BIJEENKOMST RDM WERF ROTTERDAM
Op dinsdag 21 januari 2014 was de NVBEO te gast op de RDM Campus, op de voormalige
werf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, gelegen in Heijplaat midden in de
Rotterdamse Stadshavens. Op deze campus werken ondernemers samen met studenten van
de Hogeschool Rotterdam en het Albeda College samen aan duurzame technische innovaties
voor de maakindustrie.

We werden ontvangen in de marmeren hal van het oude directiekantoor, dat nu dienst doet
als RDM Campus Congrescentrum. Het gebouw uit de twintiger jaren was imponerend mooi
en had nog veel authentieke elementen. In de authentieke directiekamer werden wij door
Henk de Kok, asset manager commercieel vastgoed van de gemeente Rotterdam bijgepraat
over de manier hoe Rotterdam omgaat met leegstaande (kantoor)gebouwen. Het werd al vrij
snel een echte discussie tussen mensen die wel wisten wat er met leegstaande panden
moest gebeuren. Daarna kregen we een rondleiding over de Campus van Wim Bank, een
man die meer dan 50 jaar bij de RDM had gewerkt, eerst als bankwerker en
kwaliteitscontroleur op de werf en na het faillissement van de werf in 1983 als leermeester
bankwerker bij de bedrijfsschool van de RDM. Hij leidde ons door de voormalige machinehal
van de RDM die nu dienst doet als Innovation Dock. Het is een gebouw met een oppervlakte
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van 23.000 m bvo en een hoogte van 12 – 20 meter. Het gebouw is in tweeën gesplitst: het
2
ene deel, 11.500 m bvo is in gebruik bij het Albeda College en de Hogeschool Rotterdam die
2
daar hun werkruimten en lokalen hebben,terwijl het andere deel ook zo’n 11.500 m bvo
beschikbaar is voor kleinschalige, innovatieve bedrijven, die voor de duur van hun
productontwikkeling een kavel kunnen huren om hun prototypen te kunnen ontwikkelen en te
laten zien. Er was zoveel te zien en er werden zoveel vragen gesteld tijdens de rondleiding
dat er geen tijd meer was om op de RDM Campus nog na te praten en iets te drinken, want
de Campus werd gesloten. Daarom togen we naar het enige café/restaurant op Heij[plaat,
Courzand, om nog gezellig na te praten, want imponerend was het wel.
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