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Locatieprofiel

Kralingse bos &
KRalingse Plas
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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Kralingse Bos
& Kralingse Plas
1. Startpunt (ambitie van de stad,
vernieuwing)
Het Kralingse Bos is uniek in Nederland en kan worden gezien
als een cultuurmonument van de landschapsarchitectuur
met een nieuwe visie op het grote stadspark. De inrichting is
afgestemd op het gebruik. Het Kralingse Bos was in 1970 de

Recreatie
Buitengebied in
de stad - Stadspark
Identiteit

holland pop festival - rust
groen - zeilen -CHio
joggen, skaten, wandelen
Identiteitsdragers

kralingseplas
manege - jachthaven
bos - strand
Fysieke dragers

Kernwaardenanalyse Kralingse bos

locatie van het eerste grootschalige festival van Nederland:
Holland Pop Festival.

2. Profiel vanuit de kracht van de plek

Het Kralingse Bos is een gevarieerd natuurgebied waar natuur

Het Kralingse Bos is een groene oase van rust in een drukke

en recreatie samenkomen. Investeringen in de buitenruimte

stad, en een kwetsbare plek. Park en plas worden het hele

en goede afstemming en samenwerking van beheerder en

jaar door intensief gebruikt door o.a. gezinnen, joggers,

handhavers (o.a. d.m.v. het Kralingse Bos-overleg) hebben

hondenbezitters en in de zomer ook om gezellig te

ervoor gezorgd dat er een juiste balans is gevonden tussen

barbecueën. Bepaalde velden zijn ook geschikt voor

intensief gebruik en ruimte voor natuur. In het bos vinden

evenementengebruik. Dankzij ecologisch beheer is de

de bezoekers rust en ontspanning. Ondanks het intensieve

natuurwaarde en -beleving toegenomen.

gebruik is het bos schoon, heel en veilig.

Om dit op peil te houden is goede spreiding van
evenementen in tijd en ruimte noodzakelijk.

Jaarlijks bezoeken veel recreanten het Kralingse Bos.
De bezoekers komen niet alleen uit het gebied

Gewenste programmering passend bij profiel

Kralingen-Crooswijk, maar zijn ook afkomstig uit andere

Programmering moet passen bij het fysieke karakter,

delen van Rotterdam en omringende plaatsen. Het bos en de

de sfeer en allure van park en plas. Het oostelijke gedeelte

plas bieden ruimte aan verschillende soorten gebruikers.

van het Kralingse Bos biedt ruimte aan het CHIO en manege

De voornaamste activiteiten in het bos bestaan uit wandelen,

gerelateerde evenementen. Het noordelijke en zuidelijke

joggen, de hond uitlaten, picknicken, barbecueën en

gedeelte van het Kralingse Bos kenmerken zich door

paardrijden. De Kralingse Plas is een geliefde locatie om te

recreatief gebruik en beperkte mogelijkheden voor

zeilen.

(zeer) kleinschalige evenementen. Het westelijk deel van het
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Kralingse Bos biedt ruimte voor een gevarieerd aanbod aan

Het Kralingse Bos is verdeeld in vier zones:

grootschalige stedelijke evenementen. De Kralingse Plas is

Noord, Oost, Zuid en West, de Kralingse Plas vormt

geschikt voor niet- gemotoriseerde watersport evenementen

de vijfde zone.

zoals zwem-, zeil-, schaats- en roeiactiviteiten.
NOORD
Het Kralingse Bos is niet geschikt voor evenementen waarbij
het strandbad en bijbehorende recreatievelden in juli en
augustus voor een langere periode zijn afgesloten.

•	Ecologisch beheerd bos met extra kwetsbare delen:
Wolvenvallei, Heemtuin, vistrap en paddenpoelen.
• Geen faciliteiten voor evenementen.
OOST
• Wandelbos en boulevard.
•	Gedraineerde velden ten behoeve van het CHIO,
niet beschikbaar voor andere evenementen.
• Losloopgebied voor honden.
ZUID
•	Parkachtig gebied langs de Kralingse Plaslaan en
Plaszoom.
• Velden niet gedraineerd.
• Velden grenzen direct aan bebouwing/woonhuizen.
• Geen mogelijkheden voor aan- en afvoer.
WEST
• Strand, strandbad.
• Gedraineerde velden.
• Breed geasfalteerde paden voor aan- en afvoer.
• Afvalbakken.

