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UITNODIGING
Rotterdam is de meest internationale stad van Nederland. Als 

je vanuit het zuiden over de Van Brienenoordbrug de stad 

binnenrijdt en ziet hoe de lucht in de rivier weerspiegelt, hoe 

de zon weerkaatst in de skyline en de stad in lichterlaaie zet, 

dan kan het niet anders dan dat je een tel je adem inhoudt.

Als je met de trein komt, op Rotterdam Centraal uitstapt, de 

stad aan je voeten ziet liggen en de rode loper volgt, dan  

zie, hoor en ruik je zoveel kleuren, geuren en geluiden.  

Dan kan het kan niet anders dan dat je je meteen welkom  

en thuis voelt.

Als je vanaf Rotterdam The Hague Airport een rondvlucht 

maakt, zie je de levensader van de stad meanderen naar de 

Noordzee. Je ziet de grootste en meest innovatieve haven 

van Europa, mooie parken en bruggen die de noord- en 

zuidoever met elkaar verbinden. Een stad die na de Tweede 

Wereldoorlog met bloed, zweet en tranen is herbouwd. Een 

stad met een rouwrandje, een litteken dat iedereen koestert, 

ook al ben je er maar één dag geweest.

Maar het mooiste van de stad zijn de mensen die er wonen. 

Mensen die van oorsprong van heinde en verre komen, vaak 

gedreven door armoede, zoals in de meeste havensteden. 

Boeren uit Zeeland en Brabant, Chinese havenwerkers, 

Kaapverdische zeelieden, Turkse en Marokkaanse 

gastarbeiders, Surinaamse en Antilliaanse landgenoten, 

Syrische vluchtelingen: allemaal kwamen ze naar Rotterdam 

op zoek naar een beter leven, een goede toekomst voor hun 

kinderen. Ze brachten hun keuken, muziek en kunst mee. 

De stad herbergt meer dan 174 nationaliteiten, en op de 

rivieroever wapperen 174 vlaggen in de wind.

Al die mensen maken Rotterdam tot wat het nu is. Een plek 

waar ruimte is om je dromen in daden om te zetten. Een plek 

om over de horizon heen te kijken. Een plek waar we samen 

feest kunnen vieren, groots en meeslepend of juist klein en 

verfijnd. Met de hele stad of juist in het parkje in de buurt. 

Het grootste, muzikaalste en kleurrijkste feest, het Eurovisie 

Songfestival, is van harte welkom in Rotterdam. Meer dan 

welkom: we zijn er klaar voor1:

Ahmed Aboutaleb 

burgemeester van Rotterdam

1vimeo.com/345651572

FOTO: MARC NOLTE
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II. INSPIRATIE
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NEDERLAND
'Het Eurovisie Songfestival 2020 wordt 
het visitekaartje van Nederlandse 
creativiteit en media-innovatie'

Rotterdam is internationaal befaamd om haar vernieuwingsdrift en 

ongepolijste charme. Rotterdam is een stad met een uitgesproken 

karakter, energiek en altijd in beweging. Daarom is hier zo veel 

ruimte voor creativiteit en innovatie, op verrassende locaties door de 

hele stad en haven. Een locatie waar de contouren van een duurzame 

economie zichtbaar worden en bewoners met elkaar de handen uit 

de mouwen steken om van hun stad een thuis te maken. De perfecte 

locatie om een internationaal gezelschap te verwelkomen, het 

perfecte podium om de Nederlandse media-innovatiekracht aan de 

wereld te tonen.

NEDERLAND GASTLAND, ROTTERDAM ALS PODIUM 

Kort na de euforie over het succes van Duncan Laurence kwam 

heel Nederland tot het vreugdevolle besef dat het in 2020 gastheer 

mag zijn van de grootste live TV-show op aarde. Dit bid is dan ook 

nadrukkelijk een Nederlands bid met Rotterdam als podium. De stad 

biedt haar faciliteiten, creativiteit en expertise aan en staat open 

voor samenwerking met alle partijen die het evenement een warm 

hart toedragen. Rotterdam nodigt iedereen uit om dit geweldige feest 

samen voor te bereiden en te vieren.

Dankzij de centrale ligging en uitstekende bereikbaarheid biedt het 

Songfestival in Rotterdam volop kansen voor andere steden en regio's. 

Denk aan extra hotelovernachtingen en culturele randprogrammering 

waarin uitstapjes door het hele land worden opgenomen. Van het 

strand, historisch Delft, een dagje Amsterdam tot aan de molens 

van Kinderdijk. Maar ook onontdekte parels, voor gasten die de 

hoogtepunten al kennen. Het voordeel van een klein land en goede 

verbindingen is dat de reistijden kort zijn. Dit is bovendien in lijn met 

de HollandCity strategie dat Nederland positioneert als metropool met 

verschillende aantrekkelijke districten. 

Kiezen voor Rotterdam garandeert spin-off voor Nederland op het 

gebied van toeristenbelasting en toerisme. Onderstaand overzicht 

geeft een indicatie van de reistijd vanaf Rotterdam:

• Amsterdam 40 min.

• Assen 2 uur

• Breda  24 min.

• Den Haag 24 min.

• Groningen 2 uur en 20 min.

• Middelburg 1 uur 20 min.

• Maastricht 2 uur

• Utrecht 37 min.

FOTO: NBTC ©
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"Den Haag steunt de Rotterdamse 
kandidaatstelling. 

Ik heb gebeld met de Rotterdamse 
wethouder Said Kasmi en we kijken 

samen hoe Den Haag kan helpen 
met het organiseren van het  

Songfestival en hoe we daar samen 
in kunnen investeren. Den Haag 

heeft een directe metroverbinding 
met Ahoy, dus het is logisch dat  
we samen met Rotterdam ook  

onze hotels, attracties, musea en  
activiteiten bij de bezoekers onder  

de aandacht zullen brengen."

Wethouder Richard de Mos 

Economie, Sport, Buitenruimte en 1e loco burgemeester

Den Haag

FOTO: NBTC ©
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'Een eenheid in verscheidenheid'

STAD VAN PIONIERS 

Rotterdam heeft de grootste haven en is van oudsher een stad waar 

verschillende culturen samenkomen. Op dit moment huisvest Rotterdam 

174 nationaliteiten, een eenheid in verscheidenheid van mensen 

die hier studeren, werken, wonen en uitgaan. Een internationale 

stad, waar je de verschillende culturen kunt horen (muziek), proeven 

(culinair) en zien (kunst). 

Rotterdams grootste kracht is haar inwoners: 634.660 Rotterdammers 

die de stad stoer, levendig en divers maken. Bezoekers vinden hier 

spraakmakende architectuur, verrassende winkels en restaurants 

en een bruisend cultureel leven op onverwachte locaties. Van een 

drijvend visrestaurant tot feesten op het dak van een parkeergarage.

STRATEGISCHE LIGGING 

Dankzij de strategische ligging aan de rivier is Rotterdam uitgegroeid 

tot een logistiek knooppunt binnen Europa met internationale 

verbindingen. Vanaf Rotterdam The Hague Airport vliegen dagelijks 

zakenmensen en vakantiegangers door heel Europa. Reizigers vanaf 

Schiphol zijn binnen 24 minuten op Rotterdam Centraal met de 

Intercity Direct. De stad heeft een uitstekend openbaarvervoernetwerk 

van metro's, trams en (water)bussen. Op de Wilhelminakade, 

waar vroeger landverhuizers aan boord gingen van schepen 

van de Holland Amerika Lijn, staat de cruise terminal voor grote 

passagiersschepen. Cruisegangers worden verwelkomd met een 

magnifiek uitzicht op de Erasmusbrug. In de binnenstad liggen 

zakelijke locaties, hotels en andere voorzieningen op loopafstand  

van elkaar. 

EVENEMENTEN- EN FESTIVALSTAD 

Rotterdam heeft in 2015 de IFEA World Festival & Event City Award1 

award ontvangen. Naast internationaal bekende evenementen als 

het International Film Festival Rotterdam, North Sea Jazz Festival, 

het hiphopfestival New Skool Rules, Rotterdam Unlimited (voorheen 

Zomercarnaval), Rotterdam Pride en de grootste marathon van 

Europa, komen er steeds meer kleine, intieme festivals bij. 

ARCHITECTUURSTAD 

Het bombardement van 14 mei 1940 verwoestte de Rotterdamse 

binnenstad. Tijdens de wederopbouw kreeg aanvankelijk economisch 

herstel prioriteit met een nieuw stratenplan en zakelijke gebouwen. 

De afgelopen tien, vijftien jaar is er juist volop gebouwd aan een 

aantrekkelijke binnenstad voor bewoners en bezoekers. De opening 

van de Markthal van Winy Maas vormde tevens de voltooiing  

van de Wederopbouw. Toonaangevende architectenbureaus zoals 

OMA en MVRDV hebben hun stempel gedrukt op de stad en skyline 

van Rotterdam.

CULTUURSTAD 

Het uiterlijk soms rauwe Rotterdam kent een rijk, innerlijk cultureel 

leven. Musea, kunstinstellingen en galeries presenteren werk van 

betwiste en onbetwiste meesters, klassiek en modern, vertrouwd of 

onbegrijpelijk, maar altijd spraakmakend. De Art Rotterdam Week 

trekt jaarlijks duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland. Op 

straat kijken kunstliefhebbers verwonderd naar de enorme openbare 

beeldencollectie en de bloeiende street art cultuur.

In het Museumpark, in het centrum van de stad, liggen Museum 

Boijmans Van Beuningen, Kunsthal Rotterdam, Het Nieuwe Instituut, 

het Huis Sonneveld en het Natuurhistorisch Museum. De Witte de 

Withstraat verbindt het Museumpark met het Maritiem Museum.  

Vanaf Rotterdam Centraal lopen bezoekers langs de beeldenroute  

via de Westersingel over de 'culturele as' van Noord naar Zuid.  

Langs musea, culturele broedplaatsen en instellingen.

Rotterdam is ook de habitat van bekende ontwerpers zoals Richard 

Hutten, Joline Jolink, Susan Bijl, Studio Roosegaarde, de Urbanisten 

en Sabine Marcelis. Beeldend kunstenaar Joep van Lieshout opende 

meer dan dertig jaar geleden zijn atelier in het oude havengebied 

M4H. Hij was een pionier in het havengebied dat zich vandaag de 

dag in rap tempo transformeert tot een broedplaats voor innovatie, 

waar steeds meer creatieve bureaus en ontwerpers zich vestigen.

1bit.ly/rotterdam-ifea

FOTO: MARC HEEMAN
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"Het Eurovisie Songfestival hoort  
natuurlijk in Rotterdam1, waar  

heel Europa (en de hele wereld) al 
dagelijks met elkaar samenwoont, 
samenwerkt en samenleeft. OPEN 
Rotterdam staat klaar om hier op  
eigen wijze verslag van te doen. 
Licht, snel en flexibel in video de  
Rotterdamse nieuwsverhalen te  
brengen via tv, online en social  

media, daar waar de Rotterdammers 
zich bevinden. Hierdoor bereikt 
OPEN Rotterdam Rotterdammers  

die lange tijd ongezien bleven door 
de mainstream media."

Femke IJsinga-van Boxsel

Zakelijk directeur, OPEN Rotterdam

1 bit.ly/rotterdam-open

FOTO: IRIS VAN DEN BROEK

https://www.youtube.com/watch?v=DMG2fhzxH44&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DMG2fhzxH44&feature=youtu.be
http://bit.ly/rotterdam-open


MUZIEKSTAD 

Van oudsher heeft Rotterdam een cultureel aanbod waar 

mensen van heinde en verre op afkomen. Van legendarische 

danspaleizen tot en met cafés op Katendrecht, waar tijdens 

de oorlog jazzlegendes als Chet Baker optraden. Nu heeft 

de stad met North Sea Jazz al weer jaren het grootste indoor 

jazzfestival in huis. Congres- en concertgebouw De Doelen 

is residentie van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en de 

hiphop- metal- en indie-scene floreert door de hele stad. Bij 

muziek- dans- en circusopleiding Codarts worden de artiesten 

van de toekomst opgeleid. Rotterdam is een talentenfabriek, 

onderscheidend qua programmering.

