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1. Schouwburgplein – Kruisplein – Stationsplein
1.1 pleinen in verbinding met elkaar
Een goed plein bestaat bij de gratie van zijn verbindingen met de omgeving. 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 met
een modern, wijds plein een 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. Een plein dat intensief gebruikt en
bezocht wordt: voor evenementen, voor voorstellingen in de culturele instellingen, om ergens
lekker te eten en om aan te wonen. Het is een iconisch plein van wereldformaat, ontworpen door
West8. Een plein dat echter pas echt een verblijfsplek is geworden sinds het Flying Grass Carpet
er ligt. Het is de laatste verkeersvrije vlakte voordat het 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 Inclusief plein: verbind mensen en 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 het grootste deel terug op het plein. Niet in de laatste plaats om dat 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 op
het plein te doen zijn 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 goedverzorgde
openbare ruimte. Het plein heeft
een uitwerking op een grote groep
jongeren die zich daar voldoende
veilig voelt om er tijd door te
brengen. En het Flying Grass Carpet laat zien dat de fonteintjes ervoor zorgen dat nu ook
gezinnen zich prettig voelen op het plein. 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 verblijfslocatie dus aanvullend. Op het plein zijn kost je niets, het plein is
van iedereen! Een plein voor iedereen is ook een duurzaam plein; een plein dat door alle
generaties en alle afkomsten graag bezocht wordt, heeft de langste levensduur.
De verschillende functies van het Schouwburgplein kunnen naast elkaar bestaan. Het plein is
groot genoeg om op één moment aantrekkelijk te zijn voor meerdere groepen tegelijk: 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
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ook andere groepen actief uit te nodigen om het podium te pakken. Zo verbinden cultuur en de
stad zich met elkaar!

1.3 Het dak gaat eraf
Het Schouwburgplein is een dak, namelijk het dak van de parkeergarage. En dat dak lekt. Het
moet dus worden gerepareerd. Dat is een geluk bij een ongeluk: om het dak te kunnen
repareren, moet eerst het dek eraf. Dat hebben de Vereniging Verenigd Schouwburgplein samen
met 7SquareEndeavour en de gemeente Rotterdam aangegrepen om te kijken of we samen
meer kunnen doen dan 1 op 1 vervangen. We dagen elkaar uit om er meer van te maken. Want
hoewel het ontwerp van Geuze iconisch is, wordt het door veel Rotterdammers niet zo ervaren.
Het plein is glad en onhandig. Er
kunnen veel evenementen
plaatsvinden, maar die zouden
nog beter gefaciliteerd kunnen
worden. De parkeergarage lijdt
onder een matige bezetting.
Fietsparkeren rondom het plein is
een ramp. Tegelijkertijd toont het
Flying Grass Carpet aan dat men
zeker op het plein wil zijn, als het
maar comfortabel is en er prettig
uit ziet.
Inmiddels zien ook de
wethouders Bokhove en
Wijbenga in dat de lekkage van
het dak een kans biedt en hebben
zij alle betrokken partijen
uitgedaagd om met elkaar aan de
slag te gaan.
De uitgangspunten zijn
geformuleerd: het moet een
toonaangevend, duurzaam,
cultureel en inclusief plein
worden. Waarbij het plein niet
stopt bij de rand, maar echt
begint bij de gevels van Theater
Rotterdam Schouwburg en de
Doelen – en ook na de gevels
zelfs doorgaat, de instellingen binnen. Waar een fietsenstalling zorgt voor een goede en veilige
plek om je fiets te parkeren.
Waar de auto maar sporadisch komt en de voetganger vrij baan heeft. Waar evenementen nog
beter georganiseerd kunnen worden. Een plein waar iedereen gelijkwaardig aan samenwerkt.
Een plein waar je als bezoeker wilt zijn!
Vanaf september 2019 tot januari worden deze uitgangspunten nog verder uitgewerkt. Dan moet
er een voorlopig ontwerp en een kostenraming liggen én een voorstel voor uitbreiding van de
samenwerking. Daarvoor is er nog een hoop te doen en veel informatie op te halen bij de
verschillende stakeholders: bewoners, ondernemers, culturele instellingen, festivalorganisatoren
en Rotterdammers.

