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Op donderdag 27 april 2023 kleurt 
Rotterdam oranje met een vleugje groen-
wit-groen. We gaan er een onvergetelijke 
dag van maken voor de koninklijke 
familie. Laat dat maar aan ons over. 
Daarnaast wordt het natuurlijk ook een 
fantastisch feest voor alle Rotterdammers. 
En voor iedereen die bij ons op bezoek 
komt die dag. Op Koningsdag 2023 maar 
ook in de aanloop er naartoe, laten we 
zien waar Rotterdam voor staat. Een 
kleurrijke, internationale havenstad, 
opgebouwd door mensen uit alle wind-
streken. Een stad die zijn weerga niet kent 
en waar we er zijn voor elkaar. In goede 
en slechte tijden. Samen stropen we de 
mouwen op voor Koningsdag! 

ZO DOEN WE HET

Ons imago als rauwe, creatieve stad van durven 
én doen maken we waar tijdens Koningsdag. Het 
feest van saamhorigheid waaraan iedereen kan 
meedoen. We bouwen de feestvreugde op. Tellen 
af. Vieren feest en na afloop laten we de stad iets 
moois na.  
En één ding is zeker, als gaststad van Nederland 
zullen veel bezoekers en kijkers kennismaken met 
Nederland van de toekomst. Op z’n Rotterdams.

Dit document legt uit hoe we met elkaar onze 
plannen realiseren en het verhaal van onze 
stad samen en consistent uitdragen. Alleen ga 
je sneller, maar samen komen we toch echt 
verder. Daarom doen we dit met zoveel mogelijk 
Rotterdammers en liefhebbers van de stad, met 
ondernemers, stadspartners verbonden aan 
Rotterdam. Make it Happen. Zo maakt alles 
wat we doen en zeggen, nog meer impact. Het 
reikt verder, zowel in eigen land als over de 
grens. Hoe meer we samenwerken, hoe meer 
het na afloop oplevert voor Rotterdam, voor de 
ondernemers, de Rotterdammers en Nederland.

HET THEMA EN  
PROGRAMMA

‘Wij zijn allemaal Kings & Queens’ betekent dat 
iedereen anders, maar bijzonder is. Iedereen 
doet mee, precies zoals iemand is. Rotterdam 
denkt niet in hokjes en ziet tijdens Koningsdag de 
mooiste kanten van iedereen. Op ieder hoofd past 
een kroon!

Rode draad voor feestelijk programma
Samen met de stad wordt een feestelijk 
programma ontwikkeld dat past bij Rotterdam 
én Nederland. En daar hoort natuurlijk ook één 
overkoepelend thema bij dat past bij onze stad 
én Nederland. Het thema ‘Wij zijn allemaal Kings 
& Queens’, vormt de rode draad door het hele 
programma. Van de aankleding van de stad tot de 
activiteiten op de route van de Koninklijke familie.

OP Z’N ROTTERDAMS  
EN NEDERLANDS

Mensen kennen Rotterdam als stad die zich laat 
vangen in woorden als rauw als in met lef en écht. 
Ondernemend als in creatief, veerkrachtig en 
vooruitstrevend. Werelds als in gastvrij en open-
minded. 

De Rotterdammer durft en doet. Rotterdam is een 
wereldhavenstad van dromers en bouwers. Geen 
klompen, tulpen en koekhappen, maar een echte 
stad, van mensen, vernieuwing en ruimte. Waar 
ontmoetingen tussen mensen van verschillende 
achtergronden leiden tot innovaties. 

Maar dat is eigenlijke helemaal niet zo 
Rotterdams, maar gewoon heel Nederlands. In 
ieder geval is deze ‘vibe’ voelbaar en zichtbaar 
in alles wat we in Rotterdam doen rondom 
Koningsdag. 

SAMEN STROPEN WE
DE MOUWEN OP.

