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1. Inleiding 

De Vereniging Verenigd Schouwburgplein heeft een bijzonder jaar beleefd. 2017 was een jaar waarin met name 
het Schouwburgplein een grote sprong voorwaarts heeft kunnen maken. Door de komst van het Flying Grass 
Carpet naar het Schouwburgplein is het plein echt veranderd in een verblijfsplein waar mensen spelen, elkaar 
ontmoeten en relaxed hun broodje eten in de zon. Het Flying Grass Carpet zorgt er ook voor dat veel meer 
mensen blijven genieten van de programmering op het podium.  
Daarnaast verzorgt de VVS in opdracht van de gemeente Rotterdam het beheer van de Enzobanken en de 
Jardin de Luxembourg stoeltjes: een verdere uitwerking van een Publiek-Private Samenwerking? 
Bij het Stationsplein en het Kruisplein is meer duidelijkheid gekomen over de rollen van de VVS en de 
vereniging Rotterdam Central District. De VVS zorgt voor culturele programmering buiten en daarmee voor 
verrassingen op het Stationsplein, Rotterdam Central District is er voor bedrijven en richt zich vooral op 
gebiedsontwikkeling die deze bedrijven in staat stelt om te bloeien. Deze twee rollen vullen elkaar aan.  

 
2. Ambities VVS 

De Vereniging Verenigd Schouwburgplein heeft in 2017 in nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam 
ervoor gezorgd dat het Schouwburgplein echt levendig werd en bruiste. Het Flying Grass Carpet werd pas in 
augustus geopend maar zelfs tijdens de laatste evenementen van het seizoen was duidelijk te merken dat het 
tapijt een groot verschil maakte. Mensen bleven langer kijken en maakten er echt een middagje plein van. Maar 
ook voor het Flying Grass Carpet er lag, was het programma op het Schouwburgplein weer succesvoller dan 
vorig jaar. Door slim te programmeren, in verschillende genres werd een brede doelgroep bereikt met 85 
evenementen, waarvan er 44 door de VVS zelf waren georganiseerd. Dat én een gezellig ingericht plein zorgden 
voor bijna 130.000 bezoekers.  
 
Daarnaast heeft de Vereniging Verenigd Schouwburgplein eraan bijgedragen dat het Stationsplein verlevendigd 
werd. Forenzen werden verrast door tangodansers; festivalbezoekers kwamen meteen in de sfeer van de 
Wereldhavendagen door het shantykoor op het plein. In totaal zorgde de VVS voor 41 voorproefjes en 
sfeermakers op het stationsplein. De tentoonstellingen op het Kruisplein verwezen op een inhoudelijke manier 
naar de rest van de stad. 
 
Hiermee heeft de VVS zeker bijgedragen aan de ontwikkeling van het Central District als levendig poortgebied, 
door zowel doorgang als verblijf aantrekkelijk te maken en hiermee de drie pleinen te laten fungeren als 
wegwijzer en voorproefje van alles wat Rotterdam te bieden heeft. 
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3. Ambities Schouwburgplein 

Voor het aantrekken en vasthouden van bezoekers op en rondom het plein zijn drie hoofdaspecten van belang. 
De VVS werkt gezamenlijk met ondernemers en de gemeente Rotterdam continue aan het bestendigen en 
waar mogelijk verbeteren van deze aandachtspunten. 

1. Grotere diversiteit en verbreding aanbod 
Versterken van de functies op het plein, zowel voorzieningen als programmering, vooral overdag 

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

3. Samenwerking en marketing 
Versterken van onderlinge relaties en contacten en samenwerking op gebied van marketing en programmering, 
zowel op het plein als met aanpalende gebieden en op stedelijk niveau.  

