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We kijken terug op een jaar vol activiteiten en ontwikkelingen op en rond de Rotte. Van Rotte Swim en Picnic Island 
tot renovatie Bleiswijks Verlaat en aanleg van een nieuwe brug richting Eendragtspolder. Steeds meer partijen zien 
de grote attractieve waarde van de Rotte en omgeving en beseffen dat samenwerking nodig is om die potentie 
optimaal te benutten. De gemeente Rotterdam bijvoorbeeld met haar programma Rivieroevers Rotte, het Recreatie-
schap Rottemeren met het beleidsplan De Rotte verdient het. Ook de gemeenten Zuidplas en Lansingerland besteden 
aandacht aan de Rotte. En een groot deel van de ondernemers rondom de Rotte heeft zich verenigd. Dat belooft veel 
goeds  voor 2016. We wensen u plezierige feestdagen! 
 

Omgeving Rotte in kerstsfeer 
De Delftsevaart, direct achter de Binnenrotte en het Grotekerkplein, is 
in kerstsfeer. Drijvende ledlichtjes geven het water een feeëriek 
aanzien.  De ledlichtjes, eerder gebruikt op de Delftse Poort (gebouw 
van Nationale Nederlanden), werken op zonne-energie. Dit initiatief 
van Studio Vollaerszwart, met steun van Bureau Binnenstad Rotterdam 
en het programma Rivieroevers Rotte, is nog te zien tot eind januari.  
 
 

De Rotte beweegt je 
Van januari tot september heeft  Stichting Plezierrivier De Rotte gewerkt aan het project verhaallijnen. We deden 
dit samen met het Recreatieschap Rottemeren en bureau The Missing Link en met inbreng van een grote groep 
enthousiaste ondernemers, organisaties, bewoners en ambtenaren van drie betrokken gemeenten. We zijn trots op 
de resultaten die dit project heeft opgeleverd: de website www.derotte.nl, een inventarisatie erfgoed, economie en 
ruimte en het ontwikkelingsperspectief 'De Rotte beweegt je'.   
 

Verhaallijnen 
In het ontwikkelingsperspectief is de rijke historie van de Rotte en omgeving  
gebruikt voor de authentieke gebiedsidentiteit. Rode draad is beweging. De 
Rotte is door de jaren heen altijd bron van activiteit geweest voor 
ondernemende mensen. Die bedrijvigheid heeft ook geleid tot het bijzondere 
gemaakte landschap.  Deze twee aspecten, uniek voor de Rotte, zijn verwoord in 
twee vormen van beweging waarin verleden, heden en toekomst zijn 
samengebracht en die nog eens laten zien hoe bijzonder de Rotte en omgeving 
is: de verhaallijnen. 'De Rotte beweegt je Binnenstebuiten' gaat over de Rotte als 
bron van activiteit en ondernemende mensen. Dat mensen al sinds de vroegste 
geschiedenis slim gebruik maken van de rivier, zowel voor bedrijvigheid als sport 
en recreatie, staat hier centraal. 'De Rotte beweegt je Ondersteboven' gaat over 
innovatie en het gemaakte land. De verhaallijnen dienen ter inspiratie voor 
activiteiten of toekomstplannen rond de Rotte e.o. 
 
Opgaven en sleutelplekken 

Om van de Rotte en omgeving een nog mooiere bestemming te maken, worden diverse opgaven benoemd. Een 
betere bereikbaarheid en toegankelijkheid, zowel via het water als over land is zo'n opgave, net als meer aandacht 
voor het groen, de natuur en de waterkwaliteit. Andere opgaven zijn om de Rotte nog beter op de kaart te zetten 
en om waar nodig de omgeving te verbeteren. In het perspectief worden ook  negen sleutelplekken benoemd. Dat 
zijn locaties waar de (historische) verhalen het best tot hun recht kunnen komen en die de samenhang van het hele 
gebied goed laten zien. 
 
