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1. Schouwburgplein – Kruisplein – Stationsplein 
 

1.1 Pleinen in verbinding met elkaar: de octopus 
Een goed plein bestaat bij de gratie van zijn verbindingen met de omgeving. Een plein ligt als de kop 
van een octopus tussen zijn tentakels: de straten die leiden naar het plein. Ook bij het 
Schouwburgplein is dat het geval. Vanaf het Centraal Station komt men als eerste aan op het 

Stationsplein, een druk en ruimtelijk verkeersknooppunt, dat ruimte biedt aan ‘verblijvers’, dankzij de 
verhoogde groene borders. In het verlengde van het Stationsplein, ligt het Kruisplein, dat in 2015 is 
getransformeerd naar een modern, wijds plein dat het kruispunt vormt tussen de culturele 
instellingen aan de oostelijke zijde en het levendige, ongepolijste Oude Westen aan de westelijke 
zijde. Achter het appartementencomplex Calypso ligt het Schouwburgplein, de kop van de octopus. 
Een plein dat intensief gebruikt en bezocht wordt: voor evenementen, voor voorstellingen in de 
culturele instellingen en om aan te wonen. Het is een iconisch plein van wereldformaat, ontworpen 
door West 8. Modern en markant, en zoals zoveel Rotterdamse projecten zowel bejubeld als verguisd. 

Het is de laatste verkeersvrije vlakte voordat het nieuwe hart van Rotterdam zich ontvouwt. Een hart 
vol winkels, woningen en door de Lijnbaanhoven met meer groen dan men op het eerste gezicht 
denkt. Vanaf die kant krijgt het winkelend publiek van de Lijnbaan een leuke verrassing: een plein 
waar van alles te doen is! 
 

1.2 Het dak eraf? 
Het Schouwburgplein heeft vaste waarden, zoals de uitgestrektheid, waar je als op een open veld kunt 
ademen, te midden van het tumult van de stad. Met het grastapijt is ook het geluid van de 
evenementen die er plaatsvinden gedempt, iets waar bewoners erg van genieten. Het Flying Grass 
Carpet wordt binnenkort echter weer verwijderd. Het plein is dan weer zichzelf: grijs, glad bij regen 
maar ook het plein dat vanwege het ontwerp van West 8 bewonderd wordt door architecten over de 
hele wereld. De lekkages in de garage onder het Schouwburgplein vereisen dat het plein helemaal 
opengaat om het te kunnen repareren. Wordt alles na reparatie weer terug gelegd zoals het was? Of 
biedt dit momentum om weer opnieuw over het Schouwburgplein na te denken? Zou het plein een 

radicale transformatie moeten doormaken?   
 
Dat is precies waar het tijdens een bijzondere bijeenkomst in de Doelen in juni 2018 over ging. 
Beslissers, architecten, stedenbouwers, buren, gebruikers en anderen kwamen toen samen om te 
discussiëren over de mogelijkheden. Ethan Kent, senior vice president van Project of Public Spaces uit 
New York, dat in 2005 het Schouwburgplein nog plaatste op nummer vijf in de Wall of Shame van tien 
lelijkste pleinen ter wereld, was keynote speaker. Met elkaar kwamen we tot een holistische 
conclusie: om een geweldig plein te maken, is alleen een goed ontwerp niet genoeg. Een plein dat 
werkt voor iedereen, moet ook iets bieden aan iedereen! 
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1.3 Inclusief plein: verbind mensen & cultuur 
Cultuur moet voor iedereen toegankelijk en beschikbaar zijn. Pleinen spelen een cruciale rol in de 
uitstraling van een grote stad. Er leven meer dan 170 nationaliteiten in Rotterdam, en die zien we voor 
een groot deel terug op het plein, niet in de laatste plaats omdat Pathé Schouwburgplein een zeer 
breed publiek weet te bereiken. Het vinden van het Schouwburgplein is dus niet het probleem. Een 
belangrijk gegeven is dat het plein een grote aantrekkingskracht heeft op groepen die juist niet op 
zoek zijn naar programma-aanbod, maar wel op het plein willen verblijven. Moet er dan wel iets te 
doen zijn op het plein als mensen blijkbaar vanzelf wel komen? Het antwoord op deze vraag is ja: het 
een sluit het ander namelijk niet uit. Sterker nog: het onderstreept het belang van een goed verzorgde 

openbare ruimte. Het plein heeft een uitwerking op een grote groep jongeren die zich op die zich daar 
voldoende veilig voelt om er tijd door te brengen. En het Flying Grass Carpet heeft laten zien dat de 
fonteintjes ervoor zorgen dat nu ook gezinnen zich prettig voelen op het plein. Het uitgaan van het 
principe dat er altijd iets te doen moet zijn als je ergens naar toe gaat, is een heel westerse manier van 
denken. In een stad met een flinke hoeveelheid bewoners die geen westerse achtergrond hebben, 
werkt een plein dat zowel een evenementen- als een verblijfslocatie is dus aanvullend. Op het plein 
zijn kost je niks, het plein is van iedereen! Een plein voor iedereen is ook een duurzaam plein; een 
plein dat door àlle generaties en alle afkomsten graag bezocht wordt, heeft de langste levensduur. 
 

De verschillende functies die het Schouwburgplein heeft kunnen naast elkaar bestaan. Het plein is 
groot genoeg om op één moment aantrekkelijk te zijn voor meerdere groepen te gelijk: bij het podium 
geniet het publiek van wat er te horen en te zien is, op de bankjes op en aan het plein ontmoeten 

jongeren elkaar en de kinderen spelen in de fontein. Juist omdat er zoveel groepen tegelijkertijd van 
het plein kunnen genieten, kan het aanbieden van cultuur op het podium zorgen dat mensen verrast 
worden: ze komen in aanraking met iets nieuws. Belangrijk is ook om juist te putten uit de 
straatcultuur en niet alleen vanuit de culturele instellingen te programmeren, maar ook andere 
groepen actief uit te nodigen om het podium te pakken. Zo verbinden cultuur en de stad zich met 
elkaar! 
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1.4 Vereniging Verenigd Schouwburgplein 
De Vereniging Verenigd Schouwburgplein is de regisseur van het Schouwburgplein, het Kruisplein en 
het Stationsplein. We zijn programmeur en uitvoerder en tegelijkertijd ook opdrachtgever en partner. 
Praktisch werken we samen met de gemeente aan ‘schoon, heel en veilig’: we adviseren over 
veiligheid, vergunningen, buitenruimte, en onderhoud en beheer. We geven richting aan het gebied 
en werken met onze leden (de culturele instellingen, de bewoners, en de ondernemers aan het 
Schouwburgplein) mee aan het bevorderen van de lokale dynamiek en aantrekkelijkheid. Onze focus 
ligt naast programmering dus ook op andere aspecten van de stedelijke ontwikkelingen en 
placemaking: leefbaarheid en toegankelijkheid, inrichting van de plinten, fietsparkeren, 

verkeersstromen en duurzaamheid. Dit alles doen we in nauwe samenwerking met Rotterdam 
Festivals, festivalprogrammeurs, directie Veiligheid en natuurlijk met Stadsontwikkeling en 
Stadsbeheer van de Gemeente Rotterdam. Ook werken we samen met het duurzaamheidsintiatief 7 
Square Endeavour, waarin naast marktpartijen ook veel partners van de VVS actief zijn. Het komend 
jaar heeft de VVS de ambitie om deze samenwerkingen te intensiveren en te onderzoeken in welke 
vorm dit het beste kan. 
 
