
Kansen voor ondernemersverenigingen langs 
oevers nieuwe Blankenburgverbinding  

“MET DE KONT IN DE BOTER”

Met een looptijd van 26 jaar Design, Build, 
Finance & Maintain heeft BAAK een beste 
opdracht voor de boeg. De werkzaamheden zijn reeds 
begonnen, maar er moet nog veel water door ’t 
Scheur alvorens de ‘Hollandtunnel’ er ligt. Werk aan 
de winkel! Reden voor het Platform Lokale Economie 
en Maatschappij (LEM) om ondernemers bij elkaar te 
brengen voor kennis, inspiratie en business!  

Negentig ondernemers en bestuurders van zowel de Noord- als de Zuidoever vonden elkaar aan 
boord van De Smaragd 2. Gezamenlijk maakten zij een rondvaart langs beide oevers, over het 
plangebied van de Blankenburgverbinding. Daarbij genoten zij van een keurig diner en proostten met 
elkaar op de belofte van een nieuwe verbinding.  

“Het doel van de Blankenburgverbinding is om ervoor te zorgen dat de regio in de toekomst verder 
kan groeien. Dit is een ondernemende regio en dan besef je echt heel goed wat het belang van goede 
bereikbaarheid is,” vertelde projectdirecteur van Rijkswaterstaat Helene Moors.  

Kansen voor nieuwe verbindingen 

“Straks, als dit project een feit is, dan ligt er wel een tunnel, maar heb je niet als vanzelfsprekend een 
verbinding,” gaf de Vlaardingse wethouder Bart Bikkers aan. “Platform LEM is ongelofelijk belangrijk, 
omdat het ervoor zorgt dat die verbinding nu al wordt gemaakt. Waardoor je straks als ondernemer 
absoluut sneller met elkaar kunt samenwerken.”  

Martijn van den Engel onderstreepte namens gemeente Rotterdam het belang van 
de oeververbinding: “Niet alleen voor de kern Rozenburg, die daar enorme boost mee krijgt, maar 
zeker voor de concurrentiepositie van onze haven. We zien de aanleg dan ook met veel vertrouwen 
tegemoet.”  

Platformvoorzitter Marnix Trouwborst begeleidde de avond: “Een grootscheeps project als de 
Blankenburgverbinding is een uitgelezen kans om elkaar als partijen in het gebied op te zoeken en er 
meer van te maken dan vooraf bedacht. Dat is grondgedachte van het LEM en we brengen daarin 
Onderwijs, Recreatie en Toerisme en Bedrijvigheid samen. Om samen de kansen te zien, maken en 
verzilveren.”   

Ondernemersverenigingen enthousiast 

Voorafgaand aan de boottocht organiseerde aannemer BAAK een Meet&Greet met lokale 
ondernemers om de samenwerking te versnellen. “Ik vond het wel geslaagd,” zei hoofd inkoop 
Richard de Bruijn, “speeddaten is doorgaans niet langer dan 5 minuten, maar ik heb gemerkt dat we 
dat met z’n allen véél te kort vonden. Er gaan dan ook diverse tweede gesprekken volgen.”  



Onderneemster Nel van ’t Hof was het daarmee eens: “Wat is nu 5 minuten? We hebben amper 
kunnen vertellen wat we allemaal kunnen, dat geldt niet alleen voor Van ‘t Hof Techniek, maar vooral 
voor alle bedrijven uit deze regio. Het is positief dat we kennis gemaakt hebben. Nu moeten we 
door.”  

De Vereniging Rozenburgse Bedrijven (VRB) en Industriële Kring Vlaardingen (IKV) namen initiatief 
tot deze bijeenkomst. “Omdat we als ondernemers met onze kont in de boter zitten,” meent VRB-
bestuurder Wim Veldhoen, “we hebben de meest ondernemende regio van ons land. Deze 
ontsluiting gaat er voor zorgen dat we kunnen blijven groeien.”  

IKV-collega Hewi Hoogendijk sloot daarbij aan: “Ons economisch kloppend hart wordt nu gescheiden 
door een stukje water, maar met zo ’n tunnel wordt straks ineens een wereld van mogelijkheden 
toegankelijk. Goed om daar nu al op vooruit te lopen en elkaar te leren kennen. We kunnen elkaar 
nog zoveel meer brengen dan we nu al doen.”  

Peter Bruinsma, voorzitter van MOVe Maassluis, had een glimlach van oor tot oor: “Mooi om te zien 
dat ondernemersverenigingen haar leden de kans kunnen bieden om aan tafel te gaan met zo ’n 
grote partij als BAAK. We hebben vast wel wat losgepeuterd, maar de tijd zal het leren.”   

Word vervolgd! 

Aansluitend op het plenaire deel genoot men van een gezamenlijk diner en de rondvaart door deze 
ondernemende regio. En, zoals goede ondernemers betaamd, werd er flink genetwerkt.  

“Dit soort dingen gaan we absoluut vaker doen,” sprak LEM-voorzitter Marnix Trouwborst, “de 
ondernemersverenigingen zijn enthousiast en hebben elkaar al uitgenodigd voor een vervolg.  En die 
gaat er zeker komen!”  




