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Locatieprofiel

Grotekerkplein

Plein voor Rotterdammers door Rotterdammers
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.

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

Oorsprong
van de stad
Voor en door
Rotterdammers

grotekerkplein
1. Startpunt (ambitie van de stad, vernieuwing)
Het Laurenskwartier bestaat al zolang de stad oud is.
De historische lading van de plek is volop zichtbaar en
voelbaar: het Grotekerkplein met daarop het beeld van
Erasmus, de beeldbepalende Laurenskerk en de Hoogstraat
(vroegere waterkering tussen de zogenaamde waterstad en

Identiteit

Verscholen
Laurenskerk
Historische en moderne omgeving
Identiteitsdragers

Stadspodium - Beeld Erasmus
Woningen - Erasmushuis
Winkelaanbod - Horecagelegenheden
Fysieke dragers

kernwaardenanalyse Grotekerkplein

landstad). Het beeld van Erasmus uit 1622 overleefde als
door een wonder het bombardement van de stad in mei
1940, werd vervolgens ingegraven in de tuin van Museum
Boijmans Van Beuningen, na de oorlog geplaatst op de

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

Coolsingel, en kreeg in 1964 zijn huidige plek voor de
Laurenskerk. Deze Laurenskerk is het enige nog resterende

• Voetgangersgebied.

laatgotische gebouw uit het van oorsprong middeleeuwse

• Stadspodium aanwezig.

Rotterdam. Voor velen staat de Laurenskerk symbool voor de

• Cameratoezicht aanwezig.

geschiedenis van Rotterdam. Het Laurenskwartier biedt dus

•	Natuursteen en klinkers

volop perspectief als mooie mix van historie geconcentreerd

(en daar niet geschikt voor zware belasting).

op één plek naast hippe en opkomende plekken als de

•	Beeld van Erasmus.

Botersloot, Pannenkoekstraat en de Meent.

•	Bomen, brandkranen en veel straatmeubilair:
deze moeten zo veel mogelijk worden vrij gehouden,
organisatoren dienen hier rekening mee te houden bij

2. Profiel vanuit de kracht van de plek

de inrichting van het terrein.
•	Gebruik van het Stadspodium-Rotterdam is alleen mogelijk

Het Grotekerkplein is een belangrijke plek in de geschiedenis

via de huurder/gebruiker (stichting Stadspodium

van de stad. Het plein heeft een historische, intieme sfeer en

Rotterdam). Bij programmering Grotekerkplein is afstem-

ligt aan het zogenaamde Stadswater. Enigszins verscholen

ming met stichting Stadspodium en de Laurenskerk

in het winkelgebied en achter de Binnenrotte, is het een

noodzakelijk. Contactpersoon van stichting Stadspodium is

kleinschalige presentatieplek voor Rotterdammers,
door Rotterdammers.

Judith van der Heijden: judith@stadspodium-rotterdam.nl.
•	Op basis van de huidige exploitatievergunning van Stichting
Stadspodium-Rotterdam is gebruik mogelijk op woensdag/

Gewenste programmering passend bij profiel

zaterdag (van 7.00 - 23.00) en zondag (13.00 - 23.00).

Een aantrekkelijke programmering, waar iedere

•	Stroomfaciliteiten kunnen, bij uitzondering, onvoldoende

Rotterdammer iets van zijn of haar gading kan vinden.
Leidend bij het samenstellen van het programma zijn
de kernwaardes:
• Laagdrempeligheid
• Kleinschaligheid

zijn voor bijvoorbeeld versterkte muziek. In dat geval is een
aggregaat nodig.
•	Verlichting: gewone, openbare straatverlichting
aan de randen.
•	Terrassen: Little V en Laurenskerk.

• Verlevendiging
• Stedelijke verbinding

Locatieprofiel Grotekerkplein

Groottte van de plek

Standplaatsen

Bruto totaaloppervlakte ca. 3.000 m2.

• Hele jaar door: stroopwafels (Vlasmarkt).
• Seizoensgebonden: sap (Vlasmarkt).
• B
 oekenmarkt (zaterdagen, tussen Wijde Kerkstraat
en Nauwe Kerkstraat).
• Postzegel- en muntenmarkt (dinsdagen en zaterdagen).

3.2 Beheeraspecten: Veiligheid
Mogelijkheden voor crowdmanagement
Redelijk eenvoudig (fysieke) afscheiding te maken,
dus regulering van de toegang is mogelijk.
Toegankelijkheid (bereikbaar voor hulpdiensten/
overig verkeer)
•	Calamiteitenroutes zijn aanwezig (dit zijn de reguliere
wegen die moeten worden vrij gehouden). Objecten aan
de zijkant van het Grotekerkplein moeten bereikbaar zijn
voor de hulpdiensten, ook de kerk zelf.
•	De ontsluitingsmogelijkheden voor bezoekers zijn beperkt
Type omgeving (woonwijk/ligging)

maar gezien het bezoekersaantal dat afkomt op de op dit

•	Afstemming met ondernemers en bewoners in

terrein geprogrammeerde evenementen, vormt dat geen

de omgeving is noodzakelijk.
• Voetgangersgebied.
•	Voorplein Laurenskerk, voor programmering Laurenskerk
zie: http://www.laurenskerkrotterdam.nl/.
•	Liggend aan het Stadswater/
Kids Marina http://www.kidsmarina.nl/.

probleem.
•	Alle voertuigen die op het terrein blijven staan, hebben
hiervoor een ontheffing nodig. Deze ontheffing is aan
te vragen bij Stadsbeheer Toezicht & Handhaving.
•	Tijdens afsluitingen van de Meent zijn evenementen op
het Grotekerkplein niet toegestaan.

• Aansluitend op de Binnenrotte (markt).
• Tussen twee winkelstraten in (Hoogstraat en Meent).
• Stadspodium Rotterdam.
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3.3 Beheeraspecten: Verkeer

3.4 Beheeraspecten: Bouwactiviteiten/
Herinrichting

Bereikbaarheid OV-vervoer
• Station Blaak op 10 minuten loopafstand.

Bouwproject in procedure

• Metrostation Beurs op 10 minuten loopafstand.

Geen.

• Tramhaltes op 10 minuten loopafstand.
Bouwprojecten in aanbouw en verwachte oplevering
Overige verkeersaspecten

Geen.

• Soort weg: n.v.t.
• Verkeersimpact bij gehele afsluiting: minimaal.

Buitenruimteprojecten (herinrichting) en beoogde start

•	Verkeersimpact bij gedeeltelijke afsluiting rijbaan:

uitvoering

minimaal.

• Flying Grass Carpet (2016).

•	Belangrijke verkeersknooppunten in directe omgeving
i.v.m. doorstroming tijdens evenement: geen.
•	I.v.m. doorrijdbaarheid: nooit tegelijkertijd afsluiten
met de Meent.

•	Herinrichting Grotekerkplein tot Stadspark
(in voorbereiding, start september 2016).
• Herinrichting Binnenrotte (2015 en verder).
• Rif 010, Steigersgracht (onduidelijk).
• Aanleg markering geboortehuis Erasmus (2016).
• Kidsmarina.
• Uitbreiding terrassen.

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.