De VVS is een succesvol publiek-privaat partnerschap. De vereniging bemoeit zich op bestuurlijk 
niveau met wat er op het plein gebeurt en onze mening wordt op prijs gesteld. Partners in de stad 

weten de VVS goed te vinden, en vooral het gebruik van het Schouwburgplein gaat vooruit: er zijn 
meer programma’s en het publiek blijft overdag en ’s avonds steeds langer op het plein. Onze 
uitstraling via onze marketing is toegankelijk en stadsbreed; via een nieuwe website, uitingen via 
social media, een nieuwsbrief en een directe koppeling met onze culturele partners dragen we bij aan 
een levendige binnenstad.  
 
De Vereniging Verenigd Schouwburgplein is graag gesprekspartner bij het fundamenteel en integraal 
nadenken over de toekomst van het Schouwburgplein. 
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2. De pleinen in 2019 
 

2.1 Doelstelling 
‘Het ontwikkelen van drie grootstedelijke, nationaal aansprekende stadspleinen waar het aangenaam 

verblijven is en waar regelmatig evenementen en activiteiten voor een brede doelgroep worden 
georganiseerd. Zodoende fungeren de pleinen als een levendig, bruisend stadsplein en verrijkt het de 
stad, alle Rotterdammers en de bezoekers aan de stad.’ 
 

2.2 Ambitie 
De kernambitie van de Vereniging Verenigd Schouwburgplein is het aantrekken van veel en divers 

publiek via de activiteiten op het Stationsplein, Kruisplein en Schouwburgplein. Dit publiek wil de VVS 
verleiden om niet alleen bezoeker, maar ook verblijver te zijn. Het Schouwburgplein heeft zich de 
afgelopen jaren onmiskenbaar gevestigd als podium. Ook Theater Rotterdam als stadsfoyer speelt een 
versterkende rol: het plein en de foyer versterken elkaar als binnen en buitenlocatie. We zoeken dat 
ook actief op; voorbeelden zijn Make a Scene van het HipHopHuis en de Poëziebus, evenementen die 
zowel binnen als buiten plaatsvinden. Stadsmakers, ook buiten de instellingen, eigenen zich het plein 
toe en hetzelfde geldt voor de gebruikers van de Rotterdamse ruimte. De bankjes, de yoga en het 
zondag- en woensdagmiddagprogramma voor kinderen bereiken niet alleen een toevallig passerend 

publiek, maar brengen ook een steeds groter autonoom publiek op de been. Ook de keuze voor een 
continue programmering is waardevol: met zo’n diffuse publieksgroep op zo’n openbare plek zit de 
kracht hem in de regelmaat. Een keer maand iets organiseren zou nauwelijks effect hebben. Het 
Schouwburgplein moet geen plein zijn waar je terloops langskomt op weg naar een andere 
bestemming: het Schouwburgplein is je bestemming, waar je bij voorkeur heenloopt via een pop-up 
optreden op het Stationsplein en langs een tentoonstelling op het Kruisplein. En vice versa! 
 
Hieruit volgen de volgende subdoelstellingen: 
 

1. Grotere diversiteit en verbreding aanbod 
Versterken van de functies op het plein, vooral overdag. Het zoeken naar balans tussen grotere en 
kleine evenementen. Een aantrekkelijk programma presenteren dat representatief is voor de stad, 
haar bezoekers en het aanbod van de culturele instellingen. Het stimuleren van verblijf op het 
plein. 

2. Verblijf en aansluiting tussen plint en plein en de relatie met de omgeving 
Verbeteren van de fysieke aspecten, zowel op het plein zelf (verblijf) als van de gebouwen. 
Versterken relatie met de omgeving (Lijnbaan, Oldebarneveltstraat, Westersingel en Central 

District). Met het Stationsplein en het Kruisplein een verrassende culturele corridor naar de stad 
vormen. Met het Schouwburgplein een ontmoetingsplaats zijn in het centrum van Rotterdam. 

3. Samenwerking en marketing 
Versterken van onderlinge relaties en contacten met en tussen de verenigingsleden en 
samenwerking op gebied van marketing en programmering, zowel op het plein als met 
aanpalende gebieden en op stedelijk niveau. (Nieuw) publiek aanzetten tot een bezoek aan de 
culturele instellingen. Dit wordt aangemoedigd via een laagdrempelige kennismaking met deze 
instellingen, geleid door de pleinprogrammering. 
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4. Diepgaander programmatisch profiel 
Aandacht vestigen op de schoonheid en (verborgen) culturele rijkdom van de omgeving. De VVS 
werkt nadrukkelijker samen met de programmeurs van de culturele instellingen in het Central 

District. Daarnaast nodigen we de rest van de stad uit om het plein te ‘pakken’. Hierdoor is de VVS 
in staat om een nog betere afspiegeling van het aanbod in de stad, en aansluiting op de smaken 
van de stad te bieden. Zo geven we de cultuur van de stad terug aan de stad, via bijzondere 
activiteiten in de buitenlucht die vrij toegankelijk en boeiend zijn voor iedereen. 

 
Uiteindelijk resulteert dit in het volgend aantal evenementen en bezoekers: 
 

Schouwburgplein 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Totaal aantal 
evenementen 

60 75 81 72 78 (tot nu 
toe) 

75 

Eigen producties 48 58 47 24 49 (tot nu 
toe) 

48 

Aantal bezoekers 75.000 96.000 150.000 110.000 130.000 
(schatting) 

110.000  

  
Het totaalaantal bezoekers aan het Schouwburgplein zal in 2019 lager uitvallen door het 
wegvallen van het Flying Grass Carpet. Hopelijk slagen we er met tijdelijke inrichtingen in om er 
toch nog meer mensen te laten verblijven en te laten genieten van het aanbod. 
 

Stationsplein/Kruisplein 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Totaal aantal 
evenementen 

19 n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b n.n.b. 

Eigen producties 19 24 27 41 40 40 

Aantal bezoekers 3.175  
plus 
ontelbare 
passanten 

6.000,  
plus 
ontelbare 
passanten 

Meer 
dan 
400.000 
dankzij 
De Trap 

12.000, 
inschatting 
moeilijk te 
maken 
door  
ontelbare 
passanten 

12.000, 
inschatting 
moeilijk te 
maken 
door  
ontelbare 
passanten 

12.000, 
inschatting 
moeilijk te 
maken 
door  
ontelbare 
passanten 

 
Bij het Stationsplein en het Kruisplein zijn hoge bezoekersaantallen niet een doel op zich, belangrijker 
is dat de pop-upoptredens en de tentoonstellingen bijdragen aan een warm welkom in de stad. 
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3. Programmatische visie 
 

De VVS wil op het Schouwburgplein een aansprekende en herkenbare programmering realiseren, 
waarin jaarlijks terugkerende festivals de Rode draad vormen. Voor een belangrijk deel worden deze 
gedragen of gevoed door de leden. Binnen deze programmalijn manifesteert het Schouwburgplein 
zich als het buitenpodium van Rotterdam. Naast grotere, jaarlijkse evenementen is het belangrijk om 
tijdens het seizoen een serie horizontaal geprogrammeerde kleinschalige programma’s te 
presenteren. Dit komt samen binnen Zondag pleinmiddag en Woensdagmiddag pleinmiddag. Deze 
activiteiten trekken bezoekers uit de stad zelf, houden mensen op terrassen en bevorderen de 
leefbaarheid en de culturele aantrekkingskracht van het plein.  

