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Locatieprofiel

vroesenpark
stadspark in blijdorp

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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De wijk Blijdorp kenmerkt zich door mooie singels, rustige
straten en het Vroesenpark. De wijk is mede daarom
aangewezen als beschermd stadsgezicht.
In Blijdorp wordt gerecreëerd in het Roel Langerakpark, het

Water - Gras en bomen - Vroesenpaviljoen Speeltuin - Tennispark Blijdorp Duizel in het Park - Barbecueën
fysieke dragers

kernwaardenanalyse vroesenpark

Vroesenpark en diergaarde Blijdorp. Het Vroesenpark, en ook

De bewoners zijn initiatiefrijk en zelfredzaam. Ook is er een

het Roel Langerakpark, wordt zeer druk bezocht; het is de

actieve bewonersvereniging.

achtertuin van veel Noorderlingen. Het behouden en
versterken van de kwaliteit (het groen en de paden) van de
parken is noodzakelijk gezien de grote hoeveelheid bezoekers

Profiel vanuit de kracht van de plek

uit Noord en omliggende gebieden.
Het Vroesenpark is een stadspark voor bewoners en hun
De bewoners van Blijdorp

bezoekers, waar het prettig recreëren is in alle seizoenen van

Blijdorp telt ongeveer 10.000 inwoners. De afgelopen jaren is

het jaar. Bij mooi weer is het Vroesenpark vol met bewoners

de bevolking steeds jonger geworden. De wijk heeft

van Blijdorp en bezoekers uit andere delen van Rotterdam die

aantrekkingskracht op mensen tussen de 25 en 45 jaar. Veel

graag komen barbecueën en zonnen. Het Vroesenpark wordt

jonge stellen kiezen ervoor een huis te kopen in Blijdorp. Het

ook gebruikt om te wandelen, te picknicken, een evenement

gemiddelde inkomen van de wijk is het hoogste in

te bezoeken, te spelen en voor zogenaamde “Bring your

deelgemeente Noord.

own”-verjaardags- en familiefeestjes.
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Gewenste programmering passend bij profiel
Festivals en buitenprogramma spelen zich meestal af van
mei tot en met september. Uiteraard zijn er talloze

zomermaanden wordt op een aantal plaatsen een mobiele
toiletunit geplaatst.
•	Horecavoorzieningen: aan het zuidelijke (barbecue) veld is

buitenactiviteiten te bedenken die ook in de herfst, winter en

(vanaf 2015) de Theeschenkerij Vroesenpark gevestigd.

vroege lente kunnen plaatsvinden. In de periode 31 oktober

Afstemming met deze voorziening m.b.t, een evenement,

tot 1 april is het park losloopgebied voor honden. Activiteiten

ook in het kader van bereikbaarheid, moet vooraf

moeten bijdragen aan de sfeer en de mogelijkheden die het
Vroesenpark biedt, waarbij kleinschalige, culturele
initiatieven de voorkeur genieten. De grootte van de

plaats vinden.
•	Verlichting: gewone, openbare straatverlichting langs
de hoofdpaden.

evenementen is afhankelijk van de fysieke mogelijkheden en

• Er is geen watertappunt voor horeca aanwezig.

de belasting die het Vroesenpark redelijkerwijs aankan.

• Er is geen gedegen vuil water afvoer.

Programmering die past bij het profiel hebben de volgende

Grootte van de plek

kenmerken:

Bruto oppervlakte van het gazon van Het Vroesenpark is

• Bij voorkeur culturele programmering.

18.800m², exclusief ruw gras en de bijzondere grasvegetatie.

•	Bij voorkeur kleinschalig qua sfeer, podia
en programmering.
• Bij voorkeur gericht op kinderen/familie.
• Aansluitend bij sfeer en open karakter van het Vroesenpark.