1.4 2020: een overgangsjaar
Het programma Levendige Binnenstad, waaruit de Vereniging Verenigd Schouwburgplein voor
het grootste deel werd gefinancierd, eindigde met de komst van het nieuwe college. Veel
ambtenaren binnen de gemeente Rotterdam hebben geprobeerd om dit te repareren. En dat is
deels gelukt, waar we heel blij mee zijn. Ook weten we dat veel mensen binnen verschillende
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afdelingen van de gemeente zich inspannen om het pleinmanagement van de drie pleinen een
structurele basis te geven. Want eigenlijk was het programma Levendige Binnenstad alleen voor
incidentele bijdragen – daar hoorde de Vereniging Verenigd Schouwburgplein eigenlijk niet in
thuis.
Het beleidskader evenementen 2019 geeft hoop. Daarin wordt het werk van de Vereniging
Verenigd Schouwburgplein als voorbeeld genomen, om ook toe te passen op het
Afrikaanderplein en het Grote Kerkplein. Pleinmanagement is belangrijk en dat wordt hiermee
erkend. Dat zou moeten betekenen dat hiermee de deur naar structurele financiering wordt
geopend. Pleinmanagement zorgt ervoor dat het leefbaar blijft rond evenementenlocaties; dat
directie veiligheid wordt ontlast in hun vergunningsproces en dat Stadsbeheer ter plekke ogen en
oren heeft om veel sneller ervoor te kunnen zorgen dat de pleinen schoon, heel en veilig blijven.
Ook het nieuwe kunstenplan heeft uitgangspunten die de culturele instellingen bijna het plein
opdúwen: connectiviteit, inclusiviteit en zorg voor de omgeving. Dat brengen de instellingen rond
het plein binnen de Vereniging Verenigd Schouwburgplein en 7SquareEndevour al in de praktijk.
Maar misschien zorgt dit voor nog meer programmering vanuit de instellingen– en daarmee
verlichting van de begroting van de Vereniging?
Deze zaken gaan zich pas in 2020 uitkristalliseren. En de Vereniging Verenigd Schouwburgplein
vertrouwt er op dat het in 2021 weer goed zit. Het is echter wel belangrijk om het werk van de
Vereniging Verenigd Schouwburgplein ondanks een veel smallere financiële basis in 2020 niet
terug te schroeven: het is met steeds meer evenementen die de vereniging niet zelf organiseert,
steeds belangrijker om de balans te bewaren. En dat kost ieder jaar meer inzet van het
pleinmanagement. Daarop willen we dan ook niet bezuinigen: goede afstemming met
organisatoren, bewoners, ondernemers en de verschillende afdelingen van de gemeente is daar
te belangrijk voor. Vertrouwend op een structurele oplossing in 2021, zet de vereniging daarom
een deel van het eigen vermogen in. Daarmee kan het pleinmanagement op peil blijven en kan
het programma op de pleinen met wat bezuinigingen redelijk overeind blijven. Hierdoor blijft de
winkel ook tijdens de verbouwing gewoon geopend!
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2. De pleinen in 2020
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 vereniging verleiden om niet alleen bezoeker, maar ook verblijver te zijn. Het
Schouwburgplein heeft zich de afgelopen jaren onmiskenbaar gevestigd als podium. Theater
Rotterdam als stadsfoyer speelt een versterkende rol: het plein en de foyer versterken elkaar als
binnen- en buitenlocatie. Inmiddels heeft ook de Doelen haar plint geopend door de Doelen
Studio te openen en actief te programmeren. We zoeken het ook actief op: voorbeelden zijn
Make a Scene van het Hiphophuis dat binnen in de Doelen en buiten op het Schouwburgplein
zich afspeelt en Circusstad Festival dat Theater Rotterdam Schouwburg en het Schouwburgplein
heel goed met elkaar verbindt. 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 per maand iets organiseren zou
nauwelijks effect hebben. Het Schouwburgplein moet geen plek 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
culturele instellingen. Dit wordt aangemoedigd via een laagdrempelige kennismaking met deze
instellingen, geleid door de pleinprogrammering.
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 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.
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Uiteindelijk resulteert dit in het volgend aantal evenementen en bezoekers:
Schouwburgplein

