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Inleiding 
 

Zoals in de oproep Zomer op Zuid 2023 beschreven wil Rotterdam verbinden met en 

op Zuid. Rotterdam is altijd in beweging, en nergens beweegt de stad zo snel als op 

Zuid. De ontwikkelingen zijn in volle gang, de eerste blijvende veranderingen 

inmiddels tastbaar. Nieuwe bewoners nemen hun intrek in de wijken. Oude 

bewoners merken dat hun omgeving verandert, ook op het Noordereiland, 

onderdeel van Zuid. Ondertussen ontstaat verbinding, ook tussen oude en jonge 

inwoners, via rustgevende straatcultuur, diverse oefen- en atelierruimtes en herbergt 

het eiland een schat aan kunst en cultuur. Nieuwe, experimentele ideeën en 

initiatieven leven er. Energie, die een weg naar buiten zoekt. 

 

Zuid wordt vanaf de start van de Rotterdam Architectuur Maand (juni 2023) tot en 

met de Rotterdam Street Culture Week (september 2023) op de kaart gezet. Onder 

andere door het organiseren van iconische festivals op Zuid. In de vakantieperiode 

(juli & augustus 2023) vieren we de Zomer op Zuid met een doorlopend programma. 

Om dit programma vorm te geven, wordt een oproep gedaan aan cultuurmakers, 

artiesten, instellingen, bewoners en verbinders, die gezamenlijk laten zien wat Zuid te 

bieden heeft. Ook het Noordeiland wil graag onderdeel zijn van en participeren in 

deze programmering van 2023. 

 

Rotterdam Festivals heeft gevraagd om plannen in te dienen voor Zomer op Zuid 

2023. In de zomer van 2023 zet Rotterdam alle schijnwerpers op Zuid, aldus 

Rotterdam Festivals. Een groot evenement, dat een hele zomer lang duurt, zet Zuid 

op de kaart en laat zien wat Zuid te bieden heeft. In de vorm van culturele rijkdom, 

maar ook in onontdekte plekken. 

In samenspraak met Titia Kitambala van Cultuur Concreet, is dit projectplan 

gemaakt voor het Noordereiland voor 2023 om te participeren in het project Zomer 

op Zuid. Stichting Expeditie is voor haar een ankerpunt voor culturele activiteiten op 

het Noordereiland. 

 

In het voorjaar van 2022 heeft Stichting Expeditie Noordereiland, met subsidie van 

Cultuur Concreet, inventarisatiebijeenkomsten georganiseerd onder de bewoners 

van het Noordereiland om te weten wat er leeft op het gebied van Kunst en Cultuur. 

De inventarisatieronde onder de bewoners heeft tot zo’n 130 ideeën geleid. Na 

structurering en prioritering zijn hieruit 3 concrete, nieuwe initiatieven geselecteerd 

om verder te worden uitgewerkt en zijn er nog eens 3 initiatieven benoemd, die al 

eerder zijn uitgevoerd. 

Per initiatief (deelproject)  is een uitgebreide beschrijving in dit jaarplan verwoord: 

 

1. Street Kitchen 

2. Digitaal Museum 

3. Maasbeeldenkade 

4. Raamwerk II 

5. Muziek festival Midden in de Maas 

6. Jazz festival / North Sea Round Town 

 

http://www.expeditienoordereiland.com/
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Doelstelling van het gehele project 
 

Hoofdthema van het projectplan Noordereiland Zomer op Zuid 2023 is verbinden. 

In de Corona-tijd heeft een sterke vereenzaming plaatsgevonden. Daarnaast leven 

we op het Noordereiland, zoals ook in Rotterdam en de rest van Nederland, in een 

multiculturele samenleving. We constateren daarbij, dat het moeilijk is met elkaar in 

contact te komen.  

Het verbinden van die verschillende culturen en ook de verschillende 

leeftijdscategorieën op het Noordereiland is meer dan ooit van belang.  

In dit plan verbinden we via de deelprojecten ook verschillende aspecten van 

cultuur en kunst als beeldhouwkunst, dans en muziek, eetgewoonten, literatuur 

poëzie en verhalen, schilderen en tekenen, theater en beeldende kunst, natuur en 

omgeving.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de 6 deelprojecten en de onderlinge verbinding zoeken we verbinding met 

andere initiatieven die passen bij het kleinschalige verbindende karakter van het 

Noordereiland.  

