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“U verwacht van mij een vooruitblik op 2020. Een doorkijk naar onze dromen en ambities voor het nieuwe jaar. Dat 
kan niet zonder in de achteruitkijkspiegel te kijken. Want goede toekomstplannen wortelen in het verleden. 

Kijk maar naar de Hoogstraat. Als u van de Hema naar de Bibliotheek wandelt, loopt u op de historische Hooge 
Zeedijk van Schieland. 750 jaar geleden werd hier de dam in de Rotte aangelegd. De oorsprong van deze stad. 

Die dam beschermde de boeren tegen overstromingen. Hun oogst ging niet meer verloren en de handel bloeide op. 
De nederzetting werd een dorp, een vissershaven, een havenstad. Die dam gaf de bewoners een toekomst 

In die toekomst leven wij.” 

 

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Aboutaleb, Rotterdam 6 januari 2020 
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I. Drieluik 
Dit is het vierde opeenvolgende jaarverslag van de stichting Plezierrivier de Rotte. Het verslag is in de vorm van een 

drieluik opgesteld. Het geeft een blik op het verleden (terugblik), vervolgens op het verslagjaar (blik op 2019 ) en 

tenslotte op de toekomst (vooruitblik)1. Daarnaast bevat het verslag informatie over de organisatie en de mensen van 

de stichting: het Bestuur, het Werkteam, de Adviesraad en de Raad van Toezicht. Tevens geeft het jaarverslag een 

toelichting op de financiële positie van de stichting: de balans en de winst- en verliesrekening van 2019. Het sluit af 

met de jaarrekening 2019. 

 

I.1 Terugblik 
De stichting is voortgekomen uit het initiatief van een aantal bij de Rotte betrokken mensen en partijen en is opgericht 

op 21 januari 2013. Het doel van de stichting is om de Rotte als de Plezierrivier van bron tot dam op de kaart van de 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag te zetten. 

 

Agenderen, adviseren en activeren 

De stichting agendeert kwesties die voor het bereiken van dat doel relevant zijn, adviseert belangrijke stakeholders 

en activeert concreet door initiatieven - bij voorkeur in samenwerking met  andere bij de Rotte betrokken partijen - te 

ontplooien. Voorbeelden zijn: 

• de nieuwsbrief, die de stichting periodiek uitbrengt; 

• de twee Werkconferenties, die in 2013 respectievelijk 2017 zijn gehouden; 

• de Ondernemersvereniging De Rotte, die inmiddels geheel zelfstandig draait en van bron tot dam actief is; 

• het uitgeven van de plattegrond, die de Rotte letterlijk van bron tot dam op de kaart zet en die inmiddels een 

begrip is geworden. De Ondernemersvereniging De Rotte heeft deze uitgave overgenomen; 

• het organiseren van het Rottecafé: elk kwartaal op een andere locatie aan de Rotte. Het Rottecafé mag 

gerust een succes worden genoemd en wordt druk bezocht. Het biedt 

een podium voor allerlei initiatieven en netwerken en heeft tot allerlei 

arrangementen tussen ondernemenden (ondernemers, 

initiatiefnemers enz.) aan de Rotte geleid; 

• het werkplan van de stichting. Dit is een meerjarenprogramma dat 

een scala aan activiteiten onderscheidt. Dit programma is grotendeels 

in uitvoering. Veel activiteiten zijn inmiddels gestart en zelfs al 

uitgevoerd; 

• het Waterfestival, dat in de Crooswijkse Bocht plaatsvindt en in 2020 

voor de vierde achtereenvolgende keer zal worden gehouden. 

• Het hosten en begeleiden van projecten met maatschappelijke doelen gericht op natuur, educatie, cultuur 

en bewegen. Voorbeeld: Waterwijzer aan de Rotte 

 

De voorgaande jaren hebben vooral in het teken gestaan van: 

• het opstellen van het Ontwikkelingsperspectief ‘De Rotte beweegt je’; 

• het versterken van de ruimtelijke kwaliteit en het verbeteren van de bereikbaarheid van de Rotte;  

• het initiëren van de Marketingcommunicatie voor De Rotte en  

• het agenderen van de vergroening van het gehele stroomgebied van de Rotte.  

• het bevorderen van de bewustwording van de Rotte als metropolitaan landschapspark 

 

 
1 ten tijde van het vaststellen van het Jaarverslag is er onzekerheid ontstaan over het programma van 2020 als gevolg van de Coronacrisis. 
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‘De Rotte beweegt je’ 

Het Ontwikkelingsperspectief is een gebiedsvisie van bron tot dam, die de stichting samen met veel ondernemenden 

en in nauwe samenwerking met het recreatieschap De Rottemeren en de gemeente Rotterdam heeft opgesteld. De  

visie bevat allerlei adviezen over de ontwikkeling van in totaal negen sleutelplekken, waaronder de Crooswiikse 

Bocht. “De Rotte beweegt je” is de aanjager (geweest) van en als basis gebruikt voor nieuwe activiteiten, waaronder  

ook het ‘Toekomstperspectief Binnenstedelijke Rotte’ dat onderdeel is van het programma Rivieroevers van de 

gemeente Rotterdam. 