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totaal aantal
evenementen

60

75

81

72

87

80

80

Eigen producties

48

58

47

42

51

42

42

Aantal bezoekers

75.000

96.000

150.000

110.000

172.000

150.000

175.000

(tot nu)

(tot nu)

Stationsplein/Kruis
plein

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totaal aantal
evenementen

19

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b

n.n.b.

n.n.b.

Eigen producties

19

24

3.175

6.000,

plus
ontelbare
passanten

plus
ontelbare
passanten

27
41
40
20
20
Meer dan 12.000,
12.000,
12.000,
12.000,
400.000 inschatting inschatting inschatting inschatting

Aantal bezoekers

dankzij De moeilijk te
maken
Trap
door
ontelbare
passanten

moeilijk te
maken
door
ontelbare
passanten

moeilijk te
maken
door
ontelbare
passanten

moeilijk te
maken
door
ontelbare
passanten
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3. Programmatische visie
De VVS wil op het Schouwburgplein een aansprekende en herkenbare programmering
realiseren, waarin jaarlijks terugkomende 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 pleindag 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 en organisatoren actief uit om het plein te benutten
tijdens deze zondagen. Ook wordt er samen geprogrammeerd met de pleinpartners. De
samenwerking met de Doelen tijdens North Sea Round Town en die met de SKVR op de
woensdagmiddagen smaakten naar meer! Dit jaar willen we deze samenwerkingen continueren.
Ook om te laten zien dat de intenties uitgesproken in het Kunstenplan over inclusiviteit en
interconnectiviteit nu al meer dan intenties zijn. Dit alles 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 Stationsplein heeft de VVS als ambitie de reiziger en passant te verrassen met
activiteiten. Deze activiteiten worden zo geprogrammeerd dat ze de voorbijgangers verleiden om
verder te kijken bij één van de culturele instellingen of festivals die ze tegenkomen als ze verder
de stad ingaan. 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. Deze activiteiten kondigen
een plezierig verblijf in de stad aan.
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Op het programmeren van het Kruisplein wordt dit jaar niet actief ingezet. De VVS coördineert de
agenda en koppelt aanvragers aan de juiste leveranciers van oplossingen voor tentoonstellingen.
Het blijkt dat deze tentoonstellingen zich redelijk vanzelf aandienen.
Fysiek: het Schouwburgplein als plek
Het Flying Grasscarpet heeft veel goed gedaan voor het Schouwburgplein. Zoveel, dat de
gemeente inmiddels is overgegaan tot aankoop van dit vrolijke grastapijt. Iedereen ziet nu het
Schouwburgplein als een plek om elkaar te ontmoeten, te spelen en te verblijven. Deze sterke
kanten van het Flying Grass Carpet moeten uiteraard behouden worden in het nieuwe plein.
Andere kenmerken zijn:
- Toonaangevend
- uitnodigend tot kriskras oversteken
- Gratis zitten en spelen
- Groen, maar geen stadspark; het is en blijft een plein
- Comfortabel
- Vanuit de gebouwen direct het plein op, geen barrières
- Mogelijk helemaal vlak, shared space/autoluw, eventueel met verhogingen
- Toegerust op evenementen
- Leest zichzelf
- Mogelijk zichtbaar water
- Hittestress verminderen
- Goede verbindingen met de omgeving, aanhakend bij de economische visie.
Bij het plannenmaken voor een nieuwe inrichting van het Schouwburgplein, vragen we ook om
het aanpakken van de verbinding tussen dit plein en het Kruisplein en daarmee met het
Stationsplein. Het Schouwburgplein heeft de kans om het dwaal- en verblijfsverbied van de hele
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binnenstad te worden, met minder ruimte voor auto’s, meer ruimte voor voetgangers en verblijven
in de stad.
Samen met de gemeente Rotterdam en 7Square Endeavour werkt de VVS aan een
schetsontwerp dat in januari 2020 klaar moet zijn. Hierbij betrekken we alle stakeholders.

