BELEIDSPLAN DE TIJDTRAP

Stichting De Tijdtrap
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Inleiding
De Tijdtrap is een archeologische tentoonstelling in het roltrappenhuis in de
parkeergarages van de Markthal in Rotterdam. Op drie verschillende verdiepingen zijn
o.a. archeologische bodemvondsten te bezichtigen, die zijn gevonden diep in de grond op
de plek waar de stad Rotterdam ooit is ontstaan. Veel bezoekers, die normaal niet zo
gauw met erfgoed en archeologie in aanraking komen, worden juist verrast op
onverwachte locaties onder de Markthal. De Tijdtrap is een laagdrempelige manier om
meer te weten te komen over de geschiedenis van de stad Rotterdam. De Tijdtrap heeft
zich reeds bewezen als een succesvolle presentatie en dit succes wil stichting De Tijdtrap
nu intensiveren zodat De Tijdtrap voor individuele bezoekers aantrekkelijker wordt. Dit
willen we doen door het verhaal van de 1000 jaar Rotta/Rotterdam onder de Markthal
nog levendiger te brengen en toegankelijker te maken door het toevoegen van
personages met beeld en geluid, en het verrijken van een aantal vitrines met bijzondere
vondsten die het verhaal van de personages versterken. Zodat ook de bezoekers die niet
gauw een museum bezoeken juist hier worden verrast met de spannende geschiedenis
van deze historische plek.
Er kon bij het archeologisch onderzoek in 2009 en 2010 tijdens de bouw van de Markthal
wel tot tien meter diep worden gegraven. Het gevonden keukengerei, gereedschap, de
sieraden en wapens geven ons een heel goed beeld van hoe het dagelijks leven in Rotta
en in het middeleeuwse Rotterdam eruit moet hebben gezien. De Tijdtrap is sinds 1
oktober 2014 een belangrijke stedelijke attractie voor de stad waar de geschiedenis van
Rotterdam in de hedendaagse stad zichtbaar is. De Tijdtrap ligt centraal in de Markthal
die jaarlijks meer dan 8 miljoen bezoekers, van over de hele wereld, trekt.
De Tijdtrap is mede mogelijk gemaakt door de bijdragen van diverse stichtingen. De
Tijdtrap bestaat inmiddels vijf jaar en neemt een niet meer weg te denken plek in, in de
Markthal. De Tijdtrap wordt gebruikt voor educatieve programma's en (internationale)
rondleidingen door onder meer Archeologie Rotterdam en de Rotterdam Tours.
De Tijdtrap wordt door de bezoekers goed gewaardeerd. Met name de presentatie van
vondsten op de plek waar ze zijn gebruikt, in de grond zijn terechtgekomen en weer zijn
opgegraven, spreekt tot de verbeelding.
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Stichting De Tijdtrap:
Bij De Tijdtrap zijn veel verschillende partijen betrokken. In het najaar van 2013 kwam
voor het eerst een stuurgroep bijeen, bestaande uit vertegenwoordigers van BOOR,
Provast, architectenbureau MVRDV, Museum Rotterdam en Rotterdam Partners. In juni
2014 zag stichting De Tijdtrap het licht, mede bedoeld om de financiële middelen bij
elkaar te brengen. Dankzij bijdragen van de gemeente, Provast, marktpartijen, fondsen
en stichtingen is De Tijdtrap vormgegeven. Het ontwerp is uit handen van de
tentoonstellingsarchitecten Kossmann.dejong.
Doelstellingen van Stichting De Tijdtrap
De stichting is opgericht om De Tijdtrap mogelijk te kunnen maken en financiering te
realiseren. Daarnaast heeft de stichting een aantal belangrijke doelstellingen voor de
lange termijn die onlosmakelijk met De Tijdtrap zijn verbonden. Dit zijn onder andere:
•
•

•

•

Zorgdragen voor het beheer van De Tijdtrap.
Zorgdragen voor de inrichting en organisatie van randprogrammering rondom De
Tijdtrap.
Hierbij wordt samengewerkt met andere partijen en erfgoedpartners in Rotterdam
en aansluiting gezocht bij bestaande evenementen.
De stichting beoogt op een aansprekende, laagdrempelige manier te informeren
over de Rotterdamse archeologie en geschiedenis aan een groot en breed publiek.
Dat gebeurt aan de hand van de archeologische collectie van de opgraving
Markthal en van andere in Rotterdam uitgevoerde opgravingen. Ook relevante
voorwerpen, teksten en afbeeldingen uit de verzamelingen van andere
erfgoedpartners in de stad (zoals Stadsarchief Rotterdam, Museum. Rotterdam,
Maritiem Museum Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen) kunnen worden
Het is de bedoeling dat De Tijdtrap verwijst naar andere erfgoedinstellingen in de
stad en naar evenementen waarbij het Rotterdams verleden beleefd kan worden.

