
 
 
Aquadock 
 

Naam project Aquadock  - CTD 

Regeling De subsidie betreft een incidentele subsidie die valt onder het 'Operationeel 
Programma Landsdeel West Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
2007-2013" (kortweg OP Kansen voor West genoemd), zoals dat voor de 
periode 2007-2013 is opgesteld en door de Europese Commissie bij 
beschikking C(2007)3949 van 13 augustus 2007 is goedgekeurd.  
Module 1 van de ODR. 

Looptijd project 2-11-2011 tot en met 31-12-2013 

Verwacht budget Totale investering :                                                  611.065 euro  
financiering publiek (EFRO, provincie en Rijk) :      319.731 euro financiering 
bedrijven en kennisinstellingen :          291.334 euro steunintensiteit :                        
40,25 % 

Weblink http://bit.ly/SR0brj  
Beschikking 

Samenvatting Om innovatief gebruik van water voor Clean Tech oplossingen te stimuleren 
zien de aanvragende partijen (Hogeschool Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam 
en de Gemeente Rotterdam - Stadsontwikkeling) het belang van het bundelen 
van kennis en expertise en het uitvoeren van vernieuwende experimenten die 
nieuwe vormen van bouwen en ontwikkelen op het water mogelijk maken. 
Hoewel hier steeds meer aandacht voor komt is de ruimte hiertoe schaars. Het 
Havenbedrijf heeft echter één haven ter beschikking voor experimentele, 
innovatieve projecten; de Dokhaven op RDM/Heijplaat. Doelstelling is om juist 
op deze locatie een fysieke experimenteerplek te creëren en deze te koppelen 
aan een kenniscommunity (Community of Practice).  
 
Een fysieke infrastructuur, gekoppeld aan R&D faciliteit via de Community of 
Practice, voor experimenten op water is nog nergens in Nederland gerealiseerd.  
 
Voor dit specifieke project heeft het samenwerkingsverband Clean Tech Delta 
opdracht gegeven tot een eerste haalbaarheidsstudie en een verkenning naar 
de wensen en behoeften van bedrijven die zich bezig houden met waterbouw. 
Uit deze verkenning is naar voren gekomen dat bedrijven met name behoefte 
hebben aan een experimenteerplek/kraamkamer waar zij gefaciliteerd worden 
om ideeën uit te werken tot prototypen en deze concreet kunnen etaleren, onder 
meer op het gebied van drijvend bouwen, maar dat onderzoeksvragen verder 
gaan dan alleen drijvend bouwen; Ook maatschappelijke, juridische, 
planologische en beleidsmatige aspecten vormen te beantwoorden vragen.   
 
Het project is Aqua Dock is uniek vanwege; 
a) De beoogde locatie; Aqua Dock wordt gerealiseerd in de enige havenbekken 
van Rotterdam waar experimenteren toegestaan (regelgeving Havenbedrijf 
Rotterdam) en mogelijk (buitendijks, gunstige stroming) is, dicht tegen het 
havenindustriële complex in stadshavens, een gebied dat een grootschalige 
transitie doormaakt. 
b) De mogelijkheid om waterkavels te huren; Verschillende marktpartijen 
hebben de intentie uitgesproken om een waterkavel aan de fysieke 
infrastructuur te willen huren om eigen experimenten/projecten tot realisatie te 
brengen. 
c) De open structuur; Faciliteiten voor open kennisontwikkeling. 
 
Aqua Dock bevindt zich op de kruising van de nieuwe Clean Tech sectoren en 
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http://www.europadecentraal.nl/wp-content/uploads/2013/03/Beschikking-Aquadock.pdf


 
 

de traditionele sectoren van de regionale economie. Volgens onderzoek van 
Berger (Rapport 2010; Zuidvleugel de topregio van Nederland) is de impact van 
dit soort cross-over projecten aan de regionale economie kansrijk. De bijdrage 
van de kruising van nieuwe Clean Tech sectoren en de traditionele sector 
maritiem aan de regionale economie wordt geschat op 0,5 miljard euro in 2020. 
 
In deze aanvraag zijn twee primaire activiteiten opgenomen; 
 
1. De fysieke infrastructuur 
Binnen het project worden de aanleg van een drijvende bouwsteiger (zie 
afbeelding, onderdeel B) , een aanvaarbeveiliging i.c.m golfbreker (zie 
afbeelding, onderdeel A) en publieke voorzieningen (zie afbeelding, onderdeel 
G) gerealiseerd. Voor de publieke voorziening wordt geen toegangstarief 
gerekend en levert daarmee een belangrijke ‘bezoekersfunctie’ van Aqua Dock. 
Deze fysieke onderdelen leveren waterkavels met een totale ruimte van 
2826m2. Deze ruimte kan door marktpartijen gehuurd worden voor de realisatie 
van uiteenlopende drijvend experimenten.  
 