3.1 Activiteitenplan Schouwburgplein
Het Schouwburgplein kent van mei tot en met september 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 andere yogavorm aan bod.
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
Rotterdam Weighlifting Showdown
Ieder jaar wordt het
een beetje groter: de
Rotterdam Weighlifting Showdown.
Atleten van over de hele wereld komen samen om gewicht te heffen met de Rotterdamse
skyline op de achtergrond. De toeschouwers kunnen ook een poging wagen!
Matiota
Een middag vol Kaapverdiaanse muziek van onbekend en bekend talent
It’s on…Future in Dance
Deze all style dance battle voor kinderen en volwassenen brengt altijd een geweldige energie op
het Schouwburgplein. In 2019 door financiële problemen niet gelukt, hopelijk in 2020 wel weer!
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
tot je even verliezen in een andere wereld. Tijdens Rotterdam Unlimited verzorgt de VVS een
passend en hoogwaardig kinderprogramma. Daarnaast programmeren we een aantal middagen
samen met Pleinpartner SKVR. In het najaar zijn er weer presentatiedagen van de verschillende
impresariaten die kinderprogramma aanbieden. Aan de hand daarvan wordt het programma
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samengesteld. Hieronder is het programma te zien dat in 2019 heeft plaatsgevonden, dit
illustreert hoe het er in 2020 uit zou kunnen zien:
Rotterdam Unlimited Kidsprogramma
Droomland (6+) - Sahand Sahebdivani
Maya zingt de wereld rond (3+) – Maya Link
Tijdens Rotterdam Unlimited neemt verhalenverteller Sahand Sahebdivani je mee in de
voorstelling Droomland (6+). Overdag is Sahand een gewone Nederlandse jongen. ’s-Nachts
leiden de verhalen van zijn vader hem naar een land met stoffige wegen waar zijn overgrootvader
rover was en geitenhoeders verse melk brengen. In Maya zingt de wereld rond (3+) tovert
zangeres Maya Link een hele wereld uit haar koffer. Al zingend tovert zij wolken weg, blaast met
gemak bellen in een onderwaterwereld en telefoneert naar huis met een banaan in de jungle. In
je hoofd kan alles!
De Dierenwinkel (6+) - SKVR
De SKVR nodigt je uit voor de meedansvoorstelling De Dierenwinkel (6+)! De grote baas wil een
circus beginnen met dieren die mooi kunnen dansen. Hij zoekt olifanten die op de maat kunnen
stampen, konijnen die op de muziek kunnen
springen en tijgers en vogeltjes voor een
rondedans. Dans je mee?
De Vriendelijke Draak (4+) – De Grote Haay
Teun denkt dat hij alles weet van draken. Ze zijn
gemeen, bloeddorstig en niet te vertrouwen. Maar
eigenlijk heeft Teun nog nooit een echte draak
gezien. Dan ontmoet hij er eentje. Met lieve
oogjes en een dunne nek. Een vriendelijke draak,
hoe kan dat nou? Een spannende muzikale
voorstelling van Toneelgezelschap De Grote
Haay.
Superloeser (6+) - Lefkop
Elke superheld op de superheldenschool heeft
een handige superkracht. De superkracht van
Joyce is dat ze knakworsten uit haar polsen kan
schieten. Maar ja, daar heb je natuurlijk helemaal
niks aan… Of wel? Kom kijken naar deze
spannende, hilarische voorstelling van de
Rotterdamse Jeugdtheatergroep Lefkop.
Van Mij! (4+) – TG Koek en Ui
Flo heeft een huisje waarin alles van haar is. Van
de kast tot aan de spijker in de muur. En delen… daar doet ze niet aan. Dan krijgt ze
onverwachts bezoek van Alex en haar koffer. Wat komt Alex eigenlijk doen? Een humoristische
voorstelling van theatergezelschap Koek en Ui over delen, vriendschap, eenzaamheid en een
koffer met een geheim.
Gelukkig & Lang (6+) - SKVR
Vandaag is alles anders in het sprookjesbos. Bekende en minder bekende sprookjes zijn door
elkaar gehusseld! Duik in deze raadselachtige meespeelvoorstelling van de SKVR. Samen met
de boswachter leer je verschillende sprookjesfiguren kennen en ontrafel je het mysterie van het
sprookjesbos.
De Rode draad: Schouwburgplein als festivalterrein
Ieder jaar strijkt een aantal grotere stadsfestival, evenementen of maatschappelijke manifestaties
neer op het Schouwburgplein. het gaat hierbij om festivals die zowel in een van de instellingen
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als buiten op het plein plaatsvinden en jaarlijks terugkerende evenementen waarbij het
Schouwburgplein een van de speelplekken is.
Internationaal Film Festival Rotterdam - 21 januari – 2 februari
Het IFFR is het moment waarop het Schouwburgplein bruist door alle mensen die van film naar
lunch naar film naar feestje lopen.
NN Marathon Rotterdam- 4-5 april
Het Schouwburgplein is de plek waar de deelnemers zich kunnen omkleden en na hun enorme
prestatie hun medaille kunnen ophalen.
Motel Mozaique - 16-18 april
Ook dit jaar is Plaza Mozaique op het plein. Met gratis toegankelijke buitenoptredens wordt het
een festival voor de hele stad!