 
De VVS is tevreden over de mate waarin deze ambities dit jaar verwezenlijkt zijn. Dit jaar is er een grote stap 
gezet in het versterken van de functies op het plein. Het Flying Grass Carpet zorgt voor een totaal ander 
gebruik van het plein overdag: mensen blijven langer en zitten echt op het gras. Ook wordt er gespeeld op het 
gras: speciaal daarvoor zijn goaltjes neergezet. Daarnaast zijn er meer zitgelegenheden gecreëerd dankzij de 
door de gemeente Rotterdam aangeschafte Jardin de Luxembourg-stoeltjes. De VVS heeft deze in beheer, net 
zoals bij de Enzo’s het geval is. De samenwerking met de ondernemers is versterkt door het actiever 
benaderen van de ondernemers rondom evenementen. Dat gaat met kleine stapjes: het serveren van hapjes 
tijdens de Gumbo Sessions en het organiseren van een workshop pizza versieren door de Pizzahut tijdens de 
winterprogrammering zijn voorbeelden van samenwerkingen die dit jaar zijn ontstaan. Volgend jaar zetten we 
deze lijn door! 
Ook de relatie met de gemeente is dit jaar versterkt. Er is een zes wekelijks overleg waarbij procesmanagers 
en projectleiders van de gemeente en de VVS onderling de ontwikkelingen uitwisselen.  
 
Uit de laatst verschenen binnenstadsmonitor blijkt dat de waardering voor het Schouwburgplein door de 
Rotterdammers langzaam maar zeker iets stijgt. Het percentage onvoldoendes bij de beoordelingen is in ieder 
geval sterk teruggelopen de afgelopen jaren. Er blijft echter werk aan de winkel: 
 

Schouwburgplein Gemiddeld cijfer % onvoldoendes 
2013 6,4 20 % 
2014 6,5 18 % 
2015 6,6 14 % 
2016 6,6 16 % 
2017 6,7 13 % 
Binnenstad totaal 7,3 5 % 

 
 
Het ‘Eerdmansproject’: revitalisatie Schouwburgplein 
Het Eerdmansproject is bijna afgerond. Er zijn nieuwe trappen rondom het plein aangebracht. De 
nooduitgangen zijn vervangen door noodluiken en doordat er in Pathé Schouwburgplein een nieuwe ingang is 
gemaakt, is het ‘driehoekje’ met de oude ingang voor de Doelen van het plein verwijderd. Er zijn nieuwe Enzo’s 
– de oude zijn verkocht aan de gemeente Rotterdam) en Jardin de Luxembourg stoeltjes aangeschaft. Beiden 
zijn in beheer van de VVS. Het grote klapstuk van de revitalisatie van het Schouwburgplein, was de opening 
door Eerdmans van het Flying Grass Carpet op 23 augustus 2017.  
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Het 
Schouwburgplein is 
echter nooit af. 
Het dak van de 
parkeergarage lekt 
en is dus aan 
vervanging toe. 
Daarnaast laat het 
Flying Grasscarpet 
haarfijn zien wat 
goed werkt en wat 
er mist op het 
‘gewone’ 
Schouwburgplein. 
Dit biedt 
perspectieven om 
weer eens goed 
naar het 
Schouwburgplein te 
kijken. Inmiddels 

werkt de gemeente aan een verkenning van alle (on)mogelijkheden. Uiteraard is de VVS hierbij gesprekspartner 
vanuit haar kennis over het Schouwburgplein. 

 
4. Ambities Stationsplein/Kruisplein 

• Aandacht vestigen op de schoonheid en de verborgen (culturele) rijkdom van de omgeving: van het 
Schouwburgplein tot de West-Kruiskade en van het Delftseplein tot het Museumpark en de Witte de 
Withstraat; 

• Een aantrekkelijk programma presenteren van toevallige ontmoetingen en teasers en previews van wat 
elders in de stad te beleven is; 

• Het organiseren van activiteiten die een plezierig verblijf in een grote stad illustreren en aankondigen. 
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De VVS heeft door middel van optredens op het Stationsplein en tentoonstellingen op het Kruisplein de 
aandacht gevestigd op de rijkdom in de omgeving. De tangodansers van Cuartito Azul verwezen door naar het 
tangoconcert in de Doelen, performance art van Puck Vossen verwees naar Roodkapje, sinds dit jaar aan de 
Delfstestraat gevestigd. De tentoonstelling Spicy liet met recepten het verhaal van de kleurrijke ondernemers 
aan de West-Kruiskade zien. De optredens toverden een glimlach op het gezicht van de voorbijgangers: verrast 
door mooie muziek of spannende urban dans vervolgden zij hun weg. Teasers en previews vertelden wat er 
verderop in de stad te beleven was, zo was er een voorproefje op het Sodade Festival in de Doelen en gaf 
Backbone company een voorproefje op de Dansweek van de Rotterdamse Schouwburg. De VVS is tevreden 
over de mate waarin deze ambities zijn waargemaakt. 
 