2. De kennisinfrastructuur 
Aqua Dock kent naast een fysieke infrastructuur een kennisinfrastructuur. 
Geïnteresseerde marktpartijen hebben hebben behoefte aan kennisuitwisseling 
met relevante partners uit MKB, overheid en kennisinstellingen (Hogeschool 
Rotterdam, TU Delft, TNO, Deltares) met het doel de realisatie van innovatieve 
oplossingen te versnellen. Om deze kennisuitwisseling te faciliteren wordt een 
pilot opgestart met een Community of Practice Aqua Dock. Bedrijven die 
projecten uitvoeren in Aqua Dock zijn lid van de CoP. Daarnaast staat het 
lidmaatschap van de CoP open voor partijen die betrokken zijn bij de uitvragen 
voor de Rijnhaven en  Nassauhaven en voor participanten in het 
Valorisatieprogramma Deltatechnologie. Binnen Aqua Dock wordt niet alleen 
technische kennis opgebouwd en ontsloten maar ook kennis t.a.v. regelgeving 
en vergunningen. In dit kader wordt vanuit Aqua Dock nauw samengewerkt met 
de Stichting Drijvend Bouwen. 
 
Resultaten: 
• Tenminste 10 bedrijven worden ondersteund in de oplossing van een concreet 
R&D probleem. Dit zal leiden tot deelresultaat 1 (kennisontwikkeling) en 
deelresultaat 2 (testen van innovatieve oplossingen). Kosten zijn opgevoerd in 
de begroting (onderzoeker adaptief bouwen).  
• Een virtuele community opgezet wordt die fungeert als online platform voor 
kennisdeling met een actieve participatie van tenminste 20 bedrijfsdeelnemers, 
waarvan 8 mkb en 5 (techno)starters. Dit zal leiden tot deelresultaat 1 
(kennisontwikkeling), deelresultaat 3 (vermarkten) en deelresultaat 4 
(profilering). Kosten zijn opgevoerd in begroting (communitymanager en 
website). 
• Een website online gaat met projectresultaten die ook toegankelijk is voor 
partijen die niet participeren in Aqua Dock (kennisdisseminatie). Dit zal leiden tot 
deelresultaat 3 (vermarkten) en deelresultaat 4 (profilering). Kosten zijn 
opgevoerd in begroting (website). 
• Een drijvende (bouw)steiger waar individuele projecten cq. experimenten aan 
gekoppeld kunnen worden.  
• Een aanvaarbeveiliging die tegelijkertijd functioneert als golfbreker. 
• Nautische objecten (meerpalen, remmingwerken etc.); 
• Publieke voorzieningen (bezoekersfunctie) en installaties (nuts, infra); 
• Community of Practice (zie projectplan paragraaf 3.2.1) 
 



 
 

 

  

Lange termijn resultaten: 
De resultaten en effecten van Aqua Dock worden op de volgende 
eigenschappen gevolgd;  
(1) Kennisontwikkeling over drijvend bouwen. Dit wordt gemeten aan de hand 
van het aantal publicaties en deelnemers aan de CoP.  
(2) Proven technology van innovatieve oplossingen door uitvoeren van 
experimenten. Dit wordt gemeten aan de hand van het aantal 
onderzoeksrapporten en publicaties op basis van uitgevoerde experimenten.  
(3) Vermarkten van ontwikkelde producten en expertise. Dit wordt gemeten aan 
de hand van het aantal succesvolle marktintroducties.  
(4) Profilering van Aqua Dock als showcase van Water- en Deltatechnologie op 
(inter)nationaal niveau. Dit wordt gemeten aan de hand van het aantal bezoeken 
van delegaties uit binnen- en buitenland. 

Contactpersoon 
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Edwin Bijkerk, programmasecretaris Kansen voor Rotterdam  
Programmabureau Kansen voor Rotterdam  
Afdeling investeringen en fondsen Stadsontwikkeling  
Postbus 6575 3002 AN Rotterdam  
tel: 010 – 489 4105 fax: 010 – 489 7148  
E: er.bijkerk@rotterdam.nl   
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