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

• Toiletten.
• Peuterbad, kinderboerderij.
•	In de planning: skate/ stepjesvoorziening bij weides ten

Er zijn een aantal algemene randvoorwaarden die in
het hele Kralingse Bos gelden:

westen van het strandbad. Dit moet bij evenementen
worden afgeschermd.

•	Flora en fauna dienen te worden gerespecteerd (flora- en

•	Tijdens het zomerseizoen mei t/m september zijn de velden

faunawet). Er dienen afdoende maatregelen te worden

een barbecue zone met extra afvalbakken, extra toiletten

getroffen om overlast gedurende het broedseizoen te
voorkomen. Overleg met Stadsbeheer - Heel,

(juni, juli, augustus) en koolcontainers.
• Horeca en bedrijven dienen altijd bereikbaar te blijven.

gebied Kralingse Bos, is hiervoor mogelijk.
•	Er dienen afdoende maatregelen te worden getroffen om
stress/onrust onder de dieren van de kinderboerderij te
voorkomen bij evenementen waarbij harde mechanische
muziek wordt gedraaid.
•	De aanwezige horeca moet door organisatoren tijdig
worden geïnformeerd.
• Horeca moet bereikbaar blijven.
•	Om na evenementen de ondergrond voldoende
gelegenheid te geven te herstellen, geldt er een
rust- en herstelperiode van ongeveer vier weken tussen

KRALINGSE PLAS
•	Watergebonden activiteiten, rekening houdend met
recreanten en andere gebruikers van de plas.
• Speedboten zijn niet toegestaan.
•	Bij watersportactiviteiten is overleg met
de watersportverenigingen raadzaam.
Deze hebben deel in het Kralingse Plas Overleg.
•	Bij activiteiten op het water rekening houden met extra
maatregelen, opvanglocaties, calamiteitensteigers, etc.
•	Bij verankering van objecten in of aan de kade is een

evenementen waarbij gebruik wordt gemaakt van podia,

vergunning vereist van het Hoogheemraadschap van

tenten en/of rijplaten. NB: dit is alleen van toepassing op

Schieland en de Krimpenerwaard:

deelgebieden waar mogelijkheden voor evenementen zijn.

http://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/.

• Bluswatervoorziening zeer beperkt.
•	Om schade aan het Kralingse Bos en Plas zoveel mogelijk
te voorkomen moeten adviezen van Stadsbeheer Openbare
Ruimte worden opgevolgd en nageleefd.
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Type omgeving in relatie tot draagvlak

ZUID

(woonwijk/ligging)
•	De zuidelijke, oostelijke en westelijke delen grenzen
aan een woonwijk.
•	In verband met bewoners grenzend aan het park, dient
rekening gehouden te worden met geluids-, parkeeren afvaloverlast.

Mogelijkheden voor crowdmanagement
•	De wens is om evenementen in het zuidelijke deel
niet in te hekken. Het is in beperkte mate wel mogelijk
om de velden in te hekken.
• Er zijn voldoende ontvluchtingsmogelijkheden.

Standplaatsen

Toegankelijkheid (bereikbaarheid voor hulpdiensten)

Seizoensgebonden: Eén ijscokar van april t/m augustus

• Het zuidelijk deel heeft een goede bereikbaarheid.

en koek en zopie in de winter bij ijs. Op de Plaszoom is
een standplaats voor een ijscokar.

WEST
Algemeen

3.2 Beheeraspecten: Veiligheid

•	Afhankelijk van het gebruik van het terrein zijn
veiligheidsvoorzieningen rond het water gewenst.

NOORD
Mogelijkheden voor crowdmanagement
Mogelijkheden voor crowdmanagement
• Er zijn voldoende ontvluchtingsmogelijkheden.
• Afsluiting van het gebied is zeer lastig en onwenselijk.

•	De parkeerplaats en de wegen dienen te worden
vrijgehouden tijdens een evenement.
• De velden zijn af te sluiten.
•	De mogelijkheid tot regulering van de toegang is

Toegankelijkheid (bereikbaarheid voor hulpdiensten)

afhankelijk van het gebruik van het terrein.