Met poppodia als Rotown, Bird en gerenommeerde 

concertzalen als De Doelen heeft vrijwel ieder genre in 

Rotterdam een plek. De hele muzikale infrastructuur zal 

tijdens het Eurovisie Songfestival worden betrokken in de 

randprogrammering, met vele culturele crossovers en voor 

iedereen toegankelijk. Dit past in Rotterdam, omdat het hier 

traditie is om zoveel mogelijk mensen te laten meegenieten 

van alle evenementen. Rond North Sea Jazz gebeurt dat al 

jaren onder de noemer North Sea Round Town. Ruim twee 

weken zijn er honderden concerten op 125 locaties, vaak 

gratis toegankelijk. 

FILMSTAD 

De stad is niet alleen de bakermat van het International 

Film Festival Rotterdam, maar heeft ook zelf als locatie 

vele mediamakers uit binnen- en buitenland geïnspireerd. 

De skyline en haven, de ruimte en de straten, de rauwe 

randjes van volkswijken en anonieme hoogbouw, de (eigen)

wijze Rotterdammers en ondernemers maken Rotterdam 

tot een veelzijdig en geloofwaardig decor voor diverse 

mediaproducties. Met een showreel die de dynamiek van de 

stad in beeld laat zien.

Rotterdam Film & Media Office1 heeft een ruime ervaring in 

het begeleiden van mediaproducties. Bekijk hier2 de showreel 

van diverse producties die in de stad zijn gemaakt.

KENNISSTAD 

De Rotterdamse regio is de thuisbasis van internationaal 

geroemde kennisinstellingen, zoals de Erasmus Universiteit 

Rotterdam en het Erasmus Medisch Centrum. In Rotterdam ligt 

tevens de grootste innovatiewerkplaats van Europa: Rotterdam 

Makers District. Oude, in onbruik rakende havengebieden  

– verbonden door de rivier de Maas – worden getransformeerd 

tot een innovatief ecosysteem. Het is de plek waar de Next 

Economy (duurzaam, circulair en digitaal) voor haven en stad 

concreet vorm krijgt. Onder meer de Rotterdam Science Tower 

en RDM Rotterdam zijn hier gevestigd. 

Sinds 2013 is Rotterdam lid van het 100 Resilient Cities 

Network van de Rockefeller Foundation. Als grootste 

havenstad in Europa, geldt de Maasstad als een inspirerend 

voorbeeld voor andere steden over de hele wereld, met name 

op het gebied van innovatie, duurzaamheid en de aanpak 

rondom klimaatverandering. 

Rotterdamse ondernemers en wetenschappers brengen 

hun expertise op het gebied van watermanagement en 

deltatechnologie, food en logistics en energietransitie naar 

de rest van de wereld. Architectenbureaus OMA en ZUS en 

Royal Haskoning zijn betrokken bij Rebuild by Design van 

New York naar aanleiding van orkaan Sandy. Wereldwijd 

wordt er belangstelling getoond voor de waterpleinen van 

de Urbanisten, een Rotterdamse oplossing om met overtallig 

regenwater om te gaan.
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1 www.rotterdam.nl/rfmo | 2 vimeo.com/345646909 (wachtwoord: ESF2020!)

FOTO: ANNABEL OOSTHEWEEGHEL

FOTO: GUIDO PIJPER
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Rotterdam is niet te filmen

De beelden wisselen te snel

Rotterdam heeft geen verleden

en geen enkele trapgevèl

Rotterdam is niet romantisch

heeft geen tijd voor flauwekul

is niet vatbaar voor suggesties

luistert niet naar slap gelul

't Is niet camera-gevoelig 

lijkt niet mooier dan het is

Het ligt vierkant hoog en hoekig

gekanteld in het tegenlicht

Rotterdam is geen illusie

door de camera gewekt

Rotterdam is niet te filmen

Rotterdam is vééls te ècht.

Jules Deelder

Rotown Magic - Vrijwel alle gedichten (2004)

FOTO: GUIDE PIJPER
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FEITEN 

• Zuid-Holland is de meest multiculturele regio van Nederland  

- een derde van de bevolking heeft een migratie achtergrond -  

bijna 1,2 miljoen, meer dan in welke andere regio dan ook.

• In de Maassilo nam Duncan Laurence het nummer Arcade1 op.

• Alle deelnemende landen van het Songfestival zijn 

vertegenwoordigd in de Rotterdamse bevolking.

• Pink Floyd trad in 1971 op als eerste internationale artiest  

in Ahoy. Vele wereldsterren volgden.

• Oppervlakte Rotterdam: 324,16 km², waarvan 33% water. 

• Bevolking (december 2017) 634.660 in Rotterdam, 

1.422.465 in Groot-Rijnmond

• Op 10 november 1967 speelde2 Jimi Hendrix zijn enige 

Nederlandse live-optreden ooit tijdens de Hippy Happy 

Beurs in de oude Ahoy hal in Rotterdam (op de plek van de 

huidige Kunsthal). 

"Eventmanagers kiezen 
voor Rotterdam. 

De stad is 'booming, hip &  
happening, no-nonsense,  
the living melting pot en 

steeds meer the-place-to-be  
internationaal gezien', 

zo luiden de commentaren."

Events.nl, nieuwsbericht 'Wie tippen  

Nederlandse eventmanagers als  

Songfestival-locatie' 3 22 mei 2019

1 bit.ly/rotterdam-duncan | 2 bit.ly/rotterdam-jimi | 3 bit.ly/rotterdam-events

FOTO: IRIS VAN DEN BROEK
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ROTTERDAM AHOY
Built for experiences

Het Eurovisie Songfestival gaat over muziek. Muziek 

gaat over emotie. Emotie is een universele taal 

die mensen verbindt. Dat is de drijfveer van de 

evenementenaccommodatie die Rotterdam voorstelt 

voor het Eurovisie Songfestival 2020. Dit podium van 

wereldformaat is een meester in het organiseren van 

evenementen die je bijblijven.

HET VERHAAL VAN ROTTERDAM AHOY 

De geschiedenis van Ahoy begint bij de wederopbouw van Rotterdam 

in 1950 en is verbonden met heel veel goede herinneringen. 

Pink Floyd trad in 1971 op als eerste internationale artiest, vele 

wereldsterren volgden. Hier ging je als kind naar het Kerstcircus, zag 

je voor het eerst je popidool in levenden lijve of moedigde je je favoriete 

wielrenner of tennisser aan. Alleen bij Ahoy heb je een arena, hallen 

en een congrescentrum onder één dak. Dat is uniek in binnen- en 

buitenland. Bij Ahoy kan in principe alles en iedereen is welkom. 

VAN ALLE MARKTEN THUIS 

Ahoy is een flexibele organisatie die geen enkele uitdaging uit de 

weg gaat. Moeiteloos wordt er geschakeld tussen een concert, 

internationaal congres, sporttoernooi en vakbeurs. Ahoy zet elk 

evenement, groot en klein, vol in de schijnwerpers. De klant is  

koning en de Ahoy-medewerkers brengen de ruimte precies in de 

juiste vorm en sfeer.

GASTVRIJ EN VRIENDELIJK 

Ahoy ligt op de Zuidoever, waar het tweede stadshart van Rotterdam 

aan het verrijzen is. Hart van Zuid, zoals dit project heet, heeft als 

doel dit gebied economisch, sociaal en cultureel te versterken. Ahoy 

is als gastvrije en internationaal gewaardeerde evenementenlocatie 

en -organisatie een onmisbare partner in deze publiek-private 

samenwerking. Ahoy werkt niet alleen met hart en ziel voor haar 

klanten, maar vervult ook graag een maatschappelijke functie. 

Zowel de grootste artiesten krijgen een warm welkom, als de kinderen 

die naar Jeugdvakantieland komen, het grootste speelplein in de 

zomer voor kinderen van 2 tot 12. 

 

Goede herinneringen creëren voor gasten, bezoekers en Rotterdammers, 

daar gaan de medewerkers van Ahoy voor. Wanneer de Host 

Broadcaster voor Ahoy kiest, heeft het ESF 2020 niet alleen een 

fantastisch podium, maar krijgt de ontwikkeling van Rotterdam-Zuid 

ook een geweldige impuls.

WAAROM ROTTERDAM AHOY? 

• Alles onder één dak, compact en multifunctioneel

• 49 Jaar ervaring in faciliteren en organiseren van 

grootschalige events 

• Vrije ligging buiten het centrum; accommodatie goed te 

beveiligen, inclusief ruim voorplein

• Uitstekende bereikbaarheid zowel met auto als met 

openbaar vervoer

• Eigen metrohalte (Zuidplein) voor de deur; rechtstreeks 

verbonden met Rotterdam Centraal (12 min.) en  

Den Haag Centraal (43 min.)

• Een uitstekende digitale infrastructuur. Regelmatig (live) 

TV producties en rechtstreeks streamen met een dark fiber 

naar de media gateway 

• Jarenlange samenwerkingsrelatie met de gemeente 

Rotterdam

• Ahoy Arena met juiste hoogte, draagvermogen dak en 

infrastructuur voor een immense TV productie

FOTO: GUIDO PIJPER
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"If I could design the perfect venue for 
a global awards ceremony like the 

MTV EMA's it would look remarkably 
like the Ahoy in Rotterdam. 

We visit a different city every year, and the 
Ahoy ticks more of our boxes than anywhere 

else. It has an arena with the height and  
capacity to handle the size and complexity of 
our stage design, adjacent exhibition halls to 
house more than 50 dressing rooms for our 
performers, space to cater for thousands of 

crew, and still have room to build a post event 
party for 2,000 guests. And that's even before 

you consider the exterior plazas which are  
perfect for Red Carpet arrivals in front  

of hundreds of press & media. It's a brilliant 
venue, run by brilliant people."

Andy Derby Shire

Head Of Production - MTV EMA 2016

FOTO: CHARLES BATENBURG



VAN IEDEREEN, 
VOOR IEDEREEN
Het lelijke eendje is een zwaan geworden. 
Rotterdam wist dat al wat langer, maar wil dat 
nu vieren met de wereld, groots en met impact.

Het Eurovisie Songfestival is een feest voor de hele stad, voor het hele 

land en voor alle bezoekers. Niet alleen voor de 'happy few' met een 

kaartje voor de finales, maar echt voor iedereen. Rotterdam heeft veel 

te bieden, maar heeft ook een verzoek aan de organisatie. Zo wil 

het Rotterdammers die in het dagelijks leven de eindjes aan elkaar 

moeten knopen een onvergetelijke ervaring bieden, bijvoorbeeld het 

bijwonen van repetities of voorrondes. De stad vraagt de organisatie 

van het Eurovisie Songfestival om hier over mee te denken. 

De gemeente Rotterdam geeft tijdens het Eurovisie Songfestival 2020 

zowel regionale, nationale als internationale media plek in de stad. 

Denk aan het facilliteren van een studio op locatie. Tegelijkertijd 

verwacht het voldoende exposure te krijgen in alle communicatie 

zoals de postcards en wil het daarin graag samenwerken met de  

Host Broadcaster.

 

Twee weken lang staat de stad in het teken van het Eurovisie 

Songfestival met sideprogrammering waarbij de stad volop kansen 

biedt aan Rotterdams talent om zich te presenteren op een gratis 

toegankelijke locatie voor een groot en internationaal publiek en media. 

VRIJWILLIGERS EN SOCIAL RETURN 

Het Eurovisie Songfestival biedt ook kansen voor enthousiaste 

vrijwilligers die een bijdrage aan het evenement willen leveren. 

De gemeente Rotterdam zet zich in om samen met de organisatie 

gemotiveerde vrijwilligers te werven. Van mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt, fans van het eerste uur, studenten of trotse 

Rotterdammers, veel mensen zullen deze 'once in a lifetime 

opportunity' niet willen missen. Als stadsgidsen, plaatsaanwijzers, 

barpersoneel of in welke rol dan ook.