 

5. Programmalijnen 
5.1 Stationsplein: poort naar de stad 

De programmering op het Stationsplein heeft zeker gefungeerd als poort naar de stad. De VVS heeft in de 
programmering steeds gekeken naar wat er verderop in de stad gebeurde. Zo waren er vooruitkijkjes naar het 
Gergiev Festival en fijne jazz van Jazz International Rotterdam en zong het Shantykoor de bezoekers alvast in 
Wereldhavendagensfeer. Bezoekers aan de Bouw konden alvast op de foto als bouwer van Rotterdam. Het 
programma zorgde ook voor een prettig verblijf op het Stationsplein: op donderdag tijdens de avondspits 
organiseerde we Traffic Jam met korte, onverwachte muziek-, dans- en circusoptredens. Ook dit jaar waren 
Music Matters en Roots & Routes – beiden in de buurt gevestigd – vaste waarden met hun geweldige 
muziektalenten. In de zomervakantie vonden de optredens op zaterdag plaats, onder de noemer Welkom in de 
stad. Zo werd het publiek alvast opgewarmd voor Rotterdam zingt, later in de middag op het Grote Kerkplein. 
Banieren van het transformatiecongres in de Doelen heetten hun congresgangers een welkom in de stad.  
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5.2 Programmalijnen Kruisplein  

Tentoonstellingen 
Helaas is het niet gelukt om op zoek te gaan naar een lange termijn oplossing voor de 
tentoonstellingen op het Kruisplein. Het is wel nodig, dat bleek ook uit de sessie over het 
Stationsplein, het Kruisplein en het Schouwburgplein die de VVS en Rotterdam Central 
District samen organiseerden. Daarbij gaven zowel vertegenwoordigers van gemeente 
Rotterdam en Rotterdam Festivals als de ontwerpers van West8 aan dat tentoonstellingen er 
op zich goed werken, maar dat er wel gezocht zou moeten worden naar een andere 
oplossing. Dit hopen we in 2018 op te pakken.  
 

 
Dit jaar heeft de VVS twee tentoonstellingen ondersteund: de tentoonstelling Spicy – De 
West-Kruiskade kookt en de tentoonstelling waarmee Theater Rotterdam zijn makers aan de 
voorbijgangers voorstelde. Een tentoonstelling in samenwerking met galerie Opperclaes 
(bekend van de schilderingen op de Luchtsingel) was voor hen niet haalbaar en staat nu voor 
2018 op de planning. Een hoogtepunt was de tentoonstelling Ma met de prachtige foto’s die 
Margi Geerlinks maakte van de moeder van Hugo Borst. De VVS heeft haar gekoppeld aan 
onze vaste leverancier, en daarop komt waarschijnlijk een vervolg in andere steden. 

 

010 momentjes 
010 momentjes werden dit jaar georganiseerd door Uit Roffa, i.s.m. Stichting de Loodsen. Zij 
verzorgden de kleine optredens vooral op andere plekken in de stad. Daarnaast werden er 
op het Stationsplein 010 momentjes - goody bags uitgedeeld aan de reizigers die arriveerden 
in Rotterdam.  
 
