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Locatieprofiel

schouwburgplein

het grootstedelijk podium voor kunst
Voor de meest gebruikte evenementenlocaties in het centrum van Rotterdam zijn locatieprofielen
beschreven. De profielen zijn opgesteld door Dienst Veiligheid en Bureau Binnenstad van de
gemeente Rotterdam, in nauwe samenwerking met Rotterdam Festivals.
Een locatieprofiel bestaat uit twee onderdelen: de gewenste programmering/ambitie van de stad en
de beheersaspecten en fysieke eigenschappen van de locaties. Daarnaast heeft een profiel twee doelen;
een profiel biedt informatie en inspiratie aan organisatoren en een profiel biedt Rotterdam Festivals
en de gemeente Rotterdam de mogelijkheid te beoordelen of evenement en locatie bij elkaar passen.
De profielen worden tweejaarlijks met alle gebruikers geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Dit locatieprofiel is onderdeel van het vastgestelde evenementenbeleid ‘dieper in de stad, verder in de wereld’, paragraaf 4.2.2.
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stadsplein met een
cultureel karakter

grootstedelijk podium voor kunst en cultuur

schouwburgplein

Identiteit

kunst en cultuur
ontwerp van een plein:de haven
crossovers - Vereniging Schouwburgplein
Terugkerende activiteiten - sport - wonen
Identiteitsdragers

1. Startpunt (ambitie van de stad, vernieuwing)
Het Schouwburgplein is het visitekaartje van de stad, een
eigenzinnige en grootstedelijke locatie. Het plein wordt
internationaal geroemd als één van de meest bijzondere
pleinen ter wereld, waar vooral een jong publiek

Rotterdamse Schouwburg - De Doelen
horeca/uitgaansgelegenheden
Pathé - Luchtkokers - bomen - kraanlampen
Fysieke dragers

KERNWAARDEnANALYSE SCHOUWBURGPLEIN

zich thuis voelt en zich moeiteloos mengt met de velen
bezoekers van de culturele instellingen die er

Pathé, de Rotterdamse Schouwburg, International Film

dagelijks passeren. Het plein is een belangrijke schakel in het

Festival Rotterdam, Codarts en het Oude Luxor staan garant

weefsel van de stad. Direct aan en in de omgeving van het

voor volop muziek, dans, opera, theater, circus, film,

plein zijn vele culturele instellingen gevestigd.

letteren en mode.
Gewenste programmering passend bij profiel

2. Profiel vanuit de kracht van de plek

• Programmering voor een breed publiek.
• Gastvrij grootstedelijk plein voor alle Rotterdammers.

Het Schouwburgplein is een grootstedelijke en
architectonische plek voor alle Rotterdammers; een
uitgaansplein met hoog verblijfsklimaat dat gekleurd wordt
door festivals en buitenprogrammering van de aanliggende
kunst- en cultuurinstellingen. Dit ‘van-binnen-naar-buiten’
programma is gericht op het naar buiten treden van de grote
culturele instellingen op en rondom het plein: De Doelen,

• Podiumprogrammering van de aanliggende culturele
instellingen met high culture en straatcultuur: theater,
muziek, dans, film/media en sport.
• Enerzijds incidentele grootschalige programmering
anderzijds kleinschalige horizontale programmering.
• Geen commerciële activiteiten die geen binding hebben
met kunst, cultuur en/of sport.
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3.1 Beheeraspecten: Fysieke kenmerken van
de plek (ondergrond, faciliteiten)

• Er mogen geen platen of andere materialen worden los
gehaald op het plein.
• Er mag niets aan het plein worden bevestigd. Op het plein

• Het Schouwburgplein is afgesloten met palen. Sleutels voor
deze afsluitingen zijn te verkrijgen bij Openbare Werken,
gebied Centrum Delfshaven.
• Er mogen geen palen verwijderd worden die voor
bescherming van het Schouwburgplein dienen.
• Podia of andere bouwwerken mogen niet op de
parkeervakken, fietsstroken of rijweg geplaatst worden.
• Het gebruik van voertuigen op het plein is strikt verboden.
• Het parkeren van voertuigen op het plein is niet toegestaan.
Het parkeren of het plaatsen van voertuigen voor laden en
lossen in omgeving van het plein is alleen toegestaan in de
laad- en loszones of op de door Openbare Werken, gebied
Centrum Delfshaven en/of Stadsbeheer Toezicht &
Handhaving aangewezen plaatsen.
• Op het Schouwburgplein is een houten glooiing gemaakt.
Deze glooiing kan als podium fungeren voor kleinschalige
activiteiten.
• Onder de vloer van het Schouwburgplein ligt een
geluidsinstallatie: Soundpiece aanwezig. Ambitie is om

bevinden zich schroefgaten waarop een trekoog bevestigd
kan worden ter bevestiging van objecten.
• De te plaatsen materialen, tenten, podia of andere
bouwwerken op de stalen of houten vloer, mogen de
maximale belasting van 500 kg per m² niet overschrijden.
• Voor de groene vloer is de maximale belasting 200 kg
per m².
• Puntbelasting met een oppervlakte van minder dan 1 m² is
niet toegestaan.
• De stroompunten mogen alleen worden geopend door
Openbare Werken, gebied Centrum Delfshaven.
• Het verplaatsen van plantenschalen of andere materialen
op het plein mag alleen plaatsvinden na goedkeuring van
Openbare Werken, gebied Centrum Delfshaven.
• Er zijn bedriegertjes aanwezig (waterspuiters onder
een raster).
• Brandkranen zijn in de omgeving aanwezig: deze moeten
worden vrij gehouden en organisatoren moeten hiermee
rekening houden bij de inrichting van het terrein.

