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Locatieprofiel

Roel Langerakpark
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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Groene verbinding tussen
rotterdam noord en west

Groene
verbinding tussen
Rotterdam Noord en
Rotterdam West - Blijdorpse
Polder - Groen - Delfshaven

Roel Langerakpark

Identiteit

1. Startpunt (ambitie van de stad,
vernieuwing)

Neptunes - Spelen
Recreëren - Sporten - barbeque
Identiteitsdragers

Het Roel Langerakpark ligt in het gebied Blijdorpse Polder.
Hier liggen veel recreatieve voorzieningen, zoals o.a. de
Diergaarde, de stadscamping, diverse sportvoorzieningen

Water - Gras en bomen - Diergaarde Blijdorp
Rozenperk - Neptunus Familiestadion - Atletiekbaan
Speeldernis - Discgolf - Volkstuinen - Hotel Blijdorp
Sportvereniging Blijforp

maar ook enkele grootwinkelbedrijven, hotel Blijdorp en

Fysieke dragers

jeugdgevangenis de Schie. Het is een gebied met veelal

KERNWAARDEnANALYSE roel langerakpark

stedelijke functies.

winter en vroege lente kunnen plaatsvinden. Activiteiten
Het Roel Langerakpark, wordt de laatste jaren in toenemende

moeten bijdragen aan de sfeer en de mogelijkheden die het

mate beter (drukker) bezocht; het is de achtertuin van vooral

Roel Langerakpark biedt. De grootte van de evenementen is

veel bewoners uit Delfshaven. Bij overvloedige regenval kan

afhankelijk van de fysieke mogelijkheden en de belasting die

het erg nat zijn in het park; het kan dan enige dagen duren

Het Roel Langerakpark redelijkerwijs aankan.

voor het park weer goed begaanbaar is.
Programmering die past bij het profiel hebben de volgende
In de Blijdorpse Polder wonen nauwelijks mensen.

kenmerken:

Aan de Noordzijde liggen een beperkt aantal woonboten

•	Kleinschalige tot middelgrote programmering,

in het Noorderkanaal. Hier wonen ongeveer 130 mensen.
Het aangrenzende Nieuwe Westen is (samen met Middelland

bij voorkeur gericht op jongeren en hoogopgeleide gezinnen.
• Incidenteel is er ruimte voor een grootschalig evenement.

en het Oude Noorden) aangewezen als een van drie
prioriteitswijken voor het aantrekken en behouden van
hoogopgeleide gezinnen.

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

2. Profiel vanuit de kracht van de plek

Onderstaande beheeraspecten geven de maximale
gebruiksmogelijkheden van het Roel Langerakpark aan.

Het park is vooral gericht op sport- en dagrecreatie.
Er is een vrij toegankelijke atletiekbaan, een discgolf court

•	Bij nat weer is het Roel Langerakpark drassig vanwege
de hoge grondwaterstand en is er vaak last van een

(frisbeesport) en een wandelpromenade naar de diergaarde.

overstromend riool. Bij zware regenval is het terrein

Aangrenzend ligt natuurspeeltuin de Speeldernis, dierenasiel

daarom ongeschikt voor activiteiten.

Rotterdam en volkstuinvereniging “Streven naar Verbetering”.
Aangrenzend liggen ook meerdere sportverenigingen.

•	Voor kleinschalige activiteiten is het gehele
Roel Langerakpark geschikt.
•	Flora en fauna dienen te worden gerespecteerd

Gewenste programmering passend bij profiel

(flora- en faunawet). Er dienen afdoende maatregelen te

Festivals en buitenprogramma spelen zich meestal af

worden getroffen om overlast gedurende het broedseizoen

van mei tot en met september. Uiteraard zijn er talloze

te voorkomen. Overleg met Stadsbeheer - Heel is hiervoor

buitenactiviteiten te bedenken die ook in de herfst,

mogelijk.

Locatieprofiel Roel Langerakpark

•	Strookje aan noordzijde gebruiken als opstellocatie voor
publiek en voor het creëren van een fietsenstalling
(buiten het evenemententerrein houden).
•	Voor op- en afbouw met vrachtwagens is

Type omgeving (woonwijk/ligging)
•	Ligging tussen Delfshaven (Nieuwe Westen, Spangen,
Essenburgbuurt) en Rotterdam Noord (Blijdorp).
•	Bij ’zwaardere’ evenementen waar meer geluid wordt

de Roel Langerakweg beschikbaar, bereikbaar vanaf het

gegenereerd (en geluid wellicht verder weg kan dragen)

Mevlanaplein/Abraham van Stolkweg of parkeerplaats

moet naast de Vroesenlaan ook de wijk Blijdorp (incl. van

Diergaarde Blijdorp/Blijdorplaan.

Aarssenlaan) in Noord en het Nieuwe Westen, Spangen,

•	Bij alle horecavoorzieningen moet gebruik worden gemaakt

Essenburgbuurt in Delfshaven worden geïnformeerd.

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

• Publiekspark, gericht op sportrecreanten.

beschadiging van het gras te voorkomen.

• Bevolking bestaat uit veel (jonge) gezinnen.

•	Het Roel Langerakpark is toegankelijk voor fietsers en
wandelaars, maar afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

• Afstemming met directe omgeving is noodzakelijk.
• Diergaarde Blijdorp, rekeninghouden met drukke dagen.