Verbindingspunt tussen Stationsplein en Schouwburgplein 
Verschillende festivals gebruikten het Kruisplein als verbindingspunt tussen het Stationsplein 
en het Schouwburgplein. Zo werden reizigers op het Stationsplein tijdens het International 
Film Festival Rotterdam verwelkomt met een enorme bal, stond er op het Kruisplein een 
grote, verlichte zuil die de weg wees en waren er in kleine hokjes op het Schouwburgplein 
Homeless movies (korte familiefilms) te zien. Circusstad Rotterdam kondigde het festival met 
een klein optreden op het Stationsplein aan en wees de weg met een groot kunstwerk 
gemaakt van stoelen op het Kruisplein. Het Schouwburgplein was zoals vanouds het 
festivalterrein. Rotterdam Uitdagen gebruikte het Kruisplein door er een mini-reuzenrad neer 
te zetten, waarin het publiek verrast werd met onverwachte ontmoetingen.  
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EK Fanzone op het Kruisplein 
Van 16 tot en met 26 juli was het Kruisplein omgetoverd tot EK Fanzone. De wedstrijden 
waren er op een groot scherm te zien, en er was van alles te doen zoals het hooghoudspel 
‘Keepie Uppie’. DJ’s maakten het feest compleet.  
 

 
5.3 Schouwburgplein 

Het Schouwburgplein wordt een plein waar je niet terloops langs loopt op weg naar een andere bestemming; 
het Schouwburgplein is je bestemming. Het Schouwburgplein biedt redenen om te blijven hangen, verrast met 
bijzondere activiteiten en is een pleisterplaats in het centrum van de stad. Uit deze ambitie vloeit een aantal 
subdoelstellingen: 
 

§ Een ontmoetingsplaats zijn in het centrum van de stad. 

§ Het teruggeven van cultuur aan de stad via bijzondere activiteiten in de buitenlucht die vrij toegankelijk 
en boeiend zijn voor iedereen. 

§ Aandacht vestigen op de schoonheid en (verborgen) culturele rijkdom van de omgeving. 
§ Een aantrekkelijk programma presenteren dat representatief is voor de stad, haar bezoekers en het 

aanbod van de culturele instellingen. 

§ Het zoeken naar balans tussen grotere en kleine evenementen 
§ (Nieuw) publiek aanzetten tot een bezoek aan de culturele instellingen. Dit wordt aangemoedigd via 

een laagdrempelige kennismaking met deze instellingen, geleid door de programmering van het 
Schouwburgplein. 

 
De VVS is erg tevreden met de mate waarin deze ambitie en subdoelstellingen zijn gehaald. 
 
Met de komst van het Flying Grass Carpet heeft het Schouwburgplein zich nog meer ontpopt tot een 
ontmoetingsplaats. Zeker met mooi weer luncht men op het gras, trappen jongeren een balletje en spelen de 
kinderen in hun badpak bij de bedriegertjes. Hun ouders zitten er glimlachend omheen.  
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Tijdens de evenementen op het Schouwburgplein toont de VVS cultuur aan de stad en vestigt het de aandacht 
op de schoonheid en culturele rijkdom van de omgeving. Zo genoot het publiek volop van de bekende opera-
aria’s van de Living Voices tijdens Operadagen Rotterdam, trad de Rotterdamse Schouwburg met de Dansweek 
naar buiten en presenteerde North Sea Round Town weer erg fijne jazz.  Het programma probeert zo 
representatief mogelijk te zijn voor de stad: Matiota sprak niet alleen de Kaapverdiaanse gemeenschap aan maar 
ook voorbijgangers met hun heerlijke muziek en 010 Says It All bracht spoken word naar het plein. Deze 
organisatie won daarvoor dit jaar de Doro Siepelprijs, een nieuwe prijs voor een Rotterdamse organisatie die 
zich inspant voor het aantrekken van nieuw publiek.  
 

 
 
Of deze evenementen het publiek aanzetten tot een bezoek aan culturele instellingen is moeilijk meetbaar. 
Maar dat cultuur op het Schouwburgplein ervoor zorgt dat mensen die daar normaal geen kennis van nemen, 
erdoor geraakt worden, is al erg waardevol. 
 
Het blijft zoeken naar balans tussen grotere en klein evenementen. De VVS probeert daar invloed op uit te 
oefenen maar heeft het helaas niet altijd in eigen hand. Het bleek bijvoorbeeld onmogelijk om de kleedruimtes 
van de Marathon Rotterdam van het plein te weren, iets dat niets toevoegt aan het plein, zorgt voor overlast 
bij het bouwen en afbreken, en waarover door de organisatie niet met de buurt gecommuniceerd wordt. 
Daarnaast zagen we ons geconfronteerd met twee voetbaltoernooien vlak na elkaar, iets dat volgens ons teveel 
is. Het blijkt dat als een evenement voldoet aan alle eisen, en het niet conflicteert met een ander evenement, 
het gewoon doorgaat, ongeacht of de VVS een negatief advies afgeeft of niet.  
 