Social return is een belangrijk instrument om Rotterdammers met  

een afstand tot de arbeidsmarkt naar vermogen te laten participeren.  

De organisatie van ESF 2020 brengt een enorm werkaanbod 

met zich mee en biedt ook ruimte voor werkervaringsplekken,  

stages en mogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking.

CULTUUR PROGRAMMA VOOR DE ROTTERDAMMER 

Het credo voor Rotterdam is bij deze editie van het Songfestival 'een 

feest van iedereen, voor iedereen'. De diversiteit in muziekgenres is 

leidend in de randprogrammering en sluit aan op de culturele rijkdom 

van de stad. Al het creatieve talent in de stad zal worden uitgedaagd 

programma's te maken die zowel de kracht van de stad als van het 

ESF versterken. Heel de wereld zal zien en horen dat Rotterdam de 

trotse gaststad is van de meest spraakmakende muzikale show ter 

wereld. Alle 634.660 Rotterdammers worden uitgenodigd het feest 

mee te beleven. Overal in de stad zullen clubavonden, concerten, 

tentoonstellingen en meezingfeesten zijn. In de Maassilo bijvoorbeeld, 

waar Duncan Laurence het nummer Arcade opnam.

HERDENKING BOMBARDEMENT 

De herdenking van het bombardement op 14 mei is een zeer 

belangrijk moment voor de Rotterdammers en de mogelijkheid 

bestaat dat deze samenvalt met het Songfestival. Dit vraagt om 

zorgvuldigheid maar biedt tegelijkertijd een mooie kans om de 

herdenking te koppelen aan het Eurovisie Songfestival. Daar waar 

het gaat om stil te staan dat we nu met elkaar, juist in deze stad, 

in vrijheid het Songfestival kunnen beleven. Een feest dat staat 

voor verbinding, diversiteit, inclusiviteit en saamhorigheid. Dit zijn 

tevens kernwaarden van Rotterdam, gevormd vanuit die belangrijke 

geschiedenis van de stad.

FOTO: PETER SCHMIDT
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DUURZAAMHEID
SAMEN WERKEN 
AAN EEN 
DUURZAME STAD

RESILIENT ROTTERDAM 

Rotterdam heeft de energietransitie hoog op de agenda staan. Sterker 

nog, het is een speerpunt van het huidige college. Rotterdam, als 

laaggelegen deltastad, bereidt zich ook voor op de verandering 

van het klimaat en heeft op dat dossier inmiddels een wereldwijd 

trackrecord opgebouwd. Met als laatste ontwikkeling de keuze 

van het Global Centre on Adaptation (GCA) om het hoofdkantoor 

te vestigen in Rotterdam. Het GCA, een initiatief van de UN en 

Wereldbank, bedient de kersverse in het leven geroepen Global 

Commission die onder leiding staat van Ban Ki-moon, Bill Gates en 

Kristalina Georgieva. 

Deze reputatie op het gebied van water en klimaatadaptatie leidde 

in 2014 tot de selectie van Rotterdam als lid van het wereldwijde 

netwerk 100 Resilient Cities. Resilience gaat over veerkracht en 

weerbaarheid in de brede zin van het woord. Hoe gaat een stad om 

met alle veranderingen.

Veerkracht en weerbaarheid van de stad gaat niet alleen over 

de fysieke en technische vraagstukken, maar vooral over de 

Rotterdammer. Een Resilient Rotterdam begint bij resilience van 

de Rotterdammer. Rotterdam werkt daarom structureel aan het 

vergroten van de veerkracht en weerbaarheid van de Rotterdammer: 

social resilience. In deze context is de link met kunst en cultuur 

heel belangrijk, want via kunst en cultuur kan gewerkt worden aan 

bewustwording van de verschillende opgaven van de stad en hoe de 

Rotterdammer daar ook aan kan bijdragen. Daarnaast wordt kunst 

en cultuur gezien als middel om kwetsbare groepen en de nieuwe 

generatie weerbaarder en veerkrachtiger te maken. Een prachtig 

voorbeeld is de ontwikkeling van de Rotterdamse stadsopera die in 

2020 zal plaatsvinden met de titel De Ring of Resilience. De 'reis' 

naar de opera omvat een aaneenschakeling van performances, om 

zo de Rotterdammer te betrekken bij de resilience beweging met als 

climax de operadagen in 2020.

FOTO: PETER SCHMIDT
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CIRCULAIR ESF IN ROTTERDAM 

Rotterdam heeft grote circulaire ambities. Voor 2030 ambieert 

de stad dat circulair de maatstaf is en dat het fossiele 

grondstoffengebruik met 50% is verminderd. In 2050 is 

de Rotterdamse samenleving echt volledig circulair. In lijn 

met deze ambities hanteren evenementenorganisaties een 

duurzaam evenementenbeleid. Voor het Eurovisie Songfestival 

wordt ingezet op een zero waste evenement.

Concreet betekent dit voor ESF 2020:

• De verschillende plekken in de stad waar evenementen 

plaatsvinden worden vooraf grondig gereinigd. Tijdens 

het evenement wordt dit natuurlijk ook dagelijks gedaan.

• Het afval gescheiden in te zamelen (rest, papier, gft) 

op het evenemententerrein, in Rotterdam Ahoy (waar 

mogelijk) en in het centrum van de stad, middels 

afvaleilanden – de gemeente voert dit afval gescheiden af.

• Het plastic uit het Rotterdamse restafval wordt 

nagescheiden bij de nascheidingsinstallatie van AVR.  

Dit geldt ook voor het afval van het evenement.

• Bezoekers van het outdoor evenemententerrein (+ van 

de locaties van de side events) helpen met het maken 

van de goede keuzes op het gebied van afval d.m.v. 

zogenaamde 'afvalbutlers'. 

• Geen gebruik maken van single-use plastic op het outdoor 

festival terrein (geen rietjes, plastic servies, ballonnen etc.). 

• Inzetten op het gebruik van gerecycled materiaal (denk 

aan: servies, aankleding, decor).

• Inzetten op 0 voedselverspilling (en wat er over is doneren 

aan de voedselbank).

• Inzetten op het gebruik van lokaal geproduceerd voedsel 

• Op het Eurovillage worden tappunten aangesloten.

• Delegaties krijgen een duurzame en herbruikbare 

waterfles met signing van het evenement.

• Na afloop van het evenement worden van het gebruikte 

materiaal voorwerpen1 gemaakt voor de bewoners van 

de stad.

1 ttottdesign.nl/home

DUNCAN DROEG 
ZIJN STEENTJE AL 
BIJ IN TEL AVIV

HET JASJE VAN ZIJN 
OUTFIT TIJDENS DE UIT-
ZENDING IS GEMAAKT 

VAN HERGEBRUIKTE 
LINNEN LAKENS. 

FOTO: BART HOOGVELD
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rotterdam.nl/nieuws/plastic-nascheiden
https://www.ttottdesign.nl/home
http://ttottdesign.nl/home


HART VAN ZUID & RUGGEDISED 

Rotterdam Ahoy is gelegen in Rotterdam-Zuid. Het Nationaal 

Programma Rotterdam Zuid werkt hier aan een nieuw 

perspectief voor dit gebied en onderdeel daarvan is 

grootschalige gebiedsontwikkeling, genaamd 'Hart van Zuid'. 

Er wordt een kwalitatieve impuls gegeven met als doel een 

nieuw bruisend stadscentrum voor Rotterdam-Zuid.

Rotterdam hoort bij de voorlopers op het gebied van 

duurzaamheid. Hart van Zuid is aangewezen als proeftuin 

binnen het EU-duurzaamheidsproject RUGGEDISED. Hierin 

werkt Rotterdam als coördinerende stad samen met vijf andere 

Europese steden aan slimme oplossingen op het gebied van 

energie, transport en digitale technologie. Het project duurt  

tot 2021. 

Doel: de weg plaveien naar een slimmer en duurzamer 

Europa. De Europese Commissie ondersteunt de ontwikkeling 

met een miljoenensubsidie uit Horizon 2020, het grootste 

onderzoeks- en innovatieprogramma van Europa.

Er zijn 13 projecten die zich binnen het Hart van Zuid 

gebied bevinden. Meer informatie hierover is te vinden op 

ruggedised.eu. Op ahoy.nl/duurzaamheid staat meer over  

de specifieke ontwikkelingen die in en bij Ahoy plaatsvinden 

op het gebied van duurzaamheid. Zowel de Host Broadcaster 

als de EBU kunnen tijdens ESF 2020 het RUGGEDISED  

project gebruiken in hun verhaallijnen of als showcase bij  

een side-event.

1 bit.ly/rotterdam-ruggedised

FOTO: CLAIRE DROPPERT
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http://www.ruggedised.eu
http://www.ahoy.nl/duurzaamheid
http://bit.ly/rotterdam-ruggedised
https://www.youtube.com/watch?v=6IhfcxU6ezU


DRAAGKRACHT
Een particulier initiatief dat inmiddels gesteund 
wordt door bijna 70.000 individuen. Rotterdam 
ziet het Eurovisie Songfestival 2020 graag 
komen! Ook uit een poll op AD.nl blijkt dat er 
volop draagkracht is.

1 bit.ly/rotterdam-facebook | 2 bit.ly/rotterdam-AD

FOTO: PETER BEZEMER
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III. LOCATIE

CONCERT ANDRÉ HAZES: 
CHARLES BATENBURG



BESCHIKBAARHEID 
LOCATIE

VOORGESTELDE LOCATIE 

De stad stelt Rotterdam Ahoy voor met de volgende ruimtes: 

Ruimte   Capaciteit

Ahoy Arena   16.426 personen

Hal 1   10.000 m2

Hal 2   3.770 m2

Hal 3   3.100 m2

Hal 4   3.600 m2 

Hal 5   3.100 m2 

Hal 6   4.422 m2 

Conference room  500 personen

Dock 1 t/m 6  730 m2

Port 1 en 2  445 m2

P4, P5, P6

ERVARING MET GROTE INTERNATIONALE EVENEMENTEN 

Ahoy faciliteert en organiseert grootschalige (internationale) 

evenementen. De combinatie van de Ahoy Arena, Beurs- & 

Evenementenhallen en een Congres- & Vergadercentrum onder  

één dak maakt een veelzijdige programmering mogelijk. Een kleine 

greep uit Ahoy's evenementen: 

North Sea Jazz Festival – jaarlijks

• Grootste indoor jazz festival ter wereld

• Georganiseerd door Mojo Concerts

• Vanaf 2006 in Ahoy

• Jaarlijks 82.500 bezoekers

• Video | bit.ly/rotterdam-njs

MTV European Music Awards – 1997 & 2016

• 20 miljoen kijkers wereldwijd 

• 228 miljoen gedeelde video's over het evenement

• Mediawaarde €12,2 miljoen

• Video | bit.ly/rotterdam-mtv

Grand Départ Tour de France – 2010

• Ahoy locatie perscentrum (Permanence), organisatie en 

verzamelplek ploegen

• 865.000 bezoekers Tourstart

• € 33,3 miljoen bestedingen in Rotterdam

ABN AMRO World Tennis Tournament – jaarlijks

• ATP 500 toernooi

• Ahoy is zelf organisator, sinds 1974

• Grootste hospitality evenement van Nederland

• Grootste indoortoernooi in Europa

• 115.000 bezoekers gedurende 9 dagen

• Video | bit.ly/rotterdam-abn

Europort – tweejaarlijks

• Ahoy is zelf organisator van deze maritieme vakbeurs

• 27.000 bezoekers per editie en bezoekers uit 93 landen

• 260.000 netwerkmomenten 

• Video | bit.ly/rotterdam-europort

Junior Eurovisie Songfestival – 2007

• Ahoy Arena locatie voor grote tv productie

• Optreden van Lisa, Amy & Shelley. In 2017 deden zij namens 

Nederland als O’G3NE mee aan Eurovisie Songfestival in 

Oekraïne.