 

Na een – door Zomer op Zuid georganiseerde – ontmoeting op 20 en 22 september, 

verrijken wij onze deelprojecten graag met activiteiten als workshop van de 

Stadstekenaar, een Rotterdam based graffiti artist en gaan we graag de brug over 

naar het Hefpark.  
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  Maasbeeldenkade        Raamwerk II 

 Digitaal Museum 

 

 

   

        Muziek festivals 

http://www.expeditienoordereiland.com/
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Deelproject Street Kitchen 
 

Achtergronden en doelstelling  

 

Street Kitchen is een initiatief vanuit de bewoners. Om na de Corona periode 

vereenzaming te doorbreken is het initiatief ontstaan om voor elkaar te koken. Als 

bewoners doen we dit zelf, in onze eigen keukens volgens de cultuur waar we 

vandaan komen. Door samen te proeven en eten komen we - op een 

laagdrempelige wijze - met elkaar in contact. 

 

Doelstelling is om eilandbewoners te verbinden door kennis te maken met elkaars 

keuken (en daarmee cultuur). We brengen deze keukens naar buiten. Wie mee wil 

doen krijgt een kraampje op straat, vergoeding voor de kosten en kan een 

zelfgemaakte specialiteit aanbieden zodat de buren – tegen een kleine vergoeding 

- kunnen proeven. 

Verbinding 

 

Dit initiatief kan gecombineerd worden met muziek en “street-art”. De muziek en 

street-art kan professioneel ondersteund worden, waarbij het leukste is als er een 

open podium voor bewoners is. Dit initiatief kan groter worden als (tegelijkertijd) ook 

in het Hefpark en op andere locaties in de stad een Street Kitchen of Tafel op Zuid 

wordt georganiseerd. De gerechten kunnen professioneel worden vastgelegd op 

foto en film en dit initiatief heeft veel potentie om een jaarlijks terugkerend 

zomerfestijn te worden.  

Doelgroep 

 

Primaire doelgroep zijn alle 3300 bewoners op het Noordereiland. Van jong tot oud 

en uiteraard vanuit alle verschillende culturen. Met street-art kunnen vooral de 

jongeren worden gestimuleerd aanwezig te zijn en in verbinding te komen met 

ouderen.  

Organisatie en programmering 

Initiatiefnemers: Rozemarijn Kalkman, Fatima Afquir, Heleen Roozemond. 

Welke periode: juni/juli 2023 

Wanneer: middag in het weekend 

Locatie: Burg Hoffmanplein 

 

http://www.expeditienoordereiland.com/
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Deelproject Digitaal museum 

 

Achtergronden en doelstelling 

 

Het Noordereiland is door de unieke ligging in het hart van de stad aantrekkelijk voor 

creatieve bedrijven en kunstzinnige bewoners. 

 

De doelstelling van het digitaal museum is om de centrale rol van kunst op het 

Noordereiland te versterken. Dit doen we door meer bekendheid te geven aan de 

kunst, die op het Noordereiland ontstaan is en gecreëerd wordt. 

Verbinding 

 

Dit deelproject is een verbinding op zich. Tussen verleden, heden en toekomst. 

Tussen de fysieke werkelijkheid en de digitale wereld op internet. Tussen amateurs, 

professionele kunstenaars en liefhebbers van kunst. Uiteraard is er verbinding met 

bestaande ateliers en exposities, zoals Raamwerk II.  

Doelgroep 

 

De doelgroep bestaat uit alle bewoners van het Noordereiland, jong en oud en 

afkomstig uit verschillende culturen. Bezoekers van het Noordereiland en andere 

liefhebbers van kunst mogen hiervan meeprofiteren. Ook via een bezoek op 

internet.  

Organisatie en programmering 

 

Het digitaal museum kan in de Zomer op Zuid onder de aandacht worden gebracht 

via (mobiele) beeldschermen die op verschillende plekken op het Noordereiland 

worden geplaatst. Alle  kunstenaars van het Noordereiland kunnen hun kunstuitingen 

tonen aan het publiek.  Promotie en stimulans zijn hierbij uiteraard van groot belang. 

Producent:  

 

Peter Hofland  

Samen met Richard Kelder, Lea Nieuwhof en Leon vd Maat   

http://www.expeditienoordereiland.com/
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Deelproject beeldenroute MaasBeeldenKade 

 

Achtergronden en doelstelling 

 

Door de renovatie van kades en bebouwing, vergroening van de buitenruimte en 

kunstuitingen in etalages en raamkozijnen wordt het Noordereiland steeds 

aantrekkelijker voor wandelaars op en rond het eiland.  

 

Doelstelling van de beeldenroute MaasBeeldenKade is om met een jaarlijkse 

beeldenroute het eiland extra aantrekkingskracht te geven voor de 

Noordereilandbewoners, het Rotterdams publiek, maar zeker ook voor toeristen. 