Jaarlijks terugkerende festivals zoals o.m. Circusstad Festival, Operadagen Rotterdam, 010 Moves en Rotterdam 
Unlimited vormen de Rode Draad in de programmering. Hierdoor is het Schouwburgplein het buitenpodium 
van Rotterdam. Daarnaast vormden ook dit jaar de Zondag Pleindag en Woensdagmiddag 
Pleinmiddag de ruggengraad van de programmering van het Schouwburgplein.  
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Zondag Pleindag – van mei 
tot en met september – begint 
met een afwisselende yoga-
workshop. Inmiddels trekken 
zo’n 100 yogi’s iedere zondag 
naar het plein! ’s Middags kan 
iedereen ervan op aan dat er 
vanaf 15.00 uur altijd iets te 
beleven is op het 
Schouwburgplein. Het 
programma varieerde van 
hiphopdans van het Amenti 
Collective tot een workshop 
bootcamp en van een klassiek 
duo tot de electronische 
Krautrock van de Smudged 
Toads. De VVS sloot samen met 
de buurt en de ondernemers het 
seizoen af tijdens de Gumbo 
Sessions. 
 
De Woensdagmiddag-pleinmiddag is inmiddels een vaste waarde geworden tijdens de zomervakantie. 
Steeds meer kinderen en hun ouders vinden de weg naar deze gevarieerde jeugdtheatervoorstellingen. De VVS 
ontvangt er ontzettend enthousiaste reacties op. De voorstellingen waren geschikt voor peuters, zoals 
Broemm… Broemm van Ellen Smets Theater, kleuters zoals Vos en Haas – Een feest voor Haas door 
Houtjetouwtje en voor kinderen uit de middenbouw van de basisschool zoals De 3 Musketiers van De Jonge 
Honden.  
 

 
 
Het podium 
Om het semipermanente podium nog beter te laten functioneren is de constructie aangepast en is het podium 
geverfd in kleuren die passen bij de nieuwe Enzo-bankjes. Daarnaast is er geïnvesteerd in een nieuwe en 
verbeterde geluidsset. Om het draagvlak voor de buurt zo groot mogelijk te houden, heeft er een 
geluidsonderzoek plaatsgevonden. Hieruit zijn een aantal concrete tips naar voren gekomen. De opzetstukjes 
die ervoor zorgen dat de boxen meer naar de grond gedraaid staan, zijn inmiddels aangeschaft.  
 
Het complete activiteitenprogramma is te vinden in de bijlage! 
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6. Successen en leermomenten 
 
Successen: 

• 85 evenementen waarvan 44 eigen producties op het Schouwburgplein trokken bijna 130.000 
bezoekers 

• 41 voorproefjes en sfeermakers 
op het Stationsplein en het 
Kruisplein 

• Geen enkele afgelasting door 
slecht weer, ondanks een aantal 
natte zomermaanden 

• Het Flying Grass Carpet had 
vanaf de eerste dag effect: 
mensen blijven echt langer 
hangen op het Schouwburgplein 

• Meer goodwill in de buurt: 
buurtbewoners stelden hun 
balkon beschikbaar voor 
geluidsmetingen, de Gumbo 
Session was een nog groter 
succes dan vorig jaar, de 
opening van het Flying Grass Carpet zorgde ervoor dat de oudste inwoner van de Lijnbaanflats het 
plein bezocht. 

• De rolverdeling tussen de VVS en Vereniging RCD op het Stationsplein is helder geworden 

 

Leermomenten: 

• De perikelen rondom de voetbaltoernooien op het Schouwburgplein laten zien dat het advies van de 
VVS bepaald niet doorslaggevend is. Het advies van de gebiedscommissie is wèl doorslaggevend. Voor 
komend seizoen trekken we de banden tussen de VVS en de gebiedscommissie aan. 