Bestuur De Tijdtrap:
Het bestuur Stichting De Tijdtrap bestaat uit:
Arnold Carmiggelt - hoofd Archeologie Rotterdam (BOOR)
Alexandra van Dongen - Conservator Pre-industriële vormgeving Museum Boijmans Van
Beuningen
Hans Schröder, ex-partner Provast (tot 1 januari 2015)
Projectmedewerkers/freelancers De Tijdtrap:
Josje Stoel – zakelijke projectleiding / communicatie / projectadvies
Marjolein van den Dries – coördinatie / communicatie en PR / projectadvies
Jeroen van Leeuwen (Provast) - financiële administratie
Cees Herweijer Archeologie Rotterdam (BOOR) - beheer van De Tijdtrap
De Tijdtrap bestaat inmiddels vijf jaar en heeft in die tijd een hoop bereikt:
•

•
•
•

De waardering van het publiek voor De Tijdtrap is gebleken uit de toekenning van de
Publieksprijs Nederlandse Archeologie 2015 door Stichting Archeologie & Publiek
(SAP).
Meer dan 8 miljoen bezoekers hebben De Tijdtrap bekeken en zijn erdoor verrast en
verwonderd.
Tientallen schoolklassen en leerlingen van het basisonderwijs en het voortgezet
onderwijs hebben een educatieve rondleiding gevolgd door De Tijdtrap.
Duizenden personen hebben een rondleiding gevolgd in het kader van een
evenement, geboekt bij De Tijdtrap of via Rotterdam Tours.
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•

•

•
•
•

De Tijdtrap heeft meegedaan aan evenementen zoals de Nationale Archeologiedagen,
De Rotterdamse Maand van de Onderwereld, 24 uur Cultuur en het Spoken Word
Festival 010 Says it All.
De Tijdtrap heeft evenementen georganiseerd zoals het historisch diner 'Aan tafel
met Erasmus', een bewonersmiddag voor bewoners van de Markthal en pop-up
presentaties rond het thema 'Aan tafel met...'.
De Tijdtrap heeft een plek gekregen in digitale apps en De Tijdtrap maakt onderdeel
uit van wandelingen in de Izitravel app en de app van Rotterdam Tours
De Tijdtrap is de inspiratiebron voor een goed verkocht kinderboek; het 'Groot
Graafboek' van Hans Post.
De Tijdtrap wordt meegenomen als voorbeeld in (inter)nationale artikelen en
vakbladen op gebied van archeologie en erfgoed. Zoals het Amerikaanse tijdschrift
Archaeology Magazine en Archeologie Magazine in Nederland.

Communicatie
De Tijdtrap heeft een communicatieplan. Daarin zijn onder ander een aantal middelen
opgenomen en die worden onderhouden. Dit zijn: de website (www.detijdtrap.nl), een
Facebook pagina, Instagram account en Twitter account. Er is een digitale nieuwsbrief
waarop men zich kan abonneren.
Er zijn folders die op een centrale plaats in de Markthal (bij het roltrappenhuis) worden
verspreid.
De Tijdtrap is onderdeel van de Markthal en is als zodanig ook opgenomen als
bezienswaardigheid op de website van de Markthal.
De Tijdtrap sluit waar mogelijk, aan bij evenementen, organiseert zelf evenementen en
geeft rondleidingen (op aanvraag).

4

Beleid 2020-2024
Het bestuur van de stichting De Tijdtrap heeft de ambitie om een Tijdtrap 2.0 versie te
maken en verbeteringen te realiseren. Vijf jaar lang tentoonstellen in een parkeergarage
laat zien dat dit ook praktische uitdagingen met zich meebrengt. Denk hierbij aan het
schoonhouden van de vitrines en beamers, die helaas vaak aan reparatie toe zijn door
het fijn stof van auto’s. Uitgangspunt is dat de bestaande (getoonde) collectie
gehandhaafd blijft. Dit vormt immers de ruggengraat van de presentatie. De huidige
opstelling met uiteenlopende voorwerpen is na vijf jaar nog steeds goed bruikbaar, maar
verdient een verbetering waarbij vooral het publieks-educatieve aspect aangepakt wordt.
Voor de komende vijf jaar (2020-2024) wordt gewerkt aan een plan waarbij de verhalen
die de archeologische vondsten vertellen, voor het publiek nog duidelijker te maken.
Hierbij is de inzet van personages en nieuwe digitale middelen onontbeerlijk
Het bestuur van stichting de Tijdtrap heeft zich er hard voor gemaakt om de vitrines
waarin De Tijdtrap nu gehuisvest is, wederom voor vijf jaar te mogen huren van
Klepierre. Dit is gelukt, echt niet meer in pro deo. De gemeente Rotterdam betaalt het
jaarlijkse bedrag dat aan huur van de locatie moet worden voldaan.
Voor het verlevendigen van de tentoonstellingen zijn we een inhoudelijk plan aan het
ontwikkelen, zodat we begin 2020 bij diverse fondsen subsidie zullen aanvragen voor een
nieuwe periode van vijf jaar De Tijdtrap.

Speerpunten 2020-2024
•
•
•

•

Tijdtrap 2.0 realiseren: aanpassen en verbeteren huidige presentatie
Onderhoudsplan vitrines en beamers realiseren
Verlevendigen tentoonstelling door middel van toevoegen van een laag met verhalen
bij de archeologische vondsten en personages door middel van gebruik digitale
middelen
Aanvraag fondsen en subsidies
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