© Marco De
festival •
Bevrijdings

Swart

Locatieprofiel

het park

oase van rust, ontspanning en vertier
Voor de meest gebruikte evenementenlocaties in Rotterdam zijn locatieprofielen beschreven. De profielen zijn opgesteld door
Directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam en Rotterdam Festivals, in nauwe samenwerking met betrokken gemeentelijke
diensten, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, Politie Rotterdam-Rijnmond en Havenbedrijf Rotterdam.
Een locatieprofiel bestaat uit twee onderdelen: de gewenste programmering/ambitie van de stad en
de beheersaspecten en fysieke eigenschappen van de locaties. Daarnaast heeft een profiel twee doelen;
een profiel biedt informatie en inspiratie aan organisatoren en een profiel biedt Rotterdam Festivals
en de gemeente Rotterdam de mogelijkheid te beoordelen of evenement en locatie bij elkaar passen.
De profielen worden tweejaarlijks met alle gebruikers geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Dit locatieprofiel is onderdeel van het vastgestelde evenementenbeleid ‘dieper in de stad, verder in de wereld’, paragraaf 4.2.2.
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Zomerzond

Een plek voor
onthaasting,
ontspanning, spelen
en ontdekken
Identiteit

OASE VAN RUST, ONTSPANNING EN VERTIER

HET PARK

1. Startpunt (ambitie van de stad, vernieuwing)
Het Park is een groene oase van rust en ontspanning aan de

Stadspark in het centrum
Scheepvaartkwartier - Rijksmonument
Dag van de Romantische Muziek
ZomerZondagen - Grenzend aan de Maas
Identiteitsdragers

Euromast - Engelse landschapstijl - Bomen en grasvelden
Water - Koetshuis & Herenhuis - WOP-gebouw
Harbourclub - Noorse Kerk - Speelaanleiding
Fysieke dragers

kernwaardenanalyse Het park

Maas waar het prettig toeven is in alle seizoenen van het jaar.
Het Park is een plek voor onthaasting, ontspanning, spelen
en ontdekken. De groene lounge van Rotterdam.

2. Profiel vanuit de kracht van de plek

In Het Park vind je rust en ontspanning, buiten de drukte van
het centrum. Het is een plek voor de jogger, families, voor

Het Park (bij de Euromast) is de groene oase van rust aan de

jong en oud.

Maas, het stadspark voor de centrumbewoner en bezoeker,
waar het prettig toeven is in alle seizoenen van het jaar.
Bepaalde velden in het park zijn geschikt gemaakt voor

“Het park was in mijn kindertijd anno 1950 een fijne plek om

evenementengebruik. Het Park wordt 365 dagen per jaar

doorheen te wandelen met mijn ouders, later 1956 met mijn

gebruikt om te wandelen, op een bankje te zitten, te

vriendje van toen, zat je te kussen in het donker, kwam

picknicken, een evenement te bezoeken en te spelen.

mijnheer agent vragen of je ouders dat wel wisten, nee
natuurlijk niet. Nu jaren later bezoeken we Het Park nog

Gewenste programmering passend bij profiel

steeds, het is een bron van rust in een chaotische stad.”

Festivals en buitenprogramma’s spelen zich meestal af

Reactie op de internetsite van de Zomerzondagen.

van mei tot en met september. Uiteraard zijn er talloze
buitenactiviteiten te bedenken die ook in de herfst, winter en
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vroege lente kunnen plaatsvinden. Activiteiten moeten

worden over geladen op andere voertuigen. Dit geldt ook

bijdragen aan de sfeer en de mogelijkheden die

tijdens de opruimactiviteiten. Secundaire paden zijn alleen

Het Park biedt. De grootte van de evenementen is afhankelijk
van de fysieke mogelijkheden en de belasting die Het Park
redelijkerwijs aankan.

beschikbaar voor onderhoudsvoertuigen. Zie ook figuur 3.
•	Bij alle horecavoorzieningen moet gebruik worden gemaakt
van loopplanken (min. 5 cm van het maaiveld) om
beschadiging van het gras te voorkomen.

Programmering die past bij het profiel hebben de volgende

•	Gedeelten van Het Park zijn afgesloten voor verkeer.

kenmerken:

Sleutels voor deze afsluitingen zijn te verkrijgen bij

•	Bij voorkeur kleinschalig qua sfeer, podia en

Stadsbeheer Openbare Ruimte: Remmert Koch:

programmering.

rg.koch@rotterdam.nl / 010-2671121.

• Bij voorkeur gericht op kinderen/familie.

• Brandkranen zijn aanwezig.

•	Aansluitend bij sfeer en/of (historisch) karakter van

• Er is geen cameratoezicht.

Het Park.

•	Geen vaste toiletvoorzieningen aanwezig. In de

•	Evenementen met grote podia en/of bouwwerken zijn
alleen mogelijk op de daarvoor aangewezen velden
(zie figuur 1 en 2).

zomermaanden wordt op een aantal plaatsen een mobiele
toilet unit geplaatst.
•	Horecavoorzieningen in Het Park aanwezig. Afstemming
met deze voorzieningen over een evenement, ook in het
kader van bereikbaarheid, moet vooraf plaats vinden.

3.1 Beheeraspecten: Fysieke kenmerken van de
plek (ondergrond, faciliteiten)

•	Verlichting: gewone, openbare straatverlichting langs
de hoofdpaden.
•	Het WOP-gebouw is beschikbaar als kleed- en

Onderstaande beheeraspecten geven de maximale

backstageruimte. Contactpersoon Stadsbeheer Openbare

gebruiksmogelijkheden van Het Park aan.