Soundpiece in te zetten voor het verspreiden van

• Cameratoezicht is aanwezig.

geluidsfragmenten, die verbonden zijn met het culturele

• Verlichting: 4 kraanmasten.

leven in Rotterdam.
• Beschikbaarheid van gratis wifi-verbinding op het plein.

Grootte van de plek

• Om de levendigheid op het plein te vergroten worden er

Bruto oppervlakte is ca. 8.900 m².

pilots uitgevoerd met speciale extra bankjes op het plein.
Deze bankjes kunnen voor zover nodig verplaatst of
verwijderd worden. Afstemming hierover met Vereniging
Verenigd Schouwburgplein is vereist.
• De vloer moet beschermd worden zodra er materialen
geplaatst worden op het plein om beschadigingen
te voorkomen. Beschermingsmateriaal moet van minimaal
18 mm dik hout zijn.
• Een deel van het oppervlak van het plein bestaat uit houten
vlonders.
• Bij natte of winterse weersomstandigheden kan het plein
erg glad zijn.
• Er mag niet met metalen voorwerpen, zoals dranghekken
e.d. over de metalen ondergrond van het plein
worden gesleept.
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3.2 Beheeraspecten: Veiligheid

• De in- en uitgangen van de parkeergarage Schouwburgplein,
bioscoop Pathé en Jack’s Casino dienen te

Type omgeving in relatie tot draagvlak (woonwijk/ligging)
• Centrumgebied

worden vrijgehouden.
• Als Pathé in gebruik is moet er een zone van vijf meter

• Grootstedelijke omgeving, waarbij architectuur een

rondom Pathé worden vrijgehouden.

belangrijke rol speelt (het Schouwburgplein is ontworpen
door Adriaan Geuze / West8).
• Uitgaansomgeving, omringd door culturele instellingen,

3.3 Beheeraspecten: Verkeer

namelijk: De Doelen, Rotterdamse Schouwburg,
Internationaal Filmfestival en Pathé, en tevens door

Bereikbaarheid OV

restaurants en terrassen.

• Tram op 5 minuten loopafstand.

• Winkelgebied, aansluitend op de Lijnbaan
(kernwinkelgebied).

• Metro, bus en NS station Rotterdam Centraal op 10 minuten
loopafstand.

• De programmering op het plein wordt verzorgd door de
Vereniging Verenigd Schouwburgplein. In deze vereniging

Parkeergelegenheid

zitten vertegenwoordigers van de culturele instellingen,

Onder het Schouwburgplein bevindt zich een

ondernemers en bewoners. Contactpersoon van deze

grote parkeergarage. Deze staat in verbinding met de

Vereniging is Marjorie van der Windt-Veit, gastvrouw en

parkeergarage Kruisplein. Verder bevinden de parkeergarages

management Vereniging Verenigd Schouwburgplein,

Kruiskade, Weena, Plaza en Bijenkorf (Aert van Nesstraat) zich

telefoon: 06 26388053,

op loopafstand van het Schouwburgplein.

marjorie@schouwburgpleinrotterdam.nl.
• Afstemming met de Vereniging Verenigd Schouwburgplein
van programmering is noodzakelijk in verband met goede

Overige verkeersaspecten
Geen.

spreiding van activiteiten.
• Onder het plein ligt een openbare parkeergarage die ook door

3.4 Beheeraspecten: Bouwactiviteiten /
Herinrichting

bewoners wordt gebruikt.
Standplaatsen
• Hele jaar door: patates-frites en snacks
(Schouwburgplein), geringe eet- en drinkwaren, loempia’s,

Bouwprojecten in aanbouw en verwachte oplevering
• Geen

patates-frites en snacks, popcorn en suikerspin en donuts
(Karel Doormanstraat).

Buitenruimteprojecten (herinrichting) en beoogde start

• Seizoensgebonden: ijs, oliebollen (Karel Doormanstraat) en

uitvoering
• Kruisplein (2015).

oliebollen (Kruisplein).

• Toekomstige ontwikkelingen Schouwburgplein (uitvoering
2015 en verder).

3.2 Beheersaspecten: Veiligheid

• Mauritsplaats (uitvoering 2e helft 2015).
• Mauritsweg (2015).

Mogelijkheden voor crowdmanagement

• Horeca bij Pathé (2015 – 2016).

• Afsluiten van het Schouwburgplein is onwenselijk.
• Er zijn voldoende vluchtmogelijkheden voor bezoekers.

Onderhoudswerkzaamheden gedurende 2015 worden
afgestemd op evenementen.

Toegankelijkheid (bereikbaar voor
hulpdiensten/overig verkeer)
• Verhoogd plein, weinig opgangen. Aan de zijde van de
Rotterdamse Schouwburg is een hellend vlak gemaakt. Deze
moet altijd toegankelijk zijn.
• Het doorgaande fietspad van de Karel Doormanstraat moet
vrijgehouden worden voor de calamiteitenroute.

Rotterdam Festivals coördineert het evenementenbeleid
in Rotterdam en stimuleert de cultuurparticipatie van Rotterdammers.
Wij realiseren een karakteristiek festivalaanbod en een breed publiek voor kunst en cultuur in Rotterdam.