De Vrienden van Amstel LIVE – jaarlijks

• Sinds 1998, georganiseerd door Heineken i.s.m. Tribe Company

• Per editie > 150.000 bezoekers 

• Productioneel jaarlijks vernieuwend; shows zijn een jaar 

voorafgaand uitverkocht.

• Video | bit.ly/rotterdam-vrienden

FOTO: HENK KOSTER
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https://www.youtube.com/watch?v=OUYvVxxX0dc
https://www.youtube.com/watch?v=Sjf_ouod6bM
https://www.youtube.com/watch?v=bH7FCbfthjo
https://www.youtube.com/watch?v=Gg6IYQq1drA
https://www.youtube.com/watch?v=a4OOWjxKh3o


FOTO: SET VEXY

FOTO: CHARLES BATENBURG

FOTO: GUIDO PIJPER

FOTO: CHARLES BATENBURG
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WK Shorttrack 2017 + 2021

• Georganiseerd door TIG Sports en de KNSB

• Groot activiteitenplein on de evenementenhallen

• Mooi voorbeeld van combinatie sport en entertainment

• Video | bit.ly/rotterdam-shorttrack

League of Legends European Championship Spring 

Finals 2016 en 2019

• Eén van de grootste games ter wereld met bezoekers 

vanuit heel Europa

• Profilering van Rotterdam als eSports stad

• Naast live evenement ook als livestream uitgezonden 

• Na een succesvol 2016 keerde organisator Riot Games 

snel weer terug naar Ahoy in 2019

Premier League Darts – jaarlijks

• Sinds 2016 steevast in no time uitgekocht

• De enige speelstad waar 2 avonden plaatsvinden

• Live uitzending op RTL7

• 10.000 bezoekers per avond

EK & WK Volleybal – 2015, 2019 & 2022

• In 2015 keken 11.000 toeschouwers naar de finale EK 

Vrouwen in Ahoy: Nederland - Rusland.

• In 2019 staan zowel het Olympisch Kwalificatie Toernooi 

voor Mannen als het EK Volleybal voor Mannen op de 

Ahoy agenda. 

• In 2022 vindt het WK Volleybal Dames plaats in Ahoy.

BESCHIKBAARHEID IN DE GEVRAAGDE PERIODE  

Rotterdam Ahoy is beschikbaar in de gevraagde periode.

FOTO: CHARLES BATENBURG

FOTO: CHARLES BATENBURG

0
4

9

0
4

8

https://www.youtube.com/watch?v=g0N1B1fPXD4


CAPACITEIT
Met een maximale capaciteit van 
16.426 bezoekers biedt de Ahoy 
Arena ruim voldoende ruimte voor 
het Eurovisie Songfestival 2020

MINIMUM EN MAXIMUM PUBLIEKSCAPACITEIT 

De capaciteit van de Ahoy Arena bedraagt: 3.000 – 16.426 

bezoekers. 

De Ahoy Arena heeft de volgende maximale capaciteit in een  

'in the round' configuratie: 

Staanplaatsen vloer:  7.500 staanplaatsen

Zitplaatsen 1e ring: 3.328 zitplaatsen

Staanplaatsen 1e ring: 500 staanplaatsen

Zitplaatsen 2e ring:  5.078 zitplaatsen

TOTAAL MAX AHOY  16.426 

BEREIKBAARHEID 

Rotterdam Ahoy is uitstekend bereikbaar met zowel openbaar 

vervoer als over de weg. De locatie ligt vlakbij de snelweg, tegenover 

metro- en bushalte Zuidplein (dit busstation is het op één na grootste 

busstation van Nederland) en op korte afstand van Rotterdam 

Centraal en Rotterdam The Hague Airport. Het centrum van Rotterdam 

bevindt zich op 12 metrominuten afstand. Ahoy beschikt over een 

eigen parkeerterrein met 2.000 parkeerplaatsen en een fietsenstalling.

GROTE VERKEERSSTROMEN 

Ahoy kan grote verkeersstromen aan. Voor evenementen stemmen 

de gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, de RET (Openbaar 

vervoersbedrijf) en Ahoy maandelijks de verkeersscenario's van de 

komende maand af. Voor elk evenement wordt een zogenaamde 

'modal split' gemaakt. Men kijkt naar het aantal verwachte 

bezoekers, de verwachte vervoersmiddelen en de bezettingsgraad 

per auto. Uit de modal split volgen in- en uitstroom scenario's.  

Zo worden er bijvoorbeeld groenscenario's (verkeerslichten) ingezet 

tijdens in – en uitstroom en kunnen de route-informatiepanelen  

worden ingezet. 

 

Zo wordt verkeer al op de snelwegen via de beste route naar 

Ahoy geleid. Daarnaast schakelt Ahoy voortdurend met de 

verkeersregiekamer om waar nodig bij te sturen.

Voor grote evenementen als het Eurovisie Songfestival schrijft Ahoy 

een speciaal mobiliteitsplan en maakt bijvoorbeeld afspraken over de 

inzet van extra treinen, metro's, trams en pendelbussen vanaf externe 

locaties in Rotterdam (bijvoorbeeld De Kuip).

LOAD-IN EN LOAD-OUT LOGISTIEK 

Ahoy biedt voldoende ruimte voor een complexe load-in en load-out 

van logistiek. Ahoy beschikt over 3 expeditie-terreinen die direct aan 

de te bevoorraden locaties liggen:

• P4 – (+/- 4.000 m2) beschikt over 130 parkeerplaatsen, 

expeditieterrein van Hal 1 met een eigen toegang via Hek 2 aan 

de Ahoyweg.

• P5 – (+/- 4.500 m2) beschikt over 150 parkeerplaatsen, 

expeditieterrein Ahoy Arena, met een eigen toegang via de 

Noordzijde van Ahoy (Zuiderparkweg).

• P6 – (+/- 6.500 m2) beschikt over 110 parkeerplaatsen, 

expeditieterrein voor de Hallen 2 t/m 6 met een eigen toegang 

via hek 4 via de Ahoyweg.

Tijdens op- en afbouw kan er uiteraard ook nog uitgeweken worden 

naar de 2.000 bezoekersparkeerplaatsen op P1 t/m 3.

Ahoy beschikt totaal over 20 transportdeuren. Deze zijn op de 

volgende wijze onderverdeeld:

Ahoy Arena: twee stuks van 4,8 x 4,7 m en één van 3,58 x 2,48 m 

(deze laatste is buiten openingstijden te verhogen tot 2,7 m).

Hal 1: 8 stuks van 5,6 x 5,6 m

Hal 2: 1 stuk van 5,6 x 5,6 m

Hal 3: 1 stuks van 5,6 x 5,6 m

Hal 4: 1 stuk van 5,6 x 5,6 m

Hal 5: 2 stuks van 5,6 x 5,6 m

Hal 6: 2 stuks van 5,6 x 5,6 m

FOTO: CHARLES BATENBURG
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LOCATIE 
BEZOEKEN

FOTO: GUIDO PIJPER

Rotterdam Ahoy is in overleg beschikbaar voor werkbezoeken van 

de organisatie, diens partners, betrokken leveranciers en autoriteiten. 

Ahoy is ook beschikbaar voor het locatiebezoek van de deelnemende 

omroepen.
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BENODIGDE 
FACILITEITEN 
LOCATIE

VOLDOENDE RUIMTE VOOR DE GEVRAAGDE FACILITEITEN 

Rotterdam Ahoy heeft meer dan voldoende ruimte om de gevraagde 

faciliteiten te huisvesten. 

Hoogst mogelijke standaarden

Ahoy biedt de hoogst mogelijke standaarden qua podium, tribunes, 

staplaatsen op de vloer, backstage en andere ondersteunende 

ruimten. Dit geldt zowel tijdens op- en afbouw, repetities, generale 

repetities, twee halve finales en de finale. 

Greenroom, production compound en generatorenpark

De greenroom kan gefaciliteerd worden in de Ahoy Arena. Als 

alternatief, wanneer nog meer ruimte in de Ahoy Arena is gewenst, 

kan deze ook gefaciliteerd worden in Hal 1. 

Op P5 is voldoende ruimte om een ruime Production Compound 

in te richten waarop minimaal 8 trailers geplaatst kunnen worden 

op loopafstand van het end stage podium in de Ahoy Arena. 

Op dit terrein is tevens voldoende ruimte beschikbaar voor een 

generatorenpark met voldoende toegang voor brandstoftoevoer. 

Kantoorfaciliteiten & opslagruimte

Op het gebied van kantoorfaciliteiten biedt Ahoy 7 productiekantoren 

aan in de Ahoy Arena. Daarnaast is Hal 1 (10.000 m2) gereserveerd 

om overige kantoren door middel van tijdelijke wanden te bouwen. 

Hal 1 kent ook een eigen entree en deze hal wordt verbonden met 

de Ahoy Arena door middel van een luxe sluis, type 'Neptunus 

Evolution'. 

Commentatorhokjes kunnen worden geplaatst op de 1e ring van 

de Ahoy Arena met vrij zicht op de zaal. De Conference Room en 

aansluitende foyer kunnen gebruikt worden als ontvangstruimte voor 

de commentatoren en als technische werkruimte. Voor crewcatering 

zijn Port 1 en Port 2 gereserveerd in het hart van het gebouw.  

In de Ahoy Arena is een opslagruimte beschikbaar van 180 m2. 

Daarnaast is Hal 6 (4.422 m2) gereserveerd als extra opslagruimte. 

Delegation Bubble

Kleedkamers en cateringfaciliteiten voor de Delegation Bubble 

kunnen eveneens worden gerealiseerd in Hal 1 (10.000 m2). In 

de Ahoy Arena zijn 15 vaste kleedkamers in diverse groottes met 

douchefaciliteiten beschikbaar voor artiesten. In het kleedkamergebied 

is een ruimte (mediaroom) die geschikt is als viewing room. Een 

werkruimte voor delegatiehoofden in de nabijheid van kleedkamers 

kan eveneens gerealiseerd worden in Hal 1. Ahoy beschikt standaard 

over een was- en droogfaciliteit. Voor een grotere was /stomerij 

faciliteit kan vrijwel overal in de locatie stroom/water toe- en afvoer 

worden gerealiseerd. Ook zijn douchefaciliteiten hier mogelijk.  

De make-up- en kappersruimte kunnen tevens in een tijdelijke ruimte  

in Hal 1 worden gerealiseerd. 

Een accreditatiecentrum kan op een aantal plekken worden gebouwd, 

bijvoorbeeld in Ahoy Plaza. Indien gewenst kan de accreditatie voor 

artiesten en crew van elkaar gescheiden worden en op verschillende 

locaties in het gebouw worden gecreëerd. 
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"Rotterdam Ahoy is one of our  
favorite venues in Europe. The venue 

offers modern infrastructure for  
hosting live broadcast shows. 

The support and professionalism from venue 
management and staff is outstanding.  

They care about event organizers and their 
product to ensure a successful show."

FOTO: CHARLES BATENBURG

Lukas Peda

Senior Events Supervisor (Esports) – Riot Games



Meer dan voldoende m2

De overige evenementenhallen binnen de locatie zullen  

ook worden ingezet. Hal 2 (3.770 m2) is gereserveerd  

als persruimte. Deze hal biedt voldoende werkruimte voor  

750 journalisten (of meer indien nodig).

In Hal 5 (3.100 m2) kunnen de horecafaciliteiten voor pers en 

de Fan Lounge worden opgebouwd. In Hal 4 (3.600 m2) kan 

in een blackbox een afgesloten persconferentieruimte worden 

gerealiseerd nabij het perscentrum. 

Hal 3 (3.100 m2) staat gereserveerd voor hospitality 

doeleinden. Deze hal heeft ongekende mogelijkheden om  

hele bijzondere hospitality experiences op te bouwen. 

Deze hal is te bereiken via een aparte entree (vanuit Ahoy 

Plaza) en grenst direct aan de Ahoy Arena. 

