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Locatieprofiel

Wijkpark oude Westen
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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1. Startpunt (ambitie van de stad,
vernieuwing)
Het Oude Westen is een levendige wijk in het centrum van

Centrum oude westen
wijkpark - rustpunt in
de wijk recreëren
en vertoeven - groen
Identiteit

Gouvernestraat - Dierenhof
Wijkactiviteiten - Betrokkenheid bewoners
West-Kruiskade - Nieuwe binnenweg
Identiteitsdragers

Tuin/beplanting
Odeon - Gras - Stenen voorplein
Verbinding kuirsplein - omgeven door hek
Fysieke dragers

Rotterdam. Met een eigen identiteit: gezellig en intiem,
jong en kosmopolitisch.
Het gebied kent twee belangrijke winkelstraten, de

kernwaardenanalyse wijkpark oude westen
2. Profiel vanuit de kracht van de plek

West-Kruiskade en de Nieuwe Binnenweg. Van oudsher is
de etnische samenstelling van de wijk divers.

Kernwaardenanalyse
Het Wijkpark Oude Westen is een stadspark in en voor de wijk

De West-Kruiskade in het Oude Westen

Het Oude Westen. Het park is een groene oase in een drukke,

De winkelstraat de West-Kruiskade is een bruisende,

kleurige stadswijk. Het park is beschikbaar voor recreatieve

wereldse winkelstraat. Sinds 2010 werken

doeleinden voor alle wijkbewoners, jong en oud.

gemeente Rotterdam, Woonstad Rotterdam en

Bewoners vertoeven en recreëren in het park en zijn zeer

de ondernemersvereniging samen aan de verbetering van de

nauw betrokken bij verschillende facetten van het park,

uitstraling en de veiligheid van deze winkelstraat. Dit doen

zoals het onderhoud.

zij onder de naam Alliantie West Kruiskade (AWK). Hippe,
nieuwe winkels en horeca op het gebied van food, lifestyle en

Gewenste programmering passend bij profiel

lounging vestigen er zich nu.

Programmering in het wijkpark heeft een verbinding met
de wijk of met initiatieven uit de wijk. Voor grootschalige,

Eigen identiteit het Oude Westen

stedelijke evenementen is het park niet geschikt en is er ook

Bewoners en bezoekers vinden volgens onderzoek

geen draagvlak in de buurt. Het kleine park wordt intensief

het Oude Westen gezellig, multicultureel, divers, levendig,

gebruikt door omwonenden. Om het park voor hen

met vele bijzondere winkels en horecaondernemingen.

toegankelijk te houden zijn betaalde evenementen

De gebiedscampagne WOW promoot de vele sterke punten

niet wenselijk.

en de eigen identiteit van de wijk. In het Oude Westen wonen
veel actieve bewoners met bijzondere initiatieven.
Mooie voorbeelden zie je in de Leeszaal en de Tussentuin.

Locatieprofiel Wijkpark Oude Westen

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

Type omgeving (woonwijk/ligging)
•	Het wijkpark is omringd door bebouwing. In het bijzonder
dient rekening gehouden te worden met bewoners aan

Het park is een groen wijkpark. Het park bestaat uit
drie gedeelten. Een stenen voorplein aan de kant van
de West-Kruiskade, het Dierenhof aan de kant van
de Gouvernestraat en een grasveld daar tussenin.
Het Dierenhof is een kwetsbaar gedeelte, waar rust geboden

de Westersingel.
•	Draagvlak voor kleinschalige evenementen die een directe
verbinding hebben met (initiatieven uit) de wijk, is groot.
•	Flora en fauna dienen te worden gerespecteerd
(flora- en faunawet). Er dienen afdoende maatregelen

is. Het voorplein aan de kant van de West-Kruiskade biedt

te worden getroffen om overlast gedurende het

de meeste mogelijkheden om zware podia etc. te plaatsen.

broedseizoen te voorkomen.

Het grasveld biedt ook mogelijkheden om podia te plaatsen,
maar is meer kwetsbaar dan het stenen voorplein.

