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Naast locaties zoals de Doelen en ss Rotterdam die je tot nu toe 
in onze destinatiespecial bent tegengekomen, kent de Maasstad 
natuurlijk nog veel meer locaties waar zakelijke bijeenkomsten 
alle ruimte krijgen en meeting- en eventmanagers op topservice 
kunnen rekenen. Wij selecteerden er zes voor je.

Fotografie: Gerhard van Roon
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Rotterdam Ahoy

Met ruim 500 evenementen en meer dan 1,5 miljoen bezoekers 

per jaar weet Rotterdam Ahoy precies hoe je van een bijeenkomst 

een succes kunt maken. De locatie beschikt over een oppervlakte 

van maar liefst 60.000 m2, verdeeld over de Ahoy Arena, zes hallen, 

een conference room en acht vergaderruimtes. Na de verbouwing 

die eind 2020 zal worden afgerond, komt daar het Rotterdam Ahoy 

Convention Centre met een extra zaal (in te zetten als auditorium 

en als concertzaal) en 35 break out rooms bij, waardoor de huidige 

totale capaciteit met de helft wordt uitgebreid. De verbouwing van 

Ahoy maakt onderdeel uit van het project Hart van Zuid, waarbij 

Zuid tot een tweede stadscentrum voor Rotterdam wordt getrans-

formeerd. Dat betekent dat Rotterdam Ahoy de komende jaren qua 

faciliteiten en qua ligging vooruit kan!

60.000 m2 huurbare ruimte  Ahoy Arena 

Zes beurs- & evenementenhallen  Conference room

Acht vergaderruimtes   2.000 eigen parkeerplaatsen

www.ahoy.nl

Rotterdam Marriott Hotel

Het Rotterdam Marriott Hotel is één van de meest 

toonaangevende hotels van Rotterdam. De centrale lig-

ging, tegenover het Rotterdam Centraal Station, maakt 

het Rotterdam Marriott Hotel een ideaal startpunt voor 

het beleven van deze bruisende stad. Het hotel beschikt 

over 228 elegante en ruime kamers, welke alle zijn gere-

noveerd in 2017. Het Rotterdam Marriott Hotel beschikt, 

naast vier boardrooms, over ruim 250 m² aan multi-

functionele vergaderruimtes. Met het Marriott Meetings 

Imagined concept creëert het hotel memorable bijeen-

komsten en maakt de locatie speciale evenementen nog 

spectaculairder. Het team betrekt en verrast de deelne-

mers, van kleine bijeenkomsten tot grote evenementen 

om succes te garanderen!

 

228 hotelkamers Capaciteit: tot maximaal 120 personen

Twee zalen  www.marriottrotterdam.nl

Vier boardrooms 

Bibliotheek Rotterdam

Meeting- en eventplanners met een voorkeur voor centraal gelegen 

locaties kunnen uitstekend terecht bij Bibliotheek Rotterdam. Hier 

loop je tussen de boeken door naar de vergader- en congresruimtes. 

Het Bibliotheektheater heeft een capaciteit van 179 mensen en huur 

je inclusief de foyer waar de ontvangstruimte is en de catering plaats-

vindt. Verdeeld over de verdiepingen liggen diverse vergaderzalen die 

variëren van een capaciteit van tien tot vijftig personen. Een zakelijk 

programma is eenvoudig uit te breiden met een Erasmusarrangement 

wat bestaat uit onder andere een bezoek aan de Erasmus Experience 

en een filosofieworkshop. Het café op de begane grond en het stads-

terras op de eerste verdieping - met uitzicht op de Markthal en het 

Rotterdamse Marktplein - zijn zeer geliefd als borrellocatie.

 

Tien zalen (plus centrale hal) 

Capaciteit: 6-179 personen

www.bibliotheek.rotterdam.nl/diensten/zaalverhuur
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Innovatiekracht

Green.DNA treedt graag buiten de gebaande paden met het doel om meeting- en 

eventplanners te verrassen en te inspireren met innovatieve concepten, evenementen 

en locaties. Een van die bijzondere locaties is Innovatiekracht, net onder de rook van 

Rotterdam in Spijkenisse. Deze stoere vergader- en evenementenlocatie ligt op een 

groene landtong aan de Oude Maas en kijkt uit over het Rotterdamse Havengebied. 