 

I.2 Blik op 2019 

In 2019 is er veel gebeurd. Als stichting wonnen wij de Van der Leeuwprijs. Voor de derde keer organiseerden wij 

een succesvol Waterfestival. We ontvingen een belangrijke delegatie van Staatsbosbeheer. We organiseerden een 

walkshop langs de Rotte voor het internationale congres Walk21 en een Workshop over de Rotte voor het 

Stadsmakerscongres. Ook lanceerden wij nieuwe initiatieven. Zo stonden wij aan de wieg van de Zevenhuizerplas 

Experience, werd in de Crooswijksebocht het eerste Outdoor Station geopend en werd het eerste ROTTErdam 

Waterpaspoort uitgereikt. Kortom een succesvol en bewogen jaar voor de Rotte! 

 

Van der Leeuwprijs 2019  

Tijdens het Stadsmakerscongres Rotterdam ontvingen wij de Van der 

Leeuwprijs 2019. De Van der Leeuwprijs wordt sinds 2009 jaarlijks 

uitgereikt aan een Rotterdams privaat initiatief met grote meerwaarde 

voor de publieke ruimte en de ontwikkeling van de stad. Wij zijn 

ontzettend trots dat wij deze prijs kregen en blij dat de prachtige rivier de 

Rotte ook op deze manier onder de aandacht komt. De toekenning van 

de Van der Leeuwprijs doet ons des te indringender beseffen hoe 

belangrijk het is om de Rotte en haar oevers van Bron tot Dam als een 

samenhangende “publieke ruimte” te zien en te koesteren. Lees de motivatie voor de toekenning van de Van der 

Leeuwkring op onze site. 

 

“Crooswijkse Bocht”  

In het eerder genoemde Ontwikkelingsperspectief “De Rotte beweegt je” zijn negen sleutelplekken opgenomen. De 

scope van de stichting is weliswaar gericht op alle sleutelplekken, maar in het bijzonder focust de stichting zich op de 

herontwikkeling van de Crooswijkse Bocht (CroBo). De reden is dat deze plek de steppingstone tussen binnen en 

buiten is: de cruciale schakel om de stad met het land te verbinden, en vice versa, tot een samenhangend 

metropolitaan park. Conceptueel denken, maar concreet doen is de manier waarop betrokken partijen de handen op 

elkaar willen krijgen voor de aanpak van de CroBo.  

 

Outdoor Station Outdoor Valley 

In het voorjaar van 2019 werd door de gemeente Rotterdam een 

ponton geplaatst en in de zomer 2019 opende het Outdoor 

Station Outdoor Valley haar deuren in de CroBo. Woonstad heeft 

de ambitie de gebouwen aan de Linker Rottekade in de nabije 

toekomst te renoveren/ herontwikkelen. Een klein deel in de plint 

kwam eind 2018 vrij. Voor de tussenliggende periode biedt het 

Outdoor Station een tijdelijke invulling. De bedoeling daarvan is 

om alvast concreet een voorschot te nemen op een 

herontwikkelde CroBo, waar deze tijdelijke functie mogelijk ook in terugkomt. De ruimte heeft een 'front' aan de Rotte, 

is op het westen georiënteerd dus heeft avondzon, en omvat een grote hal. Daar kan de gezamenlijke droom om van 

de CroBo hét buitensport- en natuurcentrum van Rotterdam (Noord) en omstreken te maken werkelijkheid worden, 

met voor de deur een ponton in de Rotte waar boten en kano’s kunnen afmeren. Het eerste seizoen draaide het 

Outdoor Station nog niet op volle toeren omdat bij de start het hoogseizoen al achter de rug was. De potentie is er 

nog steeds en wordt in 2020 verder benut. 

