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Neem voor meer informatie
over alle evenementlocaties
van RDM Rotterdam contact op
via events@rdmrotterdam.nl
of 010 - 794 50 31.
www.rdmrotterdam.nl/onderzeebootloods
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CONTACT
Neem voor meer informatie
over de Onderzeebootloods
contact op met Rosa Schol via
r.schol@portofrotterdam.com
of 06 - 19 37 37 06.
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foto g r a f i e : voo r z i j d e l e o va n v e l z e n , ac h t e r z i j d e d e n n i s b o u m a n

‘De havenbeleving
begon al op het
schip dat ons
binnen no-time van
Rotterdam Centrum
naar Heijplaat bracht.
En wát een ervaring
als je via de Nieuwe
Maas aankomt op het
authentieke terrein
van RDM Rotterdam.
Door de historische
industriële gebouwen,
aanwezigheid van
schepen en kranen
proef je direct het
stoere en rauwe
karakter van de
Rotterdamse haven.
En dan moet het
evenement in de
immens grote
Onderzeebootloods
nog beginnen…’

Direct aan de Nieuwe Maas staat de
Onderzeebootloods van RDM Rotterdam.
Waar vroeger onderzeeërs van de helling
liepen, worden nu omvangrijke innovatieve
evenementen georganiseerd.
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Bij de Onderzeebootloods werken we samen
met vaste partners op
het gebied van catering,
beveiliging, schoonmaak,
traffic support, EHBO,
licht & geluid.
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• Flexibele inrichting:
flexibele wanden, bar
en kantoor/kleedkamer
• Ruim aanbod van
voorzieningenkasten
((kracht)stroom, internet,
wateraanvoer en -afvoer)
• Vloerverwarming en
luchtbehandeling
• Alle hallen zijn bereikbaar
via overhead-deuren
voor leveringen door
groot transport
• Vanuit de oosthal
direct uitzicht op de
Nieuwe Maas

RDM Rotterdam is dé
innovatie-etalage voor het
Rotterdamse havengebied,
waar techniek op een
aantrekkelijke manier
zichtbaar wordt gemaakt.
Midden in de haven – maar
toch verrassend dicht bij de
stad – biedt de voormalige
werf van de Rotterdamsche
Droogdok Maatschappij
(RDM) plaats aan bedrijven,
onderwijs en onderzoek.
Samen werken zij hier aan
het vormgeven van de nieuwe
maakindustrie voor haven
en stad. Een breed scala
aan zakelijke en culturele
evenementen vult dit aan en
zorgt voor een dynamisch
en energiek RDM, een plek
die je gezien moet hebben!
RDM Rotterdam wordt
vormgegeven door het
Havenbedrijf Rotterdam en
Hogeschool Rotterdam.
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Dansvoorstelling Conny Janssen Danst,
Operadagen Rotterdam, techniekfestival
Nederland innoveert, tentoonstellingen
van Museum Boijmans Van Beuningen,
Blown Away van het Rotterdams
Philharmonisch Orkest.

De combinatie van historie en haven, industrie
en innovatie biedt volop inspiratie voor tal
van zakelijke en culturele evenementen.
De gerenoveerde Onderzeebootloods heeft zijn
rauwe en industriële karakter behouden en
biedt ruimte aan evenementen tot wel 5.000
bezoekers. De loods heeft een oppervlakte van
ca. 4.600 m2, een parkeerplaats achter de hal,
voorziet in moderne faciliteiten en is geheel
flexibel in te richten. Per schip over de Maas
varen bezoekers geheel in stijl van Rotterdam
Centrum naar het terrein van RDM Rotterdam,
waar aangemeerd wordt in de Dokhaven.
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