
noordplein
bruisend plein aan de rotte

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

Locatieprofiel

Voor de meest gebruikte evenementenlocaties in Rotterdam zijn locatieprofielen beschreven. De profielen zijn opgesteld door 

Directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam en Rotterdam Festivals, in nauwe samenwerking met betrokken gemeentelijke 

diensten, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, Politie Rotterdam-Rijnmond en Havenbedrijf Rotterdam.

 

Een locatieprofiel bestaat uit twee onderdelen: de gewenste programmering/ambitie van de stad en  

de beheersaspecten en fysieke eigenschappen van de locaties. Daarnaast heeft een profiel twee doelen;  

een profiel biedt informatie en inspiratie aan organisatoren en een profiel biedt Rotterdam Festivals  

en de gemeente Rotterdam de mogelijkheid te beoordelen of evenement en locatie bij elkaar passen. 

De profielen worden tweejaarlijks met alle gebruikers geëvalueerd en zo nodig aangepast.
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1.   Startpunt (ambitie van de stad, vernieuwing)

Het Oude Noorden kent pleinen, singels en gezellige  

vooroorlogse straatjes. De oude volkswijk zit vol diversiteit 

en tegenstellingen. Jong, oud, rijk, arm, studenten, acteurs, 

kunstenaars, ondernemers en winkeliers wonen en werken 

er naast en met elkaar. Het Oude Noorden heeft meerdere 

karakteristieke pleinen. Zoals het Noordplein met zijn  

Marokkaanse fontein, cafés en fikse kookwinkel. 

Historie Oude Noorden

In 1866 startte de eerste bouw in het gebied: de gevangenis 

aan de Noordsingel. Veilig ver buiten de bebouwde kom van 

het toenmalige Rotterdam. Grondeigenaren mochten pas 

in 1870 verder de grond ontwikkelen na het afkopen van het 

windrecht van de Blommersdijkse molen. Ondanks het  

stedenbouwkundig stratenplan, ontstond er een grillig 

straatpatroon doordat de grond toebehoorde aan veel  

verschillende grondbezitters. Zij lieten hun eigen grond  

bebouwen en hielden zich hierbij niet aan het totaalplaatje 

van het stratenplan

Bewoners Oude Noorden

Het Oude Noorden heeft ongeveer 17.000 inwoners. Hiermee 

is het de grootste wijk van gebied Noord. De bewoners  

vormen samen een bont gezelschap. Creatievelingen,  

kunstenaars, ondernemers, studenten, rijk, arm, jong en oud. 

Er zijn relatief veel eenpersoonshuishoudens en  

eenoudergezinnen. Steeds meer gezinnen trekken naar het 

Oude Noorden. Er zijn hier ruime, historische woningen te 

vinden. De kop van Noord heeft zijn eigen  

bewonersvereniging. Ook de bewoners aan het  

Pijnackerplein hebben zich verenigd. De wijk kent meerdere 

verenigde bewonersgroepen waarin mensen gezamenlijke 

tuinen, speel- en binnenplaatsen beheren. Het Oude Noorden 

is één van de negen wijken rondom het centrum die zijn 

aangewezen als kansrijke wijken voor het aantrekken en 

behouden van hoogopgeleide gezinnen 1. 

1Oude Noorden, Middelland, Nieuwe Westen, Liskwartier, 

Nieuw-Crooswijk, Kralingen-West, Lloydkwartier,  

Katendrecht, Kop van Zuid-Entrepot.
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2. Profiel vanuit de kracht van de plek

Het Noordplein is een stadsplein aan de Rotte.  

De Noorderbrug vormt sinds de 19e eeuw de verbinding 

tussen het Oude Noorden en Crooswijk. De noord en 

noordwestkant van het plein wordt bepaald door restaurants 

en cafés. Op het plein staat een Marokkaanse fontein. Deze 

fontein is een cadeau van de Marokkaanse gemeenschap 

aan Rotterdam-Noord.