Circusstad Festival - 29 april – 3 mei
Met het Schouwburgplein als décor en podium presenteert Circusstad Festival de creme de la
creme van het internationale circustheater, nieuwe voorstellingen van eigen bodem en het werk
van talloze talenten.
ROAM- Classical Next - 13-16 mei
De Doelen verkent de mogelijkheden om als organisator van Classical NEXT en Roam om meer
programma op het plein te laten plaatsvinden.
Operadagen Rotterdam - 21 – 30 mei
Al jaren is het Schouwburgplein een van de plekken waar Operadagen Rotterdam opera aan een
nieuw en groter publiek toont.
Rotjekoor Festival - 15 juni
In 2019 voor het eerst, en dat smaakt naar meer! Dit korenfestival met binnen- en buitenpodia op
bijzondere en historische Rotterdamse plekken, heeft uiteraard ook een podium op het
Schouwburgplein. Op het programma een diversiteit aan koren en ensembles. Groot of klein, alle
leeftijden, alle culturen, alle genres: iedereen is welkom!
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North Sea Round Town 25 juni – 12 juli
In 2019 werkte het Schouwburgplein samen met de Doelen om het North Sea Round Town
programma op ons podium te vullen. Hopelijk stellen we ook dit jaar weer zo’n gevarieerd
programma samen!
Rotterdam Zingt 18 juli
Het is Rotterdam Zingt goed bevallen, de verhuizing naar het Schouwburgplein. Daarom keert dit
meezingspektakel dit jaar terug.

Rotterdam Unlimited 22 – 25 juli
Het Schouwburgplein is een van de vaste plekken van Rotterdam Unlimited. We werken
programmatisch samen aan een kinderprogramma op woensdagmiddag.
Rotterdam Pride 26 – 27 september
Het Schouwburgplein is het kloppend hart van de Rotterdam Pride. Op zondag is het
Schouwburgplein het decor voor Unicorns & Zebra’s, het Pride Family Festival speciaal voor
gezinnen.
Chanoekaviering – december
Al jaren wordt dit joodse feest op het Schouwburgplein gevierd met het aansteken van de
Chanoekalichtjes. Soefganiot, latkes en feestelijke muziek maken het helemaal af.
Kerstbomen op het Schouwburgplein
Ook in 2020 zorgen bewoners, ondernemers, de gemeente Rotterdam en de VVS ervoor dat het
Schouwburgplein in kerstsfeer komt!
Podium
Sinds 2015 is ’s zomers het podium in gebruik. In mei wordt de overkapping in het podium
gehangen, om er in oktober weer uit te worden gehaald. Op dit podium worden artiesten, bandjes
en gezelschappen gastvrij ontvangen. De productie wordt steeds goed geregeld en dat wordt
gewaardeerd. De VVS is een goede gastheer – ook voor evenementen die een eigen podium op
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het plein zetten: 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 Activiteitenplan Kruisplein
Inmiddels weten heel veel instellingen deze plek te vinden als tentoonstellingsplek. Er is meer
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. De
VVS coördineert de kalender voor de tentoonstellingen en stemt de vlaggen af met Mark van
Rikxoort die dit voor de hele stad voor Rotterdam Festivals regelt.