Vervolgstappen 
Het ontwikkelingsperspectief is officieel overhandigd aan de wethouders Joost Eerdmans (Rotterdam), Jeroen 
Heuvelink (Lansingerland) en Rik van Woudenberg (Zuidplas). In vervolg hierop  wordt het perspectief inhoudelijk 
met hen besproken. Ook met bestuurders van het Recreatieschap Rottemeren, Hoogheemraadschap Schieland en 
De Krimpenerwaard en de Provincie Zuid-Holland worden hiervoor afspraken gemaakt. Verder wordt het  
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perspectief gepresenteerd en toegelicht bij onder andere raadscommissies van de drie gemeenten, gebieds-
commissies, netwerken van ondernemers, bewoners en gebruikers en bij maatschappelijke organisaties.  De eerste 
reacties zijn zeer positief. 
 
www.derotte.nl 

Het ontwikkelingsperspectief is te lezen en te downloaden op www.derotte.nl, downloads. Deze website is als 
onderdeel van het project verhaallijnen ontwikkeld en is bedoeld voor alle initiatiefnemers rondom de Rotte. Op 
basis van de unieke identiteit van de Rotte en omgeving vind je hier inspiratie om nieuwe projecten te ontwikkelen 
en je bestaande projecten nóg beter te maken. Je ziet wie er nog meer actief zijn in het gebied, wat er wordt 
georganiseerd en welke nieuwtjes er zijn. Neem een kijkje en laat weten wat je van de site vindt via 
infoplezierrivier@gmail.com. 

 

Nieuwe attractie in Zevenhuizerplas: waterskibaan 
In november is gestart met de aanleg van een waterskikabelbaan in 
de Zevenhuizerplas, nabij de Kosboulevard. Project 7 Cablepark 
Rotterdam wordt de naam. De baan krijgt vijf masten met daaraan 
kabels waarmee de waterskiërs worden voortgetrokken. Als alles 
volgens plan verloopt, wordt de baan in mei 2016 in gebruik 
genomen. Behalve waterskiën kun je er ook wakeboarden.  Voor de 
gevorderden is er in het parcours een wakeboardpark met acht tot 
tien obstakels.  Aan de oever van de Zevenhuizerplas komt ook een 
beachclub met een buitenterras, dakterras en privéstrandje met 
prachtig uitzicht op de baan. Meer informatie: facebook.com/ 
project7cableparkrotterdam/ 

 
Herinneringen aan de Rotte (door Eduard Voorn) 
Voorrangsregels gelden ook op de Rotte 
"Wil je varen zonder fouten, stalen boten gaan voor houten." Gewapend met die kennis zeilde ik als mannetje van 
een jaar of 12/13 met ‘de tien’ het sluisje uit. De zeeverkenners van scoutinggroep SBN Doorman gingen met hun 
stalen vletten een herfstweekje op de Rottemeren doorbrengen. We sliepen onder onze huiken naast de 
Tweemanspolder nr 4. Het ging, denk ik, voor de wind van de Bergse Voorplas over de Rotte richting Prinses 
Irenebrug: grootzeil stuurboord, fok bakboord of andersom. Met mij voeren er meerdere zeilboten mee op richting 
de brug.  
Wist ik veel dat de openingszin van deze column klinkklare nonsens was, door een jolige schipper ons op de korte 
mouw gespeld. Grap van het niveau plintenleertje. We waren een beetje aan het keten tot een heer van stand in 
overnaadse zeilboot - en niet zo’n discosloep, varend op rosé waar je nu in de zomer horendol van wordt – uiterst 
duidelijk maakte hoe het precies in elkaar stak met de regels op het water. We luisterden naar de uitleg dat een 
oploper wijkt. Na terugkomst van het weekje zeilen toch maar even in het handboek zeilen gedoken om mij te 
verdiepen in de regels, want ook op de Rotte moest ik mij gewoon aan de regels houden. 
 