In deze Ahoy Arena zijn diverse plaatsen beschikbaar voor 

de verkoop van merchandise aan publiek. Ahoy heeft een 

preferred partnership met Arnie Merch voor de verkoop van 

merchandise in de zaal. 

Ahoy beschikt over 2000 parkeerplaatsen. Daarnaast heeft 

Ahoy de parkeerterreinen P5 (cap. 150), P4 (cap. 130),  

P6 (cap. 110) gereserveerd voor de organisatie van ESF. 

P1/P2/P3 zijn beschikbaar voor het parkeren van publiek – 

exploitatie door Ahoy.

FOTO: KEES DE JONG

FOTO: CHARLES BATENBURG
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TECHNISCHE 
EISEN  
LOCATIE

VOLDOET DE LOCATIE AAN DE GESTELDE EISEN? 

De locatie voldoet aan alle gestelde technische eisen, met een 

gedeeltelijke uitzondering voor de UPS. Deze is aanwezig voor 

de preferente functies van het gebouw. Evenement-gerelateerde 

noodstroom wordt met externe aggregraten gerealiseerd.

IS DE LOCATIE BEREID ZICH AAN DE VERZOEKEN TE 

COMMITTEREN? 

Ja, de locatie is bereid zich hieraan te committeren.

KAN DE LOCATIE VOLDOEN AAN DE INFORMATIEVERZOEKEN? 

De Ahoy Arena, de hoofdlocatie voor de tv-productie, heeft een 

maximale hoogte van 30 m, de vrije hoogte is 22,5 m. De Ahoy 

Arena is volledig verduisterd. 

De totale riggingcapaciteit van de Ahoy Arena is 280.000 kg.  

De totale riggingcapaciteit per spant is 20.000 kg. Er zijn voldoende 

riggingpunten aanwezig. De vloerbelasting is 1.000 kg per m2. 

In overleg zijn op punten hogere vloerbelastingen mogelijk. In 

redelijkheid en overleg kunnen er bouwkundige aanpassingen in het 

gebouw worden gemaakt. 

De Ahoy Arena heeft een geïnstalleerd koelvermogen van 3000 kW. 

De luchtverversing (circulatie) is 320.000m3/h = 115.200.000 m3/s.

De permanente tribunes in de Ahoy Arena zijn standaard 

geconfigureerd in een carré-opstelling. Alle tekeningen zijn aanwezig 

en beschikbaar voor de organisatie. 

Rotterdam Ahoy beschikt over een UPS voor de preferente functies 

van het gebouw zoals ontruimingsinstallatie, noodverlichting etcetera. 

Evenement-gerelateerde noodstroom wordt met externe aggregaten 

gerealiseerd. Dat is ook gebeurd bij MTV EMA en WK Shorttrack 

bijvoorbeeld.

Totaal is in de Ahoy Arena 7 x 630kVA + 1 x 400kVA = 4.810kVA 

(4,8 mW) opgesteld vermogen aanwezig, waarvan de helft bestemd 

is voor het gebouw en de helft voor het evenement.

Ahoy is vrijwel volledig onderkelderd en heeft veel kabelfeeds voor 

grote evenementen. Graag adviseert Ahoy over de meest efficiënte 

kabellopen. Frequentiebeschikbaarheid in de locatie is geen probleem. 

Ahoy beschikt over een duurzaamheidsbeleid; dit is te vinden op 

www.ahoy.nl/duurzaamheid  

(Engelstalig: www.ahoy.nl/sustainability).

FOTO: CHARLES BATENBURG
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VEILIGHEIDSEISEN 
LOCATIE
Rotterdam Ahoy en de stad Rotterdam hebben een 
rijke ervaring opgebouwd met het organiseren van 
grootstedelijke bijeenkomsten en evenementen.  
Daarbij spelen elementen zoals afstemming op het 
gebied van verkeer en vervoer, vergunningen, openbare 
orde en veiligheid en (infrastructurele) voorzieningen 
een voorname rol. 

In het traject naar het Eurovisie Songfestival 2020 is het partnership 

tussen Rotterdam Ahoy en de gemeente Rotterdam cruciaal. Ahoy 

is verzekerd van de medewerking van de gemeente en omgekeerd. 

Beiden dragen bij aan de realisatie van een succesvol evenement. 

Ervaring

De locatie heeft alle expertise in huis voor de beveiliging van 

grootschalige evenementen. Ahoy heeft vele jaren ervaring met de 

verregaande veiligheidseisen van grote, internationale producties. 

Ahoy en haar security partners voldoen aan al die eisen. Tevens heeft 

Ahoy goede contacten met de veiligheidsdiensten in Nederland en 

kan er indien nodig snel geschakeld worden.
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"We have worked with Ahoy for 
a few years now and are always 
made to feel very welcome – it's a 

great venue with a great team and is 
one of the highlights of our tour! 

The specification of the Arena is first class 
and well designed and the staff are highly 

professional and very flexible and  
accommodating. We had no hesitation in 

doubling our stay to two nights and it's been 
a fantastic relationship so far that I'm sure  

will continue long in to the future!"

Matthew Porter 

Chief Executive - Professional Darts Corporation (PDC)

FOTO: LAURENCE LUSTIG (PDC)



Safety & Security

In het Ahoy Veiligheidsplan committeert de directie zich  

aan het nemen van alle maatregelen en het treffen van alle 

voorzieningen die nodig zijn om te voorkomen dat bedrijf-

sprocessen, materialen en apparatuur door onbevoegden 

kunnen worden beïnvloed. De veiligheid (safety en security) 

van het personeel, de klant en haar bezoekers staat daarbij 

centraal. 

Verzekerd en betrokken

Rotterdam Ahoy is voldoende verzekerd voor het voorgenomen 

gebruik en beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering 

voor bedrijven en een uitgebreide gevarenverzekering. Beide 

polissen kunnen desgewenst bij Ahoy worden opgevraagd. 

Ahoy is en blijft verantwoordelijk voor de inzet van personeel 

om de wettelijke veiligheidseisen te handhaven. Een 

afgevaardigde van Ahoy zal zitting nemen in diverse diensten- 

en veiligheidsoverleggen.

Hekwerk

De locatie is deels omsloten met hekwerk en kan met aanvullend 

hekwerk volledig worden omsloten om een beveiligde zone te 

creëren. In deze perimeter kan een beveiligd gebied op het 

niveau van airport security worden gecreëerd. Dit wordt al 

jaren gedaan, onder andere voor het North Sea Jazz Festival.

Ingangen

Ahoy kent diverse ingangen om verschillende groepen 

(bezoekers, pers, organisatie en artiesten) gescheiden van 

elkaar het gebouw te laten betreden en in aparte ruimtes 

onder te brengen. 

EHBO en ambulances

Ahoy beschikt over twee permanente EHBO-ruimtes en kan 

deze op verzoek 24 uur bemensen. 

Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is het IKAZIA ziekenhuis aan 

de overzijde van de straat. Met de eerstehulpdiensten zijn 

diverse aanrijroutes afgesproken. Ahoy is volledig ingericht 

om ambulances te faciliteren.

Veilig werken

Rotterdam Ahoy verklaart dat zij de grootste zorg besteedt 

aan het veilig werken binnen en rondom de venue. Alle 

medewerkers en contractors werken conform het Handboek 

Veilig Werken dat aan alle wettelijke eisen met betrekking 

tot Arbo & Veiligheid voldoet. Alle medewerkers van Ahoy 

en haar contractors beschikken over de verplichte en geldige 

diploma's en certificaten om de werkzaamheden conform 

de geldige veiligheidseisen uit te voeren. Ahoy werkt alleen 

samen met professionele, erkende contractors. Zowel het 

gebouw als de daarin aanwezige faciliteiten worden 

periodiek op veiligheid gekeurd.

FOTO: CHARLES BATENBURG

FOTO: CHARLES BATENBURG
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"We have held two incredibly  
successful UFC events at Rotterdam 
Ahoy in 2016 and 2017. The arena 
itself was adaptable to our needs, 
and paired with the surrounding 
rooms in the convention centre, 

we were provided with ample space 
for all our operational, production, 

media and VIP requirements. 
The staff have always gone above and  

beyond to provide assistance to each UFC 
department, and we continue to have a  

great relationship with the team. We would 
be thrilled to host another event at  

Rotterdam Ahoy in the future."

Peter Dropick

EVP, Event Development and Operations - UFC

FOTO: CHARLES BATENBURG



OVERIGE 
EISEN

Bewijs om evenement te kunnen faciliteren

De gemeente Rotterdam is eigenaar van het Ahoy-complex. 

Vanuit deze rol en de daarbij behorende overeenkomsten en 

rechtsverhoudingen met de exploitant, heeft de gemeente voldoende 

mogelijkheden om de verklaring van een doorlopende exploitatie  

bij faillissement gestand te doen. 

Beschikking over benodigde vergunningen

Ahoy en haar cateringbedrijf beschikken over alle noodzakelijke 

vergunningen inzake de Drank en Horeca Wet, inclusief voor het 

serveren van zwak en sterk alcoholische dranken. 

Venue dressing

Ahoy gaat ermee akkoord dat in en om de gehele accommodatie 

venue dressing wordt aangebracht zo lang het logo van Ahoy op de 

gevel gerespecteerd wordt. 

Bereikbaarheid en crowdflow

Rotterdam Ahoy is uitermate geschikt voor grootschalige evenementen 

zoals een North Sea Jazz Festival waarbij bezoekersstromen goed 

geregeld zijn. Ahoy beschikt over meerdere ingangen, heeft ruime 

foyers en zalen waar bezoekers kunnen bewegen. Er is voldoende 

ruimte voor touring cars en het metrostation ligt op loopafstand.

Personele middelen

Ahoy is ingericht op het faciliteren van grootschalige evenementen. 

Ahoy geeft de garantie dat de samenwerkingspartners ook voldoende 

personeel, middelen en materialen in huis hebben om tijdens dit 

evenement een topprestatie te leveren. Voor de schoonmaak wordt 

samengewerkt met Hago, een grote speler in de branche. Wat betreft 

hostesses / stewards kan Ahoy met de personeelswervingspartners 

voldoende adequaat personeel werven en trainen om bezoekers 

gastvrij te ontvangen en te helpen.

FOTO: CHARLES BATENBURG
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IV. STAD

FOTO: ROTTERDAM PRIDE – JORDY BRADA



VEILIGHEIDS-
MAATREGELEN

FOTO: ROTTERDAM UNLIMITED – JONI ISRAELI

IS DE STAD IN STAAT OM GENOEMDE VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

TE FACILITEREN? 

Ja. In Rotterdam vinden jaarlijks ongeveer 1.500 kleinschalige 

en 65 grootschalige evenementen plaats, van de huldiging van 

Feyenoord, Rotterdam Unlimited en de Avondvierdaagse tot N.N. 

Marathon Rotterdam. Die grote diversiteit aan evenementen maakt 

Rotterdam tot een levendige stad met veel ervaring op het gebied van 

veiligheidsmaatregelen. De gemeente Rotterdam heeft een intensieve 

en constructieve samenwerking met de NCTV (nationaal coördinator 

terrorisme en veiligheid), de AIVD (algemene inlichtingen- en 

veiligheidsdienst) en de Nationale Politie. 

ZAL DE STAD HIERBIJ GEBRUIK MAKEN VAN PARTICULIERE 

BEVEILIGERS? 

De evenemententerreinen en de particuliere ruimtes (o.a. hotels) 

zullen beveiligd worden door particuliere beveiligers. De overheid 

zet in op de beveiliging in de buitenruimte. De gemeente Rotterdam 

streeft naar een optimale publiek-private samenwerking (gemeente-

politie-particuliere beveiliging) zodat snel en adequaat geschakeld en 

opgeschaald kan worden.

WELKE ROL WORDT VOORZIEN VOOR VEILIGHEIDSDIENSTEN EN 

POLITIE? 