3.3 Activiteitenplan Stationsplein
Objecten
Steeds meer festivals en instellingen plaatsen voor hun evenement een object op het
Stationsplein. Niet altijd zijn we daarvan even goed op de hoogte. We gaan in gesprek met
Stadsontwikkeling die deze vergunningen afgeeft, om ook deze agenda goed te kunnen
bijhouden.
Traffic jam
Op donderdag tijdens de avondspits organiseert de VVS van mei tot en met september (exclusief
de zomervakantie) Traffic Jam. Vanaf 17.00 uur verleiden we de reiziger om even te blijven staan
en een trein later te nemen. Dit doen we door zoveel mogelijk aan te sluiten op festivals en
evenementen die op dat moment actueel zijn, zoals tijdens North Sea Round Town, Operadagen
Rotterdam of Circusstad Festival. Daarnaast putten we uit de cultuur die in het Stationsgebied te
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vinden is: House of Knowledge, Music Matters, de Nieuwe Lichting en het HipHopHuis houden er
alle drie kantoor. Deze organisaties hebben met elkaar een oog voor Rotterdams talent gemeen!

Welkom in Rotterdam
Tijdens de zomervakantie verwelkomen we de bezoekers aan de stad op zaterdagmiddag om
14.00 uur. Ook hierbij sluiten we aan op festivals en evenementen die op dat moment actueel
zijn. Samen zorgen we voor op het Stationsplein voor een warm welkom in Rotterdam!
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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 of op het gras, 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 zo’n 175.000 bezoekers
bereiken.
De subdoelstellingen zijn:
- informeren 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.
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Onderverdeeld in de groepen uit het doelgroepenmodel van Rotterdam Festivals:
Doelgroep /

Bezoek instellingen

gebruik plein

Bezoek

Bezoek

Plein als

horeca

evenementen

verblijfsplek
x

Stadse Alleseters

x

x

x

Elitaire
cultuurminnaars

x

x

X, mits cultureel

Klassieke
kunstliefhebbers

x

x

x, mits cultureel

Actieve families

X (alleen Pathé)

x

X
(kinderprogramma)

Randstedelijke
gemakzoekers

X (alleen Pathé)

x

x

Digitale kijkers

X (alleen Pathé)

x

Stedelijke

X (alleen Pathé,

x

x

toekomstbouwers

doelgroep specifieke
programmering De
Doelen)
x

x

Wijkgerichte

x

vrijetijdsgenieters
Communicatiedoelgroepen zijn daarnaast de leden van de VVS, bewoners, ondernemers,
samenwerkingspartners zoals de gemeente en Rotterdam Festivals, 7Square Endeveour 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 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.
Helaas blijft de marketingcommunicatie zich ook dit jaar noodgedwongen allen richten op wat er
primair op het plein te beleven valt, door middel van agenda’s en het op sociale media promoten
van events. Toch helpt het allemaal mee aan het neerzetten van het plein als een fijne plek waar
altijd wat te beleven valt.