Standplaatsen
Er is één standplaats voor een tuktuk met tropische hapjes.

•	Er moeten in overleg met Stadsbeheer Openbare
Werken voldoende maatregelen worden getroffen om
overlast gedurende het broedseizoen en stress en onrust

3.2 Beheeraspecten: Veiligheid

onder de dieren te voorkomen. Dit geldt met name voor
evenementen met versterkt geluid.

Mogelijkheden voor crowdmanagement

Contactpersoon Stadsbeheer Openbare Ruimte:

Het park is omringd door vaste hekken en wordt ‘s avonds

Remmert Koch: rg.koch@rotterdam.nl / 010-2671121.

afgesloten. Hierdoor zijn er vaste toegangen die goed

• In het park is zeer beperkt toegang tot water en toiletten.

gecontroleerd kunnen worden. Hierdoor zijn publieksstromen

• Een stroompunt is niet aanwezig.

goed te beheersen en zijn er goede mogelijkheden voor

•	Het gras is niet evenementen proof, hier dient rekening

crowdmanagement.

mee gehouden te worden.
•	Het park is omringd door vaste hekken en wordt
‘s avonds afgesloten.
Grootte van de plek
Bruto totaaloppervlakte ca. 5.400 m².

Toegankelijkheid (bereikbaarheid voor hulpdiensten)
•	Het terrein heeft aan de zijde van de West-Kruiskade als aan
de zuidzijde een afsluitbaar hek.
• Vluchtmogelijkheden zijn beperkt aanwezig.
•	Terrein bestaat feitelijk uit twee delen, het voorterrein
(verhard) en het grasveld.
• Terrein is ook bereikbaar via de Gouvernedwarsstraat.
•	Paden aan de zijkant moeten vrij blijven voor veilige
ontvluchting publiek.
•	Op het voorterrein (zijde West-Kruiskade) moet een
obstakelvrije ruimte zijn voor opstelling hulpdiensten.
•	Toegankelijkheid via de West-Kruiskade en
de Gouvernestraat moet gewaarborgd blijven
(Gouvernestraat moet ook via de Nieuwe Binnenweg
bereikbaar zijn).
•	Eventuele nooduitgangen vanuit aangrenzende bebouwing
mogen niet worden belemmerd.
•	Aantallen publiek afhankelijk van grootte
evenemententerrein (netto oppervlak).
•	Werkzaamheden Kruisplein kunnen van invloed zijn op
de bereikbaarheid van het wijkpark en de toegangswegen.

park Oude

zaar • Wijk
Verhalen Ba

Westen

Locatieprofiel Wijkpark Oude Westen

3.3 Beheeraspecten: Verkeer

3.4 Beheeraspecten: Bouwactiviteiten/
Herinrichting

Parkeren
Parkeergelegenheid bij het Wijkpark Oude Westen is zeer

Buitenruimteprojecten (herinrichting) en beoogde

beperkt.

start uitvoering
•	Mogelijke rioolwerkzaamheden en verplaatsen hekwerk

Bereikbaarheid OV

in 2016 en 2017.

•	Tramhaltes Kruisplein en metrohaltes Eendrachtsplein
op korte loopafstand.
•	NS en metrohaltes Rotterdam Centraal op 5 minuten
loopafstand.
Overige verkeersaspecten
•	Verkeersimpact bij gehele afsluiting: het weggetje in het
Wijkpark Oude Westen, waardoor de parkeergelegenheden
van de huizen aan de Westersingel bereikt kunnen worden,
moet altijd vrij blijven.
•	Verkeersimpact bij afsluiting omliggende (hoofd)wegen:
zeer groot, voornamelijk bij afsluiting van
de West-Kruiskade.
•	Belangrijke verkeersknooppunten in directe omgeving
i.v.m. doorstroming tijdens evenement: Kruisplein,
West-Kruiskade, Gouvernestraat, Nieuwe Binnenweg,
Eendrachtsplein.

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)