Rotte café 
Het volgende Rotte café van Stichting Plezierrivier De Rotte wordt op 15 februari georganiseerd in de omgeving van 
de Crooswijksebocht in Rotterdam. Je ontvangt te zijner tijd de vooraankondiging met meer informatie. 
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Themawandelingen: in de voetsporen van Chabot 
De Rotterdamse kunstenaar Henk 
Chabot (1894 1949) woonde en werkte 
langs de Rotte. De landelijke omgeving, 
het boerenleven en de dieren om hem 
heen vormden dankbare onderwerpen 
voor zijn schilderijen, beelden en 
tekeningen. Om het ‘Land van Chabot’ 
te ervaren, organiseerde het Chabot 
Museum afgelopen november 
bijzondere najaarswandelingen langs de Rotte. Bijzonder omdat het werd geleid door Monique Chabot (het nichtje 
van…) en haar echtgenoot. Zij vertelden veel over de omgeving, en het leven en werk van de kunstenaar Chabot, 
maar deelden ook hartverwarmende herinneringen aan ‘oom Henk’. Arthur van der Elst liep mee en deed verslag in 
buurtkrant Hart van Holland Zuidplas. Ook schreef hij een mooi gedicht naar aanleiding van de wandeling. 
Geïnteresseerd om ook het Land van Chabot te ervaren? In het voorjaar van 2016 organiseert het Chabot Museum 
opnieuw wandelingen langs de Rotte. chabotmuseum.nl/winderige-wandeling-langs-de-rotte/ 
 

Herinrichting Binnenrotte 
Op de Binnenrotte is inmiddels een deel van de nieuwe 
bestrating gelegd, is het eerste groenvak aangeplant en 
zijn acht bomen geplaatst. Kortgeleden is ook  de 
verdiepte fietsenstalling bij station Blaak opgeleverd en in 
gebruik genomen. Deze wordt naar verwachting half 
februari officieel geopend. Tegen die tijd is ook de 
bestrating vanaf de trappen van de fietsenstalling tot aan 
het asfalt met de tramrails vernieuwd.  
 
Archeologisch onderzoek achter Laurenskerk 
Vanaf eind februari doet BOOR (Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam) gedurende vier weken archeologisch 
onderzoek in de tuin aan de achterkant van de Laurenskerk. Hier ligt een deel van de oude begraafplaats rond de 
Laurenskerk met graven van voor circa 1620. Tijdens het onderzoek organiseert BOOR korte rondleidingen. Meer 
info hierover en over het gehele project: rotterdam.nl/binnenrotte. 
 

Varen tot aan de Blaak 
Aansluitend op de herinrichting van de Binnenrotte is het ponton over het Stokviswater bij de Lombardkade weg-
gehaald. Daardoor kun je nu met een platbodem vanaf de Rotte via het Stokviswater, de Delftsevaart en de 
Steigersgracht helemaal naar de Blaak varen. Een mooie stap voorwaarts om de Rotte beter bevaarbaar te maken. 
 

Tweede uitgave plattegrond Plezierrivier De Rotte 
Begin december is dankzij publiekprivate financiering de tweede editie van de plattegrond 
Plezierrivier De Rotte verschenen. De plattegrond is een uitgave van de stichting en zet de 
gehele Rotte op de kaart: van de dam in Rotterdam tot en met de bron in Moerkapelle, inclu-
sief de omliggende recreatiegebieden, plassen, parken en pleinen. De kaart maakt bovendien 
duidelijk wat de Rotte en omgeving aan plezier te bieden heeft. Deze tweede editie laat ruim 
90 bestemmingen zien die een bezoekje aan de Rotte en omgeving de moeite waard maken.  
Deze zijn ingedeeld aan de hand van de thema’s Actief, Lekker eten en koken, Lekker slapen, 
Rust, kunst en inspiratie, Varen en water, Natuur en duurzaamheid en Rijke geschiedenis. 
 
Kaart gratis af te halen 
Belangstellenden kunnen voor een gratis exemplaar van de plattegrond terecht bij Rotterdam 

Info  aan de Coolsingel in Rotterdam, bij de bibliotheken in Lansingerland en bij het gemeentehuis van Zuidplas. De 
kaart is ook af te halen bij de deelnemende bedrijven. Of stuur een mail naar infoplezierrivier@gmail.com. 
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Groene Loper Winterspelen 
Niet de Elfstedentocht maar de 'Elfspelentocht', daarmee willen Groen Dichterbij en De Stad Uit kinderen uit 
Rotterdam Noord en Crooswijk én hun ouders verleiden naar buiten te gaan, ook in de winter. Het winterfestival 
vindt plaats rondom de Rotte en wordt georganiseerd met partijen uit het gebied  zoals kinderboerderij De Blijde 
Wei, Natuur- en Vogelwacht Rotta en Outdoor Valley. De Winterspelen zijn op 17 februari rondom Kinderboerderij 
De Blijde Wei in Ommoord, op 21 februari rondom Taka Tuka Tuin in Zevenkamp en op 24 februari rondom de 
Skiberg in het Hoge Bergse Bos. Het programma kan per locatie verschillen, het streven is om op elke locatie elf 
verschillende activiteiten aan te bieden waaruit deelnemers kunnen kiezen. Van meebouwen aan het grootste 
vogelnest van Rotterdam en gipsafdrukken maken van wildsporen tot skilopen en fietsen langs de Rotte. De 
kinderen kunnen misschien wel een rendier in de ogen kijken of een roedel sledehonden aaien. Actuele informatie 
op: destaduit.nl/winterspelen/ 
 