Werken: Remmert Koch:

•	Het Park is een Rijksmonument, ontworpen in de
landschapsstijl van Zocher. In Het Park zijn veel oude en
kwetsbare bomen aanwezig.
•	De velden voor het Koetshuis zijn aangepast en geschikt

rg.koch@rotterdam.nl / 010-2671121.
•	Er moeten in overleg met Stadsbeheer Openbare Werken
voldoende maatregelen worden getroffen om overlast
gedurende het broedseizoen en stress/onrust onder de

gemaakt voor evenementen, inclusief zware podia,

dieren te voorkomen. Dit geldt met name voor

aggregaten etc. Zie figuur 1.

evenementen met versterkt geluid.

•	De Kievitsweide is gedeeltelijk verstevigd voor gebruik van
zware podia en aanrijroute voor opbouw. Zie figuur 2 voor

Contactpersoon Stadsbeheer Openbare Werken: Remmert
Koch: rg.koch@rotterdam.nl / 010-2671121.

een gedetailleerde plattegrond van de Kievitsweide.
•	Andere velden zijn niet beschikbaar voor het gebruik van
zware podia.

Grootte van de plek
Bruto oppervlakte van het gazon van Het Park is 117.500 m²,

•	Voor op- en afbouw is voor vrachtwagens met een asdruk

exclusief ruwgras en de bijzondere grasvegetatie. Zie figuur 1.

van meer dan 5 ton alleen de hoofdroute beschikbaar.
Als deze hoofdroute niet toereikend is, moet materiaal
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Figuur 1: Accomodatie evenementen in Het Park. De oranje

Figuur 3: Padenhiërarchie Het Park.

delen zijn de verstevigde delen van Het Park.
Standplaatsen
Seizoensgebonden: ijs (Kievitslaan).

3.2 Beheeraspecten: Veiligheid
Mogelijkheden voor crowdmanagement
•	Afsluitbaarheid van het Park is niet gebruikelijk en ook
niet eenvoudig.
•	Er zijn voldoende vluchtmogelijkheden voor bezoekers. Bij
meer dan 100.000 bezoekers moet er aandacht zijn voor de
vluchtmogelijkheden over het water door middel van een
extra brug.
Figuur 2: Calamiteitenroutes in Het Park.
Toegankelijkheid (bereikbaar voor hulpdiensten)
Type omgeving (woonwijk/ligging)

•	Ten behoeve van de calamiteitenroutes dienen wegen in

• Recreatief gebied.

het park te worden vrij gehouden. Zie figuur 2 voor een

•	Flora en fauna dienen te worden gerespecteerd

overzicht van deze routes.

(flora- en faunawet). Er dienen afdoende maatregelen te
worden getroffen om overlast gedurende het broedseizoen

3.3 Beheeraspecten: Verkeer

te voorkomen. Overleg met Stadsbeheer – Heel, gebied
Centrum-Delfshaven, is hiervoor mogelijk.

Bereikbaarheid OV

• Publiekspark.

• Tramhalte op 5 minuten loopafstand.

•	Aansluitend op Scheepvaartkwartier dat woningen en

• Metrolijn A, B en C op 15 minuten loopafstand.

kantoren heeft met een historische en chique uitstraling.
•	De Euromast staat naast Het Park.

Parkeergelegenheid

• Diverse horeca gelegenheden in Het Park.

• Parkeercapaciteit in en om Het Park is gering.

• Erasmus MC.

•	Vopakgarage bij de Ballentent, Parkeergarage Erasmusbrug

•	Bij gebruik van de velden voor het Koetshuis is afstemming

en Parkeergarage Museumpark zijn op loopafstand.

met de horeca-exploitant van het Koetshuis noodzakelijk.

Parkeergarage Erasmus MC is in overleg met het Erasmus

Contactpersoon: Radojka Bozic: 06-53151133 /

MC ook beschikbaar. Parkeergarage Boompjes

rotterdamkoetshuis@gmail.com.

(Terwenakker) is ook beschikbaar. Zie figuur 4.
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Andere verkeersaspecten
• Verkeersimpact bij gehele afsluiting: n.v.t.

3.4 Beheeraspecten: Bouwactiviteiten/
Herinrichting

• Verkeersimpact bij gedeeltelijke afsluiting rijbaan: n.v.t.
•	Belangrijke verkeersknooppunten in directe omgeving i.v.m.
doorstroming tijdens evenement: geen
•	I.v.m. doorrijdbaarheid nooit tegelijkertijd afsluiten

Bouwprojecten in aanbouw en oplevering
• Erasmus MC (nu t/m 2017).
• Verbouwing Het Koetshuis (2015 – 2016).

met: n.v.t.
Buitenruimteprojecten (herinrichting) en beoogde start
uitvoering
•	Het Park gefaseerde uitvoering van de renovatie
vanaf 2010.
• Erasmus MC (nu – 2015).
•	Voorbereidende werkzaamheden Maastunnel
(2015 – 2017).
• Parkkade (2015).
• Speeltuin.
• Watertappunt.

Figuur 4: Parkeergarages in de directe omgeving van
Het Park.

Rotterdam Festivals coördineert het evenementenbeleid
in Rotterdam en stimuleert de cultuurparticipatie van Rotterdammers.
Wij realiseren een karakteristiek festivalaanbod en een breed publiek voor kunst en cultuur in Rotterdam.

