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Hoe innovatief is RotteRdam?
Rotterdam maakt op allerlei terreinen een transitie door. Economisch, in het woonklimaat, 

op het gebied van duurzaamheid. Innovatie speelt daar als een rode draad doorheen.
Maar hoe innovatief is de havenstad nu werkelijk?

Drie visies vanuit ondernemend Rotterdam,
met een introductie vanuit de publieke kant.

WEthoudER BaRBaRa KathMann, 
Economische Zaken

‘Innovatie is het belangrijkste onderwerp voor mijn portefeuille. Rotterdam 
wordt in tijden van economische crisis harder dan gemiddeld getroffen 
en daarom is de koers die we richting de next economy hebben ingezet van 
wezensbelang. Voor de stad en alle mensen die hier wonen en werken, nu 
en in de toekomst. We willen de Rotterdammers klaarstomen voor de 21ste 
eeuw. In principe hebben we alle potentie in huis om de sterkste regio van 
Nederland te worden rond thema’s als bijvoorbeeld de energietransitie 
en circulariteit, met als inzet onder meer het verduurzamen van de 
havengebonden industrie die hier aanwezig is. In de Botlek zijn daar moment 
interessante experimenten mee gaande, maar kijk ook bijvoorbeeld eens naar 
de RDM-campus waar met 3d-printers productie plaatsvindt.

Dit kan op termijn veel werkgelegenheid opleveren; becijferd is dat de 
energietransitie alleen al goed kan zijn voor 80.000 nieuwe banen, op alle 
niveaus. Hoe meer innovaties er loskomen, hoe aantrekkelijk dat is voor het 
waarmaken van onze duurzaamheidsdoelstellingen. 

Het realiseren van die ambitie vraagt echter wel een andere rol van 
ons als gemeentelijke overheid. Wij zullen onze taak steviger moeten 
pakken. Ondernemers moeten vooral doen waar zij goed in zijn – namelijk 
ondernemen – maar wij kunnen veel doen op het gebied van acquisitie, 
zaken faciliteren, subsidies geven en onze acquisitie van nieuwe bedrijvigheid. 
Bij dat laatste is het zaak om Rotterdam nog beter op de kaart te zetten; we 
zijn daarin soms te bescheiden en mogen nog meer onze kwaliteiten voor 
het voetlicht brengen. Ook op het gebied van innovatie dus. Met Rotterdam 
Partners en het Innovation Quarter zijn we daar inmiddels ook volop mee 

bezig. Het is aan ons om de juiste voedingsbodem te creëren 
waarbinnen innovatie kan gedijen en daarmee raken we ook 
aan de bredere leefkwaliteit in de stad: een prettige en veilige 
stad, met groen, cultuur en goed wonen. Dat is een integrale 
opgave waar we met het voltallige College van B&W op 
focussen.’

steun gehad. --Port of Rotterdam 
stond voor de renovatie van 100 
stalen vakwerkbruggen in de haven 
en zij durfden het aan om onze 
techniek daarvoor in te zetten. 
We kregen de kans om bij wijze 
van proef 10 glasvezel bruggen 
neer te leggen en inmiddels liggen 
er nu 35. De voordelen voor het 
havenbedrijf zijn evident: langere 
levensduur, veel minder onderhoud 
en door de grote overspanning 
is er één dragende pilaar minder 
nodig onder de brug. Sowieso 
vinden wij dat Rotterdam een 
heel gezonde aanpak heeft wat het 
thema innovatie betreft. Het is niet 
eenvoudig om je als nieuw bedrijf 
met een nieuwe technologie in te 
vechten in de infrasector, die toch 
nog traditioneel in elkaar steekt. 
De gemeente Rotterdam heeft 
het aangedurfd om in een vroeg 
stadium van ons twee bruggen 
te kopen; ook zij staat voor de 
vervangingsopgave van zo’n 500 
bruggen, verspreid door de hele 
stad. Daarbij heeft zij de gedurfde 
keuze gemaakt om alleen nog maar 
met duurzame materialen te gaan 
werken, die een kleine footprint op 
het milieu hebben. Ze innoveren 
dus niet omdat het hip is, maar 
vanuit een werkelijke behoefte aan 
vernieuwing. Nieuwe toepassingen 
worden hier daadwerkelijk 
toegepast in de stedelijke ruimte. 
Daardoor kunnen innovaties als de 
onze echt verder worden gebracht. 
Niet voor niets, ambiëren we in de 
komende jaren een forse groei.’