Uitgangspunt is de poëtische kracht van het Noordereiland in de Maas.  

Verbinding 

 

Dit deelproject verbindt vooral doelgroepen. Via het permanente karakter met 

wisselende exposities verbindt het vooral Zomer op Zuid met een blijvende 

meerwaarde voor alle bewoners en bezoekers van het Noordereiland.  

Doelgroep 

 

De doelgroep is de bevolking van het Noordereiland, jong en oud en afkomstig uit 

verschillende culturen. Dit initiatief creëert ook meerwaarde voor bezoekers en 

toeristen van het Noordereiland. Reizigers via cruiseschepen, die via Lonely Planet 

het Noordereiland ontdekt hebben, zien we steeds vaker een avondwandeling over 

ons eiland maken. De horeca op het eiland profiteert hier van mee. 

Organisatie en programmering 

 

De gedachte is om op het eiland ongeveer 6 sokkels te plaatsen om zo 6 beelden te 

toon te kunnen stellen. Daarbij is het de bedoeling dat in principe elk jaar 6 beelden 

geplaatst kunnen worden van verschillende kunstenaars.  Ieder jaar wordt een 

thema bedacht waarvan de deelnemende kunstenaars een beeld of sculptuur 

creëren. Voor het eerste jaar (2023) kan het thema zijn: Zomer op Zuid.  

Producent:  

 

Peter Hofland  

Samen met Richard Kelder, Lea Nieuwhof en Leon vd Maat   

http://www.expeditienoordereiland.com/
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Deelproject Raamwerk II 
Een samenwerking van beeldende kunstenaars en woordkunstenaars 

Achtergronden en doelstelling 

 

Tijdens een goedbezochte bijeenkomst van bewoners en ondernemers van het 

Noordereiland in mei 2022, is de wens voor meer kunst en cultuur op het eiland 

uitgesproken. Dit kan door in juni 2023 een vervolg te geven aan het succesvolle 

project Raamwerk dat in 2021 op het Noordereiland is ontstaan 

(www.nestudios.nl/raamwerk). 

 

Even opgetild worden, een andere invalshoek ervaren, een moment van 

verwondering, nieuwe ontmoetingen, krachten bundelen, samen betere creatieve 

ideeën bedenken, mensen met elkaar verbinden en inspirerende activiteiten 

ontplooien. Dat geeft energie!  

Verbinding 

 

Dit deelproject is een verbinding op zich en de mogelijkheden om dit initiatief te 

koppelen aan andere deelprojecten en activiteiten tijdens de Zomer op Zuid zijn 

groot. Verbreding van beeldkunst met woordkunst is al in gang gezet.  

Doelgroep 

 

De doelgroep bestaat uit alle bewoners van het Noordereiland, jong en oud en 

afkomstig uit verschillende culturen. Bezoekers van het Noordereiland en andere 

liefhebbers van kunst mogen hiervan meeprofiteren.  

Organisatie en programmering 

 

In het kunstproject Raamwerk II gaan circa 18 beeldend kunstenaars en 

woordkunstenaars in duo’s een kunstwerk op één van de ramen van het 

ateliercomplex de Noordereilandstudio’s (NEstudio’s) vervaardigen. In juni 2023 

wordt deze 24/7 expositie geopend met een poetry slam, muziek en artist talks. De 

expositie wordt afgesloten tijdens het Groot Rotterdams Atelierweekend in het 

laatste weekend van september. Dan is er eveneens een podium met voordrachten 

van de winnaars van de poëziewedstrijd Zomer op Zuid en zijn er begeleide kunst- en 

poëzie-wandelingen op het Noordereiland inclusief schatgraven.  

Producent: 

 

Marjoke Schulten van NE Studio’s 

http://www.expeditienoordereiland.com/
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Verleden, verbinding en vervolg 
 

Eerdere, succesvolle, initiatieven als muziekfestival Midden in de Maas en Jazz 

festival North Sea Round Town geven we daarom graag een vervolg in 2023. Op 

basis van de ervaring die is opgedaan met de eerdere initiatieven zijn deze 

deelprojecten uitgewerkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

The Foobirds (SKVR), NSRT Noordereiland, 2019 

 

 

Dit projectplan vraagt vooral aandacht voor de nieuwe, met steun van Zomer op 

Zuid verzamelde, ideeën van de bewoners van het Eiland.  

 

Dankzij die steun hebben we – naast onze verzoeken – vooral de volgende 

boodschap, Vanuit het Hart van de Stad:  

 

Welkom op Zuid! Welkom op het Noordereiland! 

 

 

  

http://www.expeditienoordereiland.com/