Bekijk hier de aankondigingsvideo:
Sterker door feest - Aboutaleb

Princes Ari deelt thema

https://vimeo.com/758022381/e612a0e3d7
https://youtu.be/b-8v58XAbAA
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DE MANIEREN VAN FEESTVIEREN

Koningsdag is de nationale feestdag 
waarop de verjaardag van de Koning 
wordt gevierd. 10 jaar geleden gaf 
Willem Alexander bij de start van 
zijn koningschap een nieuwe draai 
aan het feest: een modernere twist 
met minder koekhappen en meer 
creativiteit. Samen met de mensen 
langs de route viert hij feest met 
zijn familie, waarbij Rotterdam een 
weergaloos programma presenteert.

Dat gebeurt op allerlei manieren waarbij de 
koninklijke wandeling het hoogtepunt is en de 
koninklijke familie de mensen langs de route ontmoet. 
Het bezoek op Koningsdag wordt live op televisie 
uitgezonden door de NOS.

De verschillende manieren waarop Koningsdag in de 
stad wordt gevierd, worden aan elkaar verbonden 
door het thema, stadsprogramma en artistieke 
citydressing waaraan iedereen zoveel mogelijk gratis 
kan deelnemen en en aan mee kan doen.

Vooraf
• Aftellen naar Koningsdag. iedere 10e 

van de maand een nieuwe update op 
koningsdaginrotterdam.nl over wat er staat te 
gebeuren.

• Koningsspelen met Koningsontbijt. (1,4 miljoen 
kinderen in Nederland) en sportdag op scholen, 
waarbij elke school zelf mag bepalen hoe deze 
ingevuld wordt. Dit jaar met een extra Rotterdams 
tintje.

• Koningsnacht. De avond voorafgaand aan 
Koningsdag wordt in Rotterdam Ahoy de Nacht 
van Oranje gevierd.

• Lintjesregen. De dag vóór Koningsdag worden de 
koninklijke onderscheidingen uitgereikt. 

• Koningsdagconcert. Het Koningsdagconcert is 
een speciaal concert ter gelegenheid van de 
verjaardag van de koning en vindt voorafgaand 
aan Koningsdag plaats in aanwezigheid van een 
groot deel van de koninklijke familie.

Tijdens
• Vrijmarkten. Vintage, circulair en gratis 

toegankelijk. 
• Koningsdagfestivals. In Rotterdam zijn meerdere 

muziek- en dansfestivals verspreid door de stad, 
zoals Oranjebitter en Kingsland.

• Koninklijke wandeling. Een 1 kilometer lange 
wandeling van de Koninklijke familie door  
de stad.

• Live televisie-uitzending en nabeschouwing. 
Koningsdag 2023 wordt net als voorgaande jaren 
live uitgezonden via de NOS. 

Er na
• Oranje Day After. De dag na Koningsdag 

waar met elkaar wordt teruggekeken op een 
geslaagd feest. Door bijvoorbeeld samen met de 
Rotterdammers en de mannen en vrouwen van 
stadsbeheer, de stad op te ruimen. Met een day 
oranje after lunch na afloop.

• Oranje Voor Goed. Alle nalatenschap projecten 
zoals het presenteren van opbrengsten van 
inzamelacties aan goede doelen en het 
hergebruiken van ontwikkelde materialen.

WAT GAAN
WE BELEVEN?
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ONZE PARTNERS

Samen met alle partners in de stad gaan we waarmaken waar Rotterdam als Gaststad voor 
staat, zoals in dit document beschreven. 

