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Wijkvisie Kralingen‐Oost 2012‐2022
Bewonersvereniging Kralingen‐Oost
Inleiding
Voor u ligt de nieuwe wijkvisie van de Bewonersvereniging Kralingen‐Oost. Deze visie is opgesteld door het
bestuur en tweemaal aan de leden voorgelegd ter aanvulling en aanpassing. Deze visie is vastgesteld op de
jaarvergadering van 14 juni 2012.
Aanleiding
De vorige wijkvisie is in 2005 door een vorige generatie van het bestuur opgesteld . Sinds die tijd is er het
nodige veranderd en het huidige bestuur had behoefte om het document te actualiseren. Dit heeft geleid
tot het opstellen van een nieuwe compacte visie.
Doel
Het doel van de nieuwe wijkvisie is het vastleggen van de wenselijke ontwikkelingen van Kralingen‐Oost.
Hiermee heeft het bestuur een toetsingskader om plannen van derden te beoordelen en zelf ook ideeën
aan te leveren.

Uitgangspunt
Kralingen‐Oost is een unieke stadswijk die zich kenmerkt door het hoogwaardig woonmilieu. Dit wordt
gekarakteriseerd door de groene en relatief ruime opzet van de wijk, de ligging ten opzichte van plas, bos
en stadscentrum en het monumentale woningbestand.
De stad en ook de wijk zijn door de jaren heen sterk veranderd en zullen dat de komende jaren ook doen.
Naast behoud van bestaande kwaliteiten, dient de visie gericht te zijn op passende en gewenste
ontwikkeling en verandering van de wijk en de stad als geheel.
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Historie
Het gebied, dat we nu als Kralingen kennen, is een onderdeel van het oude ambacht Kralingen. Het
oorspronkelijke dorp is zo goed als verdwenen. De bewoning ontwikkelde zich vanaf het midden van
negentiende eeuw rondom de “viersprong”, waar nu nog de Hoflaankerk staat. Van oudsher is Kralingen
het gebied waar welgestelde Rotterdammers hun buitens lieten bouwen. Kralingen is door Rotterdam in
1895 geannexeerd, waarna het, tot dan toe landelijk gebied, grotendeels volgebouwd is met
stadswoningen.

Overwegingen

Kwaliteiten
•
•
•
•
•

Kansen

Ruim opgezette wijk met veel groen
Dicht bij stadscentrum met goede
verbindingen
Dicht bij uitvalswegen
Goede voorzieningen
Kralingse Bos

•

•
•

•

•

Zwaktes
•
•
•
•

Burg. Oudlaan / Laan van Woudestein /
aansluiting op campus EUR herinrichting
met groen karakter
Lawaaiwerende bebouwing langs A16
Betere aansluiting van het Kralingse Bos
op omliggende wijken, inpassing in de
stad en optimalisatie van Kralingse Bos
voor Rotterdam
Kralingse Berg: overkapping van de A20:
woningbouw in parkachtige omgeving
grenzend aan Kralingse Bos
Aan de randen van Kralingen‐Oost liggen
diverse terreinen braak: Aegidiusstraat,
Palestinastraat, het voormalige
sportterrein van Leonidas. Hier kan
woningbouw gerealiseerd worden die
goed aansluit bij Kralingen‐Oost

Bedreigingen

Veel doorgaand verkeer
Overlast A16/A20 (geluid en
luchtkwaliteit)
Groen is versnipperd
Waterhuishouding is problematisch
(wateroverlast &
funderingsproblematiek)

•
•
•
•
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Funderingsproblematiek
Beperkte bescherming “Beschermd
Stadsgezicht”
“Snoepen” van het Kralingse Bos
Verdichting: bouwen op openbaar groen,
verhoging straatwanden

Stedenbouw
De BKO vindt het belangrijk dat de ruime en groene structuur van de wijk gehandhaafd blijft. Dit is een
belangrijke karakteristiek die erg gewaardeerd wordt en bijdraagt aan de goede leefbaarheid van de wijk.
De BKO is daarom van mening dat verdere verdichting en bebouwen van groen niet gewenst is.
In hoofdlijnen moet de stedenbouwkundige structuur en de verhoudingen gerespecteerd worden,
(verhouding hoogte huizen ‐ breedte straten). Op een aantal plaatsen in de wijk zijn deze verhoudingen al
kritisch.
Daarom is de BKO van mening dat vervangende nieuwbouw niet hoger mag zijn dan de bestaande
bebouwing en dat er in sommige gevallen zoals in de omgeving van de Waterloostraat zelfs gekozen
moeten worden voor een geringere bouwhoogte dan bestaand.

