
Rotterdam, 27 september 2019. 
 
 
 
College B&W Rotterdam 
Postbus 70012  
3000 KP  Rotterdam  
 
 
 
Geacht college, 
 
Hierbij sturen wij u een update van onze vorderingen van het initiatief voor een Marina voor 
superjachten in de Rijnhaven en verzoeken wij u om een inhoudelijke reactie op het initiatief te 
geven. 
 
Al geruime tijd zijn wij, initiatiefnemers uit de Maritieme sector, bezig met de ontwikkeling van een 
initiatief dat ons inziens een enorme versterking oplevert voor Rotterdam (Zuid). 
Tot op heden krijgen wij zowel politiek als ambtelijk geen helderheid over de verdere plannen met 
betrekking tot de Rijnhaven en geen respons op de pogingen om op een constructieve wijze met ons 
in gesprek te gaan.  
Dit in schrille tegenstelling tot de zeer positieve reacties die wij uit de samenleving ontvangen. De 
directe omwonenden zijn enthousiast, de beleidsmakers op Rotterdam-Zuid zien de kansen zitten, op 
social media is volop steun voor de gepresenteerde plannen en de Maritieme bedrijfstak staat te 
popelen om te starten. 
 
Vooraf 
Even terug naar de aanleiding. Al zo’n 6 jaar zijn partijen in de maritieme sector (en dan met name de 
jachtbouw) met elkaar in gesprek om te onderzoeken of Rotterdam een hoogwaardige Marina kan 
huisvesten voor (super)jachten.  
Geen vreemde behoefte overigens, Nederland staat op eenzame hoogte als het gaat om de bouw en 
onderhoud van dit soort vaartuigen. De regio Rotterdam kent veel werven en toeleveranciers 
(maritiem, food & beverage, ICT, etc.). 
 
Vorig jaar is de gemeente Rotterdam een participatie- en consultatietraject gestart over de 
toekomstige invulling van de Rijnhaven. Voor de initiatiefnemers het moment om de plannen vast te 
leggen in een eerste versie van een bidbook. Dat hebben wij vervolgens aangeboden aan de 
gemeente Rotterdam. 
Direct na de aanbieding en media-aandacht kregen wij veel bijval. Uit de informele contacten met de 
gemeente begrepen wij dat men vooral meer invulling wenselijk vond van het stedenbouwkundig 
deel. 
 
Vervolg 
Hoewel wij ons nadrukkelijk beperken tot ‘het natte deel’ is er wel contact ontstaan met de 
‘Rotterdamse Dromers’. Een creatieve club die met de nodige deskundigheid op gebied van stedelijke 
ontwikkeling de stad prikkelt tot grotere gebaren. 
De Rotterdamse Dromers hebben het Rijnhaven Marina initiatief versterkt met het visualiseren van 
de door de gemeente gewenste stedelijke ontwikkeling. Hierdoor is een prachtige verbinding 
ontstaan tussen recreëren, haven en wonen.  
In het plan is zelfs een veel hoger aantal nieuwe woningen opgenomen dan uit de eerdere 
gemeentelijke ambities is gebleken. Een welkome impuls voor de grote uitdaging waar de stad voor 
staat. 



 
Tijdens de Wereldhavendagen 2019 hebben wij gezamenlijk deze nieuwste plannen gepresenteerd 
en de beelden gedeeld. Tijdens de presentatie werd steun uitgesproken door/namens de 
omwonenden alsmede door de directeur van het NPRZ. In de media en social media werd uiterst 
positief gereageerd. 
 
De presentatie tijdens de Wereldhavendagen werd ondersteund door bijdragen van (maritieme) 
partijen als FeadShip, Oceanco, Amels, Zeelander, Vopak, Alphatron en Super Yacht Times. Maar ook 
het STC was als opleider prominent aanwezig. 
Vele honderden bezoekers hebben zo kennisgenomen van de plannen en hun waardering 
uitgesproken. 
 
Huidige situatie 
Door deze presentatie werden wij uiteraard ook weer benaderd vanuit de maritieme sector. De 
vraag/behoefte is alleen nog maar toegenomen. Op dit moment worden in Nederland 61 nieuwe 
(super)jachten gebouwd en is een grote behoefte aan representatieve ligplaatsen. 
Ook de dienstensector en onderwijs willen aan de slag. De behoefte aan passende banen (juist ook 
voor vakmensen en op uitvoerend niveau) is zeker op Rotterdam-Zuid groot. 
 
De locatie van de Rijnhaven is dan ook ideaal. Een internationaal decor, goede bereikbaarheid, open 
verbinding met de zee, zoet water en een uitstekende nieuwe bestemming van de ooit zo 
dynamische binnenhaven. 
 
Er zijn wellicht vragen te stellen over de economische haalbaarheid van ons initiatief.  
Als deskundige initiatiefnemers zijn wij er echter van overtuigd dat de 14 superjacht plekken van in 
het totaal 26 ligplaatsen spoedig bezet zullen zijn. Bovendien zijn de initiatiefnemers ook de 
investeerders en daarmee risicodragend. 
 
Flexibel 
In onze planvorming zijn wij uiterst flexibel. De impressies geven een mogelijke invulling weer die 
echter wel maximaal tegemoet komt aan de wensen van de omwonenden, bestaande 
wet/regelgeving en maritieme wensen. Ook het beoogde VN klimaatcentrum heeft daarin een 
prominente plek gekregen. 
 
Voor de goede beoordeling van ons plan vragen wij vooral aandacht voor het ‘natte deel’ van de 
mogelijke invulling. De plannen van de Rotterdamse Dromers zijn o.i. buitengewoon aantrekkelijk en 
versterkend maar behoren niet tot ons primaire aandachtsveld. 
 
Wij kunnen echter wel, en op zeer korte termijn, een aantal breed gehoorde wensen snel 
inpassen. Denk bijvoorbeeld aan een drijvend zwembad, het klimaatcentrum, een drijvende bioscoop 
of een aanlegplek voor passanten/pleziervaart waar zowel de omwonenden als bezoekers een visje 
halen of een ijsje eten.  
 
Allemaal voorzieningen die niet alleen verplaatsbaar zijn maar al binnen 1 tot 2 jaar operationeel 
kunnen zijn. Een invulling die de lange periode uitstekend kan overbruggen tot de definitieve 
demping en bebouwing is gerealiseerd.  
Daarmee blijft de ontwikkeling van dit belangrijke gebied voor Rotterdam op stoom in plaats van een 
grote stilte en leegte. 
 
 
 



Tot zover een update. Al onze plannen en impressies zijn te vinden op www.rijnhaven-marina.nl en 
bovendien staan wij permanent open voor constructief overleg en eventuele bijstelling van onze 
plannen. 
 
Wij verzoeken u om snel helderheid te geven over de mogelijke invulling alsmede een inhoudelijke 
reactie van ons initiatief. 
 
 
 
Wij stropen de mouwen graag op om op korte termijn aan de slag te gaan en kijken uit naar uw 
reactie! 
 

 

Hoogachtend, 
 
 
 
 
Rijnhaven Marina Initiatief 
E: info@rijnhaven-marina.nl 
W: www.rijnhaven-marina.nl 
 
 
 

http://www.rijnhaven-marina.nl/
mailto:info@rijnhaven-marina.nl
http://www.rijnhaven-marina.nl/