Zowel de veiligheidsregio, politie en de gemeente Rotterdam 

(Stadsbeheer, Toezicht & Handhaving en Directie Veiligheid) hebben 

zich gecommitteerd aan het Songfestival en pakken gezamenlijk hun 

verantwoordelijkheid in de advisering, aansturing en uitvoering van 

de veiligheidsmaatregelen.
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LOGISTIEK & 
TRANSPORT
24 minuten vanaf de internationale 
luchthaven en snelle verbindingen over weg, 
spoor en water in de stad. 

Rotterdam heeft uitstekende (inter)nationale verbindingen per 

trein, bus, auto, boot of vliegtuig. Er zijn twee vliegvelden in de 

nabijheid: Amsterdam Airport Schiphol en Rotterdam The Hague 

Airport. Bovendien is de stad eenvoudig en snel te bereiken dankzij 

hogesnelheidstreinen zoals de Thalys en Intercity Direct.

Binnen Rotterdam kun je goed reizen met het openbaar vervoer, 

per fiets, auto en te voet. In de stad met de grootste haven van 

Europa hoort vervoer over water uiteraard ook tot de opties. Via 

het vervoersnetwerk van de RET (bus, tram, metro én boot) kun je 

werkelijk overal komen en reis je bovendien duurzaam. 

LIGT DE STAD OP MAXIMAAL 1,5 UUR REISTIJD VAN EEN 

INTERNATIONALE LUCHTHAVEN? 

Ja, Rotterdam is slechts 24 minuten reizen vanaf de internationale 

luchthaven Schiphol. De Intercity Direct naar Rotterdam Centraal 

vertrekt vier keer per uur vanaf de luchthaven. 

Schiphol <> Rotterdam Centraal: 30 min (60 km) auto, 24 min OV

Schiphol <> Ahoy: 45 min (80km) auto, 50 min OV

Rotterdam the Hague Airport (RTHA) is met ruim 40 bestemmingen 

snel en comfortabel bereikbaar, waarmee het een ideale hub is voor 

Europese reizigers. Reistijden tussen de luchthaven en de stad zijn 

uitstekend: 10 minuten per taxi en 17 minuten per openbaar vervoer 

naar Rotterdam Centraal. 

RTHA <> Rotterdam Centraal: 10 min. (7 km) auto, 17 min. OV

RTHA <> Ahoy: 22 min. (27 km) auto, 33 min. OV

Internationale treinen (Rotterdam Centraal)

• Antwerpen (26 minuten)

• Brussel (1 uur en 11 minuten)

• Parijs (2 uur en 36 minuten)

• Londen (3 uur en 1 minuut)
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IS DE STAD IN STAAT OM AAN DE LOGISTIEKE BEHOEFTEN 

TE VOLDOEN? 

45 touring cars voor delegaties

Rotterdam kan met haar partners voldoen aan deze behoefte. 

Naargelang de groepsgrootte kan het juiste type bus of 

touringcar ingezet worden. Rotterdam Partners heeft  

meerdere partners in hun netwerk en die staan klaar om  

een vervoersplan op maat te maken.

Touring cars voor regelmatige shuttledienst

Ook voor de regelmatige shuttledienst kunnen de 

vervoerspartners een plan op maat maken met een zo 

duurzaam en efficiënt mogelijk aanbod van vervoersmiddelen. 

De relevante locaties zijn allen gelegen in het stadscentrum 

nabij metrostations, waardoor openbaar vervoer in sommige 

gevallen de beste oplossing biedt.

Auto met chauffeur

Het college van burgemeester en wethouders wordt door 

professionele chauffeurs die de stad door en door kennen in 

volledig uitgeruste auto's rondgereden. Dat maakt de auto 

tot een verlengstuk van het kantoor van de EBU Executive 

Supervisor. 

Er zijn meerdere partijen die zulke diensten kunnen leveren. 

Zij beschikken over hoogwaardige zero-emission auto's wat 

bijdraagt aan het duurzame karakter van de organisatie.  

Een van hen is bovendien een sociale onderneming waar  

ex-bijstandsmoeders worden opgeleid tot VIP-chauffeur.

Vrij gebruik van OV

Er is geld gereserveerd voor het gebruik van openbaar 

vervoer door geaccrediteerden. Dit is gedaan op basis van de 

aantallen in Stockholm. Dit is een onderwerp van gesprek bij 

het sluiten van de overeenkomst waarbij de gemeente graag 

wil kijken naar de daadwerkelijke vraag.

Beschikbaarheid van taxi's

De stad heeft diverse grote en kleinere taxibedrijven ter 

aanvulling op het uitstekende OV-netwerk. Zij staan door de 

hele stad klaar om delegatiehoofden te vervoeren. Daarnaast 

kan voor hen speciaal zakelijk vervoer gefaciliteerd worden, 

zodat zij snel en comfortabel vervoer ter beschikking hebben 

en de kosten achteraf op één rekening krijgen aangeboden.

Lopend, fietsend of electrisch

Rotterdam is in 2019 niet zomaar verkozen tot wereld-

wandelstad1. De stad maakt ruim baan voor wandelen en 

fietsen en heeft bovendien een compact stadscentrum. Locaties 

zijn grotendeels op loopafstand van elkaar en voor langere 

afstanden staan deelfietsen en electrische deelscooters klaar.

1 bit.ly/rotterdam-wandelstad

FOTO: IRIS VAN DEN BROEK
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"OOK RET ROTTERDAM 
IS VOORSTANDER 

VAN SONGFESTIVAL 
IN ROTTERDAM AHOY 

EN ZAL DAN ALLES  
OP ALLES ZETTEN  

VOOR UITSTEKENDE  
BEREIKBAARHEID  

PER METRO.  
#AARDIGONDERWEG"

Maurice Unck, Algemeen Directeur RET

Twitter, 19 mei 2019

FOTO: CLAIRE DROPPERT



ACCOMMODATIE
Rotterdam heeft een breed en gevarieerd aanbod aan 
hotels met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. 
Er zijn bijna 8.000 hotelkamers in drie-, vier- en 
vijfsterrenhotels en hostels. Daarnaast zijn er ruim 
1.400 privéaccommodaties via platformen zoals Airbnb. 

ROTTERDAM MARRIOTT HOTEL

IS DE STAD / REGIO IN STAAT OM GENOEMDE 

ACCOMMODATIEBEHOEFTE TE FACILITEREN? 

Ja. Rotterdam Partners heeft kamers vastgelegd d.m.v. een block 

booking voor twee periodes.

Als Rotterdam gaststad wordt van het Eurovisie Songfestival draagt 

Rotterdam Partners de block booking over aan de organisatie of een 

gespecialiseerd bureau. 

KAN DE STAD/REGIO EEN GESPECIALISEERD BUREAU 

AANDRAGEN? 

Rotterdam Partners beschikt over een uitgebreid partnernetwerk met 

160 partijen actief in de zakelijke en/of toeristische bezoekersmarkt. 

Binnen dit netwerk zitten hotelspecialisten die dit onderdeel kunnen 

verzorgen.

HEEFT DE STAD, BUITEN DE HIERBOVEN GENOEMDE 

ACCOMMODATIEBEHOEFTE, MEER CAPACITEIT BESCHIKBAAR TBV 

KAARTHOUDERS? 

Het aangeboden room block van ruim 3.000 kamers beslaat een 

deel van de volledige Rotterdamse hotelcapaciteit. Bovendien zijn 

er, dankzij de centrale ligging en goede verbindingen, ook nog vele 

duizenden kamers in onder andere Den Haag, Schiphol, Utrecht en 

de regio Rotterdam beschikbaar (op maximaal één uur vanaf het 

centrum & Rotterdam Ahoy). De totale capaciteit binnen één uur ligt 

hiermee ruim boven de 20.000 kamers.
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SIDE 
EVENTS
De stad kan alle gevraagde side events 
faciliteren en de plannen hiervoor zijn 
uiteengezet op de volgende pagina's. 

HOST CITY INSIGNIA & SEMI-FINAL ALLOCATION DRAW 

Het stadhuis van Rotterdam is een perfecte locatie om de City Insignia 

Exchange, Semi-Final Allocation Draw en het Diner t.b.v. de Heads 

of Delegation te hosten. Het Stadhuis aan de Rotterdamse Coolsingel 

werd gebouwd tussen 1914 en 1920 in de stijl van 'Beaux-Arts'. Dit 

imposante gebouw heeft, samen met het naastgelegen postkantoor, 

het bombardement van 14 mei 1940 overleefd en heeft een 

bijzondere plek in het hart van veel Rotterdammers.

Medewerkers van het Stadhuis hebben ruime ervaring met het 

organiseren van ontvangsten op het hoogste niveau. Er zijn voldoende 

faciliteiten om bovenstaande momenten tot een onvergetelijk succes 

te maken. Gastvrijheid en protocol staan hoog in het vaandel en 

dagelijks worden bezoekers, van hoogwaardigheidsbekleders 

tot deelnemers aan een rondleiding, gastvrij en professioneel 

verwelkomd. Er worden regelmatig ontvangsten gehost die 

vergelijkbaar zijn met de Insignia Exchange en de Semi-Final 

Allocation Draw zoals NN Marathon Rotterdam, Tour de France 

Grand Départ, Euro2000, Loting ABN AMRO Tournament, het 

lijsttrekkersdebat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen (2014, 2018) 

en het Europadebat (allen live uitgezonden, voorbeeld1).

Het Stadhuis heeft verschillende representatieve ruimtes waarvan de 

grootste en meest bekende de Burgerzaal is. De Burgerzaal wordt 

voor veel officiële bijeenkomsten gebruikt en heeft een capaciteit 

van 180 personen voor een sit-down diner tot 350 personen voor 

een staande receptie. De afmetingen van de zaal zijn: lengte 32 m., 

breedte 12.50 m. en hoogte 14.50 m.

1 bit.ly/rotterdam-stadhuis
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"We krijgen in 2020 een  
uniek platform, laten we die  
kans benutten door de volle  

breedte te laten zien wat  
Nederland vermag. 

En dan graag in wereldstad  
Rotterdam, dat zichzelf in rap tempo  

ontwikkelt en vernieuwt."

Jan Knikker, partner bij architectenbureau 

MVRDV Volkskrant Opinieblog, 14 juni 2019

FOTO: OSSIP VAN DUIVENBODE



HEADS OF DELEGATION MEETING 

De stad heeft een breed aanbod aan hotels met geschikte 

vergaderfaciliteiten voor de Heads of Delegation meeting. 

Deze bevinden zich in het stadscentrum en op korte afstand 

van Rotterdam Ahoy voor het locatiebezoek. Er zijn reeds een 

vergaderzaal (375 m2) en 150 hotelkamers gereserveerd.

De stad draagt zorg voor vervoer van luchthaven naar 

hotel en vice versa, bij voorkeur via de duurzame en snelle 

treinverbinding. In overleg kan gekeken worden naar inzet van 

taxi's en/of een luxe touringcar. 

REFERENCE GROUP MEETINGS 

De stad draagt zorg voor vervoer van luchthaven naar hotel 

en v/v, bij voorkeur via de duurzame en snelle treinverbinding. 

In overleg kan gekeken worden naar inzet van taxi's en/of 

een luxe touringcar.

Afhankelijk van de behoefte kan worden voorzien in een 

meeting room. 

FOTO: PETER SCHMIDT

FOTO: PETER SCHMIDT
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"MIJN 
VOORKEUR 
GAAT UIT 
NAAR DE 

PLEK WAAR 
IK VLAKBIJ 
VANDAAN 
KOM EN 
DAT IS 

ROTTERDAM."
Duncan Laurence, winnaar Eurovisie 

Songfestival 2019, L1, 10 juni 2019

FOTO: PETER SCHMIDT



"RTV Rijnmond heeft nu al een  
mooie samenwerking met de NPO. 
Ik kijk er naar uit om de handen  

in een te slaan en ook in Rotterdam 
tijdens ESF samen op te trekken. 

Denk aan netwerk en faciliteiten te delen.  
De gemeente Rotterdam heeft al laten weten 

ons daarin ook maximaal te gaan 
helpen. Denk aan een radiostudio in  

het hart van de stad, naast het  
Eurovision Village. Een fraai festival verdient 

ook de beste verslaggeving!"