PARTNERS KONINGSDAG IN ROTTERDAM, 10 JAAR KONINGSSCHAP – 
GASTSTAD ROTTERDAM 2023
Gemeente Rotterdam | Rotterdam Festivals (en alle medewerkers)

PARTNERS ROTTERDAM. MAKE IT HAPPEN.
Albeda | Around010 Events | BlueCity | Boijmans van Beuningen | Codarts Rotterdam 
Cruise Port Rotterdam | Diergaarde Blijdorp| Erasmus MC | Erasmus Universiteit 
Euromast | Feyenoord | Havenbedrijf Rotterdam | Hogeschool InHolland Rotterdam 
Hogeschool Rotterdam | Kunsthal Rotterdam | Placebased &Co| Rabobank | RET 
R’damse Nieuwe | Rotterdam Ahoy | Rotterdam Centrum | Rotterdam Makers District 
Rotterdam Partners | Rotterdams Philharmonisch Orkest | Rotterdam Port Promotion Council   
Rotterdam The Hague Airport | Rotterdam Topsport | Scapino Ballet Rotterdam | Spido  
SS Rotterdam | Zadkine

STADSPARTNERS
Oranjeverenigingen, bedrijven en organisaties met een Koninklijk predikaat, speeltuinen, 
Opzoomer Mee, Sportverenigingen, goede doelen en foundations (gericht op kinderen 
en kans gelijkheid), Culturele instellingen, creatieven en makers, festivalorganisatoren, 
leveranciers, openbaar vervoer, ondernemers, winkels, horeca, hotels, opleidingsinstituten en 
scholen, sponsoren, taxi’s, vrijwilligers, winkeliers, en zo verder...

MET WIE WE
DIT DOEN.
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Dit zijn onze vier beloftes* gebaseerd op de 
merkpositie en waarden van Rotterdam, 
die van Koningsdag en prio’s van het 
stadsbestuur. 

De beloftes geven ons houvast voor concept, plan, 
programma en (marketing)communicatie. Samen vertellen 
ze het verhaal van Rotterdam tijdens Koningsdag.

Voor één keer voor deze eervolle gelegenheid hebben we 
ons stadsmotto Rotterdam. Make it Happen. omgeturnd naar 
Rotterdam. Make it Oranje! Dat staat voor je Koningsdag 
dromen waarmaken op deze manier:

* Waarbij duurzaamheid, circulair en inclusief vanzelfsprekend is.

WAAR WIJ 
VOOR STAAN.

MAKE IT…  
HAND IN HAND. 

Wij doen alles om te zorgen dat iedereen 
het Koningsfeest kan meevieren, dat er 
voor iedereen wat te doen is en dat je in 
Rotterdam jezelf kunt zijn. Alle mensen 
moeten zich welkom voelen om mee te 
doen. In deze tijd is Koningsdag een 
symbool van stoom afblazen en veerkracht. 
De tijd nemen om het leven te vieren en 
aandacht te hebben voor elkaar.  

Associaties
Saamhorig, veerkrachtig, gastvrij.

MAKE IT… 
RAUW.

Wij doen alles om een ontwapenend 
oprechte indruk achter te laten. We laten 
je kennismaken met de mooiste stad van 
Nederland, het Rotterdam van lef en 
ambitie, maar vooral écht! In deze tijd is 
Koningsdag voor Rotterdam het symbool 
van realiteitszin. Dat wij ook in moeilijke 
tijden beperkingen omzetten in kansen. 
Zoals we dat hier - als nergens anders - 
kunnen. 

Associaties
Met lef en écht.

MAKE IT… 
CREATIEF.

Wij betrekken de gehele stad bij 
het festival, stappen op elkaar af 
voor bijzondere samenwerkingen en 
gebruiken de ruimte die Rotterdam biedt 
zoveel mogelijk. Zowel in organisatie, 
programmering als aankleding ervaart ons 
publiek de diversiteit van Rotterdam.
In deze tijd is Koningsdag voor Rotterdam 
het symbool van ruimte nemen en ruimte 
overbruggen om contact te maken. Ook als 
het lastiger is, omarmen wij de diversiteit 
en dynamiek van onze stad, en komen tot 
nieuwe ideeën.