• Tijdelijke inrichtingen blijven moeilijk. Er is geen vergunningstype dat tussen ‘inname openbare ruimte’ 
en ‘omgevingsvergunning’ in zit. Bij de kas die gepland was tussen december en februari is dit weer 
pijnlijk gebleken. De verschillende loketten verwezen naar elkaar door en waren weinig meedenkend. 
Hierdoor is de kas afgelast. Voor volgend jaar moet er een oplossing gevonden worden. 

• Het Stationsplein blijft een lastige plek. Wat er wel en wat er niet kan blijft onduidelijk. 
• Het geluidsadvies toont aan dat het Schouwburgplein ook qua geluid complex is. De installatie kan het 

best in zuidelijke richting op gesteld staan, met de boxen naar beneden gericht. Doordat het podium in 
een andere richting is opgesteld en niet zomaar gedraaid kan worden, is de overlast voor de 
Lijnbaanflats niet zomaar opgelost. 

 
7. Organisatie 

De Vereniging Verenigd Schouwburgplein is een samenwerkingsverband van negen culturele 
instellingen plus de ondernemers en bewoners rondom het Schouwburgplein: 

 
• De Doelen 
• Theater Rotterdam 
• Pathé Schouwburgplein 
• Oude Luxor Theater 
• SKVR 
• Rotterdams Philharmonisch Orkest 
• International Film Festival Rotterdam 
• Codarts Rotterdam 
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• Pauluskerk 
• Verenigingen van Eigenaren en bewonerscommissies 
• Ondernemersvereniging Schouwburgplein 

 
Het bestuur van de Vereniging Verenigd Schouwburgplein wordt gevormd door: 

• Gabriël Oostvogel (voorzitter), directeur-voorzitter van De Doelen 
• Bert Determann (secretaris), directeur bedrijfsvoering Theater Rotterdam 
• Pascal van Wersch (penningmeester), bedrijfsleider Pathé Schouwburgplein en voorzitter van de 

Ondernemersverenging Schouwburgplein 
• Jeroen Laven (algemeen bestuurslid), partner Stipo (interdisciplinair team voor stedelijke ontwikkeling) 

De kracht van de vereniging zit hem in een klein werkapparaat van twee mensen dat exclusieve aandacht geeft 
aan het Schouwburgplein, het Kruisplein en het Stationsplein. Karen van der Spek is coördinator en 
programmaleider van de VVS. Haar takenpakket bestaat uit ondersteuning van het bestuur en de 
ledenvergadering, de dagelijkse leiding, het coördineren van fysieke en economische aspecten, het opstellen en 
coördineren van de bijbehorende marketingcommunicatie. Marjorie van de Windt-Veit is de pleinmanager. Zij 
is de gastvrouw namens de VVS, beheert de jaarkalender, stemt met de gemeente de vergunningverlening af en 
werkt samen met de omgeving, ondernemers en bewoners. Persoonlijke contacten en grote betrokkenheid 
zorgen ervoor dat het team een uniek overzicht heeft van alles wat er speelt rondom deze pleinen. 
 
De VVS werkt nauw samen met: 

• Gemeente Rotterdam, als eigenaar van de pleinen en vergunningverlener: directie Veiligheid, 
stadsbeheer en het projectteam Schouwburgplein 

• Rotterdam Festivals als coördinator van het evenementenbeleid van de stad 
• Uitvoerend producent Stichting de Loodsen 
• Creatieve Kwesties, een bureau voor marketing en communicatie. 
• Hunk Design en ID Eddy, de ontwerpers van het Flying Grass Carpet 

 
  



	 12	

8. Marketing 
a. Kruisplein/Stationsplein 

De optredens op het Stationsplein werden ook dit jaar niet van tevoren aangekondigd, om te voorkomen dat 
er te veel mensen op af zouden komen. Degenen die op het programma stonden, besteedden er af en toe wel 
zelf aandacht aan. Zo plaatste de Doelen mooie foto’s van het pop-up tango optreden en liep een journalist van 
het AD Rotterdams Dagblad toevallig langs toen Jazz International een voorproefje gaf: 
https://www.ad.nl/rotterdam/sfeervol-opwarmertje-bij-cs-voor-jazz-international~a5456145/ 
 