 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fderotte.us11.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dd25ee73aa267e500f51083eef%26id%3D92f2d1b991%26e%3D8e1772c08a&data=02%7C01%7C%7C3383cd3cbbac4410711308d77333a883%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637104538013052159&sdata=cfNjBhpCWEj2fXaL0v0Mbii8ljmwkaCf3%2FTPOffQL4g%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fderotte.us11.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dd25ee73aa267e500f51083eef%26id%3D795d64ab55%26e%3D8e1772c08a&data=02%7C01%7C%7C3383cd3cbbac4410711308d77333a883%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637104538013062168&sdata=zzHd3MLb0tePrO1b5ho8963kaJpFr4hg4AeozsI4GwA%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fderotte.us11.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dd25ee73aa267e500f51083eef%26id%3D4ccd98946a%26e%3D8e1772c08a&data=02%7C01%7C%7C3383cd3cbbac4410711308d77333a883%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637104538013062168&sdata=pKh9mDoiDn4iS2gMtyoVJ8GTOfDr04YskQ414li3ljU%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fderotte.us11.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dd25ee73aa267e500f51083eef%26id%3D48b2619c45%26e%3D8e1772c08a&data=02%7C01%7C%7C3383cd3cbbac4410711308d77333a883%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637104538013072173&sdata=Y37CSnGhY%2FfP1WRuU1%2FFZIu28E6UklTxg2u4Cj3HkjY%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fderotte.us11.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dd25ee73aa267e500f51083eef%26id%3D48b2619c45%26e%3D8e1772c08a&data=02%7C01%7C%7C3383cd3cbbac4410711308d77333a883%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637104538013072173&sdata=Y37CSnGhY%2FfP1WRuU1%2FFZIu28E6UklTxg2u4Cj3HkjY%3D&reserved=0
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Walk21 

Rotterdam was medio oktober van 2019 een week lang Wereldwandelstad. 

De stichting Plezierrivier De Rotte organiseerde een Walkshop voor het 

congres Walk21 met de bedoeling om het stroomgebied van de Rotte als een 

groen wandelgebied op de kaart te zetten. De stichting wil dit o.a. bereiken 

door voettochten langs en naar de Rotte te organiseren en daarbij plekken 

aan te doen die getuigen van de rijke geschiedenis van de Rotte. Tegelijkertijd 

wil de stichting daarmee bereiken dat er meer aandacht komt voor het 

verbeteren van de kwaliteit van de looproutes, en van de samenhang 

daartussen. Bovendien wordt daarmee duidelijk dat Rotterdam op deze wijze 

over een metropolitaan wandelgebied beschikt, waarvan de potenties beter benut kunnen worden. Tijdens de 

workshop gaven de veelal internationale deelnemers ons nuttige input. 

 

Waterfestival aan de Rotte 

De derde editie van dit Waterfestival is in 2019 zeer druk bezocht. Voor bewoners van de naastliggende wijken 

begint het festival inmiddels sterk te leven. Veel waterspektakel leverden de drakenbootraces op. Maar liefst tien 

boten deden mee. Bijzonder was dat de boten bemenst waren met een grote diversiteit aan mensen die het sportief 

tegen elkaar opnamen. Dit strookt met de gedachte dat plezier op het water ook tot sociale ontmoetingen kunnen 

leiden en de verbondenheid met de rivier kunnen vergroten. Dit jaar werd ook de kade aan de Noordkant benut voor 

het evenement. 

 

WaterWijzer en ROTTErdam Waterpaspoort 

In samenwerking met Eric Kortlandt (Ecologika) en Plastic Whale heeft de 

stichting het project Waterwijzer voortgezet. Dit project speelt in op het 

eerder genoemde thema biodiversiteit. Het doel is kinderen meer te 

verbinden met natuur èn de Rotte via leuke en leerzame buitenlessen. 

Daarin leren kinderen veel voorkomende planten en dieren te 

onderscheiden en te benoemen en tevens hoe ze functioneren. Als 

onderdeel van dit project viste wethouder Wijbenga samen met 

schoolkinderen eind september het eerste ROTTErdam Waterpaspoort op. 

Het Waterpaspoort is een leuk boekje voor kinderen om zelf de magische 

waterwereld in en om de Rotte te ontdekken. Basisschoolleerlingen van de 

bovenbouw die WaterWijzerlessen bij de Rotte hebben gevolgd, ontvingen dit paspoort. Het project WaterWijzer is 

mogelijk gemaakt door bijdragen van Provincie Zuid-Holland, Fonds NME, gemeente Rotterdam, het 

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Recreatieschap Rottemeren/ Staatsbosbeheer. Onze 

stichting is voorzitter van de voor dit project ingestelde begeleidingsgroep die enkele keren per jaar bijeen komt. 

 

Derde druk plattegrond ‘Ontdek de Rotte’ 

De inmiddels welbekende plattegrond ‘Ontdek Plezierrivier de Rotte’ kreeg een nieuwe uitstraling en was vanaf juli 

weer verkrijgbaar. De plattegrond verscheen voor het eerst in december 2014 en werd met veel enthousiasme 

ontvangen. In 2015 verscheen met behulp van adverteerders en sponsoren de tweede druk. De plattegronden waren 

al een tijd niet meer te verkrijgen en er was veel vraag naar een nieuwe druk. Om de gebiedsmarketing van 'Ook dit 

is de Rotte' te versterken werd de derde editie van de plattegrond gemaakt vanuit 'Ook dit is de Rotte'. Dit betekende 

dat de plattegrond een nieuwe uitstraling en stijl heeft gekregen en wij de plattegrond als stichting deels los hebben 

gelaten. 
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Zevenhuizerplas Experience 

In juni 2019 was de eerste editie van de Zevenhuizerplas Experience. Met dit 

gratis evenement werd de beleving van waternatuur en watersporten voor jong en 

oud gepromoot. Er waren allerlei watersafari’s om met experts de fascinerende 

natuur te ontdekken in en om de Zevenhuizerplas. Dit varieerde van bezichtiging 

van fraaie lepelaars met biologen tot enorme snoeken met beroepsvissers. 