• De bereikbaarheid voor hulpdiensten is beperkt.

• Er zijn voldoende ontvluchtingsmogelijkheden.

OOST

Toegankelijkheid (bereikbaarheid voor hulpdiensten)
• Er is voldoende bereikbaarheid.

Mogelijkheden voor crowdmanagement
•	Het gehele oostelijke gebied is niet af te sluiten.

KRALINGSE PLAS

De individuele velden kunnen wel worden afgesloten.
•	Ontvluchtingsmogelijkheden zijn beperkt, afhankelijk van
het gebied dat wordt gebruikt.

•	Bij watersportactiviteiten is vanuit Stadsbeheer overleg
met de watersportverenigingen raadzaam.
•	Voor verankering van objecten in de kade, of bij activiteiten

Toegankelijkheid (bereikbaarheid voor hulpdiensten)
• De bereikbaarheid van het gebied is zeer beperkt.
•	De Prinses Beatrixlaan is beperkt bereikbaar voor

op het water (zoals op een ponton), moet toestemming
worden gevraagd aan het Hoogheemraadschap.
•	Hoogeheemraadschap van Schieland en

hulpverleningsdiensten door de kwaliteit van de weg en

de Krimpenerwaard:

mogelijke parkeeroverlast. Via de Plaszoom (tot aan de

http://www.schielandendekrimpenerwaard.nl

Tuin) is de Prinses Beatrixlaan bereikbaar tot aan de
paaltjes. Deze zijn verwijderbaar.
•	Bij grootschalige evenementen zijn aanvullende
maatregelen nodig om de bereikbaarheid te optimaliseren,
bijvoorbeeld door het afsluiten van de Kralingseweg.

Toegankelijkheid (bereikbaarheid voor hulpdiensten)
•	Voorafgaand aan evenementen dienen er afspraken te
worden gemaakt over opvanglocaties bij calamiteiten.
•	De noordkant van de plas is beperkt bereikbaar voor
hulpdiensten.
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3.3 Beheeraspecten: Verkeer

3.4 Beheeraspecten: Bouwactiviteiten/
Herinrichting

Parkeren
•	Voor grotere evenementen zijn er geen parkeervoorzieningen. Parkeren op afstand is bij grootschalige
evenementen vereist. Dichtstbijzijnde grote parkeerplaats

Geplande buitenruimte projecten
•	Start bouwwerkzaamheden Strandbadpaviljoen
(westkant Plas, start 2016).

is de parkeergarage bij metro Kralingse Zoom en omgeving
Haltewachter; een industriegebied dat in het weekend over
parkeergelegenheid beschikt.
•	Er is een zeer beperkt aantal parkeerplaatsen in het bos.
Deze moeten altijd beschikbaar blijven voor recreanten.
• Parkeren in de omliggende wijken is ongewenst.
Bereikbaarheid OV
•	Matig, bus en tram op relatief grote loopafstand.
De zuidzijde is te bereiken met de metro
(Halte Voorschoterlaan) of tram 7 (Oudedijk).
Hiervandaan naar Plaszoom of Langepad is zo’n 10 tot 15
minuten lopen.
Overige verkeersaspecten
•	Belangrijke verkeersknooppunten in directe omgeving
i.v.m. doorstroming tijdens evenement zijn: Boezemlaan,
Gordelweg/Bosdreef, Hoofdweg/Boszoom, Boszoom/
Kralingseweg, Kralingse Zoom, Aansluiting A16 Jacques
Dutilhweg, Aansluiting A16 Hoofdweg, Aansluiting A20
Soetendaalsebrug.
•	Combinatie met volgende afsluitingen is niet wenselijk
(bijv. vanwege werkzaamheden of andere evenementen):
Bosdreef, Boszoom, Kralingseweg, Langepad en Prinses
Beatrixlaan.
•	Tijdens de op- en afbouw van grootschalige evenementen
is een combinatie van werkverkeer en fietsverkeer op de
fietspaden niet toegestaan. Daarom worden de betreffende
recreatieve fietsroutes tijdelijk afgesloten.

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)