Associaties
Verder denken dan je neus lang is, 
bijzondere combinaties, met humor.
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Iedereen die iets doet of wilt doen in 
aanloop naar of tijdens Koningsdag, kan 
deze merkpager gebruiken om gericht 
invulling te geven aan de realisatie van 
plannen, producten en communicatie. 

Samen de stad versieren
Net zoals tijdens het Songfestival wordt de stad rondom 
Koningsdag versierd met prachtige ‘Citydressing’ door 
studio VollaersZwart. En ook nu zullen weer zoveel 
mogelijk Rotterdammers, ondernemers en bezoekers 
hiervan kunnen genieten én aan mee kunnen doen. Van 
vrijmarkt-verkoper tot winkelier en van oranjefeestvierder 
tot basisschoolkinderen. 

Aan de uitvoering van al die mooie middelen wordt nu 
keihard gewerkt. Vanaf 10 maart komt naar buiten op 
welke manier iedereen kan meedoen. Houd hiervoor de 
website in de gaten. 

Versier het (alvast) zelf! 
Onder de noemer ‘Doe het zelf!’ hebben wij voor 
iedereen die niet kan en wil wachten, een toolkit 
ontwikkeld met daarin het Koningsdaglogo. Dit is het 
meest herkenbare onderdeel van wat wij met elkaar 
laten zien rondom Koningsdag in Rotterdam. En dat mag 
dus nu alvast worden gebruikt om zelf aan de slag te 
gaan. 

MEEDOEN?

Aanvragen voor het gebruik van het 
officiële Koningsdaglogo, vragen over 
de 10% Oranje Voor Goed-actie of over 
de sociale initiatieven, kunnen per mail 
worden ingediend bij Daisey van Eijk, 
merk- en designmanager | Koningsdag 
in Rotterdam, 10 jaar koningschap - 
gaststad Rotterdam 2023, 
d.vaneijk@rotterdam.nl. 

Beschrijf in deze mail kort waarvoor 
en hoe je het logo wilt gebruiken, in 
welke oplage en hoe je erover wilt 
communiceren. Vergeet ook je naam en 
telefoonnummer niet. Na toestemming 
ontvang je de inloggegevens om het 
logo te downloaden via de toolkit op de 
website koningsdaginrotterdam.nl. 

Het is niet toegestaan om het officiële 
Koningsdaglogo of artwork zonder 
schriftelijke toestemming te gebruiken.

DOE HET ZELF!

GEEF IETS TERUG AAN DE STAD

Voor het gebruik van het Koningsdaglogo maken we wel een afspraak: we geven iets terug aan de 
stad. Dat doen we door de waarden van Rotterdam te laten zien in onze daden, woorden en beelden 
zoals in deze merkpager beschreven. Daarnaast worden communicatieboodschap en momenten 
goed met ons afgestemd. En natuurlijk doen we ons best om dit zo duurzaam mogelijk te doen.

Zo zorgen we voor een saamhorige, herkenbare en geloofwaardige uitstraling van onze trots op 
Rotterdam zowel in aanloop naar, als tijdens én na Koningsdag. Dat maakt de meeste impact en dat 
is uiteindelijk goed voor ons allemaal!

ORANJE-GROEN VOOR GOED

Met een groot event als Koningsdag iets teruggeven aan de stad en nalatenschap creëren voor de 
toekomst van Rotterdammers. Dat vinden wij belangrijk. Daarom is het mogelijk - onder de noemer 
Oranje Voor Goed - om het logo ook voor het ontwikkelen en verkopen van een product te gebruiken. 
Hiervoor maken wij een extra afspraak: dat minimaal 10% van de winst wordt gedoneerd aan een 
sociaal initiatief gericht op Rotterdamse kinderen en kansgelijkheid. Want kinderen met dezelfde 
talenten zouden evenveel kans moeten kunnen maken op ontwikkeling hiervan, ongedacht wie 
iemand is of waar iemand vandaan komt. 