Groene parkeerplaatsen en recreatie in Eendragtspolder 
Een terrein van negen hectare in de 
Eendragtspolder in Zevenhuizen wordt 
opnieuw ingericht. In overleg met 
bewoners en andere belanghebbenden is 
een schetsontwerp gemaakt. Tijdens een 
'Kijkmee-avond' in november bleek dat er 
veel draagvlak is voor dit schetsontwerp. 
Vandaar dat het bestuur van het Recreatie-
schap Rottemeren heeft besloten akkoord 
te gaan met dit ontwerp en budget 
beschikbaar te stellen voor de realisatie. De 
strook van negen hectare ligt tussen de 
bebouwing van Zevenhuizen en de roei-
baan. Twee hectare wordt ingericht als 
groene parkeerplaats. De rest krijgt een 

recreatieve inrichting. Over welke voorzieningen hier precies komen, overlegt het recreatieschap met een kleine 
groep bewoners en belanghebbenden. Er wordt gedacht aan schooltuintjes, een boomgaard, een speelpolder en 
trimvoorzieningen. Nadat het schetsontwerp  is uitgewerkt, volgt weer een 'Kijkmee-avond' voor belangstellenden. 
Als eerste wordt de parkeerplaats aangelegd zodat die al tijdens het WK roeien in augustus 2016 kan worden 
gebruikt. De plannen voor de overige zeven hectare worden in een rustiger tempo uitgewerkt en in 2017 
gerealiseerd. Meer info: heerlijkbuiten.nl, inrichting eendragtspolder. 
 

"De Rotte als de ultieme verbinder met een vleugje nut en lust" 
In het programma Rivieroevers pakt de gemeente Rotterdam de Rotte aan, met de focus op de rivier binnen de ring. 
DELVA Landscape Architects maakt in opdracht van de gemeente Rotterdam een integrale uitwerking, waarvan de 
gemeente een programma maakt waarin staat wat, wanneer, met welke partijen en welke financiering de Rotte 
wordt aangepakt. Een gesprek met Steven Delva. 
 
Het bureau van Steven Delva is samen met Skonk en ingenieursbureau Witteveen en Bos (W+B) bezig om de Rotte 
van centrum tot rand van de stad in kaart te brengen om te komen tot een ambitieus raamwerk waarbinnen straks 
concrete acties kunnen plaatsvinden. "Er is al veel onderzoek gedaan naar de Rotte. Nu kijken we welke agenda’s en 
budgetten we kunnen koppelen door middel van een doordacht ontwerp binnen de ruimte van de Rotte. Op het 
vlak van (wijk)economie, creativiteit, placemaking en circulariteit gaan we ook verbinden. Zo willen we draagvlak 
creëren om budgetten te bundelen en de plannen gerealiseerd te krijgen." 
 
Hoe koppelen jullie budgetten? 
"We willen allerlei programma's en opgaven een plek geven en verbeelden wat die samen kunnen opleveren. Zo 
worden budgetten van andere programma’s samengebonden in het programma Rivieroevers Rotte. Al in een zeer 
vroeg stadium kijken we met de gemeente en Stichting Plezierrivier De Rotte welke coalitiepartners betrokken 
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kunnen worden in het proces. Zodat ook zij hun ambities en straks uitvoeringskracht kunnen inzetten om de Rotte 

tot bloei te laten komen. We beginnen met de aanpak van het waterprobleem van de stad, een basisvoorwaarde 
om de Rotte binnenstedelijk op een aantrekkelijke, duurzame manier te ontwikkelen." 
  
