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Legitimiteit
Hillegersberg-Schiebroek

Overschie

Aansluitend op de aanwezige behoefte voor ﬁlm-

de noordoever van de Maas noemt men de Eras-

vertoning in de eigen deelgemeente, bestaat tevens

musbrug daarbij letterlijk “een brug te ver”. Wan-

de gedachte dat er vanuit bijvoorbeeld het stads-

neer je in andere woorden niet met twee maten

centrum veel meer toegangswegen zijn naar station

meet, ‘legitimeert’ de verhuizing van L/V naar de

Rotterdam Bergweg (Eudokiaplein) dan naar de Kop van Zuid dus regelrecht het initiatief voor een
Wilhelminapier als nieuwe locatie voor L/V. Vanaf
Bergpolder

Ten opzichte van heel Rotterdam bezoeken inwoners van

Blijdorp

SRB

CS

Noord MEER culturele voorstellingen of instellingen

Bergweg

HOFPLEINVIADUCT

Statenweg

Walenburgerweg

Provenierswijk

ﬁlmtheater in Noord.

Liskwartier

(De Vries & Dujardin, 2009: 5).
Oude Noorden/Agniesebuurt

Los van de capaciteiten (lees: voldoende inkomen en oplei-

Spoorweg

ding) van inwoners van Bergpolder, scoort de wijk in het
Delfshaven

Centrum

Kralingen-Crooswijk

Bereik station Rotterdam Bergweg (SRB) bij ingebruikname als ﬁlmtheater

Context

kader van sociale binding lager dan de stad in het geheel
(Ergun & Epskamp, 2008: 9).
Cohesie

Wie de gang van zaken kent omtrent het ﬁlmaan- Bergweg. Gesteund door diverse onderzoeken en

Hoewel een commerciële bioscoop zoals Pathé of station Rotterdam Bergweg à Cinerama en Lanta-

bod in Rotterdam, weet dat er sprake is van turbu- interviews bleek (soms al jaren) behoefte aan ﬁlm-

uitsluitend horeca de verhuurder op korte termijn ren/Venster, of in ieder geval met een brede pro-

lentie: ﬁlmhuis Lantaren/Venster (L/V) verhuist de

wellicht meer geld kan opleveren, zijn het vergroten grammering, zal uitsluitend op deze plek en beter

vertoning en werd deze locatie vaak ook expliciet

dan andere initiatieven tegemoet komen in de

tweede helft van 2010 naar de Kop van Zuid (Wil- genoemd. Het sinds geruime tijd leegstaande sta-

van sociale samenhang én het inperken van een zo-

helminapier) en ﬁlmtheater Cinerama heeft een

tion schreeuwt om een ﬁlmtheater – niet louter

genaamde ‘braindrain’ (wegtrekken van hoger op- behoefte aan culturele voorzieningen in Noord en

ongewisse toekomst in het vooruitzicht. Wellicht wat betreft vorm en formaat, maar ook vanwege de

geleiden respectievelijk hogere inkomens) prangen- beter in staat zijn een breed publiek te bedienen

jammer, maar deze ontwikkelingen in combinatie perfecte ligging: temidden van de wijken Bergpolder,

der zaken in de deelgemeente waar in dit geval de

om als zodanig zo veel mogelijk (verschillende) be-

met die in deelgemeente Noord inspireerden wel

nadruk op moet worden gelegd. Een ﬁlmtheater in

woners aan de omgeving te verbinden.

het Liskwartier, het Oude Noorden en de Agniese-

het idee voor een ﬁlmtheater in station Rotterdam buurt ligt het uitermate centraal op Noord.
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Laagdrempelig

Een voorziening/ontmoetingsplek in de vorm van beeld bestaat tussen de Rotterdamse Schouwburg

Zoals blijkt uit de keuze voor een stichting als or-

cruciaal dat de (deel)gemeente en de woningcor-

een ﬁlmtheater van twee zalen in combinatie met

en Floor en de Doelen en Doelencafe, wordt hierbij

ganisatievorm en rechtspersoon, zet het ﬁlmtheater

poraties het initiatief expliciet ondersteunen. Lang

een horecavoorziening slaat in een klap genoemde

voor ogen gehouden. Wanneer de spoorlijn in de

zich niet primair in voor winst en/of aandeelhou- leeg laten staan mag daarbij sowieso geen optie zijn,

twee vliegen omtrent sociale binding en sluit aan

tweede helft van 2010 wordt opgeheven en er mo-

ders. Voorop staat de ideëel-artistieke program-

want desastreus voor Noord; wanneer de spoorlijn

op visie van de deelgemeente en de betrokken

gelijkheden ontstaan voor publieke buitenruimte,

mering die een brede doelgroep zal gaan trekken

wordt opgeheven en niet wordt doorontwikkeld,

woningcorporaties (als eigenaren van het langste moet het Hofpleinviaduct verder bij voorkeur een

en waarbij een balans tussen diverse typen ﬁlms de

zal (de omgeving van) het viaduct – een vooroor-

gebouw van Rotterdam). Deze partijen willen het ‘grootstedelijke’ uitstraling krijgen. Een cultureel ini-

kosten zullen dragen. Investeringen in de verbou-

logs monument – snel verpauperen. Gekeken naar

Hofpleinviaduct/de Hofbogen graag herontwikkelen, tiatief in de vorm van een ﬁlmtheater met café sluit

wing van station Rotterdam Bergweg en de aanschaf alternatieven en het ‘betrekkelijke’ risico van ﬁlm-

zodat de leefbaarheid van de deelgemeente wordt hier evengoed op aan (bijvoorbeeld in het aantrek-

van productiemiddelen en dergelijke, zullen met vertoning, als massamedium in principe laagdrem-

verbeterd die in het bijzonder is gerelateerd aan ken van toeristen). Daarnaast wordt rekening ge-

een programmering die inzet op sociaal-culturele

sociale problematiek en woningbezit in de wijken. houden met mogelijkheden voor een dakterras en

doelen overigens niet door het ﬁlmtheater geheel gemiste kans en onherroepelijk!

