
Het is een groots avontuur geweest. Zeven jaar geleden zijn we gestart met de 
Geheime Tuin, waarmee we op onontdekte plekken van de stad als nomaden hebben 
rondgereisd. Daarna vertrokken we naar het weelde westen, waar we onze eigen 
wereld hebben gecreëerd. We zijn gestart met een contract van twee jaar voor een 
geweldig terrein aan de rand van de Rotterdamse stad. We namen een sprong in het 
diepe, wetende dat we zouden gaan ondernemen in de tijdelijkheid. 

Waarde van Weelde
Stukje bij beetje begon Weelde vorm aan te nemen. Er lijkt soms vergeten te worden 
dat creativiteit niet ontstaat in nieuwe, strakke kantoren, maar vaak juist in marginale, 
ongereguleerde plekken. Plekken die op korte termijn niet direct economisch profijt 
opleveren maar juist op langere termijn een essentieel onderdeel zijn van het levende 
organisme dat een stad is. Plekken zoals Weelde, waar ruimte is voor ontdekkingen en 
spontane ontmoetingen, voor lokale artiesten, collectieven en alle soorten bezoekers. 
Er ontstonden kansen voor iedereen en zo vormde er een speelruimte in de stad, die 
van waarde is voor menig.

Tijdelijkheid en onzekerheid
Dit alles ging natuurlijk niet zonder slag of stoot. Het ondernemen in de tijdelijkheid is al 
niet saai, maar op de corona crisis die volgde had niemand zich kunnen voorbereiden. 
Dit zorgde voor de nodige moeilijkheden, tranen en intense momenten. Er zijn niet veel 
mensen die kunnen ondernemen vanuit de intrinsieke motivatie om met elkaar iets 
moois te bouwen. Niet kiezen voor vastigheid en een goed salaris, maar de dromers 
die gaan voor onzekerheid en weinig geld. Deze manier van ondernemen moet je 
leven, anders red je het niet. 

Wij hebben het geluk gehad deze dromers om ons heen te verzamelen de afgelopen 
zeven jaar. Iedereen was graag op locatie, er ontstond een eigen community; de liefde 
voor het project overwon. Na elk diep dal was er ook een nieuw hoogtepunt. Samen 
met 100+ partijen en ontelbare bezoekers hebben we het leven heel goed gevierd.

Ons contract is opnieuw tijdelijk verlengd. Helaas zijn wij nu op een punt waarbij ons 
contract zo tijdelijk en kort is,  dat wij  geen zekerheid voor de toekomst hebben. 
Hierdoor zijn wij genoodzaakt te stoppen met Weelde in haar huidige vorm. Óók 
op ons terrein zal namelijk een gloednieuwe woonwijk verschijnen. Voor dit laatste 
contract hebben we tevens al een deel van het mooie Weelde terrein moeten 
inleveren.  Wij zijn dankbaar dat wij de kans hebben gekregen om hier te kunnen 
ondernemen, maar toch voelt het wel raar om na al die jaren keihard werken met lege 
handen te komen staan. Woningen zijn belangrijk, maar vrije ruimte en (nacht-)cultuur 
in de stad net zo goed.

WEELDE STOPT.



Kunst en cultuur maken een stad, ruimte is hier dan ook essentieel voor nodig. 
Creatieve, uitdagende plekken waar mensen de ruimte krijgen zich te ontwikkelen. 
Onze stad zit in de lift en de verdichting zorgt voor het verdwijnen van dit soort plekken, 
de rafelranden worden steeds verder gladgestreken. Daarom is het belangrijk dat we 
collectief ervoor waken dat we dit soort speelruimtes behouden in onze stad van de 
toekomst, in navolging van steden als Berlijn. Een stad waar creatieve pioniers meer 
zijn dan een tijdelijke opwarming maar ook in de toekomst een trotse inwoner van de 
stad kunnen zijn. Want dat wat weg is, komt niet meer terug. 

Hoe nu verder?
Stoppen willen wij niet, maar de manier waarop het momenteel op deze locatie 
gaat is helaas niet meer houdbaar. Meer duidelijkheid over de toekomst, de huidige 
locatie óf een nieuwe locatie is er niet. Wij hopen dat er in de stad ruimte komt en 
blijft voor plekken zoals die van ons, plekken die vanuit liefde zijn gecreëerd. Wij gaan 
komend jaar hard aan de slag met de toekomst, welke vorm of grootte Weelde ook zal 
aannemen. Onze boodschap voor dit laatste jaar luidt daarom ook “Weelde 4-ever”, 
omdat we de herinneringen willen koesteren maar daarbij ook niet willen stoppen 
met dromen over wat Weelde nog kan worden. Wij staan open voor een duurzaam 
contract op de huidige locatie, óf een nieuwe locatie in gemeente Rotterdam.