Proeven kon ook: van watermunt tot waterpeper alsook van superfood zoals de 

waterkers. Daarnaast waren er allerlei exhibits, workshops, culturele activiteiten 

zoals zelf rieten manden maken en magnifieke zandkastelen bouwen. Er waren bovendien diverse sportclinics om 

zelf watersportervaring op te doen van snorkelen/ duiken tot kanoën, roeien en surfen en educatieve lessen zoals die 

van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard over waterbeheer. 

 

Rottecafés 

Ook in 2019 heeft de stichting elk kwartaal een Rottecafé georganiseerd op locaties langs de Rotte:  

• het Rottecafé trapte het jaar 2019 af in het buurtcentrum van Noord aan het Noordplein in Rotterdam. Veel 

gasten ontmoeten elkaar en maakten kennis met de grote diversiteit aan initiatieven langs de Rotte. 

• op een bijzondere en verrassende locatie vond in juni het tweede Rottecafé plaats: het Molenmuseum in 

Zevenhuizen. Men kreeg naast de vele pitches van gasten ook een rondleiding door het museum;  

• het derde Rottecafé vond plaats op de locatie van de Outdoor Valley in Bergschenhoek. Daar werd direct 

het hernieuwde pand van het bedrijf bewonderd, nadat deze in 2018 was afgebrand; 

• de laatste bijeenkomst was in onze eigen Huiskamer. Dit drukbezochte café besteedde aandacht aan het 

Ontwikkelplan, de projecten van het Hoogheemraadschap en blikte vooruit op 2020, het jaar van 750 jaar 

dam in de Rotte. 

 

“Ook dit is de Rotte” 

De Rotte en omliggende gebieden bekender maken bij (potentiële) bezoekers en zorgen voor een positief imago van 

de Rotte. Dat is het doel van het marketingcommunicatieplan “Ook dit is de Rotte”. Met de uitvoering van dit plan is in 

het voorjaar van 2018 een begin gemaakt. In 2019 is dit traject voortgezet. De resultaten daarvan zijn zonder meer 

goed te noemen. Het bereik van de sociale media is boven verwachting. Financieel heeft Ook dit is de Rotte nog een 

uitdaging. In 2019 is nagedacht over mogelijkheden om externe financiële middelen te genereren ten behoeve van 

de marketing. Dit wordt in 2020 uitgerold. Mede gezien de bevredigende resultaten is er groen licht gegeven voor het 

marketingplan 2020. De begeleidingsgroep die toeziet op de uitvoering blijft ook in 2020 bestaan. De uitvoering zelf 

blijft in handen van de Ondernemersvereniging. Stond de stichting Plezierrivier de Rotte samen met het 

Recreatieschap en de Ondernemersvereniging aan de basis van het marketingcommunicatieplan “Ook dit is de 

Rotte”, nu beperkt de rol van de stichting zich tot deelnemen in de begeleidingsgroep voor de uitvoering van het plan.  

Dit is een goed voorbeeld van de wijze waarop de stichting wil werken: initiatief nemen en daarna overdragen aan 

derden. 

 

Programma Rivieroevers 

In 2019 realiseerde gemeente Rotterdam meerdere projecten die 

onderdeel zijn van Programma Rivieroevers. Hierbij maakt de gemeente 

Rotterdam - samen met allerlei partners - de Rotte aantrekkelijker om te 

recreëren. Langs de kade aan het Grotekerkplein is een lage vlonder met 

(zit)treden aangelegd. In de Crooswijksebocht is een tijdelijk ponton 

geplaatst. Een deel van de Linker Rottekade is opgeknapt. De waterinlaat 

bij de Leuvekolk is geplaatst en laat vers, zoet water in de Rotte. Goed 

voor plant, dier en mens in de binnenstad en verderop langs de Rotte. De 

stichting had hier een agenderende, adviserende rol. 

 

En verder 

• Presentatie door en over onze stichting aan Vrienden van het Bentwoud 

 



Jaarverslag 2019 t.b.v. website  Stichting Plezierrivier De Rotte 

 
5 

• Meedenken over het opstarten van een ‘Gebiedstafel de Rotte’ met recreatieschap, gemeenten en 

provincie. 