 
De VVS nodigt stedelijke programmeurs, naast de pleinpartners, actief uit om het plein te benutten. 
Wisselingen in de directies van Theater Rotterdam en de Doelen zorgen ervoor dat er bij deze 
organisaties meer ruimte ontstaat om echt gezamenlijk te gaan programmeren. Het plein verlengt 
hiermee hùn programmaseizoen en biedt de instellingen buiten hun deur de kans om op een 
toegankelijke manier een heel andere groep mensen dan ‘binnen’ te bereiken. Dat kan evenementen 
opleveren op het gebied van kunst en cultuur maar ook sport, urban events en duurzaamheid. Zo 
wordt het Schouwburgplein het plein waar altijd wat anders te doen is! 

 
Op het Kruisplein en Stationsplein heeft de VVS als ambitie om de reiziger en passant op het 
Stationsplein te verrassen met de activiteiten op deze pleinen. Deze activiteiten moeten zo 
geprogrammeerd worden dat ze de voorbijgangers verleiden om verder te kijken bij één van de 
culturele instellingen of festivals die ze tegenkomen als zij verder de stad in gaan. Met deze pop-ups 
vestigt de VVS de aandacht op de verborgen schoonheid van alles wat er te beleven valt in de 
omgeving: van het Schouwburgplein tot de West-Kruiskade en van het Delftseplein tot het 
Museumpark en de Witte de Withstraat. Op het Kruisplein en Stationsplein kondigen deze activiteiten 

een plezierig verblijf aan in de stad. 
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Fysiek: de pleinen als plekken 
Het Flying Grasscarpet heeft veel goed 
gedaan voor het Schouwburgplein. 

Mensen zijn in het seizoen 2017-2018 het 
plein echt als een plek gaan zien om elkaar 
te ontmoeten, te spelen en te verblijven. 
Het succes van het vrolijke en zachte 
kunstgras van het Flying Grass Carpet 
roept al snel de roep op om het plein te 
transformeren naar een park. Begrijpelijk, 
maar er zijn meer mogelijkheden om het 

Schouwburgplein een prettige plek te 
laten zijn. Daarom gaat de VVS aan de slag 
met tijdelijke interventies als 
ontwerptool, om te kijken wat er wel en 
wat niet werkt. Sowieso komt de 
Romneyloods met winterprogrammering 
weer terug op het plein.  
 

 
 
In 2017 zijn de witte en gele Enzo’s vervangen door donkergroene en zijn er zo’n 60 Jardin de 
Luxembourgstoeltjes aan gepast. De VVS gaat experimenteren met de opstelling van de Jardin de 
Luxembourgstoeltjes en de Enzo-bankjes. Dit zorgt al voor een aangenamer verblijf op het plein. Maar 
er is meer mogelijk; de VVS gaat actief op zoek naar manieren om te spelen met de ruimte van het 
plein. Hiermee wil de VVS actief invloed uitoefenen op de toekomstige inrichting van het 
Schouwburgplein. Doordat de VVS expert is in het gebied, kunnen we goed inschatten wat wel en niet 
werkt. 

 
Om de verbinding van het Schouwburgplein met andere plekken zoals het Stationsplein en het 
Kruisplein en de plekken daaromheen zoals de het Delfseplein, de Oude Binnenweg en de 
Westersingel letterlijk zichtbaar te maken, gaat de VVS in samenwerking met de gemeente op zoek 
naar manieren om dit te bereiken. Zo is letterlijk te zien dat het Schouwburgplein als de kop van de 
octopus verbonden via tentakels met haar omgeving. 
 
We willen samen met de stad en onze partners het komend jaar een visie en strategie ontwikkelen om 

het moment dat het dak wordt aangepakt te benutten om van het Schouwburgplein het nieuwe 
inclusieve culturele stadsplein te maken. We trekken hier in 2019 met AIR en de gemeente samen in 
op. We maken hierbij gebruikt van deze tijdelijke interventies en ontwikkelen ook een programmalijn. 
Tijdens de Stadsmakersconferentie van 2019 presenteren AIR, de gemeente en de VVS nieuwe 
plannen voor het plein van de toekomst. 
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3.1 Activiteitenprogramma Schouwburgplein 
Het Schouwburgplein kent van mei tot en met september iedere week drie momenten waarop vast 
geprogrammeerd wordt. 
 

Zondag pleindag 
Om 11.00 uur is er Yoga op het Schouwburgplein. Deze yogaworkshop is 
inmiddels een vaste waarde voor veel yogabeoefenaars in de stad: het 
gemiddelde bezoekersaantal iedere week is inmiddels opgelopen naar zo’n 100 
yogi’s. Iedere week komt er een ander yogavorm aan bod. 

 
Iedere laatste zondag van de maand is er ook plek voor een actievere vorm van 
sport: dan kan het publiek deelnemen aan een bootcamp van Happy Fit 
Challenge. 
 

Vanaf 15.00 uur is er steeds een divers programma, variërend van sport en dans tot muziek en 
theater. Voor dit programma komt input vanuit de leden van de VVS, er is nauw contact met de 
programmeurs van de verschillende instellingen. Daarnaast nodigen we actief andere stedelijke 
organisatoren en programmeurs uit om input te leveren voor het programma. 

 
Dit zorgt onder meer voor de volgende evenementen, onder voorbehoud: 
 
> Gumbo Sessions 
Een bluesjam met hapjes en drankjes georganiseerd door buurtgenoten Keith Dunn en Lily Zaric 
 
> Societeit de Matrix presenteert… 
Vlakbij in de Mauritsstraat is een kleine societeit met een hele hoogstaande programmering op het 

gebied van folkmuziek uit allerlei landen. We laten graag horen wat deze parel te bieden heeft. 
 
> Matiota 
Een middag vol Kaapverdiaanse muziek van onbekend en bekend talent. 
 
> Its on… Future in dance 
Deze all style dance battle voor kinderen én volwassenen bracht dit jaar een geweldige energie op het 
Schouwburgplein. We zien ze daarom ook graag terug. 

 
> Soulful Sunday 
Tijdens deze outdoor editie van Soul Full Sunday maak je kennis met deephouse, disco, funk, soulful 
house en deep roots. Dj Ugo Deep, DJ Q. Charles en DJ Smooth staan achter de draaitafel. 
 