‘We zijn ons bedrijf gestart in 
Rotterdam, 10 jaar geleden aan 
de Waalhaven, met een kleine 
vestiging die inmiddels flink is 
opgeschaald. We bevinden ons nu 
in IJsselmonde, nog net binnen de 
stad, met een fantastische fabriek 
aan het water. Daar maken we met 
zo’n 45 medewerkers onder meer 
glasvezel bruggen en sluisdeuren. 
Als ik terugkijk is het eigenlijk 
wel spectaculair wat we in die tijd 
bereikt hebben, met een compleet 
nieuwe techniek en de toepassing 
van nieuwe, duurzame materialen 
in een uiterst conservatieve markt. 
Ontstaan net voor de crisis hebben 
we inmiddels zo’n 900 bruggen 
gerealiseerd, over de hele wereld 
in zeven verschillende landen – tot 
Australië aan toe. -----

Dat is dus vooral marktcreatie 
en het verder uitrollen van ons 
product, dat duidelijk in een 
behoefte voorziet, mede omdat 
het geen onderhoud behoeft en zo 
licht is en daardoor gemakkelijk te 
vervoeren. Maar daarnaast is het nu 
zaak om de ontwikkelde technologie 
toe te passen in andere markten, 
zoals in de maritieme wereld en 
in de offshore. Denk bijvoorbeeld 
aan constructieve scheepsbouw, 
windmolens of boorplatforms. Ons 
bedrijf heeft beproefde oplossingen 
in huis die ook op zee in zwaar te 
belasten constructies te gebruiken 
zijn. Op schepen bijvoorbeeld in de 
dekken, de romp en het roer.

Binnen de gemeente Rotterdam 
hebben we vanaf het begin --- veel 

Simon
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‘ Nieuwe toepassingen worden 
in Rotterdam daadwerkelijk 
toegepast in de stedelijke 
ruimte’
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‘Ik werk nu vijf jaar in Rotterdam 
als consultant in het maritieme 
domein waarbij veel projecten zich 
logischerwijs in de haven afspelen. 
Van daaruit kijken we met een brede 
blik om ons heen naar waar de 
wereld zich heen beweegt en wat die 
ontwikkelingen voor gevolgen hebben. 
Allerlei vernieuwende onderwerpen 
dienen zich dan aan, van blokchain en 
data analytics tot en met automatisch 
varen. We zijn een technologisch 
bedrijf maar er is nadrukkelijk de 
vrijheid om ook buiten de technologie 
te denken. Dat moedigen we ook aan 
door een intensieve samenwerking 
met het onderwijs; ik heb de afgelopen 
jaren de nodige studenten begeleid 
binnen onze emerging technology-
afdeling en dat leidt altijd weer tot 
nieuwe ideeën.

Kijkend naar de diensten die 
we binnen Rotterdam aanbieden 
hebben we veel te maken met het 
Havenbedrijf, een van de meest 
internationaal georiënteerde partijen 
in de stad. Voor een thema als 
automatisch varen zoeken we met 
het Havenbedrijf de samenwerking 
op en betrekken daar ook de Haagse 
Hogeschool bij. In het varen is 
een toenemende automatisering 
waarneembaar; op langere termijn 
gaat dat zeker impact hebben, de 
vraag is alleen: welke? In die zin 
is innovatie voor een belangrijk 
deel ook verkennen en het 
ontwikkelen van kennis. Het gaat bij 
automatisch varen bijvoorbeeld om 
de afstemming tussen wal en schip 
maar ook tussen schip en schip; dat 
moet op een andere manier worden 
vormgegeven. In algemene zin geldt: 
hoe digitaler een schip, hoe beter 
het is te plannen en te sturen. Daar 

‘We zijn Buurman uit eigen 
overtuiging gestart. Ik studeerde aan 
de TU Delft af op een onderzoek 
dat betrekking had op het hergebruik 
van materialen in de bouw. De 
bouw heeft veel grondstoffen nodig, 
kunnen we tweedehands materialen 
ook inzetten voor nieuwbouw? Dat 
onderzoek ging over Rotterdam 
en met name over de industriële 
havengebieden. Daar liggen veel 
kansen waar naar mijn idee te weinig 
mee wordt gedaan. Overigens heeft 
dat ook met de ego’s van mijn eigen 
beroepsgroep – de architecten – te 
maken. Zo van: ik bepaal de vorm 
en daar moeten de materialen maar 
op aansluiten. Ons pleidooi is juist: 
laten we vanuit de beschikbare 
materialen ontwerpen. Dat is 
een keuze die tot een heel andere 
benadering leidt waarin alle partijen 
binnen de keten moeten meedoen, 
vanaf het eerste initiatief voor een 
nieuw project.