• Interview met AD Rotterdams Dagblad over onze stichting en de Rotte 

• Interview Open Rotterdam met onze stichting t.b.v. het Stadsmakerscongres 

• Workshop over de Rotte tijdens het Stadsmakerscongres 

• Nieuwe e-mailadressen op naam van de stichting i.h.k.v. professionalisering 

 

I.3 Vooruitblik 

In 2020 en de jaren daarna gaat de stichting door met lopende activiteiten zoals het houden van de Rottecafés, het 

uitbrengen van de nieuwsbrief, het begeleiden van de marketingcampagnes “Ook dit is de Rotte”, het organiseren 

van het Waterfestival en het realiseren van projecten zoals de WaterWijzer. Maar er komen ook nieuwe activiteiten 

en initiatieven naar voren, waar de stichting op wil gaan inspelen, zoals 750 jaar Dam, de Gebiedstafel De Rotte, het 

Ontwikkelplan Rottemeren, het planten van de 120-bomen,  ‘Schoon, heel en veilige Rotte’ (inclusief handhaving), de 

ontwerpwedstrijd Poort van Noord en het Landschapspark de Rotte. Tenslotte, maar niet in de laatste plaats, zal de 

stichting zich in 2020 bezighouden met de organisatie van de Derde Werkconferentie.  

 

Hard én zacht 

De stichting streeft bij deze activiteiten naar een accentverschuiving van harde waarden, tot uiting komend in 

ruimtelijk-fysieke uitvoeringsprogramma’s, naar zachte waarden. De mate waarin dit gebeurt zal per activiteit 

verschillen. Dit laatste wil de stichting benadrukken door meer met kunst en cultuur te gaan doen, samen met andere 

initiatiefnemers, en door meer in te gaan zetten op sociale marketing en programmering, gericht op educatie, 

ontmoeting en met elkaar plezier hebben op en aan de Rotte. De doelgroep, die daarbij bijzondere aandacht 

verdient, is de groep Kinderen en Jongeren. Zie ook ons beleidsplan. 

 

Derde Werkconferentie 

Op de agenda van de werkconferentie, de derde editie inmiddels, staat de 

ontwikkeling van het stroomgebied van de Rotte tot het (Metropolitaan) 

Landschapspark De Rotte centraal. De ambitie van de stichting is om de 

resultaten van de werkconferentie te gaan borgen door het ondertekenen van 

de ‘Verklaring van de Rotte”.  De stichting gaat daarbij op zoek naar geslaagde 

voorbeelden elders. De datum van de conferentie wordt vanwege het 

Coronavirus van juli 2020 verplaatst naar juni 2021. 

 

750 jaar dam in de Rotte 

In 2020 is het 750 jaar geleden dat de dam in de Rotte werd gelegd. Een historisch moment voor het ontstaan van 

Rotterdam. In 2019 heeft onze stichting zich ingezet om deze bijzondere gelegenheid aan te grijpen om de Rotte 

onder de aandacht te brengen. Daartoe heeft de gemeente Rotterdam een projectleider aangesteld die 

verantwoordelijk is voor het programma rondom de viering van 750 jaar dam. Activiteiten van bron tot dam vinden 

plaats, in Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas. Op het conceptprogramma staan ideeën als 'Dammen op de Dam', 

de Rotte Marathon, een Chabot-tentoonstelling en een derde Werkconferentie. Onze stichting werkt hierin nauw 

samen met de projectleider en de gemeente. Eind 2019 vond de Project Start Up plaats. Het programma zelf wordt in 

2020 en 2021 uitgevoerd. 

 

Het Land van Chabot 

Het Chabot Museum en de kunstenaarsgroep Observatorium verklaren het Terbregseveld aan de rivier de Rotte 

tegenover zijn - inmiddels verdwenen - woonhuis en atelier tot het Land van Chabot en pleiten voor de status van 

‘beschermd vergezicht’. Temidden van de hybride urbanisatie van flats, bos, paardenstallen, rivier, dijkhuizen en de 

nieuwe ringsnelweg van Rotterdam wordt het vrije zicht op de horizon een hommage aan de schilder die zijn blik op 

de luchten richtte. Het doel van de samenwerking tussen het Chabot Museum en Observatorium is het realiseren van 

een culturele en recreatieve bestemming aan de Rotte waar je het veranderende landschap en de steeds verder  
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uitdijende gemeenten Rotterdam en Lansingerland kunt observeren en ervaren. De inzet is niet om het 

oorspronkelijke landschap te bewaren maar om een kader te scheppen dat de verandering waarneembaar maakt;  

Panorama Chabot. Als stichting staan wij positief tegenover deze ontwikkeling en zetten wij ons in op dit gebied om 

het concept van de grond te krijgen. 

 

Geschenk van Staatsbosbeheer: 120 bomen  

In 2019 bracht de Maatschappelijke Adviesraad ZH van 

Staatsbosbeheer een bezoek aan onze Huiskamer in de 

Crooswijksebocht. De adviesraad was onder de indruk van onze visie en 

bevlogenheid. Als gebaar schonk Staatsbosbeheer onze stichting 

daarom 120 bomen en/of struiken in het jaar dat Staatsbosbeheer 120 

jaar bestaat. Samen met de gemeente , de deelgebieden en 

Staatsbosbeheer is nagedacht over de locaties voor deze 120 bomen. 