Je bent in België geboren en je bureau staat in Amsterdam. Wat doet het riviertje de Rotte met je? 
"Door mijn selectie binnen Prix de Rome ken ik de Rotte goed. Tijdens de wederopbouw heeft Rotterdam de liefde 

voor haar naamgever verloren. De Rotte heeft ook in de stad een grote belofte in zich, maar het water ligt er op 

het moment flets bij. Terwijl een rivier in de stad er is voor nut en lust. De Rotte werd vroeger gebruikt voor de 
handel. Om goederen de stad in en uit te voeren. De lust is het verlangen naar schoonheid, frisheid. Op dit moment 
is het geen van beide: geen nut en geen lust. Het is een enorme opgave om dat terug te brengen. Door nut en lust 
te koppelen, verbeter je vanzelf de leefkwaliteit in de wijken die langs de Rotte liggen. Mooi voorbeeld van 
placemaking is om de boerenmarkt op het Noordplein deels ook op de Rotte te laten plaatsvinden en de producten 
te laten brengen per boot. Vervolgens dient het Noordplein zijn gezicht naar de Rotte te richten, terwijl het de 
waterproblematiek van zijn wijk dient op te lossen. Een actieve openbare ruimte in verbinding met het open water." 

 
Wanneer ben je tevreden?  
"Als je de dam in de stad weer voelt. Als je daar staat en je verlangt naar het groene buitengebied. Dat je de Rotte 
wilt volgen naar dat buiten en je dan langs interessante ontmoetingsplekken komt; een verhaal wordt je verteld. De 
rivier als de ultieme verbinder met een vleugje nut en lust." 
 
 

Rottekalender, een greep uit de activiteiten en evenementen op en rond de Rotte  
Datum Activiteit Plaats en tijd Meer informatie 

Maandelijks
elke 1

e
 

zaterdag  

Rotterdamse Oogst Markt, markt met 
regionale en seizoensgebonden 
producten 

Noordplein, Rotterdam, van 10.00 tot 
17.00 uur 

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

 Tweewekelijkse wandelcirkel op 
woensdag o.l.v. Nivon-gids 

Nivon-centrum, Dirk Smitsstraat 76, 
Rotterdam, 10.00 tot 12.00 uur 

nivonrotterdam.nl 

8, 9, 10 
januari 

Toneel, Drijfzand speelt Koekoeksnest, 
naar de roman One flew over the 
cuckoo's nest 

Rotterdamse Salon, Rechter Rottekade 
407, Rotterdam, verschillende tijden, zie 
Agenda  op de website 

rotterdamsesalon.nl 

9 januari Filmhuis, Saterday Night Fever Nivon-centrum, Dirk Smitsstraat 76, 
Rotterdam, 19.30 uur 

nivonrotterdam.nl 

31 januari, 6 
maart, 10 
april 

Salon Education, eros en thanatos, 
lezingen over verlangen, jaloezie en 
decadentie in de filosofie 

Rotterdamse Salon, Rechter Rottekade 
407, Rotterdam, vanaf 10.30 uur 

rotterdamsesalon.nl 

7 februari, 
13 maart, 3 
april 

Salon Education over 18e, 19e en 20e 
eeuwse Salonnen: lezing Claudia 
Christern, docente cultuurgeschiedenis 

Rotterdamse Salon, Rechter Rottekade 
407, Rotterdam, verschillende tijden, zie 
Agenda  op de website  

rotterdamsesalon.nl 

13 februari Natuurwandeling Zevenhuizerplas 
Vooraf aanmelden bij Rotta 

Start parkeerterrein Middelweg, 
Zevenhuizen, 10.00  tot 12.00 uur.  

rotta-natuur.nl 

15 februari Rotte café Nader te bepalen Uitnodiging volgt 

17, 21, 24 
februari 

Groene Loper Winterspelen Verschillende tijden en locaties, te 
vinden op de website 

destaduit.nl/winterspelen/ 

 
Ook al aangekondigd: de nieuwe editie van Rotte Swim Experience, op zondag 3 juli 2016 (010swim.nl/rotte-
swim-experience) en het WK Roeien in augustus 2016 (wrch2016.com). 
 

 

Meer weten? 
Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder een groeiende groep geïnteresseerden. Heeft u ook interesse of kent u een 

partij die mogelijk geïnteresseerd is, mail dan naar infoplezierrivier@gmail.com. Volg ons ook via Facebook.  

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