Maar los van dit mentale aspect 
is het een probleem dat er nauwelijks 
fysieke plekken zijn waar gebruikte 
materialen te vinden zijn en 
verhandeld kunnen worden. Met de 
herbestemming van een leegstaand 
pand in het Vierhavensgebied 
hebben wij zo’n plek gemaakt, onder 
het motto: “groot dromen, klein 
beginnen”. Bij Buurman zamelen 
we de materialen in die vervolgens 
behandeld moeten worden om 
opnieuw gebruikt te kunnen worden. 
Daarvoor worden mensen ingezet 

Tom
van Dijk
_ 
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ligt voor de Rotterdamse haven ook 
een belangrijk argument om zich 
bezig te houden met de hele digitale 
transformatie. De uitdaging is om 
alle databronnen in de haven zo te 
beheersen dat het geheel er beter 
door functioneert.

Heel bijzonder is dat het 
Havenbedrijf een eigen schip als 
floating lab ter beschikking heeft 
gesteld, waar wij vervolgens de 
technologische oplossingen op 
kunnen loslaten en actief allerlei 
experimenten kunnen doen. 
Gevoegd met het onderwijs 
ontstaat er dan een echte win/win/
win-situatie. De triple helix tussen 
overheid, onderwijs en bedrijfsleven 
komt in Rotterdam op een vrij 
natuurlijke manier tot stand, is mijn 
indruk. Het mooie van deze aanpak 
is dat het niet om allerlei futuristische 
plaatjes gaat, maar om een bestaand 
en al wat ouder schip waar we 
nieuwe concepten op uitproberen. 
We gaan dus uit van wat er al is en 
proberen dat te verbeteren. Het gaat 
niet aan om bijvoorbeeld de hele 
vloot binnenvaartschepen in een keer 
te vervangen zodat ze technologisch 
up to date zijn; het gaat erom de 
bestaande vloot de 21ste eeuw binnen 
te brengen. Overigens hebben 
we daar ook met een stuk sociale 
innovatie te maken: hoe zorgen we 
ervoor dat er voldoende mensen zijn 
die in de binnenvaart willen werken? 
De binnenwateren zijn nog niet 
overbelast en wij verwachten een 
groei van deze vorm van transport. 
Maar dan moeten er voldoende 
schippers zijn, die ook in staat zijn 
om met nieuwe technieken om te 
gaan. Ook daar ligt voor Rotterdam 
een uitdaging.’

Laura Rosen 
Jacobson
_ 
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met een afstand tot de arbeidsmarkt; 
zij krijgen op deze manier nieuwe 
kansen om deel te nemen aan deze 
nieuwe circulaire economie. We 
hebben hier de formule van de 
Bouwakademie voor ontwikkeld; 
inmiddels is dit een zelfstandig 
bedrijf geworden waarbij Buurman 
de rol van incubator heeft gespeeld. 

We hebben rondom het thema 
circulariteit wel contacten met 
de gemeente maar ik vind ze nog 
heel beperkt. We hebben diverse 
malen bij de gemeente aangeklopt, 
bijvoorbeeld omdat er op het gebied 
van educatie allerlei kansen liggen. 
Nodig bijvoorbeeld bedrijven uit om 
hier hands-on met bouwmaterialen 
aan de slag te gaan zodat mensen 
zelf ervaren wat daar allemaal 
mee mogelijk is. Ga maar om die 
werkbank staan en doe mee! 

Ik heb echter het idee dat 
Rotterdam eerst zelf wil bedenken 
wat ze wil met het onderwerp 
circulaire economie. Er wordt veel 
geld gestopt in onderzoek en PR, 
maar ondertussen proberen wij 
hier te blijven drijven. Daarbij is 
opvallend dat wij wel steeds worden 
aangehaald als lichtend voorbeeld 
op het gebied van circulariteit. Mijn 
pleidooi is om over te schakelen 
op een andere mindset: niet meer 
praten over circulair maar vooral 
doen. Gebruik ons gedachtengoed 
en de ervaringen die we inmiddels 
hebben opgedaan om dit thema 
verder te brengen.’ ■ 
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‘ Laten we vanuit de 
beschikbare materialen 
ontwerpen’

_

‘ De triple helix tussen overheid, onderwijs en 
bedrijfsleven komt in Rotterdam op een vrij 
natuurlijke manier tot stand’

_
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