• Er is een brandkraan aanwezig.

• Natuurspeeltuin de Speeldernis.

• Er is geen cameratoezicht.

• Neptunus (thuiswedstrijden).

• Vaste toiletvoorzieningen: niet aanwezig.

• Sparta Rotterdam (thuiswedstrijden).

• Horecavoorzieningen: niet aanwezig.

• Hotel Blijdorp.

•	Verlichting: gewone, openbare straatverlichting langs

• Volkstuinvereniging Streven naar Verbetering.

de hoofdpaden.
• Stroom: niet aanwezig.

• Mevlana Moskee (gebedsdagen op vrijdag en zondag).

• Watervoorziening: niet aanwezig.

• Voetbalvereniging Blijdorp.

•	Afschermen van het water in het park is noodzakelijk

• David Lloyd.

(i.v.m. waaivuil). Drijfvuil, overstort vanuit Essenburgsingel

• Essenburgbuurt.

naar Westersingel.
Grootte van de plek
Bruto/netto oppervlakte 24.700 m².

Standplaatsen
N.v.t.

3.2 Beheeraspecten: Veiligheid
Mogelijkheden voor crowdmanagement
•	Het park is voor hulpdiensten bereikbaar via het pad tussen
het Mevlanaplein (zuidzijde) en de parkeerplaats Blijdorp
(noordzijde). Normaal gesproken is dit pad afgesloten
d.m.v. rood/witte klappalen. Aan de kant van Blijdorp zit
een slagboom.
•	Afsluitbaarheid is lastig, mede door gebruik maken
van natuurlijke barrières zoals water.
•	Vanwege de beschikbaarheid van één vluchtroute geldt
een beperking op het aantal bezoekers dat tegelijkertijd
wordt toegestaan.
•	Roel Langerakweg moet altijd toegankelijk zijn als
vluchtweg en voor hulpdiensten.
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Locatieprofiel Roel Langerakpark

•	Beperkte opvangmogelijkheden/schuillocaties voor
publiek bij slecht weer.

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

•	Capaciteit en aantallen bezoekers sterk afhankelijk van
indeling terrein en nooduitgangen (maatvoering opgeven
van de verschillende velden).

• Verkeersimpact bij gedeeltelijke afsluiting rijbaan: n.v.t.
•	Belangrijke verkeersknooppunten in directe omgeving i.v.m.
doorstroming tijdens evenement: Kleinpolderplein

• Velden aangeven in sectoren voor betere verwijzing.
•	Er moet in ogenschouw worden genomen dat bij een

en Blijdorpplein.
•	Geen evenementen tegelijkertijd met werkzaamheden in de

eventuele calamiteit op het spoor, waarbij gevaarlijke

directe omgeving, zoals Kleinpolderplein, Mathenesserbrug,

stoffen vrijkomen, het evenemententerrein direct

Abraham van Stolkweg, Aelbrechtsplein en Beukelsbrug.

ontruimd moet kunnen worden.

Deze wegen dienen bereikbaar te zijn bij evenementen.
•	Bereikbaarheid Sparta Stadion, Penitentiaire Inrichting

Toegankelijkheid (bereikbaar voor hulpdiensten)

De Schie, bedrijventerrein Abraham van Stolkweg, Neptunus,

•	Gezien het samenvallen van publieksstromen en

Van der Valk Hotel Blijdorp, Mevlana moskee, dierenasiel,

calamiteitenroutes moeten gescheiden worden: publiek
via noordzijde, hulpdiensten via zuidzijde/Delfshaven.
Positie van nooduitgangen en aangewezen

Natuurspeeltuin de Speeldernis en volkstuinen zijn
belangrijke aandachtspunten.
• Specifieke aandacht voor verkeersafwikkeling bij:

parkeer terreinen zijn hierbij van belang om hier een

een wedstrijd in het Sparta Stadion; een drukke dag

goede scheiding in te maken.

in Blijdorp; een wedstrijd van Neptunus.

•	Overige paden in het park dienen vrij te blijven voor de
hulpdiensten en looproutes publiek.
•	Aandacht voor fietsers en voetgangers die van het pad
gebruik maken als doorgaande route naar bijvoorbeeld

3.4 Beheeraspecten: Bouwactiviteiten/
herinrichting

Blijdorp.
Plein Mevlana Moskee, planning 2015.
Aanleg overstort gemaal, planning 2015.

3.3 Beheeraspecten: Verkeer
Bereikbaarheid OV
• Buslijn 32, halte Roel Langerakweg op loopafstand.
•	Lijnen 33 en (beperkt) 40, halte Blijdorpplein en Lijn 38,
Beukelsweg op enkele minuten loopafstand.
Parkeergelegenheid (aandachtspunt)
•	Parkeerterrein Diergaarde Blijdorp, Blijdorplaan. Dit terrein
kan alleen gebruikt worden op basis van afspraken met
Diergaarde Blijdorp.
•	P2 van de gemeente. Dit terrein wordt veel gebruikt door
bezoekers van Diergaarde Blijdorp en is daardoor beperkt
beschikbaar voor overig gebruik.
•	Voor gebruik private parkeerterreinen is afstemming met
bedrijven noodzakelijk.

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.

