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parklaan

groene locatie in een historische omgeving
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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Identiteit

groene omgeving
net buiten stadscentrum
scheepsvaartkwartier

1. Startpunt (ambitie van de stad, vernieuwing)
Het Groot Scheepvaartkwartier bestaat uit het
Scheepvaartkwartier, Het Park, de Parkhavenstrook en
het Lloydkwartier. De kracht van het Groot

Identiteitsdragers

monumentale kantoorpanden - koningslinden
euromast - ontwerp van het park (engelse
landschapstijl) - Fontein ter herinnering
aan Willem Schürmann
Fysieke dragers

Scheepvaartkwartier is de consequente afwisseling tussen
bebouwing, water en groen. In het Groot
Scheepvaartkwartier wordt gewoond, gewerkt

kernwaardenanalyse parklaan

en gerecreëerd. Het Park is de schakel in het Groot

Bepaalde velden in het park zijn ook geschikt gemaakt voor

Scheepvaartkwartier en verbindt het historische

evenementengebruik. Het Park en Parklaan worden 365

Scheepvaartkwartier met de Parkhavenstrook en

dagen per jaar gebruikt om te wandelen, op een bankje te

het Lloydkwartier.

zitten, te picknicken en te spelen.
Gewenste programmering passend bij profiel

2. Profiel vanuit de kracht van de plek

Festivals en buitenprogramma spelen zich meestal af van
mei tot en met september. Uiteraard zijn er talloze

De Parklaan is een uitloper van Het Park (bij de Euromast) en

buitenactiviteiten te bedenken die ook in de herfst, winter en

vormt de directe verbinding van Het Park met de Veerhaven.

vroege lente kunnen plaatsvinden. Activiteiten moeten

De laan biedt daardoor mogelijkheden om de werelden van

bijdragen aan de sfeer en de mogelijkheden die de omgeving

Het Park en van het Waterfront met elkaar te verbinden en

van Het Park biedt. De grootte van de evenementen is

sluit wat karakter betreft het beste aan bij Het Park:

afhankelijk van de fysieke mogelijkheden en de belasting die

de groene oase van rust aan de Maas, het stadspark voor de

de Parklaan redelijkerwijs aankan.

centrumbewoner, waar het prettig toeven is in alle seizoenen
van het jaar. De historische Engelse landschapsstijl is waar

Programmering die past bij het profiel hebben de volgende

mogelijk hersteld, waardoor de beleving van Het Park en de

kenmerken:

zichtlijnen weer speelser zijn geworden.

• Kleinschalig.
• Liefst gericht op kinderen/familie.
• Aansluitend bij sfeer, historisch karakter van Het Park.
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3.1 Beheeraspecten: Fysieke kenmerken van
de plek (ondergrond, faciliteiten)

Type omgeving (woonwijk/ligging)
• Wonen en kantoren.
• Historisch Scheepvaartkwartier.

•	Twee koningslinden op het terrein aanwezig, deze dienen
tijdens een evenement te worden vrij gehouden.
•	Rekening houden met zeer zachte ondergrond, geen

• Naast Het Park.
• In de buurt van de Maas.
• Erasmus MC.

evenementengras aanwezig.
•	Bij nat weer kan de Parklaan drassig zijn. Bij zware regenval
zijn de terreinomstandigheden ongeschikt voor activiteiten.

Standplaatsen
Seizoensgebonden: ijs (Kievitslaan).

•	Afstand houden van het monument dat midden op het
terrein staan (bij voorkeur afzetten omdat het monument
fragiel is).

3.2 Beheersapecten: Veiligheid

•	Brandkranen zijn aanwezig aan de rand van
de parkeervakken/groenstrook.
•	Er is geen cameratoezicht.
•	Verlichting: gewone, openbare straatverlichting
aan de randen.

Mogelijkheden voor crowdmanagement
•	Afsluiting van het terrein is mogelijk, en regulering van
de toegang dus ook. Voorwaarde hiervoor is dat
de parkeerplaatsen op het middenterrein tijdens
het evenement worden opgeheven.

Grootte van de plek

• Er zijn voldoende vluchtmogelijkheden voor bezoekers.

Bruto oppervlakte de Parklaan is 9.750 m².
Toegankelijkheid (bereikbaar voor hulpdiensten)
Calamiteitenroute: beide rijbanen zijn calamiteitenroutes
en dienen te worden vrijgehouden.

3.3 Beheeraspecten: Verkeer
Bereikbaarheid OV
Tramhalte op 5 minuten loopafstand.

Parklaan
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Parkeergelegenheid:

Overige verkeersaspecten

•	Parkeergelegenheid in de buurt van de Parklaan is beperkt

• Verkeersimpact bij gehele afsluiting: n.v.t.

en met name bedoeld voor bedrijven en omwonenden.

• Verkeersimpact bij gedeeltelijke afsluiting rijbaan: n.v.t.

Deze parkeergelegenheid dient zo veel mogelijk

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

beschikbaar te blijven voor bedrijven en omwonenden.
•	Vopakgarage bij de Ballentent, Parkeergarage Erasmusbrug
en Parkeergarage Museumpark zijn op loopafstand.

doorstroming tijdens evenement: geen.
•	In verband met bereikbaarheid van kantoren is de Parklaan
doordeweeks moeilijk af te sluiten.

Parkeergarage Erasmus MC is in overleg met het Erasmus
MC ook beschikbaar. Parkeergarage Boompjes
(Terwenakker) is ook beschikbaar. Zie figuur 1.

3.4 Beheeraspecten: Bouwactiviteiten/
Herinrichting
Bouwprojecten in aanbouw en oplevering
• Erasmus MC (nu t/m 2016).
Buitenruimteprojecten (herinrichting) en beoogde start
uitvoering
• Gedempte Zalmhaven/Houtlaan (2017 en verder).

Figuur 1: Parkeergarages in de directe omgeving van
de Parklaan

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.