3.1 Beheeraspecten: Fysieke kenmerken van de
plek (ondergrond, faciliteiten)
Onderstaande beheersaspecten geven de maximale
gebruiksmogelijkheden van het Vroesenparkaan.
•	Voor kleinschalige activiteiten is het gehele Vroesenpark
geschikt.
•	Grootschalige activiteiten zijn alleen toegestaan op het
zuidelijke (barbecue) veld.
•	Het park mag nooit in z’n geheel worden afgesloten.
•	Flora en fauna dienen te worden gerespecteerd
(flora- en faunawet). Er dienen afdoende maatregelen te
worden getroffen om overlast gedurende het broedseizoen
te voorkomen. Overleg met Stadsbeheer – Heel is
hiervoor mogelijk.
•	Voor op- en afbouw met vrachtwagens is alleen het

Type omgeving (woonwijk/ligging)

Vroesenpad beschikbaar, bereikbaar vanaf de Gordelweg.

• Woonwijk.

Als deze hoofdroute niet toereikend is, moet materiaal

• Publiekspark.

worden overgeladen op kleinere vervoermiddelen. Dit geldt

• Bevolking bestaat uit veel (jonge) gezinnen en ouderen.

ook tijdens de opruimactiviteiten.

• Diergaarde Blijdorp ligt naast Het Vroesenpark.

•	Bij alle horecavoorzieningen moet gebruik worden gemaakt

• Er is een horecagelegenheid in Het Vroesenpark.

van loopplanken (min. 5 cm van het maaiveld) om

• Tennisbaan grenzend aan het park.

beschadiging van het gras te voorkomen.

•	Afstemming met ondernemers en bewoners in de

•	Het Vroesenpark is afgesloten voor verkeer.

omgeving is noodzakelijk.

• Er zijn geen brandkranen.
• Er is geen cameratoezicht.

Standplaatsen

•	Er zijn geen vaste toiletvoorzieningen aanwezig. In de

• Geen.
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3.2 Beheeraspecten: Veiligheid

•	Belangrijke verkeersknooppunten in directe omgeving i.v.m.

Mogelijkheden voor crowdmanagement

•	I.v.m. doorrijdbaarheid nooit tegelijkertijd afsluiten met:

doorstroming tijdens evenement: geen.
•	Het park is voor hulpdiensten slechts bereikbaar via de
Gordelweg/Kanaalweg en Vroesenlaan. Halverwege de

n.v.t.
•	Let op: combinatie van activiteiten en drukke dagen

Vroesenlaan zit een “knip” (afgesloten met klappalen). Er

Diergaarde Blijdorp, Roel Langerakpark, etc., kan voor

moet een mogelijkheid zijn om via de Stadhoudersweg het

problemen zorgen met OV en verkeersdoorstroming.

park te bereiken. Deze hoofdwegen dienen altijd bereikbaar
te zijn.
•	Afsluitbaarheid is niet gebruikelijk en ook niet eenvoudig.
Regulering van de toegang is lastig.

3.4 Beheeraspecten: Bouwactiviteiten / Herinrichting

• Er zijn voldoende vluchtmogelijkheden voor bezoekers.
• Geen.
Toegankelijkheid (bereikbaar voor hulpdiensten)
•	Hulpdiensten kunnen het park alleen bereiken via drie
aanvoerwegen: Stadhoudersweg, Gordelweg en
het Vroesenpad.
•	Hulpdiensten moeten gedeeltelijk door het park om het
open veld te bereiken.

3.3 Beheeraspecten: Verkeer
Bereikbaarheid OV
• Bushalte voor buslijnen 33, 40 en 44 op loopafstand.
• Metrolijn E op 5 minuten loopafstand.
Parkeergelegenheid
•	Restcapaciteit parkeren in en om het Vroesenpark
is minimaal.
Overige verkeersaspecten
•	Verkeersimpact bij gehele afsluiting: n.v.t.
• Verkeersimpact bij gedeeltelijke afsluiting rijbaan: n.v.t.

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.
Locatieprofiel stationsplein ( inclusief kruiskade)

