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Locatieprofiel

Lloyd Multiplein
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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1. Startpunt (ambitie van de stad,
vernieuwing)
Het watergebied is de oorsprong, de ziel van Rotterdam.
Het is een toegangspoort naar de wereld “gateway to the
world”. Bovendien is het watergebied (voormalig

rotterdams
gezicht
world port,
world city
toegangspoort
naar de wereld
Identiteit

oorsprong - toekomst - De wereld
innovatie/verandering - dynamiek
Grootstedelijk - visitekaartje van de stad
Identiteitsdragers

grote schaal/maatvoering/ruimtelijkheid
Schiehaven - Water - kermis - Robuuste ondergrond
Westzeedijk - Historisch schip De Delft - Sportfaciliteiten
Fysieke dragers
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havengebied) het kapitaal/“goud” van de stad en van grote
symbolische en economische waarde. De Erasmusbrug

openluchtlocaties van Rotterdam. Het is uitermate geschikt

en de Willemsbrug zijn het symbool van innovatie;

voor het huisvesten van grootschalige evenementen met

het nieuwe Rotterdam; de verbinding van noord en zuid.

bijvoorbeeld een bioscoopscherm of groot podium.

Door de verbinding is de stad één geheel. Het Waterfront
is een belangrijk symbool voor de profilering van de stad.

Gewenste programmering passend bij profiel

Het Lloydkwartier is een van negen wijken rondom het

Op het Lloyd Multiplein is grootschalige, gevarieerde

centrum die zijn aangewezen als kansrijke wijken voor

programmering, passend bij de plek, gewenst. Faciliteiten

het aantrekken en behouden van hoogopgeleide gezinnen.1

moeten per evenement worden aangeleverd, waardoor
het een zeer flexibel, maar groot terrein is. Grote concerten,
(grote) openlucht voorstellingen en kermissen zijn allen type

2. Profiel vanuit de kracht van de plek

programmering waarbij de schaal van het terrein optimaal
tot z’n recht komt.

Gelegen in het Lloydkwartier, was het Lloyd Multiplein
vroeger het hart van de Rotterdamse Haven. Nu is het een

1 Oude Noorden, Middelland, Nieuwe Westen, Liskwartier,

multifunctioneel plein zonder natuurlijke obstakels of

Nieuw-Crooswijk, Kralingen-West, Lloydkwartier,

straatmeubilair. Het plein is één van de grootste

Katendrecht, Kop van Zuid-Entrepot.

Locatieprofiel Loyd Multiplein

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

gebruiken, dan zou dit kunnen en wordt de kade een
calamiteitenroute die dan vrij van obstakels moet zijn.
•	Het op het Lloyd Multiplein gevestigde horecabedrijf

• Tegel/klinkerbestrating.

de C5 Jazzclub en de kantoren van het Maaskantgebouw

•	Er ligt een leidingenstrook midden over het Lloyd

dienen goed bereikbaar te blijven voor diens bezoekers en

Multiplein. Deze is gemarkeerd met zogenaamde punaises.

leveranciers, ook dient de omgeving van de C5 Jazzclub

De bovengrond mag normaal worden gebruikt en hoeft niet

zodanig te worden ingericht dat bezoekers aan het

te worden vrijgehouden. Er mag een normale

evenement de C5 Jazzclub en de hekwerken er om heen,

verkeersbelasting plaatsvinden.

niet kunnen gebruiken als openbaar toilet. De kantoren van

•	Er zijn twee water- en elektratappunten (één bij het
beheerderskantoor en één bij het Maaskantgebouw).
• Er is een water loospunt/rioolafvoer aanwezig.
•	Er is OV verlichting die van het terrein af schijnt en er zijn

het Maaskantgebouw en de C5 Jazzclub maken gebruik van
een eigen opgang aan de zijde van De Delft, naast de oprit
van het evenemententerrein.
•	Er mag niets in de bodem worden verankerd of worden

schijnwerpers die op het terrein schijnen (deze

aangebracht. Het gehele terrein is een dijklichaam met veel

schijnwerpers worden beheerd door de dienst

ondergrondse infrastructuur. Voor de waterkering is

Maatschappelijke Ontwikkeling, Sport & Cultuur).

ondergronds folie aangebracht,

•	Er zijn brandkranen aanwezig, deze moeten
beschikbaar blijven.
Grootte van de plek
Bruto totaaloppervlakte ca. 13.000 m2.

dat beschadigd kan worden.
•	Er is verlichting op het terrein aanwezig. Evenals een
beheerdersgebouw van de dienst Sport & Recreatie met
geringe faciliteiten.
•	Tussen evenementen waarbij geluid wordt geproduceerd
dienen in principe tenminste twee weekeinden ruimte in
acht te worden genomen. In deze perioden kunnen wel
evenementen zonder geluid worden geprogrammeerd.
Tijdens grote evenementen
Tijdens grote evenementen kunnen de navolgende
maatregelen worden geëist:
•	Het plaatsen van extra afvalbakken op de Westzeedijk
en kruisende straten.
•	Het plaatsen van plaskruizen op de Westzeedijk