Op 11 december werd de eerste boom, een Kroosboom, door Sylvo 

Thijsen (directeur Staatsbosbeheer), Bert Wijbenga (wethouder Gemeente Rotterdam) en groep 8 van IBS Noen uit 

Crooswijk geplant. De school heeft de boom tevens geadopteerd. De resterende bomen worden in 2020 en later 

geplant. 

 

Ontwikkelplan Rottemeren 

In 2018 stelde Recreatieschap Rottemeren de notitie ‘Ruimte voor een groenblauwe toekomst’ op. Deze geeft voor 

de komende decennia de koers aan voor het recreatiegebied. De ambities en kaders van het recreatieschap die in de 

notitie zijn beschreven, worden verder uitgewerkt in een ontwikkelplan. Eind 2019 vond de analysefase plaats. 

Uiteindelijk worden op basis van die input keuzes gemaakt. In 2020 is het vervolg van dit traject. Als stichting zijn wij 

hier nauw bij betrokken. Zo waren wij samen met diverse andere stakeholders aanwezig bij de expertsessies en 

nemen wij deel aan de klankbordgroep. Wij geven positieve kritiek, samengevat met 1) niet alleen de ontwikkeling 

van de bovenloop (van Irenebrug naar de bron) maar ook die van de midden- en benedenloop in onderlinge 

samenhang en 2) geef extra prioriteit aan de ontwikkeling van de Drie Velden, daar waar prins Alexanderpolder 

grenst aan de Rotte: Terbregse Veld, Ommoordse Veld en de Nessepolder. Als stichting hebben wij de intentie om 

deze Drie Velden in 2020-2021 op de kaart te gaan zetten. 

 

Coronacrisis en de Rotte 

Ten tijde van het schrijven van het jaarverslag zijn de gevolgen van de Coronacrisis al goed zichtbaar. Ook voor onze 

stichting zijn de gevolgen merkbaar. Wij passen onze activiteiten aan de 1,5 meter samenleving aan en gaan er 

vanuit dat we daar tot in 2021 rekening mee moeten houden. Wij spreken graag onze waardering uit voor al die 

ondernemende mensen en organisaties die zich met veel inventiviteit aanpassen aan de nieuwe situatie. De Rotte en 

haar omgeving kan juist in deze tijd voor nabije troost, afleiding en inspiratie zorgen. Het marketingplan voor Ook dit 

is de Rotte is met input van onze stichting daar op aangepast. Ook de derde werkconferentie wordt om deze reden 

verplaatst van juli 2020 naar juni 2021. De stichting is financieel sterk genoeg waardoor er geen financiële continuïteit 

crisis ontstaat. We houden daarbij altijd rekening met de ontwikkelingen.  

II. Governance 
De stichting Plezierrivier de Rotte heeft een Bestuur, een Raad van Toezicht en een Adviesraad. De stichting heeft 

een groot netwerk. De kern daarvan wordt gevormd door het Werkteam. 

 

Bestuur 

Het bestuur spant zich in om de doelen van de stichting te bereiken en stuurt met het oog daarop het werkteam aan. 

Het komt elk kwartaal bijeen. De leden van het bestuur van de stichting zijn: 

Carol Hol              Voorzitter  

Ewoud Dekker      Secretaris  

Erik Rovekamp    Penningmeester 

 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fderotte.us11.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dd25ee73aa267e500f51083eef%26id%3D0f1254b12d%26e%3D8e1772c08a&data=02%7C01%7C%7C3383cd3cbbac4410711308d77333a883%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637104538013092187&sdata=1qBQiW4TboqXNBTAO%2Fdqtcr3eR8bn9MaDbrvOORgB7Y%3D&reserved=0
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Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op de good governance, van de stichting, bespreekt strategische zaken met het 

bestuur en bewaakt in het bijzonder de financiële positie van de stichting. De RvT bestaat uit leden met een grote  

maatschappelijke en bestuurlijke ervaring. Zij hebben expertise op het gebied van stedelijke en recreatieve 

ontwikkelingen, openbaar bestuur en financiële zaken. Deze leden zijn: 

Charlie Martens  Charlie Martens Advies; RvT Vastgoedfondsen Syntrus Achmea Real Estate &  

Finance. Benoemd in 2017. 

Joep Thönissen  AVAS; Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten. Benoemd in 2017. 

Korrie Louwes              Oud-wethouder gemeente Rotterdam, thans Hoofdinspecteur bij Inspectie  

   Gezondheidszorg en Jeugd. Benoemd in 2018. 

 

In december 2019 is afscheid genomen van Joep Thönissen als lid van de Raad van Toezicht. Voor 2020 is er een 

vacature voor deze functie. 