 
De tentoonstellingen trokken ook de aandacht. Ma van fotograaf Margi Geerlinks werd geopend door 
burgemeester Aboutaleb en Wim van Krimpen.  
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b. Schouwburgplein 

Het marketingplan sprak van een nieuwe strategie, waarbij de VVS veel meer het merk van het 
Schouwburgplein zou gaan laden, onder meer door het inzetten van story telling, op social media en in een 
minimagazine. Helaas was dit financieel niet mogelijk. Wel heeft het Schouwburgplein een nieuwe huisstijl 
gekregen, ontwikkeld door Mark Holtmann van Kadre. In deze stijl is het plein van bovenaf te zien, waarbij de 
sfeer van iedere maand centraal staat.  

 
Het Flying Grass Carpet zorgde voor grote media-aandacht op het Schouwburgplein. Twitter en facebook 
stonden er vol mee en het AD/Rotterdams Dagblad, het Radio 1 journaal en Rijnmond besteedden er aandacht 
aan. De reacties op de verschillende social mediakanalen waren overwegend positief, de enige kritische noot 
was: waarom nu pas? 

	



 
 
 

c. 7 Square Endeavour  

In 2017 zijn in samenwerking met het duurzaamheidstraject 7 Square Endeavour en de gemeente Rotterdam 2 
bewonersbijeenkomsten georganiseerd. De bewoners en ondernemers werden geïnformeerd over het 
dakenplan van 7 Square Endeavour, over de werkzaamheden aan het plein en de komst van het Flying Grass 
Carpet door de gemeente Rotterdam en de VVS vertelde over haar plannen voor het komende seizoen. In de 
nieuwsbrieven zijn regelmatig items vanuit 7 Square Endeavour meegenomen. 

 
d. Gerealiseerde middelen: 

• 6 folders met maandkalender 
• 1 folder met kinderprogramma 
• 1 folder met programma Yoga op ‘t Schouwburgplein 
• 6 posters met de maandkalender voor op de luchtkokers op het 

Schouwburgplein 
 

• 8 thematische posters voor op de luchtkokers 
• 10 e-mailnieuwsbrieven 
• 2 buurtbijeenkomsten in samenwerking met 7 Square Endeavour 

en de gemeente Rotterdam 
• 7 persberichten 
• 3 verschillende posters voor aankondiging start van het seizoen 
• 1 poster voor aankondiging komst Flying Grass Carpet 
• Facebook gestegen van 1.374 likes half november 2016, naar 

1.666 begin januari 2018 
• Instagram: van 149 volgers vorig jaar, nu 431 volgers 
• Berichten op Instagram met #schouwburgplein: 3.871. 

 

9. Evaluatie en effectmeting 
a. Directie veiligheid 

De samenwerking met directie Veiligheid verliep ook dit jaar soepel. Aan beide kanten bleef het team 
ongewijzigd, waardoor de lijnen kort waren. Eens in de zes weken komt de VVS samen met directie Veiligheid 
en de dienst Stadsbeheer. Dit werkt erg goed, we kunnen aangeven wat eraan zit te komen en waar iedereen 
rekening mee moet houden. De keer dat we niet bij elkaar kwamen, liep het meteen mis, waardoor we hen 
niet goed op de hoogte hebben kunnen stellen van de kas op het Schouwburgplein. Dit heeft op het laatste 
moment nog veel duw en trekwerk opgeleverd, iets dat voor beide partijen niet prettig was. 
 

b. Productie 

De samenwerking met de producent van Stichting de Loodsen verliep ook dit jaar soepel. Veel artiesten geven 
complimenten over het goede geluid. Alleen de samenwerking met Typical Tropical verliep dit jaar niet soepel, 
hierdoor hebben we een externe technicus moeten inhuren. We hebben hierdoor moeten besluiten om 
volgend jaar geen salsa op het Schouwburgplein aan te bieden. 
 