Daarnaast willen we deze zomer een aantal zondagen echt coproduceren met de instellingen rondom 
het Schouwburgplein, om zo hun seizoen te verlengen en een nieuw publiek in aanraking te brengen 
met wat er binnen allemaal gebeurt. 
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Woensdagmiddag Pleinmiddag 
Tijdens de zomervakantie is er iedere zondagmiddag een kindervoorstelling 

op het Schouwburgplein. Dat varieert van lekker zingen en meedoen, 
ademloos luisteren naar verhalen en je even verliezen in een andere wereld. 
Tijdens Rotterdam Unlimited verzorgt de VVS een passend en hoogwaardig 
kinderprogramma. 
In het najaar zijn er weer presentatiedagen van de verschillende 
impresariaten die kinderprogramma aanbieden. Aan de hand daarvan wordt 
het programma samengesteld. Hieronder is het programma te zien dat in 
2018 heeft plaatsgevonden, dit illustreert hoe het er in 2019 uit zou kunnen 

zien: 
 
> Meneer Monster – Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft (2+)  
Mol komt boven als er ineens op zijn kop gepoept wordt. Kak! Wat goor! Mol gaat op zoek naar de 
dader en ontmoet een hoop wonderlijke dieren. Deze voorstelling is een fysieke en bijna woordloze 
Meneer Monster productie. Een hilarische slapstickvoorstelling voor 2 jaar en ouder, naar het 
bekende boek van Werner Holzwarth en Wolf Elbruch. 
 

> Theatergroep Yala Yala – Amboula (6+)  
Hoera, je bent jarig! Maar, helemaal alleen…Dus maak je nieuwe vrienden om samen een 
onvergetelijke dag te beleven. Amboula is Tunisisch voor ballon: feestelijk, maar ook gevoelig. Achref 
is nog maar kort in Nederland. Voor deze familievoorstelling onderzocht hij hoe je nieuwe 
vriendschappen sluit. Veel grappen maken helpt. En dan heb je geen woorden nodig om er samen een 
feestje van te maken.  
 
> Jasper Smit – Straks komt er niemand op mijn feestje (6+) 
Jasper laat je alle hoeken van je hoofd zien, en bij het tweede nummer kun je gewoon al meezingen. 

Hij is tot de tanden gewapend met piano, gitaar, tomeloze energie, twintig jaar podiumervaring en 
een hoofd vol belangrijke liedjes. 
 
> Jacobus Wieman – Allemaal Poppenkast (3+)  
Een echte ouderwetse poppenkast, met veel improvisatie en doe vooral lekker mee! In de poppenkast 
zorgen allemaal verschillende figuren voor leven in de brouwerij. In alle verhaaltjes doet Erik, een lief 
jongetje met blonde krullen, er alles aan om de avonturen tot een goed einde te brengen.  
 

> Ageeth de Haan – Dag zon, dag zee! (2+) 
Deze voorstelling gaat over de zon, limonade met taart en natuurlijk over het strand. Het is een 
sprankelend, interactief programma vol liedjes in verschillende muziekstijlen. Het publiek mag 
meedoen of lekker luisteren, alles is goed. 
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De Rode draad: Schouwburgplein als festivalterrein 
Ieder jaar strijkt een aantal grotere stadsfestivals, evenementen of 
maatschappelijke manifestaties neer op het plein. Zij zorgen voor de 

programmatische rode draad op het Schouwburgplein. Het gaat hierbij 
om festivals die zowel in een van de instellingen als buiten op het plein 
plaatsvinden en jaarlijks terugkerende evenementen waarbij het 
Schouwburgplein één van de speelplekken is. Samen met 7 Square 
Endeavour onderzoeken we hoe we duurzaamheid als 
programmeringsthema op een aantrekkelijke en mooie manier kunnen 
vormgeven op het plein.  
 

> International Film Festival Rotterdam - 23 januari t/m 1 februari 2019 
Het IFFR is het moment waarop het Schouwburgplein bruist door alle mensen die van film naar lunch 
naar film naar feestje lopen. We gaan met het IFFR in overleg om te zien of er op het plein een nog 
sterkere festivalsfeer zou kunnen zijn. 
 
> NN Marathon Rotterdam - 6 en 7 april 2019 
Het Schouwburgplein is de plek waar de deelnemers zich kunnen omkleden en na hun enorme 
presetatie hun medaille kunnen ophalen.  

 
> Motel Mozaïque - 18 t/m 20 april 2019 
Doordat de NN Marathon Rotterdam een aantal keer 
samenviel met Motel Mozaïque, werd dit festival 
verdreven naar het Eendrachtsplein. We hopen MoMo te 
bewegen om dit jaar weer terug te keren. Doordat het 
Flying Grass carpet dan weg is – wat toch wel een sterke 
sfeer bepaler is – is het weer mogelijk om het plein weer 
om te toveren tot Plaza Mozaïque met een heel eigen 

aankleding. 
 
> Circusstad Festival - 1 t/m 5 mei 2019 
Met het Schouwburgplein als decor en podium presenteert 
Circusstad Festival de crème de la crème van het 
internationale circustheater, nieuwe voorstellingen van 
eigen bodem en het werk van talloze talenten. 
 

> Classical Next - 15 t/m 18 mei 2019 
Vorig jaar hebben we Classical Next voor het eerst op het plein mogen verwelkomen. Dit beviel zo 
goed, dat ze het dit jaar weer willen doen. Logisch, want het is de plek om een heel breed publiek 
kennis te laten maken met de toekomst van klassieke muziek! 
 
> Operadagen Rotterdam - 17 t/m 26 mei 2019 
We werken al jaren samen met Operadagen Rotterdam om Opera op het plein aan een groter en 
nieuw publiek te tonen.  
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> Poetry International - 28 mei t/m 2 juni 2019  
Poetry International bestaat dit jaar 50 jaar. Een mooie gelegenheid om poëzie op het plein te 

brengen. We gaan met hen in gesprek over de invulling. 
 
> 010 Says it All - Voorafgaand aan Poetry International, mei 2019 
Vorig jaar waren de Spoken Word talenten van 010 Says it All alleen te zien op binnenlocaties. Dat is 
jammer, vooral voor een festival dat in het eerste jaar bewezen heeft om een heel breed publiek aan 
zich te binden. We gaan met ze in gesprek om hen te bewegen om weer naar buiten te gaan, 
bijvoorkeur op het Schouwburgplein! 
 

> 010 Moves! - 2e zondag van juni 
Tijdens 010Moves! van Rotterdam 
Sportstad worden bezoekers van het 
centrum uitgedaagd om deel te nemen 
aan een van de vele sporten. Van 
volleybal tot freerunnen, van tennist 
tot boksen en nog veel meer. Het 
Schouwburgplein is voor één dag hét 

sportplein van Nederland. 
 
> Rotterkoor - 15 juni 
Het Schouwburgplein is een van de 
plekken waar binnen dit festival 
verschillende (amateur)koren 
optreden. 

 
> Make a Scene – HipHopHuis - 6 en 7 juli 2019 

Het HipHopHuis sluit het seizoen af met showcases, workshops en battles in Theater Rotterdam 
Schouwburg en op het Schouwburgplein. 
 