 

Adviesraad 

De Adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur. De leden zijn stakeholders, die betrokken 

zijn bij de Rotte. Zij komt drie maal per jaar bijeen. De leden van de Adviesraad in 2019 zijn:  

 

Agnes van Zoelen Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 

Peter van Lieshout Havensteder 

Paul Ramjiwansingh Havensteder 

Niels van Ham   Woonstad Rotterdam  

Nils Berndsen  Oud-Raadslid gemeenteraad Rotterdam  

Laurens Kamerling Geen Boot Wel Varen 

Ronald Goijen  Bewonersplatform Pro Groen Laurenskwartier Centrum  

Anja Berkelaar  Rotterdamse Salon  

Diana Philippo  Begraafplaats Crooswijk   

Theo Coskun  Oud-Gebiedscommissielid Noord 

Jisca Bijlsma  Chabotmuseum  

Marc Soeterbroek Provincie Zuid Holland 

 

Teruggetreden in 2019 is: 

Agnes Wijland      Retraiterie Rottemeren 

 

In 2020 gaan we de vorm en werkwijze van de Adviesraad aanpassen en brengen wij de samenstelling meer in 

evenwicht met de veranderde agenda van de stichting, zie de eerder genoemde accentverschuivingen in activiteiten.  

 

Werkteam 

Het Werkteam komt met een gemiddelde frequentie van 6 weken bijeen. Het bestaat uit bewoners met een 

professionele achtergrond en betrokkenheid: 

Marja de Bruyn  MDB Interim en advies  

Damo Holt   Rebel Group 

Ewoud Dekker  Rebel Group 

Erik Rovekamp  Outdoor Valley/Ondernemersvereniging Rottemeren  

Carol Hol  Concire&Partners BV 

 

Het werkteam wordt ondersteund door: 

Mariëlle van den Berge Mpower 
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Netwerk 

Het netwerk van de stichting bestaat uit betrokken en geïnteresseerde mensen en organisaties, die allen hart voor de 

Rotte hebben. Het gaat om: individuele bewoners en ondernemers, sporters en recreanten, bewonersorganisaties en  

ondernemingsverenigingen, natuur- en cultuurhistorische organisaties, ambtenaren en bestuurders van de drie 

gemeenten, vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland, van het Hoogheemraadschap, van het 

Recreatieschap de Rottemeren, van Staatsbosbeheer, van Rijkswaterstaat, Natuurstad Rotterdam, culturele 

organisaties en instellingen zoals het Chabotmuseum, en vele anderen. Hun aantal wordt geschat op ca. 300. Zij 

bezoeken regelmatig de Rottecafés.  

III. Financiële toelichting 
De stichting heeft ook in het jaar 2019 met projectbegrotingen gewerkt, die per activiteit zijn opgesteld. Het 

uitgangspunt daarbij is dat elk projectbegroting zelfdekkend is. Daarnaast is er een algemene begroting voor 2019 

vastgesteld, waarmee projectoverstijgende zaken kunnen gedekt, zoals het op zeer beperkte schaal inhuren van een 

professionele kracht voor de ondersteuning van het bestuur en het werkteam en het gebruik van onze ruimte aan de 

Kerkhoflaan. De dekking van de algemene begroting komt uit de opslag, die op de projectbegrotingen wordt 

geheven.   

 

Vergoedingen 

Een ander voorbeeld van een post, die ten laste van de algemene begroting van de stichting komt, zijn de  

vergoedingen voor de leden van de Raad van Toezicht en de vrijwilligersvergoedingen aan de leden van het 

werkteam.  

 

De post, die in 2019 beschikbaar is gesteld voor de vergoedingen voor de leden van de Raad van Toezicht, bedraagt 

in principe in totaal €1.500. Hieruit kunnen de kosten van reizen en tijdbesteding worden betaald. Per saldo is daar 

overigens in 2019 nauwelijks gebruik van gemaakt. De leden van het werkteam hebben een vrijwilligersvergoeding 

als blijk voor hun inspanningen ontvangen. De vergoeding bedroeg in 2019 €1.500 per persoon. Dit is onder het 

wettelijk toegestane bedrag van €1.700  per jaar. Deze vergoedingen worden alleen toegekend indien er voldoende 

financiële ruimte voor is.  

 

Het gaat daarbij om inspanningen zoals: 

• het verzorgen van de Rottecafé’s, die elk kwartaal worden gehouden op telkens een andere locatie aan of nabij 

de Rotte; 

• het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen van het bestuur- en het werkteam alsmede het nakomen 

van de afspraken die in deze vergaderingen worden gemaakt. De vergaderingen vinden elk 6 weken plaats en 

worden gehouden in de Huiskamer van de Rotte; 

• idem van de Adviesraad en de Raad van Toezicht ; 

het voorbereiden, bijwonen, eventueel leiden en zo nodig modereren van bijzondere bijeenkomsten, zoals de 

veel bezochte bijeenkomsten van het Rottecafé, workshops, expertmeetings, conferenties, excursies en 

werkbezoeken. Een voorbeeld is het bezoek van de Maatschappelijke Adviesraad van Staatsbosbeheer. 

