


‘We konden niet wachten tot Lantaren-
Venster de deuren opende. Het betekent 
een versterking van het culturele pro-
fiel van de Wilhelminapier. De pier wordt 
gekenmerkt door verschillende functies: 
wonen, cultuur en uitgaan. Door de komst 
van LantarenVenster komt er evenwicht in 
het aanbod. 
Voor de ontwikkeling van de pier is het 
belangrijk dat er veel mensen komen die 
gebruik maken van alle voorzieningen. 
LantarenVenster zorgt ervoor dat hon-
derdduizend mensen extra per jaar de 
Wilhelminapier bezoeken. Zo is er volop 
levendigheid.
Ik ben niet bang dat we uit dezelfde vij-
ver vissen wat betreft bezoekers. Het is 
een grote vijver, veel bezoekers houden 
van film én van fotografie. Al die cultu-
rele instellingen naast elkaar zijn juist 
een verrijking voor elkaar. We zien dus 
veel mogelijkheden met onze nieuwe buren, 
maar ook met de andere culturele instel-
lingen en de horecavoorzieningen op de 
pier. Ik denk aan een groot jaarlijks eve-
nement waarbij we met elkaar optrekken 
en waar een groot publiek op afkomt. Dat 
zou de positie van de Wilhelminapier enorm 
kunnen verstevigen.
Film en fotografie komen uit dezelfde 
moederschoot, dus natuurlijk gaan we met 
elkaar samenwerken. Daar zijn we zelfs al 
mee bezig. Zo brengen we begin januari 
2011 een programma rondom Andor von 
Barsy, een Duits-Hongaarse fotograaf, 
cameraman en filmmaker die in de jaren 
dertig in Rotterdam heeft gewerkt. In 
het Fotomuseum is een tentoonstelling 
van zijn foto’s en we vertonen in samen-
werking met LantarenVenster zijn films 
tijdens het International Film Festival 
Rotterdam. Ook op praktisch gebied zijn 
er veel mogelijkheden. Het Fotomuseum 
heeft geen eigen horecagelegenheid maar 
LantarenVenster heeft een mooi café-
restaurant. Onze bezoekers kunnen dus 
lekker bij hen lunchen en dineren.
Over dat gezeur over het wegtrekken uit 
de binnenstad… Ach, dat is iedereen na 
een maand vergeten zodra ze het mooie 
gebouw hier op de pier zien. Nogmaals, 
we stonden te springen om de komst van 
onze nieuwe buren!’

Film En muziEkthEatEr lantarEn
vEnstEr is naar hEt niEuWE stads
cEntrum op dE kop van zuid vEr
huisd. hEt nEdErlands FotomusEum, 
hEt niEuWE luxor thEatEr En lp ii 
kEkEn al rEikhalzEnd uit naar dE 
komst van hun niEuWE burEn.

‘de wilhelMinApier wordt een 
vAn de drukste culturele 
plekken in de stAd’
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Directeur Nieuwe Luxor Theater

‘De pier is een fantastische plek en wordt 
steeds leuker! Toen wij hier in 2001 kwa-
men, waren we pionier nummer twee, naast 
Hotel New York. Eén culturele instelling op 
een plek is natuurlijk prachtig. Maar als er 
meerdere culturele instellingen bij elkaar 
zitten, is dat gewoon geweldig. Dus hoe 
meer, hoe beter.
De culturele instellingen trekken steeds 
meer mensen naar de Wilhelminapier. Die 
zorgen voor sfeer en levendigheid. De 
Rotterdam, het multifunctionele gebouw 
van Rem Koolhaas, met hotel, horeca, kan-
toren en woningen, gaat ook druk bevolkt 
worden. Dat brengt nog eens extra reu-
ring op de pier. Het Luxor trekt zo’n vijf-
tienhonderd mensen per avond en Lanta-
renVenster pakt ook flink wat bezoekers. 
De Wilhelminapier wordt daarmee een van 
de drukste plekken in de stad.
We moeten met elkaar wel de bereikbaar-
heid in de gaten houden; het moet goed 
mogelijk zijn om de pier op en af te komen. 
Daarom is die fiets en voetgangersbrug 
naar Katendrecht zo belangrijk. Daarmee 
maken we een goede verbinding met the-
ater Walhalla. We moeten namelijk ook in 
de gaten houden dat er ruimte is en blijft 
voor kleinschaligheid.
Een hoogwaardige instelling als Lantaren-
Venster is een verrijking voor deze plek. 
Ik hoop dan ook op een enorme kruis-
bestuiving. Ik denk aan leuke festivals 
waarbij alle instellingen op de pier en op 
Katendrecht meedoen. Samen kunnen we 
mooie dingen bedenken om de tweede 
cultuurplek in de stad te worden. Ik ben 
dus hartstikke blij met de komst van Lan-
tarenVenster. Het is een beeldbepalend 
gebouw voor deze plek. Ik wens ze suc-
ces en veel zon op hun terras!’

rEuring 
op dE piEr



‘Pionieren is leuk, pionieren geeft ruimte 
aan ideeën. En pionieren, dat is wat we 
hier doen op de Wilhelminapier. Van ouds-
her ademt de pier een sfeer van ver-
nieuwing uit. Aan het begin van de vorige 
eeuw vertrokken vanaf hier de pioniers 
naar het beloofde land Amerika. Cultureel 
podium LP II zit sinds maart 2007 in het 
verbouwde pakhuis en biedt tentoonstel-
lingen, evenementen, concerten en voor-
stellingen. Las Palmas is een industrieel 
gebouw, het heeft een rauwe, stevige 
architectonische uitstraling en een inte-
rieur vol met pilaren. De gehele Wilhelmina-
pier ademt dat rauwe Rotterdamse, het 
publiek voelt zich daartoe aangetrokken 
en dat proberen we in ons programma te 
onderstrepen.
De Wilhelminapier verandert van een 
haventerrein in een nieuw stadshart. Dat 
gaat langzaam maar we zijn er bijna. Ik 
denk dat de komst van LantarenVenster 
het schakelpunt is. LantarenVenster kan 
net dat laatste duwtje geven. 
In mijn ogen is LantarenVenster zelf altijd 
al een pionierende instelling geweest. Er 
is zo veel uit ontstaan en er gaat een 
enorme energie van uit. Ik ben dan ook blij 
dat we buren worden. We kijken letterlijk 
bij ze naar binnen dus op het gebied van 
samenwerken kunnen we mooi op elkaar 
aansluiten. Stel, ze organiseren een film-
festival, dan kunnen wij daarop reageren 
met een expositie, debat of workshop. 
En hopelijk krijgen ze het zo druk met hun 
muziekprogrammering dat wij zeggen ‘kom 
maar bij ons!’ Want hier ligt een prachtig 
podium voor muziek en dans.
LantarenVenster wist in de Gouverne-
straat verschillende culturele uitingen 
zoals film, muziek, dans en theater altijd 
goed samen te brengen en ook voor velen 
toegankelijk te maken. Ik hoop dat er kei-
hard geknokt wordt om die toegankelijk-
heid te behouden. LantarenVenster moet 
ook hier verder gaan met pionieren, lef 
hebben. Maar daar heb ik veel vertrou-
wen in; het nieuwe gebouw steekt in ieder 
geval al met kop en schouders boven het 
maaiveld uit.’

gerArd steenBergen
Directeur LP II
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