> Dansweek - Mei - juni 
Tijdens de Dansweek werken we samen met Theater Rotterdam Schouwburg en brengen we de dans 
naar het plein. Zo maken we er samen één evenement van. Ook andere verenigingsleden zoals 
Codarts en de SKVR dragen bij aan de programmering. 
 

> North Sea round Town - 27 juni t/m 14 juli 2019 
North Sea Round Town tipt ons over programmering voor op de zondagen tijdens hun festival. 
 
> Rotterdam Unlimited - 23 t/m 27 juli 2019 
Het Schouwburgplein is één van de vaste plekken van Rotterdam Unlimited. We werken 
programmatisch samen aan een kinderprogramma op woensdagmiddag. 
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> Eurekaweek – eind augustus 2019 
Het Schouwburgplein is ieder jaar de plek waar de nieuwe studenten zich verzamelen om met hun 
introductiegroepje verder de stad in te trekken. 

 
> International Volksdans Festival - 31 augustus 
Volksdansgroepen uit heel de wereld laten op het Schouwburgplein zien dat volksdans ontzettend 
divers is. 
 
> Rotterdam Pride - 27 t/m 29 
september 2019 
Het Schouwburgplein is het kloppend 

hart van Rotterdam Pride met een 
aankomstfeest na de Pridewalk en een 
gezellige informatiemarkt. Op zondag 
is het Schouwburgplein het decor voor 
Unicorns & Zebras, het eerste Pride 
Family Festival in Nederland speciaal 
voor kinderen, gezinnen, jongeren, 
opa's en oma's.  

 
> Chanoekaviering - december 2019 
Al jaren wordt dit joodse feest op het Schouwburgplein gevierd met het aansteken van de 
Chanoekalichtjes, in aanwezigheid van burgemeester Aboutaleb. Kom en geniet van echte 
Chanoekasfeer met soefganiot, latkes en feestelijke muziek 
 
> Winterpleinbios 
Stichting de Loodsen organiseert ook dit jaar weer een winterpleinbios op het Schouwburgplein. Niet 
in de openlucht, maar lekker warm en gezellig in een feestelijk aangeklede Romneyloods. Ook is er 

plek voor culinaire workshops en lezingen. 
 
> Kerstbomen op het Schouwburgplein 
Al een aantal jaar zorgen bewoners, ondernemers, de gemeente Rotterdam en de VVS er samen voor 
dat het Schouwburgplein in kerstsfeer raakt door een aantal mooi versierde en verlichte kerstbomen 
neer te zetten. Nadat alles gezamenlijk is opgetuigd, is het tijd voor een verwarmende buurtborrel. 

 
Tentoonstellingsruimte 

De luchtkokers aan de oostzijde van het plein bieden een groot oppervlak waar doeken in kunnen 
worden gespannen. Dit gebeurt al regelmatig met reclameuitingen voor de Parkeergarage of als 
aankondiging van een festival, maar de VVS wil deze ruimte in 2019 actief gaan programmeren als 
tentoonstellingsruimte. Een van de exposanten is in ieder geval vanaf begin september de Kracht van 
Rotterdam. 
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Podium 
Sinds 2015 is ’s zomers het podium in gebruik. In mei wordt de overkapping in het podium gehangen, 
om er in oktober er weer uit te worden gehaald. Op dit podium worden artiesten, bandjes en 

gezelschappen gastvrij ontvangen. De productie is steeds goed geregeld en dat wordt gewaardeerd. 
De VVS is een goede gastheer: we zorgen ervoor dat productionele zorgen worden weggenomen, door 
te adviseren bij het aanvragen van vergunningen, bij het nemen van maatregelen om geluidsoverlast 
voor de buurt zoveel mogelijk te beperken en het geven van steun aan de technische productie van 
evenementen die door derden worden georganiseerd. Zo verleiden we partijen om zelf tot activiteiten 
te komen.  
 

3.2 Activiteitenprogramma Kruisplein 
Tentoonstellingen 
Het Kruisplein met zijn wandelpromenade is heel geschikt voor tentoonstellingen die voorproefjes zijn 
op tentoonstellingen of evenementen elders in de stad. Voorwaarde hiervoor is dat het geen platte 
reclame wordt: de tentoonstellingen moeten verder gaan dan platte campagnebeelden, en ook 
zelfstandig goed te genieten zijn. We streven ernaar om jaarlijks maximaal drie tentoonstellingen te 
ondersteunen. Dit houdt in dat de VVS de plaatsing en het vervoer voor haar rekening neemt en de 
exposant zorgt voor de productie van de inhoud. Partijen die benaderd worden zijn de musea in het 

Museumpark, de beeldende kunstinstellingen in de Witte de Withstraat en de instellingen rond het 
Schouwburgplein. Inmiddels weten veel andere instellingen buiten deze looplijnen ons te vinden: er is 
inmiddels veel animo voor het plaatsen van tentoonstellingen, ook door maatschappelijke 
organisaties. Het plein is ook een plek waar mastpotten worden geplaatst om iconische festivals aan te 
kondigen. Voor de afstemming wordt samengewerkt met Mark van Rikxoort die dit voor Rotterdam 
Festivals coördineert. 
 

3.3 Activiteitenprogramma 

Stationsplein 
We zijn enthousiast om te zien hoe Rotterdam 
Central District de programmering binnen in de 
gebouwen rond het Centraal Station 

organiseert. Zo vullen beiden verenigingen 
elkaar goed aan: de VVS programmeert de 
buitenruimte en doet dat op de volgende 
manieren:  
 

Traffic Jam 
Op donderdag tijdens de avondspits organiseert de VVS van mei tot en met oktober (exclusief de 
zomervakantie) Traffic Jam. Vanaf 17.00 uur verleiden we de reiziger om even te blijven staan en de 
trein te missen. Dit doen we door zoveel mogelijk aan te sluiten op festivals en evenementen die op 

dat moment actueel zijn, zoals tijdens Norths Sea Round Town, Operadagen Rotterdam of Circusstad 
Festival. Daarnaast putten we uit de cultuur die in het Stationsgebied te vinden is: Roots & Routes, 
Music Matters, Annabel, de Nieuwe Lichting, Codarts en het HipHopHuis houden er alle drie kantoor. 
Deze organisaties hebben met elkaar een oog voor Rotterdams talent gemeen! 
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Welkom in Rotterdam 
Tijdens de zomervakantie verwelkomen we de bezoekers aan de stad op zaterdagmiddag om 13.00 

uur. Ook hierbij sluiten we aan op festivals en evenementen die op dat moment actueel zijn. 
Daarnaast gaan we organisaties betrekken van gebieden die vanuit het Stationsplein makkelijk te 
bereiken zijn, zoals de Nieuwe Binnenweg, de West-Kruiskade, het Museumpark en de Lijnbaan. 
Samen zorgen we op het Stationsplein voor een warm welkom in Rotterdam! 

 

  



 17 

4. Marketing 
 

Omdat het Stationsplein een risicogebied is, mogen er wel optredens plaatsvinden, maar deze mogen 
ook vanwege de veiligheid niet te druk bezocht worden. Daarom communiceren we de optredens daar 
niet, ze verrassen de voorbijganger dus echt! De tentoonstellingen op het Kruisplein zijn in zichzelf al 
een communicatiemiddel, ook deze worden niet apart gecommuniceerd. Het marketingplan heeft 
daarom alleen betrekking op het Schouwburgplein! 