Innovatiekracht is zelf ontworpen en eigenhandig gebouwd, waarbij behalve 

moderne technische snufjes ook veel gebruik is gemaakt van natuurvriendelijke en 

gerecyclede materialen. De locatie leent zich uitstekend voor één- of meerdaagse 

zakelijke bijeenkomsten, events en festivals. Maar Innovatiekracht biedt ook ruimte 

aan vergaderingen en trainingen. Met het vergaderconcept Mr.Green creëert Green.

DNA in de vier subruimtes de ideale omstandigheden voor eigentijdse en inspire-

rende meetings tot 50 personen. Tussendoor behoefte aan een break? De landtong en 

het omliggende water bieden genoeg mogelijkheden tot activiteiten en vermaak.

Zes subruimtes (plus tuin van vier hectare)  Capaciteit: 5-375 personen

Gratis parkeren op eigen terrein   Shuttleservice vanaf station

www.green-dna.nl/congreslocaties/innovatiekracht
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Drijvend paviljoen

Vergaderen op het water kan op meerdere plekken in Nederland, maar in Rotterdam kan dat ook 

midden in de stad! In de Rotterdamse Rijnhaven ligt het Drijvend Paviljoen. Deze duurzame en 

flexibele locatie bestaat uit drie drijvende halve bollen en heeft een totaal vloeroppervlak van vier 

tennisbanen. Het paviljoen wordt verwarmd met zonne-energie en gekoeld met oppervlakte-

water. Ook wordt het toiletwater gezuiverd en worden alleen de zalen in het paviljoen verwarmd 

die ook daadwerkelijk gebruikt worden. Het Drijvend Paviljoen is deels of exclusief af te huren 

voor diverse zakelijke bijeenkomsten en kan flexibel en naar eigen wens worden ingericht. In de 

twee grootste koepels is de foyer gevestigd (400 personen). Het auditorium heeft een iets kleinere 

capaciteit en is eveneens geschikt voor plenaire bijeenkomsten zoals presentaties en workshops. 

Vanaf het terras heb je een prachtig uitzicht over de Kop van Zuid. Via de brede toegangsbruggen 

kunnen er auto’s worden geplaatst, tenten worden opgebouwd of zelfs cateringconcepten zoals 

de Rollende Keukens worden neergezet. Ook kunnen schepen er aanmeren.

Zes zalen   

Capaciteit: 3-400 personen 

www.drijvendpaviljoen.nl

RDM Events

Het RDM-terrein was tot 1996 de werf van de Rotterdamsche Droogdok 

Maatschappij, waar onder andere het ss Rotterdam - het grootste 

Nederlandse passagiersschip van Nederland - werd gebouwd. Nog 

altijd is dit gebied het decor voor baanbrekende technologische ont-

wikkelingen op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Naast 

bedrijvigheid, onderzoek en onderwijs is er ook volop ruimte voor 

zakelijke evenementen die in de RDM Onderzeebootloods en in het 

RDM Congrescentrum kunnen plaatsvinden. De recent gerenoveerde 

RDM Onderzeebootenloods heeft een industrieel karakter en kan vol-

ledig naar wens worden ingericht. Het RDM Congrescentrum is in het 

oude hoofdkantoor van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij 

gevestigd. De Art Deco Directiekamer, de Commissarissenkamer en de 

Marmeren Hal hebben hun authentieke sfeer behouden en vormen een 

prachtig decor voor je zakelijke bijeenkomst.  

Veertien ruimtes (25-4.400 m2)  Capaciteit: 5-5.000 personen

Bereikbaar per waterbus/watertaxi,   600 gratis parkeerplaatsen

per auto en openbaar vervoer  www.rdmevents.nl

 

Fotografie Iris van den Broek
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