Ib Haarsma

hoofdredacteur RTV Rijnmond

FOTO: PETER SCHMIDT



CITY 
BRANDING
Rotterdam: canvas voor creatieve citydressing

FOTO: VOLLAERSZWART

IS DE STAD/REGIO IN STAAT OM DE GEVRAAGDE CITY 

BRANDING TE FACILITEREN? 

Rotterdam is voornemens om stevig in te zetten op citybranding en 

citydressing en kan de gevraagde branding faciliteren. 

AAN HOEVEEL EXPOSURE KAN DE STAD/REGIO ZICH 

COMMITTEREN? 

Zie de lopende tekst voor de voorgestelde inzet aan middelen. 

Rotterdam: canvas voor citydressing

Rotterdam heeft een rijke, creatieve traditie aan citybranding en 

citydressing, lang voordat deze begrippen bestonden. In samenwerking 

met Rotterdamse reclamemakers, kunstenaars en vakmensen zijn 

spraakmakende evenementen in de etalage gezet, van de Nationale 

Energie Manifestatie in 19551 (o.a. Karel Appel maakte een 

muurschildering) tot de overzichtstentoonstelling van Jean Paul 

Gaultier in de Kunsthal, waarvoor de Euromast, Erasmusbrug en 

andere iconen in blauwe en witte strepen werden gehuld. Op (led-)

gevels van spraakmakende gebouwen waren een topvoetballer, 

wielrenners en autonome kunstuitingen van evenementen te zien.  

Ter gelegenheid van Valentijnsdag werd de voetgangerstunnel van  

de Maastunnel (rijksmonument) volgeplakt met roze harten. Vanwege 

het grote succes werd de Tunnel of Love2 een paar dagen verlengd.

Niets is onmogelijk

Het zal niemand ontgaan dat het Eurovisie Songfestival in Rotterdam 

is, en de artiesten, bezoekers en organisatie zullen weten dat ze 

in Rotterdam zijn. De stad laat zien waar het voor staat en geeft 

creatievelingen in de stad een open doek om hetzelfde te doen.  

Op die manier wordt het merk Eurovisie Songfestival en het karakter 

van Rotterdam maximaal versterkt. In de creatieve ruimte tussen 

belangen van stakeholders en reclameregelgeving is alles mogelijk. 

Van het budget komt 50 % ten goede van de gevraagde 

basismiddelen out of home; van schermen en posters op luchthavens 

tot vlaggen en abriposters in stad en regio. De andere 50% investeert 

Rotterdam in artistieke en verrassende citydressing, 

Vanuit de organisatie is de wens dat zichtbare uitingen altijd het 

Eurovisie Songfestival-logo, event branding en logo's van sponsoren, 

EBU, de Host Broadcaster en de gaststad/regio bevatten; voor dat 

laatste is Rotterdam. Make it Happen. gedachtegoed en pay-off  

het vertrekpunt.

Het is belangrijk om dit in goede samenspraak te doen, met oog op 

ons gezamenlijke doel, en rekening houdend met de Rotterdamse 

reclamewetgeving.

1 bit.ly/rotterdam-manifestatie | 2 bit.ly/rotterdam-love
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_Energie_Manifestatie_1955
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_Energie_Manifestatie_1955
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MOGELIJKE ROTTERDAM SPECIAL FEATURES 

• Verlichting van iconen zoals de Erasmusbrug1, 

de Hef en de Hofplein fontein

• Het KPN led-scherm2 (70% van content onder redactie van 

Rotterdam Make it Happen)

• Autonome film op grootse led-scherm3 ter wereld in 

Rotterdam Centraal Station

• Euromast verlichting & dressing4

• De Vlaggenparade5 

• Item op plein voor Rotterdam CS en Schouwburgplein6 

• Spectaculars op het Schouwburgplein7; (4)

• Rotterdam Make it Happen sitecases & Instagram acties

1 bit.ly/rotterdam-erasmusbrug
2 bit.ly/rotterdam-kpn
3 bit.ly/rotterdam-LED
4 bit.ly/rotterdam-euromast
5 vlaggenparade.nl
6 bit.ly/rotterdam-item
7 bit.ly/rotterdam-spectaculars

FOTO HESTER BLANKESTIJN 

FOTO: VOLLAERSZWART
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https://www.rotterdam.nl/loket/erasmusbrug-in-kleur/
https://storgram.com/post/BvR_zxohQcQ
https://www.metronieuws.nl/binnenland/2013/08/fotos-grootste-led-scherm-van-europa-op-rotterdam-centraal
https://www.rijnmond.nl/nieuws/98881/Euromast-voorzien-van-jasje-Gaultier
http://vlaggenparade.nl/
https://www.ad.nl/rotterdam/na-de-iffr-tijger-en-knalgele-tennisbal-nu-drie-blokken-voor-centraal-station~a97109d7/
https://www.ad.nl/binnenland/foto-s-onthullen-ander-gezicht-van-rotterdam~a0f063b1/
http://bit.ly/rotterdam-erasmusbrug
http://bit.ly/rotterdam-kpn
http://bit.ly/rotterdam-LED
http://bit.ly/rotterdam-euromast
http://vlaggenparade.nl
http://bit.ly/rotterdam-item
http://bit.ly/rotterdam-spectaculars


CITY DRESSING (WISSELEND VAN DUUR) 

Rotterdam wil de creativiteit van de stad inzetten als 

storytelling tool waarmee het innovatieve karakter van de stad 

en de organisatie van het songfestival naar voren komen. 

In samenwerking met in Rotterdam gevestigde creatieven en 

makers (of fans) die aansluiten bij de uitvraag. Waardoor de 

mensen die houden van Rotterdam intrinsiek betrokken raken 

bij het evenement en zij ook legacy terugkrijgen. 

Samen met de organisatie geeft de stad graag het bestek  

met uitgangspunten vorm die de basis zullen zijn voor  

een Citydressing-open-call aan de stad. Hierdoor krijgen 

Rotterdamse kunstenaars de kans om invulling te geven  

aan hun liefde voor Rotterdam en de activatie rondom het 

Songfestival. Denk bijvoorbeeld aan onderstaande 

voorbeelden van mogelijke uitwerkingen:

• Aftelklok: Op Rotterdam CS, door kunstenaar Maarten 

Baas1 of op het KPN Led-scherm2. 

• Openingsceremonie: De beroemde Erasmusbrug 

of bekendste straat de Coolsingel met een gerecyclede 

gouden loper.

• Platte daken3: De vele Rotterdamse platte daken 

rondom venues die op spectaculaire wijze bezoekers 

welkom heten4 

• Trams: Waar trams via augmented reality5 de 

kandidaten aan het publiek voorstellen.

• Video op De Rotterdam (voorbeeld6)

• Brandactivatie i.s.m. Museum Boijmans Van Beuningen 

locatie Depot7.

1 bit.ly/rotterdam-baas | 2 bit.ly/rotterdam-kpn
3 rotterdamsedakendagen.nl | 4 vimeo.com/173081464
5 bit.ly/rotterdam-tram | 6 bit.ly/rotterdam-video
7 boijmans.nl/depot

FOTO: VOLLAERSZWART

ARTIST IMPRESSION DEPOT BOIJMANS VAN BEUNINGEN CMVRDV
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http://maartenbaas.com/real-time/schiphol-clock/
http://maartenbaas.com/real-time/schiphol-clock/
http://
https://rotterdamsedakendagen.nl/
https://vimeo.com/173081464
https://vimeo.com/173081464
https://www.emerce.nl/nieuws/kunsthal-verrast-ar-rotterdamse-trams
https://www.youtube.com/watch?v=6xf8OcL9IsI
https://www.boijmans.nl/depot/
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CULTUREEL 
PROGRAMMA
Rotterdam is geen openluchtmuseum 
met een rond verhaal, maar een stad 
die voortdurend vernieuwt. In de kern 
blijven de waarden gelijk, zoals de 
handen-uit-de-mouwen mentaliteit, 
het internationale karakter en de 
nieuwsgierigheid naar die stip voorbij 
de horizon. Om die kern is ruimte waar 
je je dromen in daden om kunt zetten. 
Waar bewoners en ondernemers 
zelf de stad vormgeven. Dat maakt 
Rotterdam tot een must-see city.
De stad is ook de perfecte uitvalbasis 
naar steden, natuur, strand en 
attracties in de rest van het land. Je 
bent er zo: van het Maasvlaktestrand 
en de duinen van Hoek van Holland tot 
de Koninklijke regeringsstad Den Haag 
en de molens van Kinderdijk.

FOTO: STIJN HANEGRAAF

IS DE STAD/REGIO IN STAAT OM HET CULTUREEL PROGRAMMA 

TE FACILITEREN? 

Rotterdam is volledig in staat om door middel van een divers cultureel 

programma het verhaal van de stad en de bekende en minder 

bekende parels van Nederland te laten zien.

WELKE ONDERDELEN ZOU U VOORNEMENS ZIJN OP TE NEMEN 

IN EEN DERGELIJK CULTUREEL PROGRAMMA? 

De volgende thema's zijn een eerste opzet voor een mogelijk 

programma en bedoeld ter inspiratie. Om die reden is de nadruk op 

de onontdekte parels gelegd. In een later stadium worden partners en 

collega's binnen Rotterdam en de diverse steden en regio's betrokken 

om dit programma vorm te geven. Hierbij horen in ieder geval de 

bekende hoogtepunten van stad en land. 
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ARCHITECTUUR & URBAN PLANNING 

Rotterdam breaths Architecture: 4 icons + history

Alle bekende gebouwen in 1 compacte rondleiding, met een 

gids langs en ín toparchitectuur op Zuid en op Noord. 

• De Markthal

• Rotterdam Centraal

• De Rotterdam

• Timmerhuis

• Kubuswoningen

Coolsingel: secrets of an urban boulevard

De Coolsingel wordt vernieuwd en het ontwerp is van het 

wereldbekende Rotterdamse bureau WEST 8. Ontdek de 

geschiedenis van deze iconische straat en bezoek ondertussen 

architectonische hoogtepunten. 

INNOVATIE & RESILIENCE 

Recycled Park & Rotterdamsche Confituur: 

wereldveranderende innovatie

Ontdek hoe plastic uit de Maas de basis vormt voor 

drijvende platforms & bezoek een sociale onderneming die 

ambachtelijke producten in de markt zet met behulp van een 

kwetsbare groep uit de Rotterdamse samenleving.

Design tassen en stoute barista´s

Ga langs bij tassenontwerpster Susan Bijl die met haar 'new 

shopping bag' niet meer uit het Rotterdamse straatbeeld 

weg te denken is. Bezoek daarna Heilige Boontjes: een 

reïntegratie-project van een voormalig politieman, een sociaal 

medewerker en een koffie-expert gevestigd in het voormalige 

politie-hoofdkantoor.

WERELDHAVEN 

Haventour

Energietransitie, grondstoffentransitie en digitalisering 

veranderen de wereld om ons heen en zijn van grote invloed 

op het Rotterdamse haven- en industriecomplex. Ontdek onder 

begeleiding van het Havenbedrijf Rotterdam wat er allemaal 

gebeurt om van Europa's grootste haven de slimste en de  

beste te maken. 

Rotterdam Makers District: M4H & RDM

Volg op de kaart de lijn vanaf de eerste Oude Haven richting 

het Westen naar het state-of-the Art Tweede Maasvlakte 

voor de geschiedenis van de plaats, vorm en omvang 

van Rotterdamse havens. De Merwe Vierhavens liggen 

halverwege, tegenover het gebied Waalhaven/Heijplaat/

RDM. Beide havengebieden verkeren nu in verschillende fasen 

van transformatie naar nieuwe functies. 