 

4.1 Positionering 
Het Schouwburgplein is het plein waar iedereen iets van zijn gading kan vinden. Je kunt er fijn zitten 
op de bankjes en de stoeltjes en er gewoon even zijn. Maar je kunt er ook heerlijk gaan eten bij een 
van de vele horecagelegenheden. Misschien voorafgaand aan een mooi concert in de Doelen, een 
spannende film in Pathé of een interessante voorstelling in Theater Rotterdam Schouwburg? Tijdens 
festivals en evenementen geeft de inhoud van het evenement en het publiek dat erop afkomt het 

plein steeds een andere sfeer. Kortom: het Schouwburgplein is een Rotterdamse ruimte, waar alles en 
iedereen samenkomt! 

 

4.2 Marketingdoelstellingen 
De primaire marketingdoelstelling is om de 
perceptie van het Schouwburgplein als gastvrij 

en gezellig ontmoetingsplein, met veel 
voorzieningen, te nestelen in de hoofden van het 
publiek. Op het plein zelf willen we met verblijf 
en het bezoek aan evenementen op het plein 
zo’n 130.000 mensen bereiken.  
De subdoelstellingen zijn: 
 

- Informeren over wat er te beleven valt op en rond het Schouwburgplein 

- Het merk Schouwburgplein versterken 
- Doelgroepen betrekken bij het Schouwburgplein 
- Meewerken aan het levendig maken van het Schouwburgplein 

 

4.3 Doelgroepen 
De doelgroepen van het Schouwburgplein zijn zo divers als de Rotterdammers en hun bezoekers zelf: 
de Rotterdammers die in het centrum komen, de bewoners rond het plein, toeristen, ondernemers en 

onze lokale samenwerkingspartners.  
 
Onderverdeeld in de groepen uit het doelgroepenmodel van Rotterdam Festivals: 
 

Doelgroep / 
gebruik plein 

Bezoek instellingen Bezoek 
horeca 

Bezoek 
evenementen 

Plein als 
verblijfsplek 

Stadse Alleseters x x x x 

 

STREETBALL MASTERS
ZA 15 JULI 11:00 UUR

AGENDA HET PLEIN CONTACT SCHOUWBURGPLEIN

Uw email adres

Aanmelden

NIEUWSBRIEF

Zoek op voorstelling

ZOEKEN

VOLG ONS

VANDAAG

SODADE 
FESTIVAL

ZA 10 JUNI, 15.00 UUR

23°
C

ROTTTERDAM 
UNLIMITED
ZA 3 JUNI, 15.00 UUR ZA 1 JULI, 16:00 – 16:45 UUR

NORTH SEA ROUND TOWN: 
CONVOI EXCEPTIONAL

ZA 23 JULI, 16:00 – 16:45 UUR

NORTH SEA ROUND TOWN: 
DELFT JUNIOR BIGBAND
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Elitaire 
cultuurminnaars 

x x X, mits cultureel  

Klassieke 
kunstliefhebbers 

x x x, mits cultureel  

Actieve families X (alleen Pathé) x X 
(kinderprogramma) 

x 

Randstedelijke 
gemakzoekers 

X (alleen Pathé) x x  

Digitale kijkers X (alleen Pathé)  x  

Kleurrijke 
knokkers 

X (alleen Pathé, 
doelgroepspecifieke 
programmering De 
Doelen) 

 x x 

 
Communicatiedoelgroepen zijn daarnaast de leden van de VVS, bewoners, ondernemers, 

samenwerkingspartners zoals de gemeente en Rotterdam Festivals en het European Placemaking 
Network. 
 

4.4 Marketingstrategie 
Voor iedereen houdt het Schouwburgplein wat anders in: de een komt er vooral voor het aanbod in de 
instellingen, de ander parkeert er alleen zijn auto in de onderliggende parkeergarage en weer iemand 

anders komt er om onbeperkt spareribs te eten. Of je komt er om vrienden te ontmoeten en met 
elkaar te chillen op een van de bankjes en stoeltjes of speciaal voor een evenement dat er wordt 
georganiseerd. Het Schouwburgplein is er voor iedereen en heeft zoveel te bieden! 
 
De strategie is om via de marketingcommunicatie uit te dragen en het Schouwburgplein te laden als 
een merk: het Schouwburgplein is een Rotterdamse Ruimte: het plein voor iedereen! 
 
De marketingcommunicatie richtte zich tot nu toe primair op wat er op het plein te beleven valt, door 

middel van agenda’s. Nu gaan we veel meer laten zien wat er verder en het hele jaar door valt te 
doen, te eten, te ontmoeten en te beleven. Uiteraard blijft wat er gebeurt een grote hoofdmoot 
uitmaken, het is immers ook de manier om de buurt te informeren. In alle middelen komt komend 
seizoen ook meer plek voor het aanbod van de horeca en de instellingen. Ook maken we kennis met 
bewoners en bezoekers van het Schouwburgplein. 
 

4.5 Campagneonderdelen 
De campagnestijl die in het seizoen van 2017 is ingezet, bevalt goed. Het zorgt voor een stevig beeld 
van het Schouwburgplein. In 2019 gaan we dan ook verder op de ingeslagen weg. 
 
In alle middelen gaan we veel meer gebruikmaken van storytelling. Iedereen die op het plein komt, er 
woont, onderneemt of een activiteit organiseert, heeft een verhaal. Die verhalen gaan we verzamelen 
en delen, het hele jaar door.  
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Deze verhalen en wat er allemaal gebeurt op en rond het Schouwburgplein zijn straks terug te vinden 
op: 
- Sociale mediaI: evenementen én de verhalen van het Schouwburgplein. Dit jaar wordt er ook 

geadverteerd op facebook om nog meer mensen te kunnen bereiken. 
- Free publicity: kansen op freepublicity worden dit jaar nog beter gespot en uitgenut. Daarbij 

kunnen de verhalen die verzameld worden ook helpen. 
- De website: Sinds juli 2018 heeft het Schouwburgplein een nieuwe website. Daarop zie je in een 

oogopslag wat het plein je die dag allemaal te bieden heeft. Ook vertelt het het verhaal van het 
plein: welke instellingen zijn er, wat is de geschiedenis van het plein, wanneer is de horeca 
geopend, en wat doet 7 Square Endeavour eigenlijk. Daarnaast is er plek voor nieuws: of dit nu 
gaat over wat er op het plein aan evenementen gebeurt of wegafsluitingen en de planning van de 

verbouwing van Pathé Schouwburgplein. Om ook touristen of geïnteresseerden in placemaking 
van over de hele wereld te kunnen informeren, wordt een groot deel van de website nog in het 
Engels vertaald. 

- Outdoor: posters vertellen je wat er gebeurt op het Schouwburgplein tijdens de zomermaanden. 
In de winter zijn de plekken op de luchtkokers gereserveerd voor de instellingen aan het plein en 
hun programmering. 