Gewenste programmering passend bij profiel

Festivals en buitenprogrammering spelen zich meestal af 

van mei tot en met september. Uiteraard zijn er talloze  

buitenactiviteiten te bedenken die ook in de herfst, winter en 

vroege lente kunnen plaatsvinden. Activiteiten moeten 

bijdragen aan de sfeer en de mogelijkheden die het  

Noordplein biedt. De grootte van de evenementen is 

afhankelijk van de fysieke mogelijkheden en de belasting die 

het Noordplein redelijkerwijs aankan

Programmering die past bij het profiel hebben de  

volgende kenmerken:

•  Bij voorkeur middelgroot qua sfeer, podia 

 en programmering. 

• Bij voorkeur gericht op kinderen/familie.

3.1  Beheeraspecten: Fysieke kenmerken van 
de plek (ondergrond, faciliteiten)

Onderstaande beheeraspecten geven de maximale  

gebruiksmogelijkheden van het Noordplein aan.

•  Voor kleinschalige activiteiten is het gehele  

Noordplein geschikt. 

•  Op- en afbouw met vrachtwagens verloopt via  

de Heer Bokelweg. 

•  Het Noordplein is afgesloten voor verkeer. Er loopt een 

fietspad aan de noordwestzijde van het plein. 

• Brandkranen zijn aanwezig om het plein. 

• Er is cameratoezicht.

• Er zijn geen vaste toiletvoorzieningen aanwezig. 

•  De noord en noordwestkant van het plein wordt omringd 

door horeca. 

•  Verlichting: aangepaste straatverlichting langs 

de hoofdpaden.

•  Elektra is aanwezig. Werf Kralingen-Crooswijk heeft  

hiervan de sleutel.

• Er is geen watertappunt voor horeca aanwezig.

• Er is geen gedegen vuil water afvoer.

Type omgeving (woonwijk/ligging)

• Woonwijk.

• Stadsplein.

• Gelegen aan de rivier de Rotte.

• Bevolking bestaat uit veel éénpersoonsgezinnen.

•  Winkels aan het Zwaanshals, Zaagmolenkade,  

Noorderboulevard.

• Diverse horecagelegenheden aan en nabij  het Noordplein.

•  Afstemming met ondernemers en bewoners in de  

omgeving is noodzakelijk.

Standplaatsen

Geen.

3.2 Beheeraspecten: Veiligheid

Mogelijkheden voor crowdmanagement

•  Afsluitbaarheid is niet gebruikelijk en ook niet eenvoudig. 

Regulering van de toegang is lastig.

• Er zijn voldoende vluchtmogelijkheden voor bezoekers. 
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Grootte van de plek

Bruto oppervlakte van het Noordplein is 8320 m².



Toegankelijkheid (bereikbaar voor hulpdiensten)

Goed. Hulpdiensten kunnen het plein via twee locaties 

bereiken. Opritten van het plein moeten, afhankelijk van het 

soort evenement, worden vrij gehouden. 

3.3 Beheeraspecten: Verkeer

Bereikbaarheid OV

• Bushalte Noorderbrug op loopafstand (lijn 38).

• Tramhalte Noorderbrug op loopafstand (lijnen 7 en 8).

Parkeren

Parkeercapaciteit in en om het Noordplein is gering.

Overige verkeersaspecten

•  Verkeersimpact bij gehele afsluiting inclusief rijbaan:  

zeer groot.

•  Verkeersimpact bij gedeeltelijke afsluiting rijbaan in 

omgeving: zeer groot.

•  Belangrijke verkeersknooppunten in directe omgeving i.v.m. 

doorstroming tijdens evenement: geen.

•  I.v.m. doorrijdbaarheid: onwenselijk om rijbanen in de 

omgeving van het Noordplein af te sluiten.

3.4  Beheeraspecten: Bouwactiviteiten/ 
Herinrichting

In 2015 wordt de groenvoorziening heringericht.

Rotterdam Festivals coördineert het evenementenbeleid  
in Rotterdam en stimuleert de cultuurparticipatie van Rotterdammers.  

Wij realiseren een karakteristiek festivalaanbod en een breed publiek voor kunst en cultuur in Rotterdam.


