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Locatieprofiel

Zuiderpark
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 evenemententerrein Zuiderpark is het grootste
groene buiten-evenemententerrein van Rotterdam.
Door de inrichting, zowel qua ontwerp als ondergrond,
is het park zeer geschikt om verschillende typen
evenementen te organiseren. Het evenemententerrein
Zuiderpark leent zich zowel voor zeer grootschalige, als

metropolis
kwalitatieve - verblijfsplek
ahoy - thuis op straat
Identiteitsdragers

skatepark - water - avontureneiland
evenementengras - sport plaza
Fysieke dragers

kernwaardenanalyse zuiderpark

middelgrote evenementen. Daarnaast kent het Zuiderpark
een aantal locaties waar kleinschalige evenementen kunnen
worden georganiseerd zoals het terrein nabij kinderboerderij

parkeergelegenheid in de omgeving. Bij evenementen in

de Molenwei, de kanovijver en het avonturenterrein &

het Zuiderpark moet rekening worden gehouden met

schiereiland Halve Maan (beiden achter parkeerterrein Ahoy).

de omwonenden vanwege geluidsoverlast en er moet
afstemming plaatsvinden met omringende partijen:
met het naastgelegen Ahoy over de programmering,

2. Profiel vanuit de kracht van de plek

met TOS als beheerder van Skatepark Sportplaza en met
de verschillende sportverenigingen langs de Oldegaarde.

Het Zuiderpark is een groen stadspark dat fungeert als
ontmoetingsplaats en recreatiegebied. Een deel van het

Bij gelijktijdige activiteiten en grootschalige evenementen

Zuiderpark is ingericht als een groot en groen

kan er een aanzienlijke parkeerdruk ontstaan langs

evenemententerrein, gelegen in het gebied Charlois tussen

de Oldegaarde en verderop in Zuidwijk. In verband met

Zuidwijk, Vreewijk en Ahoy. Het Zuiderpark is goed bekend bij

het herstel van het gras, kan er eens per 3 à 4 weken een

het publiek, uitstekend bereikbaar per OV en er is voldoende

(grootschalig) evenement plaatsvinden.
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Gewenste programmering passend bij profiel

Grootte van de plek

Een evenwichtig aanbod is van groot belang, zodat met

Bruto totaaloppervlakte ca. 60.500 m2.

verschillende thema’s, verschillende doelgroepen kunnen
worden bereikt. Hierbij kan worden gedacht aan:
• Muziekfestivals.
• Festivals voor het gezin.
• Multicultureel festival voor jongeren.
• Festival rond sport.
Gelet op het onderhoud van het terrein is spreiding
van evenementen belangrijk. Bij A-evenementen geldt:
in de nabijheid van een ander evenement is
de eerste aanvrager van een evenement leidend.
Er is een mogelijkheid voor één B-evenement tegelijkertijd.
Om overlast, zoals geluids- en parkeeroverlast, te beperken
is er in de omgeving geen ruimte voor kleinschalige
evenementen naast een B-evenement.

3.1 Beheeraspecten: Fysieke kenmerken van
de plek (ondergrond, faciliteiten)
•	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 is hiervoor
mogelijk.
•	Grote podia alleen op het evenemententerrein
de Vaanweide (binnen de cirkel en maximaal 10 meter
daarbuiten).
•	Verder wordt er in de droge periodes, met het oog op de
benodigde beregening met behulp van de aangelegde
installaties en het herstel van het terrein, een beperking
in het gebruik gesteld.
•	In verband met het herstel van het gras, kan er eens per
3 à 4 weken een (grootschalig) evenement plaatsvinden.
•	Het terrein wordt begrensd door een watergang langs

vanuit het oppervlaktewater.
•	Rioolaansluiting op grote afstand. Het is daarom raadzaam
om mobiele chemische toiletvoorzieningen (dixies)
te gebruiken.
• Er is geen vuilwater voorziening.
•	Er is openbare verlichting op de Zuiderpark Promenade
aanwezig. Bij evenementen is dit, na zonsondergang,
ontoereikend en zal verlichting moeten worden toegevoegd.
•	Bij de Sportplaza is verlichting ten behoeve van
de sportvelden en eventuele kleine evenementen aanwezig.
•	In overleg met de beheerder dient te worden bekeken waar
en op welke manier het gazon kan worden overreden.
Gelet op de drainage in de grond kunnen er geen pennen
of masten in de grond worden gestoken.

de Vaanweg, ten oosten door parkeerplaats Ahoy en ten

• Bluswatervoorzieningen ontbreken.

zuiden door Skateheuvels (sportvelden, skatepark en

• Er is geen cameratoezicht aanwezig.

toegangsweg Oldegaarde behoren niet tot
het evenemententerrein).
•	Het evenemententerrein is door zijn karakteristiek
minder geschikt voor kleinschalige evenementen en door
de openheid niet geschikt voor meerdere evenementen
met verschillende sferen tegelijkertijd.