- Print een heel belangrijk middel om de buurt te informeren is de maandladder met daarop de 
evenementen die er gaan plaatsvinden. De maandladder werkt als een soort bewonersbrief, en 

zorgt ervoor dat mensen op de hoogte zijn en daarom ook minder klagen. Daarnaast wordt de 
maandladder uiteraard ook verspreid door de stad. 

- Nieuwsbrief met de nieuwsbrief informeren we de verenigingsleden, de partners in 7 Square 
Endeavour, de ondernemers, onze andere samenwerkingspartners en geïnteresseerden over wat 
er speelt op en rond het Schouwburgplein en de Vereniging Verenigd Schouwburgplein. 
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5 Organisatie en planning 
 

5.1 Vereniging Verenigd Schouwburgplein 
Uitgedaagd door de gemeente Rotterdam, hebben de culturele instellingen, de 

ondernemersvereniging, de bewonersorganisaties en de verenigingen van eigenaren rond het 
Schouwburgplein zich in 2011 de Vereniging Verenigd Schouwburgplein opgericht. De Vereniging 
Verenigd Schouwburgplein programmeert nu al bijna acht jaar het Schouwburgplein, in samenwerking 
met haar leden: 
 
- Verenigingen van eigenaren en bewonerscommissies 
- Ondernemersvereniging Schouwburgplein 
- De Doelen 

- Theater Rotterdam 
- Pathé Schouwburgplein 
- Oude Luxor Theater 
- Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam 
- Rotterdams Philharmonisch Orkest 
- International Film Festival Rotterdam 
- Codarts Rotterdam 
- Pauluskerk 

 
Omdat het Stationsplein en het Kruisplein een overlap hebben in de partijen die erbij betrokken zijn (Codarts, 
de Doelen en het Rotterdams Philharmonisch Orkest) én omdat deze samen een van de meest gebruikte 
toegangswegen tot het Schouwburgplein zijn, is het logisch dat de VVS ook deze twee pleinen programmeert 
en coördineert. Zo kan er makkelijk een doorverwijzing ontstaan vanuit het Stationsplein en het Kruisplein naar 
de evenementen op het Schouwburgplein en vice versa. 
 
Het bestuur van de Vereniging Verenigd Schouwburgplein bestaat uit: 

 
- Bert Determann (voorzitter) 
- Anton Vliegenthart (secretaris), directeur De Doelen 
- Walter Ligthart (lid), directeur Theater Rotterdam 
- Pascal van Wersch (penningmeester) bedrijfsleider Pathé Schouwburgplein en voorzitter 

ondernemersvereniging, tot 1 november 
- Jeroen Laven (lid), partner STIPO (Interdisciplinair team voor stedelijke ontwikkeling) 

 

5.2 Structuur en samenwerking  
Structuur 
De inhoudelijke kracht van de vereniging zit hem in het feit dat enkele van de belangrijkste en artistiek 
hoogwaardige kunstinstellingen van Rotterdam lid zijn van de VVS. In het bestuur zijn bovendien de 
Doelen, Theater Rotterdam en Pathé Schouwburgplein op directieniveau vertegenwoordigt. Op 
organisatorisch vlak is de VVS compact, met een klein werkapparaat van twee mensen dat exclusieve 
aandacht geeft aan de drie pleinen.  
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Karen van der Spek is coördinator en programmaleider. Zij ondersteunt het bestuur en de 
ledenvergadering, en heeft de dagelijkse leiding, coördineert de fysieke en economische aspecten, 
stelt het jaarprogramma van de VVS vast en organiseert de bijbehorende marketing-communicatie. 

Marjorie van der Windt-Veit is pleinmanager. Zij is gastvrouw namens de Vereniging Verenigd 
Schouwburgplein, beheert de jaarkalender, stemt met de gemeente de vergunningsverlening af en 
werkt samen met de omgeving, ondernemers en bewoners. Dit kleine werkapparaat is de sleutel tot 
het succes van de Vereniging Verenigd Schouwburgplein. Het team benut haar kennis en inzet nog 
beter, door zich met drie pleinen bezig te houden. Persoonlijke contacten en grote betrokkenheid 
zorgen ervoor dat dit team een uniek overzicht heeft van alles wat speelt rondom de pleinen. Hun 
inzet levert niet alleen programma op, in dat geval zouden de organisatiekosten wel erg hoog zijn. Het 
levert ook een plein op met betrokken bewoners en ondernemers, die hoewel er veel gebeurt, er 

steeds minder over klagen. Daarnaast zorgen zij voor een soepel verlopende samenwerking met 
verschillende gemeentelijke diensten- een samenwerking die deze diensten ook werk uithanden 
neemt.   
 
Samenwerking  
Vereniging Verenigd Schouwburgplein werkt intensief samen met de gemeente Rotterdam. De 
vereniging coördineert de evenementenkalender van het Stationsplein, Kruisplein en 
Schouwburgplein, ook in samenhang met de overkoepelende evenementenkalender van Rotterdam 

Festivals. 
De Vereniging werkt op programmatische basis samen met partners zoals Music Matters, North Sea 
Round Town, Rotterdam Unlimited en het HipHopHuis én met andere organisaties in de stad die iets 
willen organiseren op het Stationsplein, Kruisplein of Schouwburgplein. De VVS heeft de uiteindelijke 
keuze in het wel of niet programmeren van activiteiten. De beslissing ligt bij de vereniging, waarbij de 
programmatische visie en de doelen van de VVS leidend zijn. 
 
Voor de uitvoering van het programma werkt de Vereniging Verenigd Schouwburgplein structureel 
samen met: 

 
- De gemeente Rotterdam, als eigenaar van het plein en vergunningverlener: directie veiligheid, 

stadsbeheer en stadsontwikkeling 
- Rotterdam Festivals, als coördinator van het evenementenbeleid  
- Stichting de Loodsen, als uitvoerend producent 
- Creatieve Kwesties, bureau voor marketing-communicatie 
- De programmeurs, marketeers en producenten van de leden van de VVS 

 

Daarnaast werkt de Vereniging Verenigd Schouwburgplein samen met het duurzaamheidsinitiatief 7 
Square Endeavour. Dit initiatief is ontstaan als een bottom-up initiatief van Theater Rotterdam en de 
Doelen, en heeft zich ontwikkeld tot een publiek-private samenwerking tussen gebiedspartijen, 
publieke instellingen en kennis-marktpartijen. 7 Square Endeavour heeft de missie om het 
Schouwburgplein klaar voor de toekomst te maken: verregaand klimaat bestendig, energieneutraal en 
voor gebruikers en omwonenden gezond en aantrekkelijk. De VVS geeft 7Square Endeavour een 
podium: letterlijk op het plein en figuurlijk op de website en tijdens bewonersavonden. 
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Vereniging Verenigd Schouwburgplein als voorbeeld 
Tijdens de Cities for All Conference in Stockholm werd het European Placemaking Network gelanceerd, 
samen met 170 placemakers uit 20 verschillende landen. Tijdens deze conferentie werd de VVS 

meermaals aangehaald als succesvolle casus. Daarnaast is de vereniging geïnterviewd voor het boek 
De Stad op Ooghoogte in Nederland. Verdere voorbeelden waar de VVS heeft verteld over haar 
invulling van het publiek-private partnership in Rotterdam: 
 