Het meest dankbaar zijn wij voor het team van Weelde, die Weelde heeft gemaakt tot 
wat het nu is. Alle ondernemers die hun eigen plekje hebben veroverd op het terrein, 
alle dj’s, muzikanten, artiesten en kunstenaars, bouwers, vrienden en familie die wat 
moois hebben gecreëerd, jullie worden enorm gewaardeerd. Aan iedereen die een 
steentje heeft bijgedragen aan de wereld van Weelde: eeuwige liefde voor jullie.

Op 1 april openen de deuren van het paradijs voor de laatste keer in de huidige vorm. 
Laten we er alles aan doen om er een onvergetelijke zomer van te maken. Kom 
dansen, leven, schreeuwen, lachen en huilen met ons. Wij kunnen niet wachten om 
jullie weer te zien. 

WEELDE 4-EVER ! ♥



It has been a grand adventure. Seven years ago it all started with the Secret Garden, 
which allowed us to explore undiscovered locations in the city like nomads. After that 
we decided to venture west and create our own world with Weelde. We started out 
with a two-year contract for a wonderful location on the edge of the city of Rotterdam. 
While we knew our enterprise would be temporary, we still decided to take a leap of 
faith.

The value of Weelde
Little by little, Weelde began to take shape. We sometimes seem to forget that 
creativity usually does not thrive in new and austere office buildings, but more often 
flourishes in marginal, unregulated places. Places that may not result in immediate, 
short-term economic gains, but continue to develop over a longer period of time and 
then become essential components of this living organism we call the city. Places like 
Weelde that allow space for discoveries and spontaneous encounters, for local artists, 
collectives, and all kinds of visitors. Opportunities arose for all and a ‘play area’ could 
thus take shape in the city, a place that is of value to many.

Temporality and uncertainty
Of course none of this could happen without a struggle. Engaging in an enterprise 
that we knew would be temporary was already far from boring, but nothing could have 
prepared us for the COVID-19 crisis that followed. This resulted in a myriad of difficul-
ties, tears and intense moments. Not many people are able to develop a business from 
the intrinsic motivation to build something wonderful together. Rather than opting for 
certainty and a good salary, these dreamers content themselves with uncertainty and 
a low income. This way of doing business has to be part of your DNA, otherwise you 
will never make it.

Luckily enough, we were able to gather many of those dreamers around us over the 
past seven years. And while everyone enjoyed being on location, we developed our 
very own community; our love for the project triumphed. For every low there would 
always be a new high. Together with 100+ partners and countless visitors we have 
been very successful at celebrating life. Our contract has again been temporarily 
extended. Unfortunately that contract is so short that we have now reached a point 
where we can no longer offer any certainty for the future. Because of this we see no 
other option than to end Weelde in its present shape. The fact is that our location will 
also have to make way for a brand-new residential area. And for this final contract we 
already had to give up a part of the beautiful Weelde grounds. 

WEELDE IS CALLING IT QUITS.



Although we are thankful that we were given the opportunity to set up our enterprise 
here, it still feels strange that after all these years of hard work we will now be left 
with nothing. Housing is important, but free spaces and (night) culture are equally 
important to a city.

Space for art and culture is vitally important as they are what make the city 
tick; creatively challenging locations where people have the room to develop 
themselves. Our city is on the rise and as a result of overcrowding, places like ours 
are disappearing while rough edges are increasingly smoothed over. It is therefore 
important to collectively make sure that these kinds of play areas are preserved in our 
city, also in the future, following the example of cities like Berlin. A city where creative 
pioneers are more than just temporary seat fillers and can continue to be proud city 
residents into the future. Because that which has gone, will never return again.

Where do we go from here?
We do not wish to stop, but under the current circumstances we are unfortunately 
no longer able to continue in this location. We have no clarity about the future, the 
current location or a new location. We hope that the city will find room for and hang on 
to places like ours, places that have been created with love. Over the coming year we 
will be working hard on our future, no matter what shape or size Weelde will eventually 
take on. Our message for this final year will therefore be “Weelde 4-ever”, because 
we want to cherish the memories, but at the same time do not wish to stop dreaming 
about what Weelde can still become. 

We are open to a sustainable contract for the current location, or for a new location 
in the city of Rotterdam. We are most thankful to the Weelde team, to the people 
who have made Weelde what it is today. To all entrepreneurs who carved out a niche 
for themselves on the grounds, all DJ’s, musicians, performers and artists, builders, 
friends and family who have created something of beauty: you are hugely appreciated. 
And to everyone who has contributed to the world of Weelde: eternal love to you all.

On April 1st, the doors to paradise will open for the very last time in the current set-up. 
Let’s do everything in our power to make it an unforgettable summer. Come join us to 
dance, live, shout, laugh, and cry. We can’t wait to see all of you again.

WEELDE 4-EVER ! ♥


