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Verdubbeling bezoekersaantallen Rodahal Kerkrade 

Poppodium Rodahal zet met ruim 75.000 bezoekers en uitverkochte concerten Kerkrade op de kaart 

 

Rodahal Kerkrade zag in 2011 zowel een verdubbeling van het aantal activiteiten als 
bezoekers ten opzichte van het jaar daarvoor. Eigenaar gemeente Kerkrade en exploitant 
Van Melick Quality Catering zijn verheugd dat de Rodahal weer helemaal terug is als 
evenementenhal. 

Jorrit van Melick, algemeen directeur Van Melick Quality Catering: “Het ziet er goed uit. Na 
het eerste jaar in 2010 zat het bezoekersaantal op 35.000 bezoekers. Nu pas spreken we 
van een volledig jaar met als hoogtepunten de opening van de tour van Marco Borsato (3x 
uitverkocht) en de uitverkochte concerten van UB40 en Within Temptation. Dan zie je de 
aantallen fors stijgen. Door de groeiende aantallen bezoekers en de uitverkochten concerten 
weten mensen ons poppodium steeds meer te vinden. Ze komen uit alle hoeken van Europa, 
vanuit Spanje tot Ierland. Het merendeel van de bezoekers kwam uit de Euregio.” 

Wethouder Tim Weijers, gemeente Kerkrade: “De groeiende bezoekersaantallen en de 
vergrote naamsbekendheid van de Rodahal zet Kerkrade op de kaart. De gemeente 
Kerkrade wil meer grote evenementen trekken. De Rodahal is een perfecte locatie om onze 
ambitie te kunnen realiseren en biedt volop mogelijkheden voor beleving op het gebied van 
sport en cultuur. Evenementen en artiesten trekken bezoekers aan en dat is een belangrijke 
motor voor onze economie in Parkstad. Evenementenbezoekers blijven overnachten, 
bezoeken restaurants, gaan in de buurt winkelen en gaan een dagje erop uit. Legio 
mogelijkheden om onze lokale economie en imago een impuls te geven”. 

Belangrijke ontwikkeling in de geschiedenis van de Rodahal is de verbouwing geweest. Van 
Melick: “De Rodahal is een jaar dicht geweest en vanaf de (her)opening zijn we in feite 
opnieuw begonnen. Daardoor is de capaciteit gegroeid (sta-concert 3.000 bezoekers) en is 
de kwaliteit qua geluid en akoestiek gemoderniseerd. Ons poppodium biedt ruimte voor 
beleving van opera, dance, kidsfestival, rock tot schlager. Het voordeel van de vernieuwde 
Rodahal is dat de fans dicht bij de artiest kunnen zijn. Het is een vijfjarenplan om op het 
niveau van Europese en Nederlandse topacts te komen.” 

Naast de concerten biedt de Rodahal mogelijkheden voor beurzen, congressen en 
bedrijfsfeesten. De verhouding concerten - congressen/beurzen/bedrijfsfeesten is grofweg 
75-25. Het grootste congres in 2011 was van de GGD Zuid-Limburg, voor 480 
vertegenwoordigers van gemeenten. De verschillende sessies vonden verdeeld over vier 
zalen plaats.  

“We hebben geen exact beeld van de capaciteitsgroei. In de concertenmarkt wachten we op 
tournees,  gaan zelf op pad om goede artiesten te programmeren of werken samen met 
promotors. Qua reserveringen voor bedrijfsfeesten verwachten we een toename komend 
jaar. In januari staan concerten van So You Think You Can Dance, Lachende Rodahal met 
Duitse topartiesten zoals de Höhner, Black Fööss, Rauber, Paveier, Brings, een echte 
Volendamse Avond met Nick & Simon, Jan Smit, 3JS en Monique Smit, op het programma.  



 

 

 

 

 

 

Uniek dit jaar is het rockconcert van Judus Priest, ‘t enige rockconcert in Europa tgv hun 
afscheidstoernee. Het vertrouwde Schlagerfestival 2012 vindt plaats op 9 april, besluit 
evenementen organisator Jorrit van Melick. Meer informatie over de agenda is te vinden op 
www.rodahal.nl 
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