- Een VVS bestuurslid heeft een workshop gehost tijdens de Cities for All-conferentie in Stockholm 

op 12 april 2018 
- De VVS is inmiddels lid van het European Placemaking Network 
- De VVS was op 11 mei 2018 inspiratiespreker tijdens het Korencafé, over de programmering van 

het Korenkwartier in Arnhem 
- De VVS is gevraagd om mee te gaan op werkbezoek van het City at Eyelevel Network tijdens 

Leeuwarden Culturele Hoofdstad op 22 juni 2018 
- De VVS initieerde de sessie over het Schouwburgplein i.s.m. het European Placemaking Network 

en Ethan Kent van Project for Public Spaces tijdens We Make The City in Amsterdam op 22 juni 
2018 

 
Dit laat zien dat het Schouwburgplein niet alleen een architectonisch voorbeeld is, maar ook ‘iconisch’ 

in de manier waarop er wordt samengewerkt! 
 
De toekomst van de Vereniging Verenigd Schouwburgplein  
We sorteren voor op een nieuw Schouwburgplein. Met de gemeente, partners, het European 
Placemaking Network en AIR werken we aan onze plannen en ideeën voor wat er moet gebeuren als 
het dak van de parkeergararage moet worden aangepakt. Daarbij kijken we ook nadrukkelijk naar onze 
rol op de pleinen. Is het logisch om nog nauwer samen te werken? En in welke vorm moet dit dan 
gebeuren en wat voor consequenties heeft dit voor manier waarop de VVS werkt? Moeten we een 
grotere rol pakken dan we nu hebben? De VVS is trots op waar we nu staan en wat we hebben bereikt. 

We willen de beste toekomst voor het Schouwburgplein. Het komende jaar benutten we om hier 
nieuwe plannen voor te maken. 

 

5.3 Planning 
Planvorming   juli – september 2018 
Financiering   september 2018 – half februari 2019 

Go/ No Go   half februari 2019 
Publiciteit   januari – December 2019 
Programmering pleinen  april – oktober 2019 
Evaluatie en verslag  november – januari 2019 
 

5.4 Evaluatie en effectmeting 
De evaluatie vindt plaats via kwalitatieve en een kwantitatieve weg. Er wordt via gesprekken 
geëvalueerd met de leden van de vereniging en met de partners. Zodoende wordt waardevolle 
informatie verzameld over de ‘tips & tops’, kan er in de toekomst worden voortgeborduurd op 
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behaalde successen en kan waar nodig verbeteringen worden doorgevoerd. In 2018 is in 
samenwerking met Rotterdam Festivals een publieksonderzoek uitgevoerd. Afhankelijk van het traject 
dat wordt opgestart met AIR en de gemeente Rotterdam wordt gekeken of in 2019 aanvullend 

onderzoek nodig is. Tijdens de evenementen op het Schouwburgplein wordt het publiek geteld, 
daarnaast maakt de VVS een beredeneerde schatting van het aantal verblijvers door de week heen. 
Doordat van de optredens en tentoonstellingen op het Stationsplein en Kruisplein vooral 
voorbijgangers soms vluchtig en soms minder vluchtig kennisnemen, is een telling daar erg lastig. 
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6. Financiën 
 

6.1 Strategie 
Om de ambities te realiseren, zetten we zowel op programmatisch als financieel gebied in op een 
breed draagvlak en een verdeling naar draagvlak. Deze strategie leidt tot een spreiding van risico’s. De 
Vereniging Verenigd Schouwburgplein kan zodoende garant staan voor continuiteit. 

 
Eigen bijdrage: instellingen 
De leden van de Vereniging zorgen voor een aanzienlijk deel van de programmering. De instellingen 
brengen voor eigen rekening programmering in; de VVS faciliteert en draagt er zorg voor dat het 
programma er productioneel staat. De betrokkenheid van de instellingen is groot: in inzet, 
menskracht, de financiële administratie, etc. De bijdrage in programmering is op het moment van 
aanvraag moeilijk te geven. Als we echter het programma dat op de pleinen georganiseerd wordt door 
de instellingen rondom het plein, de aan hen gelieerde festivals en door organisaties buiten de VVS 

zouden kapitaliseren, zou de begroting vele tonnen hoger zijn. 
 
Overheid 
Vanwege de maatschappelijk en culturele waarde van het Schouwburgplein voor de stad Rotterdam 
krijgt de vereniging steun vanuit het stadsbestuur. De gemeente Rotterdam draagt dan ook een stevig 
gedeelte van de begroting. Rotterdam Festivals merkt het Schouwburgplein, het Stationsplein en het 
Kruisplein aan als een aantal van de kenmerkende en belangrijke evenementenlocaties van de stad, 
samen met het Museumpark en het Grote Kerkplein. Programmering op deze locaties wordt dan ook 

gestimuleerd, niet alleen financieel maar ook doordat Rotterdam Festivals evenementen 
organisatoren actief wijst op deze pleinen als evenemententerrein. 
 
Fondsen 
De Vereniging Verenigd Schouwburgplein werkt structureel samen met de Gemeente Rotterdam, 
draagt zelf (via de leden) bij en spant zich in om partners duurzaam aan zich te verbinden. Toch is 
extra steun nodig om mensen werkelijk te kunnen binden met cultuur. Voornamelijk het brede 
publieksbereik, het toegankelijke karakter, de topprogrammering in de buitenlucht en onze pogingen 

om het Schouwburgplein te ontwikkelen tot de culturele ontmoetingsplek van Rotterdam, kunnen 
aanleiding geven voor substantiële steun vanuit fondsen met maatschappelijk en culturele doelen. 
 
Win-winrelatie tussen verschillende trajecten rondom het Schouwburgplein  
7 Square Endeavour en de Vereniging Verenigd Schouwburgplein hebben allebei het Schouwburgplein 
als vertrekpunt. Het wordt steeds meer de vraag of beide organisaties niet met elkaar vervlochten 
zouden moeten worden. De ondernemersvereniging is immers al in de VVS opgenomen. De VVS 
onderzoekt met de partners binnen 7 Square Endeavour hoe deze ontwikkelingen kunnen leiden tot 
een meer integrale overkoepelende coördinatie van het Schouwburgplein. De win-winrelatie tussen 

deze trajecten kan leiden tot extra mogelijkheden voor financiering. 
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Sponsors en partners 
De vereniging zet in op het aantrekken van partners om langdurige samenwerkingen mee aan te gaan. 
De partners van het Schouwburgplein brengen vaak waarde in natura in, voor 2019 is het niet de 

verwachting dat er ook partners aan worden getrokken die financiële waarde inbrengen. De 
vereniging blijft zoeken naar manieren om partners aan zich te binden en waar mogelijk krachten te 
bundelen. De brede programmering, de interessante samenwerkingen die op rond het plein 
plaatsvinden en de mogelijkheden van de locaties op het gebied van exposure en ligging geven 
wellicht kansen hiertoe. 

 