Fysieke aandachtspunten
•	Coördinatie van de programmering van Lloyd Multiplein is

en kruisende straten.
•	Het dagelijks schouwen en schoonmaken van Westzeedijk,

in handen van dienst Maatschappelijke ontwikkeling, Sport

kruisende straten en ook de looproutes naar het plein toe,

& Cultuur. Contactpersoon is Gert-Jan Klop (06) 13088123/

zoals de Pieter de Hoochweg, de Havenstraat.

gj.klop@Rotterdam.nl. Afstemming met de
programmering van Sport & Cultuur is noodzakelijk.
•	Op de zogenaamde rondweg (Schiehaven), gelegen tussen

Type omgeving (woonwijk/ligging)
• Nabij woonwijk Lloydkwartier/Delfshaven.

het evenemententerrein en de kade van de Schiehaven, is

• Ligging aan de Maas.

het tijdens evenementen niet toegestaan om objecten of

•	De ervaring leert dat geluid in de nabijheid van water ver

attracties geheel of gedeeltelijk op de rijbaan te plaatsen.

kan dragen. De stand van de wind is van invloed op evt.

Het is niet toegestaan om te parkeren door zowel

overlast of klachten vanuit de wijken. De stand van

bezoekers, deelnemers, of leden van de organisatie van het

luidsprekers heeft ook grote invloed op de locatie waar

evenement op deze rijbaan. De organisatie dient hierop toe
te zien. Deze rondweg dient fysiek te worden afgesloten

klachten ontstaan.
• Afstemming met bedrijven in de omgeving.

voor het verkeer. Mocht het noodzakelijk zijn de rijbaan te

ival
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3.2 Beheeraspecten: Veiligheid

Bereikbaarheid OV
• Goed, tram en metro in de buurt.

Mogelijkheden voor crowdmanagement
•	Het terrein kan met hekken worden afgezet. Aan één zijde
wordt het terrein begrensd door een kademuur zonder
hekwerk. In sommige gevallen kunnen er ter hoogte van
nooduitgangen extra hekwerken langs de kade
worden geëist.

Overige verkeersaspecten
• Verkeersimpact bij gehele afsluiting van het terrein:
minimaal.
• Verkeersimpact bij afsluiting omliggende (hoofd)wegen:
zeer groot.

• Er zijn voldoende vluchtmogelijkheden voor bezoekers.
•	Het terrein moet via twee zijden toegankelijk zijn,
dus via de Westkousdijk én via de St. Jobsweg.

• Belangrijke verkeersknooppunten in de directe omgeving:
Drooglever Fortuynplein, Marconiplein, Rochussenstraat,
’s Gravendijkwal.
• Geen combinatie met volgende afsluitingen toegestaan

Toegankelijkheid (bereikbaar voor hulpdiensten)

(bijv. vanwege werkzaamheden of andere evenementen):

•	Toegankelijkheid is mogelijk via de Westkousdijk en

Westzeedijk/bundel West en/of Oost, Maastunnel en

Schiehavenweg of via St. Jobsweg en Schiehaven.

Westzeedijk Oost, Vierhavensstraat, ’s Gravendijkwal.

Optioneel (minder goed bereikbaar door trappartij)
via het fietspad aan de zuidzijde van de Westzeedijk.
•	Bij een evenement geldt dat er vijf meter vanaf de kade
moet worden vrij gehouden voor het schipperspad en vijf
meter voor de calamiteitenroute (in totaal dus tien meter).

Aandachtspunten
• Brugopeningen (Pieter de Hoochbrug, Parkhavenbrug,
Coolhavenbrug) kunnen verstorend werken.
• Drukte bij Euromast en activiteiten in Het Park.

Er dient tijdens evenementen toezicht te worden gehouden
op het ordelijk parkeren, gelet op de bereikbaarheid van
hulpdiensten. Dit geldt zowel voor het Lloyd Multiplein
alsmede de wegen die naar het Lloyd Multiplein leiden.

3.4 Beheeraspecten: Bouwactiviteiten/
Herinrichting
Bouwprojecten in aanbouw en oplevering

3.3 Beheeraspecten: Verkeer

• Stadsontwikkeling in het Lloydkwartier (aanleg woonomgeving op de Lloydpier/Lloydkade/Kratonkade).

Parkeren

Deze pier ligt tegenover het Lloyd Multiplein, aan de andere

• Beperkt, parkeergarage in de buurt, verder weinig

kant van de Schiehaven. Momenteel werkzaamheden

mogelijkheden.
• Parkeerverwijzing aanwezig.

Lloydstraat en St. Jobsweg tot een hoek Schiehavenkade
en aan andere zijde tot aan Pieter de Hoochweg.

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.