Type omgeving (woonwijk/ligging)
• Ikazia ziekenhuis.
•	Metrostation, busstation en winkelcentrum Zuidplein
(incl. koopzondagen).
•	De programmering van het evenemententerrein dient
te worden afgestemd met activiteiten in de omgeving

Voorzieningen
•	Stroomvoorziening is mogelijk via een drietal
aansluitpunten. Er is geen krachtstroom aanwezig.
•	Er is een waterpunt op locatie aanwezig. Deze waterpunt

(winkelcentrum Zuidplein/Ahoy/Sportverenigingen/
Sportplaza).
•	Het fietspad door het Zuiderpark dient bij afsluiting van
het park zo lang mogelijk te worden vrij gehouden.

heeft onvoldoende capaciteit voor spoelvoorziening van

• Ahoy.

glazen of aansluiting toilet (zie ontwikkelingen bij 3.4).

• Reguliere (amateurvoetbal) competitie.

Het ontbreken van een spoelvoorziening is een groot gemis

• Voetbalclub Feyenoord.

en dito wens i.v.m. beperking van afval (drinkbekers)

• Woningen.

en verduurzaming gebruik terrein.
De sproeivoorziening voor het evenementengras gebeurt
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3.2 Beheeraspecten: Veiligheid

Bereikbaarheid OV
Zeer goed, groot OV-knooppunt in de buurt (Zuidplein):

Afhankelijk van het gebruik van het terrein zijn

metro Zuidplein en Slinge en (streek)bussen.

veiligheidsvoorzieningen rond het water gewenst.
Overige verkeersaspecten
Mogelijkheden voor crowdmanagement

• Verkeersimpact bij gehele afsluiting: minimaal.

•	Ontsluiting van het terrein is, afhankelijk van de inrichting,

•	Verkeersimpact bij afsluiting omliggende (hoofd)wegen:

goed mogelijk.

zeer groot.

• Het terrein bevat voldoende ontvluchtingsmogelijkheden.
•	Toegankelijkheid (bereikbaarheid voor hulpdiensten):
paden in het park moeten worden vrij gehouden voor
hulpdiensten.

•	Belangrijke verkeersknooppunten in directe omgeving
i.v.m. doorstroming tijdens evenement: Vaanplein/Zuidplein-Strevelsweg-Pleinweg-Vaanweg/Maastunnelplein/
kruising Groene Kruisweg-A15.

• Het fietspad dient te worden vrijgehouden.

•	Geen combinatie met volgende afsluitingen toegestaan

• Het terrein is goed te overrijden door hulpdiensten.

(bijv. vanwege werkzaamheden of andere evenementen)

•	Bereikbaarheid voor hulpdiensten is vanuit drie

bij twee van de volgende hoofdwegen: Oldegaarde/

toegangswegen mogelijk (via Ahoy, via de Vaanweg naast
de loopbrug en via sportvelden aan de Oldegaarde).
•	De sportvelden ‘De Vaan’ horen niet bij
het evenemententerrein; per evenement dient hier

Strevelsweg (tussen Pleinweg en Vaanweg)/
Zuiderparkweg.
•	Van belang is ook dat afsluitingen geen vertragende
werking hebben op OV-knooppunt Zuidplein.

de bestaande weg als calamiteitenroute te worden
gecreëerd met eventuele beveiliging.
•	Bij evenementen waarbij niet het gehele terrein zal worden
gebruikt, dient de doorgaande fiets- en wandelroute

3.4 Beheeraspecten: Bouwactiviteiten/
Herinrichting

(loopbrug Vaanweg) over het terrein te worden vrijgehouden.
•	Bij gebruik van het gehele terrein en de daarbij noodzakelijke
afsluitingen, dient goed te worden gecommuniceerd over de

Bouwprojecten in aanbouw en oplevering
Aanleg toiletvoorziening Sportplaza (datum nog onbekend).

afsluiting van de fiets- en wandelroute (loopbrug Vaanweg)
tijdens het evenement.

3.3 Beheeraspecten: Verkeer
Parkeren
• Diverse parkeergarages in de buurt.
• Lang parkeren Oldegaarde.
• Parkeerverwijzing aanwezig.
• Parkeerterrein Ahoy en P&R Slinge.
•	Om schade aan het park te voorkomen wordt aanbevolen
om bij evenementen ruime fietsenstallingen in te richten.

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.

