor de waterhuishouding? Dat de Bleiswijkse veiling deels in Rotterdam aan de 
Rotte is gestart en dat aan de Boezenweg anderhalve eeuw geleden net zoveel molens stonden als in 
Kinderdijk?  

 
Dit en nog veel meer is te lezen in dit boek, geschreven door Koos Termorshuizen. De auteur is 
geboren en getogen in Rotterdam en roeide tijdens zijn middelbareschooltijd wekelijks op de Rotte.  
www.de-rotte.nl 
 
 
Positief initiatief wethouder Lansingerland 
Henk de Paepe, wethouder van onder meer ruimtelijke ordening, beheer buitenruimte en water en 
groen van de gemeente Lansingerland, onderschrijft de kansen van de samenwerking tussen 
ondernemers langs en rond het Rottemerengebied volledig. Hij heeft het niet bij woorden alleen 
gelaten. Afgelopen zomer heeft hij persoonlijk het initiatief genomen om betrokken ondernemers uit de 
gemeente Lansingerland een aantal keren uit te nodigen om kennismaking, arrangementen en 
samenwerking te bevorderen. 
 
 
Kids Marina; spelevaren in de buurt van de dam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
In maart opende een leuke waterattractie in het centrum van Rotterdam, vlak bij de dam van de Rotte. 
Aan het Grote Kerkplein, direct voor de Laurenskerk, is een miniatuurhaven waar kinderen zelf aan 
het roer kunnen staan van een modelboot in de vorm van bijvoorbeeld een havendienst-, politie-, 
brandweer-, container- of rondvaartboot. Dankzij het mooie weer werd het een groot zomersucces. 
Aan boord leren kinderen van alles over de haven. De havenmeester houdt toezicht en geeft uitleg 
over de regels op het water. Ouders kunnen mee aan boord of toekijken vanaf het naburige terras. 
Kids Marina is een initiatief van de ondernemers Pegasus Nautic Events en Wielders Management 
BV. De kinderhaven is geopend op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag. Bij goed weer is de 
attractie tijdens de herfstvakantie alle middagen geopend, met uitzondering van de maandagmiddag. 
www.kidsmarina.nl 
 
 
Nadere kennismaking Stichting Plezierrivier en Recr eatieschap 
Binnenkort voert het bestuur van Stichting Plezierrivier De Rotte nadere kennismakingsgesprekken 
met het Recreatieschap Rottemeren. Onderwerp van gesprek is onder meer een mogelijk 
samenwerkingsprogramma voor 2014. Meer hierover in een volgende nieuwsbrief. 
 
 
VVV vestigt aandacht op fietsen langs de Rotte 

Onder de noemer ‘Staycation Rotterdam’ 
promootte de ROTTERDAM.INFO afgelopen 
zomer ‘op reis gaan in eigen stad’. 
Rotterdammers en bezoekers konden bij de 
VVV ROTTERDAM.INFO aan de Coolsingel 
gratis stadsreizen en arrangementen ophalen 
om Rotterdam van zijn ‘vakantiekant’ te leren 
kennen.  
 
Eén van de zeven vakantiereizen had de Rotte 
en het Rottemerengebied als bestemming. In de 
bijbehorende gratis envelop ‘Fiets Rotterdam’ 
zaten naast de themaroute - op de fiets van het 
Oude Noorden naar de Rottemeren - ook 
speciale aanbiedingen en tips passend bij het 
thema outdoor fun. Aanbieder Outdoor Valley 
aan de Hoeksekade in Bergschenhoek bood 
een gratis kopje koffie of thee met een appelflap 
aan mensen die een uur kwam kanovaren. En 
bij een bezoek aan Drie Kleur Grutterij - Molen 
de Vier Winden  aan de Terbregse Rechter 
Rottekade in Rotterdam kon men oud-Hollandse 
snoepjes proeven. Voor wie het gezellig vond 
om deze tocht samen met andere te fietsen, 
was er op 20 juli een gratis groepsreis onder 
begeleiding van een gids.  

 
De staycation actie liep van 6 juli tot 31 augustus. In totaal zijn er 1650 enveloppen opgehaald. 
Bezoekers en deelnemers reageerden enthousiast en de groepsreis op 20 juli zat helemaal vol.  
 
 
Gids of kaart Plezierrivier De Rotte 
Stichting Plezierrivier De Rotte heeft het plan opgevat om een (fiets)kaart of gids te ontwikkelen om te 
laten zien wat het gebied langs de Rotte en omgeving allemaal te bieden heeft. Ondernemers die mee 
willen doen met deze productie, krijgen een speciale vermelding op deze kaart of in deze gids. 
Binnenkort benadert Jolanda Bongers, die voor de stichting een aantal communicatietaken op zich 
heeft genomen, u per mail of telefoon of u interesse heeft om mee te doen en welke kosten hieraan 
zijn verbonden. 



 
 
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. 


