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Rotterdam, 19 januari 2017 
 
Uitbreiding sloepenhaven “The Red Apple Marina”  
Bewoners creëren hun eigen buitenruimte in het Maritiem District 
 
Ruim een jaar na de opening van sloepenhaven “The Red Apple Marina” 
waren alle 28 ligplaatsen al verhuurd. Tijd dus om uit te breiden en daarbij 
staat een optimale beleving op het water door het bieden van niet alledaagse 
en innovatieve diensten centraal.  
De initiatiefnemers komen daarnaast met een wereldprimeur: de allereerste 
in karton (!) gewikkelde Wikkelboat als duurzaam en multifunctioneel 
inzetbaar ontmoetings- en servicepunt.  
 
The Red Apple Marina 
De sloepenhaven ligt in het upcoming Maritiem District en is de enige plezierhaven in het centrum van 
Rotterdam. De sloepenhaven is een geslaagd burgerinitiatief, opgezet door bewoners en ondernemers 
op het Wijnhaveneiland. De belangstelling in meer ligplaatsen is groot en met zicht op de ontwikkeling 
van een tiental (!) woontorens in de komende jaren in een straal van 200 meter zal deze alleen nog 
maar verder toenemen. Initiatiefnemer Sander Waterval: “Veel van de liggers zien ons haventje toch 
als hun buiten, midden in de stad en er zo toch even lekker buiten tussenuit!”. De uitbreiding vindt 
gefaseerd plaats waarbij het aantal ligplaatsen uiteindelijk verdubbelt tot 56.  
 
Wikkelboat 
Met de uitbreiding is ook de behoefte toegenomen om een plek te hebben waar men samen kan 
komen, gebruik kan maken van het toilet en waar passanten kunnen overnachten. In samenwerking 
met de naastgelegen Hogeschool Rotterdam en de Willem de Kooning Academie wordt de boot op een 
passende wijze ingericht en online reserveerbaar gemaakt voor geïnteresseerden.  
 
De haven zelf is ook duurzaam uitgevoerd en voorzien van de allerlaatste technologische snufjes. Zo 
kan een gebruiker van de haven met een smartphone een plek reserveren en betalen, camerabeelden 
bekijken en de verlichting aanpassen. 
 
Van Wijnhavenfestival naar Rotterdam Water weekend 
De initiatiefnemers van The Red Apple Marina organiseren ook het jaarlijkse Wijnhaven Festival. Dit 
jaar is het festival voor het eerst een onderdeel van het grotere evenement Rotterdam Water Weekend 
en gaat tevens deze naam aannemen. Het evenement vindt plaats in het eerste weekend van juli (30 
juni t/m 2 juli). Doel: de binnenwateren van Rotterdam weer laten bruisen door het organiseren van 
verrassende en veelzijdige activiteiten op en rondom het water. Met publiekstrekkers als varende 
Picnic Islands, de 010City Swim met 500+ zwemmers rondom het Wijnhaveneiland en een afsluitend 
klassiek maritiem concert door Sinfonia Rotterdam hoopt het op meer dan 10.000 bezoekers. 
 
Interesse in een ligplaats of gebruik maken van de Wikkelboat? 
Op www.theredapplemarina.nl staat meer informatie over de haven en mogelijkheden. 
 
Contactinformatie pers: 
Sander Waterval, 088-8887070 of bestuur@theredapplemarina.nl. 
 