• het aanvragen van co-financiering voor projecten, zoals het project WaterWijzer en de Zevenhuizerplas 

Experience en het begeleiden van die projecten als (mede-)opdrachtgever; 

• het participeren in de begeleidingsgroep van het marketing- en communicatietraject “Ook dit is de Rotte”; 

• het initiëren en aanjagen van en deelnemen in projecten zoals het sleutelproject De Crooswijkse Bocht; 

• de organisatie van speciale evenementen zoals het Waterfestival. 

De leden houden niet bij hoeveel uren met deze inspanningen gemoeid zijn, maar een indicatie daarvan komt uit op 

meer dan een mensjaar. Dit is exclusief het aantal uren dat in het kader van de professionele ondersteuning is 

besteed.  
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Financiële ondersteuning 

Veel van de activiteiten zijn door de stichting in natura verricht. Voor een aantal van die projectbegrotingen is 

evenwel financiële ondersteuning gekomen, te weten: 

• de bijdrage van het Recreatieschap t.b.v. de vier Rottecafés; 

• de bijdrage die de stichting voor de exploitatie van de Huiskamer van de gebiedscommissie Crooswijk-

Kralingen heeft verkregen. Deze bijdrage zal in de komende jaren worden afgebouwd; 

• de bijdragen van de gemeente Rotterdam,  de gebiedscommissie Crooswijk-Kralingen en de wijkraad Oude 

Noorden t.b.v.  het Waterfestival aan de Rotte. Deze bijdragen zullen eveneens worden afgebouwd; 

• de bijdrage van de provincie Zuid-Holland t.b.v. het project WaterWijzer. 

• De bijdrage van de provincie en andere partijen aan de Zevenhuizerplas Experience 

 

De financiële ondersteuning is per activiteit in het bijgevoegde Exploitatieoverzicht 2019 opgenomen. Per saldo 

sluiten deze projectbegrotingen met een positief saldo af. 

 

Professionele ondersteuning 

De stichting heeft in 2019 wederom Mpower ingehuurd, die een groot deel van de coördinatie-, communicatie- en 

marketing-werkzaamheden van de stichting heeft verricht. De kosten worden grotendeels gedekt door de 

projectbegrotingen van de activiteiten waarvoor zij wordt ingezet. De rest van haar kosten, d.i. een bedrag van 

€6.000 exclusief BTW, valt onder de algemene kosten. Daarvoor ondersteunt zij het bestuur van de stichting. Dit 

wordt gecontinueerd in 2020. 

 

Balans 

Het balanstotaal is €30.139. Het eigen vermogen €5.726,-. Dit bedrag vinden wij als stichting te laag. Het gewenste 

eigen vermogen is bij voorkeur tussen de €10.000,- en €15.000,-. In 2020 moet het eigen vermogen stijgen. 

 

Resultaat 

Het resultaat van 2019 is negatief en bedraagt -€7.321. Dit is ruim €11.000 meer dan oorspronkelijk begroot is. Dit 

verschil is te verklaren omdat een aantal activiteiten dat belangrijk was voor de inkomsten van de stichting niet door 

zijn gegaan, zoals de Rotteconferentie. Daarnaast zijn er op een aantal onderdelen minder subsidies ontvangen, 

waardoor de bijdrage aan de stichting is verlaagd, zoals bij de Zevenhuizerplas Experience.  

 

Het resultaat gaat ten laste van het eigen vermogen van de stichting, dat eind 2019 daardoor teruggelopen is tot 

€5.726,-. De omvang van dit eigen vermogen is niettemin nog voldoende om aan de verplichtingen te kunnen 

voldoen. De ruimte creëren t.b.v. ‘wendbaarheid van de stichting’ is met dit eigen vermogen echter beperkt. Voor 

2020 geldt dat het genereren van extra resultaat in 2020 een doel op zich is geworden. Dit zal worden aangewend 

om de buffer te versterken. De stichting is voornemens het overig deel van het resultaat met het oog op de financiële 

continuïteit als buffer voor de komende jaren te handhaven.  

 

Begroting 

Er is voor 2020 een begroting opgesteld.  Met name de Rotteconferentie, het Waterfestival en Natuurwijs leveren een 

positieve bijdrage aan de begroting.  

 

Fondswerving 

Voorts zal de stichting in 2020 verder werk gaan maken van het werven van fondsen voor de activiteiten van de 

stichting. Daarbij moet in het bijzonder worden gedacht aan de organisatie van de derde werkconferentie en de 

viering van het 750 bestaan van de Dam in de Rotte in 2020. 

 

 