De combinatie cultuur/horeca zoals die bijvoor-

zelf gedragen kunnen worden. In dit opzicht is het

openlucht ﬁlmvertoning.

Interieur stationsgebouw

pelig, is niet investeren in dit ambitieuze plan een

Gelegen aan het Eudokiaplein





NOORDER BIOSCOOP: FILMTHEATER STATION ROTTERDAM BERGWEG

Programmering

NOORDER BIOSCOOP: FILMTHEATER STATION ROTTERDAM BERGWEG

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Als het gaat over de programmering staat het factoren die bepalend zullen zijn. Samenwerkingsﬁlmtheater kortweg voor (én achter) een breed verbanden met bijvoorbeeld scholen (het Graﬁsch
aanbod van ﬁlm. In de basis impliceert dit een af-

Lyceum, ROC Zadkine, Willem de Koonig Acade-

wisselende mix van kinderﬁlm, klassiekers, arthouse, mie, Erasmus Universiteit), (toekomstige) ondernedocumentaires, cross-over en reguliere/mainstream mingen in de Hofbogen, (ﬁlm)festivals, andere ﬁlmproducties, waarvoor men in Rotterdam nagenoeg

vertoners, Het Initiatief (vereniging voor ﬁlm en de

alleen in het stadscentrum terecht kan. Cultureel

audiovisuele sector in Rotterdam), Stichting SKVR,

diverse projectmatige initiatieven alsmede mensen

Cinekid (kinderﬁlm) en het Filmmuseum zorgen

bereiken die doorgaans niet frequent naar ﬁlmthe-

voor kruisbestuivingen, waardoor het ﬁlmtheater in

aters gaan en ‘nieuwe’ generaties ﬁlmmakers en

Station Rotterdam Bergweg nog meer toegevoegde

producenten een platform bieden, zullen eveneens

waarde met zich mee brengt – ook als aanjager voor

de koers van het theater bepalen. Het unieke kara-

de ontwikkelingen van de rest van het Hofpleinvia-

kter van het gebouw wat betreft de architectuur, duct. Van de programmering en horecavoorziening
uitstraling en de centrale ligging heeft de kracht het tot en met de samenwerkingsverbanden zal station
ﬁlmtheater bijzonder succesvol te maken. Daaren-

Rotterdam Bergweg een ontmoetingsplek worden

tegen blijft het vooral de samenhang van genoemde waar mensen heel graag naartoe gaan.
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Culturele Kaart Rotterdam (Stichting NRC):
http://www.culturelekaartrotterdam.nl
Dienst Kunst en Cultuur:
http://www.rotterdam.nl
Hofbogen BV:
http://www.hofbogen.nl

Van voorzieningen die men op Noord mist, wordt meestal
een bioscoop genoemd (De Vries & Dujardin, 2009: 6).

KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing:
http://www.kei-centrum.nl
Stichting Onderneming Opbouwwerk Rotterdam (SONOR):
http://www.sonor.nl
Stichting Kunst & Zaken:
http://www.kunst-en-zaken.nl
Bureau voor projectontwikkeling SBAW:
http://www.sbaw.nl

Essentie

SUPPORT

Tot slot gaat het ﬁlmtheater dus over mensen de

dragen aan het culturele klimaat. Het ﬁlmtheater wil

DIT INITIATIEF WORDT ONDERSTEUND DOOR:

gelegenheid geven ﬁlm te zien in deelgemeente

ook op positieve wijze van invloed zijn op sociaal-

Noord: dat wil zeggen tegen een redelijke prijs in

maatschappelijke ontwikkelingen, zodat bewoners

• Stichting NRC

een goed verzorgd, centraal gelegen en behoorlijk

(van verschillende komaf en met uiteenlopende

• Bureau voor projectontwikkeling SBAW

bereikbaar ﬁlmtheater met hoogwaardige ﬁlmpro-

voorkeuren) een gemene deler hebben en graag

• Stichting Onderneming Opbouwwerk Rotterdam (SONOR)

jectie en geluid. De organisatie deelt daarbij de op-

op Noord wonen en blíjven wonen. Hierbij bestaat

• Bewonersorganisatie Liskwartier (BOL)

vatting dat er in Rotterdam Noord weinig culturele de ‘heilige’ overtuiging dat er in station Rotterdam

• Bewonersorganisatie BergopWeg

voorzieningen zijn en wil als zodanig een opsteker Bergweg simpelweg een ﬁlmtheater móet komen!

• Bewonersorganisatie Bergpolder

zijn voor de deelgemeente in de zin dat het zal bij-
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