Je mag zelf een voorstel doen aan welk sociaal initiatief je wilt doneren. Op deze manier hopen 
wij ook oog te hebben voor kleinere doelen, zo goed mogelijk verspreid over alle wijken in heel 
Rotterdam. Ter inspiratie is ook een shortlist beschikbaar.

Wij werken hiervoor samen met Voor Goed Agency, aanjagers van sociaal ondernemerschap.
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ARTWORK EN DESIGN.

Zwart
HEX  #000000
RGB  0, 0, 0
CMYK  0, 0, 0, 100

Wit
HEX  #FFFFFF
RGB  255, 255, 255
CMYK  0, 0, 0, 0

Oranje (basiskleur)

HEX  #FF5F1E
RGB  255, 95, 30
CMYK  0, 63, 88, 0

Groen (basiskleur)

HEX  #008137
RGB  0, 129, 55
CMYK  90, 20, 100, 10

Groen (digitaal)

HEX  #09D75B
RGB  9, 215, 91
CMYK  96, 0, 58, 16

Op deze pagina meer informatie over het 
artwork en design, speciaal ontwikkeld 
voor Koningsdag. Een stijl die past bij het 
karakter van onze stad en het verhaal 
en waarden zoals beschreven in deze 
merkpager. En die daarnaast zowel digitaal 
toegankelijk is als toekomstproof. Deze 
stijl wordt gebruikt in alle officiële uitingen 
vanuit gaststad Rotterdam, zoals de website 
en deze merkpager. Maar dient ook zeker 
ter inspiratie om zelf aan de slag te gaan.

Vanaf 10 februari vind je op deze pagina 
ook meer informatie over de elementen uit 
de Citydressing.

HET KONINGSDAGLOGO

Het officiële Koningsdaglogo is opgemaakt en bedoeld 
als sticker om zelf op digitale of printmiddelen te 
‚plakken’. De mogelijkheden zijn daarin eindeloos: 
groot, klein, schuin, ondersteboven. Eén of meerderen. 
Zolang het leesbaar blijft, voldoende contrast heeft 
met de achtergrond en de kleur en vorm niet worden 
aangepast. Er zijn twee variaties, met de tekst 
links of rechts uitgelijnd. Deze zijn beschikbaar in 
Koninklijk oranje en Rotterdams groen. De diapositief 
versie (zwart-wit / wit-zwart) is voor gebruik op een 
achtergrond waarbij het constrast met de gekleurde 
logo’s te laag is.

KLEUREN



BEELD 
ROTTERDAM BRANDING TOOLKIT

Met het gebruik van passende, authentieke en échte beelden versterken we onze 
boodschap. De Rotterdam Branding Toolkit is ontwikkeld voor promotie van de 
stad en gratis beschikbaar voor iedereen. Je vindt hier naast een prachtige selectie 
aan (oranje)foto’s en video’s, nog veel meer mooi beeldmateriaal en interessante 
showcases. Je vindt deze op rotterdammakeithappen.nl. 

VERHALEN

Heb je zelf een mooi verhaal of initiatief? Deze deze met ons en de rest van de 
stad! Gebruik dan in de communicatie de volgende hashtags om ze onderdeel 
van het gezamenlijke verhaal te maken: #koningsdag #Rotterdam 
#Rotterdammakeitoranje #Rotterdammakeithappen #010Koningsdag

PARTNERSHIPS

De mogelijkheden voor sponsoring- zijn beperkt. Maar bij interesse in een 
partnership door (financieel) bij te dragen aan Koningsdag, bekijken we samen 
de mogelijkheden. Neem daarvoor contact op met de organisatie van gaststad 
Rotterdam.

TOT SLOT.

Contactgegevens
Neem contact met de organisatie van 
‘Koningsdag in Rotterdam, 10 jaar 
koningschap - gaststad Rotterdam 2023’
via koningsdag@rotterdam.nl.
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