RDM is het Innovation District en M4H is het nieuwe Makers 

District. Een bezoek aan M4H laat de potentie van dit rauwe 

en bijzonder opwindende gebied zien, inclusief bezoeken 

aan pioneer-makers zoals Daan Roosegaarde, Joep van 

Lieshout, Buurman en GROUPA. RDM (naar Rotterdamsche 

Droogdok Maatschappij) laat de geslaagde transformatie zien 

naar Innovation hub, inclusief bezoeken aan de gevestigde 

hogeschool, high-tech & environmental organisaties als 

Ampelmann, Waste Shark, Makerspace en H2Energylab.

FOTO: OSSIP VAN DUIVENBODE

FOTO: PETER SCHMIDT
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FOTO: MAARTEN LAUPMAN

FOTO: AEROVIEW | HAVENBEDRIJF ROTTERDAM
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DE BUURT IN 

Wilhelminapier & Katendrecht

Ontdek de Wilhelminapier, voormalige thuisbasis van de 

Holland Amerika Lijn en nu een van de architectonische 

visitekaartjes van Nederland.

Katendrecht, een schiereiland met een roemruchte historie. 

Vroeger Chinatown, zeemanskwartier en hoerenbuurt, nu een 

bruisend deel van de stad met rauwe randjes.

Multi-Culti Coolhaveneiland

Ga mee met een topgids, historicus, opgegroeid en 

woonachtig op het dynamische Coolhaveneiland, en leer over 

deze volksbuurt in ontwikkeling, over multiculturele diversiteit 

én hippe/artistieke ontwikkelingen. 

KUNST, CULTUUR & DESIGN 

Het Museumpark in Rotterdam liegt er niet om met 'bewoners' 

als het Museum Boijmans Van Beuningen, het nieuwe 

glimmende Depot, Kunsthal, Het Nieuwe Instituut, Museum 

Chabot, Sonneveld Huis en het Natuurmusem. 

@theArtist - ontmoet kunstenaars IN hun atelier

Persoonlijke ontmoetingen met creatieve geesten op bijzondere 

plekken in de stad: vaak getransformeerde klassieke 

schoolgebouwen met hoge plafonds en ramen, midden in 

woonwijken. Zo worden boeiende en synergetische plekken in 

de stad gemaakt.

Rotterdam Street Art Route 

Een route van zeven kilometer door het centrum van Rotterdam 

langs 28 muurschilderingen die je kunt lopen met behulp van 

een app1.

GO DUTCH! 

UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk &  

De Van Nelle Fabriek

Wereldberoemd zijn ze de negentien molens van het Unesco 

Werelderfgoed Kinderdijk. De voormalige Van Nelle Fabriek 

geldt als het voornaamste industriële monument in Nederland 

en werd als zodanig in juni 2014 tot UNESCO werelderfgoed 

verklaard. De fabriek, ontworpen door Brinkman & Van der 

Vlugt, is een schoolvoorbeeld van het Nieuwe Bouwen en 

gebouwd tussen 1927 en 1930.

Keukenhof, de tuin van Europa

De wereldberoemde Keukenhof is slechts enkele maanden 

per jaar geopend en de periode van het Songfestival valt hier 

mogelijk deels in.

Deltawerken - ultiem voorbeeld van Nederlands 

ingenieurschap

Na de Watersnoodramp in 1953 werd het waterkeringsplan 

ontworpen: een technisch én architectonisch hoogstandje dat 

de hele provincie Zeeland en een groot deel van Nederland 

beschermd bij stormvloed. 

Amsterdam

Een dagje naar de historische binnenstad van Amsterdam, 

daar hoort een rondvaart bij en een bezoek aan het Anne 

Frank huis.

FOTO: OSSIP VAN DUIVENBODE

1 rotterdam.info/locaties/rotterdam-street-art-route
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"DIT IS EEN SCHITTEREND  
INTERNATIONAAL EVENEMENT DAT HEEL 

GOED PAST BIJ ROTTERDAM. OOK DE  
DIRECTE OMGEVING VAN ROTTERDAM 
HEEFT VEEL TE BIEDEN, WAARONDER DE 

OUDSTE STAD VAN HOLLAND, DORDRECHT. 
DAAROM SPREKEN WE GRAAG ONZE 

STEUN UIT", BESLUIT DE BURGEMEESTER 
VAN DORDRECHT.

Wouter Kolff, burgemeester Dordrecht 

Algemeen Dagblad 03-07-2019

FOTO: IRIS VAN DEN BROEK



SPORT 

Sportbedrijf Rotterdam

Sportbedrijf Rotterdam is de grootste 

exploitant van sportlocaties in Nederland. 

Van gymzalen en sporthallen tot atletiekbanen, 

hockeyvelden en zwembaden. Het Sportbedrijf 

streeft ernaar alle Rotterdammers in 

beweging te krijgen. 

Tijdens het Songfestival organiseert het 

Sportbedrijf allerlei activiteiten om de 

deelnemers én bezoekers van het Eurovisie 

Songfestival in Rotterdam kennis te laten 

maken met sport in de stad. Een sportfestival, 

jumpfestival of healthy fest, de sportlocaties 

lenen zich hier uitstekend voor. Door haar 

contacten met bijna alle sportaanbieders 

in Rotterdam biedt het Sportbedrijf allerlei 

sportclinics aan. Het creëert daarvoor een 

speciale Songfestival Sportpas waarmee 

je kunt deelnemen aan Dansclinics in 

het nieuwe Kunstenpand, Apenkooien in 

Sporthal de Sportmotor, Bootcampclinics op 

het Sportplaza Zuiderpark en Aquajump in 

Zwemcentrum Rotterdam. 

Met een focus op jonge mensen wil het 

Sportbedrijf sportief bijdragen aan het 

Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Want 

"Sport makes every day better!"

Rotterdam Running Ambassadors

De ambassadeurs van de Rotterdam 

Running Ambassadors nodigen delegaties 

en pers van harte uit voor een ochtendloop 

door Rotterdam. De Rotterdam Running 

Ambassadors (RRA) is een business netwerk 

van hardlopers woonachtig en/of werkzaam 

in de regio Rotterdam. Zij vormen een brede 

vertegenwoordiging van het Rotterdamse 

bedrijfsleven en de Rotterdamse (semi-) 

publieke sector. Elk lid is vanuit zijn of haar 

leidinggevende of zelfstandige positie in 

staat om een bijdrage te leveren aan de 

ontwikkeling en promotie van de stad. 

De ambassadeurs combineren hun grootste 

passies: hardlopen, netwerken en hun 

liefde voor Rotterdam. Zij zullen als ware 

gidsen de loop begeleiden en worden 

ondersteund door professionele trainers uit 

het netwerk die zorgen voor een plezierige 

en veilige training. Rotterdam biedt prachtige 

hardlooproutes langs de rivier, door het 

stadscentrum of door een van de vele parken.

MEERWAARDE ONTSTAAT DOOR  
HET NIVEAU EN DE DIVERSITEIT VAN 

ONZE LEDEN, HET LOPEN VAN 
 MARATHONS IS WAT ONS VERBINDT.

ROTTERDAM RUNNING  
AMBASSADORS

FOTO: GOLAZO SPORTS | ROBIN UTRECHT
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FINANCIËLE 
BIJDRAGE

FOTO: HESTER BLANKESTIJN

BEREIDHEID OM ZEKERGHEID TE GEVEN D.M.V. EEN 

BANKGARANTIE 

De gemeente Rotterdam, in acht nemend de besluitvorming van het 

college van Burgemeester en Wethouders op 2 juli 2019 en de 

gemeenteraad op 9 juli 2019 verklaart hierbij dat zij de -obligatoire- 

verplichtingen, zoals geformuleerd in dit bidbook in te dienen op  

10 juli 2019 nakomt.

Deze verklaring is op grond van artikel 171 Gemeentewet aan een 

conveniërende zekerheid te beschouwen. Naast deze zekerheidsstelling 

heeft de gemeente Rotterdam ook de relevante verzekeringen gesloten.

SPONSORING 

De gemeente Rotterdam en Rotterdam Partners hebben de afgelopen 

tijd al contact gehad met het bedrijfsleven om hun interesse te peilen 

voor een mogelijke samenwerking rondom ESF. Er is veel interesse om 

op verschillende manieren bij te dragen. Dat kan in kind dan wel in 

materiële zin. Ook de leden van de merkalliantie Rotterdam  

Make It Happen en de merkpartners daarvan hebben hun interesse 

geuit. Rotterdam heeft de intentie deze en andere partijen die  

willen samenwerken te koppelen aan de Host Broadcaster en EBU. 

Omgekeerd vraagt Rotterdam om een aanzienlijk deel van de 

bijdrage van deze partijen ten goede te laten komen voor activiteiten 

die vrij toegankelijk zijn voor bezoekers en bewoners van de stad. 

Bijvoorbeeld door extra te investeren in de programmering van het 

Eurovision Village.

ONDERZOEKEN VAN DE ECONOMISCHE IMPACT 

Ja, Rotterdam is voornemens om de (economische) impact van het 

Eurovisie Songfestival 2020 te laten onderzoeken en is ook bereid om 

de resultaten hiervan te delen met de organisatie van het ESF. 
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PROJECT 
MANAGEMENT
Rotterdam beschikt over een excellente, vele 
malen bekroonde, evenementensector van 
omstreeks 5.000 professionals en duizenden 
vrijwilligers. 

HEEFT DE GASTSTAD/REGIO ERVARING MET EEN DERGELIJKE 

PROJECTORGANISATIE? 

Jaarlijks huisvest Rotterdam ruim 1500 kleine evenementen en  

65 grote evenementen. Hierbij faciliteert de gemeente de veiligheid- 

en hulpdiensten. In goede samenwerking met de gemeente Rotterdam 

en haar partners wordt hierbij een hoge professionele kwaliteit 

aangeboden. Naast de jaarlijkse evenementen heeft Rotterdam ook 

ervaring met zeer grootschalige, eenmalige evenementen. Een aantal 

van deze grote evenementen met een dergelijke projectorganisatie zijn:

Grand Départ Tour de France 2010

• 865.000 bezoekers

• Bezoekers waardeerde het evenement met een 8 (schaal 1-10)

Rotterdam Unlimited (3-daags, zomercarnaval) – jaarlijks

• Vanaf 2012

• Jaarlijks 500.000 bezoekers

NN Marathon Rotterdam – jaarlijks

• Grootste marathon van Europa al 20 jaar het best bezochte 

sportevenement

• Vanaf 1981

• In 2019 950.000 toeschouwers en 45.000 deelnemers

Wereldhavendagen Rotterdam (3-daags maritiem 

festival)– jaarlijks

• Vanaf 1935

• 380.000 bezoekers

• wereldhavendagen.nl

Internationaal Filmfestival Rotterdam – jaarlijks

• Vanaf 1972

• 327.000 bezoekers per editie

• iffr.com

IS DE GASTSTAD / REGIO IN STAAT EEN DERGELIJKE 

PROJECTORGANISATIE SAMEN TE STELLEN? 

Ja. 

ZO JA/ WIE ZAL/ZULLEN LEDINGINGGEVEN AAN DE 

PROJECTORGANISATIE? 

Een stedelijk projectteam (gemeente, Rotterdam Ahoy, 

Rotterdam Partners, Rotterdam Festivals). 

DUURZAAMHEIDSBELEID 

in Rotterdam staat duurzaamheid hoog op de agenda en de 

uitwerkingen daarvan komen op diverse plekken in dit bid terug:

• Resilient1

• Circulair2

• RUGGEDISED3

Meer informatie is te vinden op rotterdam.nl/wonen-leven/duurzaam.

FOTO: JONI ISRAELI
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Rotterdam, augustus 2019

Dit is een productie van Rotterdam Partners in opdracht van 

de gemeente Rotterdam voor het Eurovisie Songfestival 2020. 

De inhoud hiervan is samengesteld met ondersteuning van 

Rotterdam Ahoy en Rotterdam Festivals. 

FOTO: ERIC FECKEN

Gemeente Rotterdam

Postbus 70012

3000 KP, Rotterdam

www.rotterdam.nl

Rotterdam Ahoy

Postbus 5106

3008 AC, Rotterdam

www.ahoy.nlFoto voorpagina: Iris van den Broek
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