4.5 Campagneonderdelen
•
•
•

Sociale media evenementen en verslag zijn terug te vinden op sociale media. Ook wordt
er geadverteerd om meer mensen te bereiken.
Free publicity de kansen op free publicity worden eerder gespot en benut
Website op de website 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
7SquareEndevour eigenlijk? Daarnaast is er plek voor nieuws: of dit nu gaat over wat er
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•
•

•

op het plein aan evenementen gebeurt of welke wegafsluitingen er in de buurt zijn of hoe
het proces verloopt naar een nieuw plein, het vindt allemaal z’n plek. Toeristen en
geïnteresseerden in placemaking van over de hele wereld kunnen op het Engelse
gedeelte zien wat het Schouwburgplein allemaal inhoudt.
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 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 uitladder uiteraard ook verspreid door de stad.
nieuwsbrief. Met de nieuwsbrief informeren we de verenigingsleden, de partners in
7SquareEndeavour, 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 verenigd in de Vereniging Verenigd Schouwburgplein.
De Vereniging Verenigd Schouwburgplein programmeert nu al bijna negen 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) en 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:
- Bert Determann (voorzitter)
- Anton Vliegenthart, directeur de Doelen
- Walter Ligthart (penningmeester) directeur Theater Rotterdam
- Jeroen Laven (secretaris), partner STIPO (Interdisciplinair team voor stedelijke
ontwikkeling)
- vacant: bestuurslid namens de ondernemersvereniging

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 en Theater Rotterdam op directieniveau vertegenwoordigd. Op
organisatorisch vlak is de VVS compact, met een klein werkapparaat van twee mensen dat
exclusieve aandacht geeft aan de drie pleinen.
Karen van der Spek is coördinator en programmeur. Zij ondersteunt het bestuur en de
ledenvergadering, heeft de dagelijkse leiding, handelt in samenwerking met een administratief
medewerker van de Doelen de administratie af, zorgt voor financiering, coördineert de fysieke en
economische aspecten, stelt het jaarprogramma van de VVS vast en organiseert de bijbehorende
marketingcommunicatie. Marjorie van der Windt-Veit is pleinmanager. Zij is gastvrouw namens
de Vereniging Verenigd Schouwburgplein, beheert de jaarkalender, stemt met de gemeente de
vergunningverlening af, is oren en ogen voor Stadsbeheer, begeleidt externe partijen die iets op
het plein willen doen 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
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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 veel werk uit handen 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 North Sea Round
Town, de Nieuwe Lichting, Rotterdam Unlimited 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 Festival, als coördinator van het stedelijke evenementenbeleid
Stichting de Loodsen als uitvoerend producent
Lody Meijer, als marketeer
De programmeurs, marketeers en producenten van de leden van de Vereniging Verenigd
Schouwburgplein

Daarnaast werkt de Vereniging Verenigd Schouwburgplein samen met het
duurzaamheidsinitiatief 7SquareEndeavour. Dit initiatief is ontstaan als een bottum-up initiatief
van Theater Rotterdam en de Doelen, en heeft zich ontwikkeld tot een publiek-private
samenwerking tussen gebiedspartijen, publieke instellingen en kennis-marktpartijen.
7SquareEndeavour heeft de missie om het Schouwburgplein klaar voor de toekomst te maken:
verregaand klimaatbestendig, energieneutraal en voor gebruikers en omwonenden gezond en
aantrekkelijk. De Vereniging Verenigd Schouwburgplein werkt samen met 7SquareEndevour en
de gemeente Rotterdam aan de ontwikkeling van het nieuwe Schouwburgplein. Daarnaast geeft
de Vereniging Verenigd Schouwburgplein 7SquareEndeavour een podium: letterlijk op het plein
en figuurlijk op de website en tijdens bewonersavonden.
Vereniging Verenigd Schouwburgplein als voorbeeld
De manier waarop de Vereniging Verenigd Schouwburgplein werkt, is een voorbeeld voor
anderen. Niet voor niets wordt onze werkwijze in het beleidskader evenementen 2019 van de
gemeente Rotterdam geëxporteerd naar het Afrikaanderplein en het Grote Kerkplein, iets waar
we trots op zijn. Inmiddels hebben we de pleinmanager van het Afrikaanderplein al een dagje
mee laten lopen om te laten zien hoe we werken. Ook andere plekken in Nederland maar ook
daarbuiten zijn zeer geïnteresseerd in de manier waarop de Vereniging functioneert. Zo heeft
tijdens de European Placemaking Week in Valencia de VVS zich meermaals gepresenteerd.
De toekomst van de Vereniging Verenigd Schouwburgplein
2020 is een overgangsjaar voor de Vereniging Verenigd Schouwburgplein. We gaan daarin hard
aan de slag om onze kerntaak, het pleinmanagement, financieel geborgd te krijgen, zodat dit een
structurele basis vormt in onze begroting. Verder onderzoeken we samen met de gemeente onze
verdere rol op het Schouwburgplein. Ook is 2020 het jaar waarin er nieuwe plannen worden
gemaakt door de instellingen rond het Schouwburgplein voor het gemeentelijke cultuurplan.
Plannen waarin interconnectiviteit, inclusiviteit en zorg voor de directe omgeving deel uit van
gaan maken, iets waarin de Vereniging Verenigd Schouwburgplein al als vanzelf in voorziet.
Daarnaast wordt in het plan richting een nieuw Schouwburgplein verkend wat de kansen zijn bij