10. Financiën 
Het programma op het Schouwburgplein, Kruisplein en Stationsplein is in 2017 mogelijk gemaakt met een 
bedrag van €183.529,71. Hiermee hebben we op het Schouwburgplein maar liefst 85 evenementen kunnen 
herbergen, waarvan 44 eigen producties. Hiermee heeft de Vereniging Verenigd Schouwburgplein 130.000 
mensen vermaakt met opera, spoken word, dans en muziek. Op het Stationsplein en Kruisplein hebben we 41 
voorproefjes en sfeermakers laten zien, waarvan drie tentoonstellingen. 



	 15	

 
Dit jaar is het tekort dat de VVS de afgelopen jaren heeft geprobeerd weg te werken, eindelijk ingelopen, 
dankzij de coulante instelling van de gemeente Rotterdam en Rotterdam Festivals en door de inspanning van de 
coördinator, de pleinmanager en het bestuur. 
 
Eigen bijdrage: instellingen 
De leden van de vereniging hebben in hoge mate bijgedragen aan de programmering. De instellingen brachten 
voor eigen rekening programma en de VVS heeft gefaciliteerd en zorg gedragen voor het podium. Deze 
programmering omvatte een deel van de totale pleinprogrammering. 
 
Eigen bijdrage: verkoop Enzo’s 
De gele en witte Enzo’s werden door de gemeente Rotterdam vervangen door groene. De eerste Enzo’s 
waren het eigendom van de VVS. Ze zijn verkocht aan de gemeente Rotterdam om ze elders in de stad terug 
te laten komen. 
 
Overheid 
De Vereniging Verenigd Schouwburgplein wordt gesteund door de gemeente Rotterdam en Rotterdam 
Festivals. We zijn zeer verheugd met deze steun, waarmee de gemeente en Rotterdam Festivals een stevig deel 
van de begroting heeft gedekt. Daarnaast zorgt de coulante opstelling van de gemeente en Rotterdam Festivals 
ervoor dat de VVS dit jaar eindelijk het tekort heeft ingelopen en volgend jaar met een schone lei kan beginnen. 
 
Daarnaast heeft de gemeente Rotterdam bijgedragen aan het succes van het Schouwburgplein door het 
neerleggen van het Flying Grass Carpet. De VVS verzorgde de opening hiervan.  
 
Sponsors en partners 
De partners van het Schouwburgplein, zoals de festivals en evenementen die externe organisatoren neerzetten 
op het Schouwburgplein, brachten dit jaar veel waarde in natura in. Er waren in 2017 geen partners die 
financiële waarde inbrachten. De VVS blijft hiernaar op zoek. 
 
Particulieren 
De Ondernemersvereniging Schouwburgplein heeft dit jaar bijgedragen aan de programmering door een 
programmaonderdeel van Stadsfestival Op z’n Rotterdams op het Schouwburgplein mogelijk te maken. Met 
Central District Rotterdam zijn gesprekken geweest, waardoor onze rolverdeling op het Stationsplein en het 
Kruisplein veel helderder is geworden. Dit heeft helaas niet geresulteerd in een financiële bijdrage.  
 
Fondsen  
We zijn zeer tevreden en verheugd met de steun die we voor dit project hebben ontvangen van fondsen. Deze 
Rotterdamse fondsen met een maatschappelijke of culturele doelstelling hebben de programmering mede 
mogelijk gemaakt. Hierdoor hebben we vele ontmoetingen met elkaar en met cultuur mogelijk kunnen maken. 
 
Publieksinkomsten 
Helaas is het dit jaar niet gelukt om een verdienmodel te ontwikkelen. Het Schouwburgplein is in de openbare 
ruimte, en moet altijd toegankelijk blijven. Dat maakt het verkrijgen van publieksinkomsten erg lastig. 
 
Win-winrelatie tussen verschillende trajecten rondom het Schouwburgplein 
De VVS blijft met de partners binnen 7 Square Endeavour en de projecten die de gemeente Rotterdam 
ontwikkeld voor het Schouwburgplein onderzoeken hoe deze ontwikkelingen kunnen leiden tot een meer 
integrale overkoepelende coördinatie van het Schouwburgplein. De ingrepen rond het Eerdmansproject 
hebben er in ieder geval toe geleidt dat de gemeente Rotterdam een aantal kleine beheerstaken aan de VVS 
heeft uitbesteed. Dit leidde tot extra financiering. 
 
 