21

verhuur van het plein en de rolverdeling tussen gemeente en Vereniging daarbij. Een nieuw
verdienmodel?

5.3 Planning
Planvorming
Financiering
Go / No Go
Publiciteit
Programmering pleinen
Evaluatie en verslag

juli – september 2019
september 2019 – februari 2020
half februari 2020
januari – December 2020
mei – september 2020
november – januari 2020

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
behaalde successen en kan waar nodig verbeteringen worden doorgevoerd. In 2018 is in
samenwerking met Rotterdam Festivals voor het laatst een publieksonderzoek uitgevoerd. Dit
vindt normaal gesproken om het jaar plaats, wat betekent dat in 2020 er weer een op het
programma staat.
Tijdens de evenementen op het Schouwburgplein wordt het publiek geteld, daarnaast maakt de
Vereniging Verenigd Schouwburgplein een beredeneerde schatting van het aantal verblijvers
door de week heen. Doordat van de optredens en tentoonstellingen op het Stationsplein en het
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 continuïteit.
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 Vereniging Verenigd
Schouwburgplein 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 moeiijk 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 verenigingsleden zouden
kapitaliseren, zou de begroting vele tonnen hoger zijn.
Eigen bijdrage: contributie
De leden van de Vereniging Verenigd Schouwburgplein betalen een bescheiden contributie en
tonen hiermee hun commitment bij het plein.
Eigen bijdrage: eigen vermogen Vereniging Verenigd Schouwburgplein
De Vereniging Verenigd Schouwburgplein vindt het belangrijk om ook in een moeilijk tussenjaar
dat 2020 zal worden, te zorgen voor zoveel mogelijk continuïteit in programmering maar vooral in
het pleinmanagement, de succesfactor van de vereniging. Daarom steekt de VVS een deel van
haar reserves in de begroting van 2020.
Overheid
Vanwege de maatschappelijke 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, het Grote Kerkplein en het
Afrikaanderplein. Programmering op deze locaties wordt dan ook gestimuleerd, niet alleen
financieel maar ook doordat Rotterdam Festivals evenementenorganisatoren 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 verbinden 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
maatschappelijke en culturele doelen.
Win-winrelatie tussen de verschillende trajecten rondom het Schouwburgplein
7SquareEndeavour en de Vereniging Verenigd Schouwburgplein hebben allebei het
Schouwburgplein als vertrekpunt. Het wordt steeds meer de vraag of en op welke manier deze
organisaties meer met elkaar vervlochten zouden moeten worden. De ondernemersvereniging is
al in de Vereniging Verenigd Schouwburgplein opgenomen. De VVS onderzoekt met partners
binnen 7SquareEndeavour hoe deze ontwikkelingen kunnen leiden tot een meer overkoepelende
coördinatie van het Schouwburgplein. De win-winrelatie tussen deze trajecten kan leiden tot extra
mogelijkheden voor financiering.
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Sponsor en partners
De Vereniging Verenigd Schouwburgplein 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 2020 is het niet de verwachting dat er ook partners 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 het plein plaatsvinden en de mogelijkheden van de locaties op het
gebied van exposure en ligging geven wellicht kansen hiertoe.
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