Wonen
De BKO vindt het belangrijk dat Kralingen‐Oost een hoogwaardig woongebied voor de stad Rotterdam
blijft. De stad wil de hogere inkomensgroepen aan zich binden en Kralingen‐Oost heeft als woongebied
voor deze categorie een goede reputatie.
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De BKO is van mening dat het unieke woonmilieu van Kralingen‐Oost versterkt moet worden en waar
mogelijk uitgebreid (zowel binnen de wijk als direct aangrenzend). Eén en ander met behoud van de
specifieke aspecten van het beschermd stadsgezicht, zoals benoemd in de Stadsvisie Rotterdam 2030.
De BKO is daarom van mening dat nieuwbouw in de wijk van hoogwaardige kwaliteit moet zijn en vindt
het wenselijk dat nieuwbouw aan de randen aansluit op de bebouwing van Kralingen‐Oost.
Concreet betekent dit dat nieuwbouw op het Leonidasterrein, Aegidiusstraat en Palestinastraat van
hoogwaardig niveau moeten zijn, geschikt voor de doelgroep startende academici.

Groen
De BKO is van mening dat groen een kernkwaliteit van de wijk is. Zowel de groene inrichting van de
woongebieden als de nabijheid van grote groenstructuren zoals het Kralingsebos.
Dit groen draagt bij aan een gezond leefklimaat en biedt aantrekkelijk mogelijkheden voor recreatie.
De BKO is een voorstander van uitbreiding van het groen en een betere koppeling van verschillende
groengebieden aan elkaar zodat er voor mens en dier meer doorlopend groen is.
Kralingse Bos
Het unieke groen‐ en waterrecreatiegebied moet worden gekoesterd en versterkt en waar mogelijk
uitgebreid. In de toekomst moet het Kralingse Bos een stadspark midden tussen de wijken zijn. De
Kralingse Zoom, Boszoom, A20 en A16 aan noord‐ en oostzijde maken het bos nu ontoegankelijk voor de
andere wijken. Het plan om de A20 te overkappen, “de Kralingse Berg”, biedt een kans om het Kralingse
Bos landschappelijk deel te laten uitmaken van de groene strook Bergse Bos ‐ Rottemeren ‐
Zevenhuizerplas.
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De BKO vindt dat er geen extra bebouwing in het bos mag komen. Bestaande locaties zouden wel beter
benut kunnen worden. Het horeca‐aanbod in het Kralingse Bos is beperkt van kwaliteit en diversiteit. Er
liggen kansen voor tophoreca op één van de bestaande locaties in het bos.
Groene vingers
De BKO vindt het belangrijk dat groengebieden aan elkaar gekoppeld worden voor mens en dier.
De “groene vingers” die vanuit het Kralingse Bos de wijk in gaan zouden hiertoe versterkt kunnen worden.
De kansen liggen bij:
Elzenbroekbosje / Burgemeester Oudlaan
Het Elzenbroekbosje, achter de volkstuinen aan de laan van Nooitgedacht kan toegankelijk gemaakt
worden voor wandelaars. De landschappelijke waarde van de Burgemeester Oudlaan kan versterkt
worden door het autovrij maken van het deel tussen de noordelijke en zuidelijke ingang van EUR campus
Woudestein waardoor een parkachtig geheel ontstaat.
Oude Plantage
De Oude Plantage is het oudste stadspark van Rotterdam. Het is erg geïsoleerd gelegen, tussen de
Maasboulevard en de rivier, met een kleine koppeling naar de Esch en het wandelgebied langs de rivier. In
de verdere toekomst zou dit gebied gekoppeld kunnen aan de Burgemeester Oudlaan door
ondertunneling of overbrugging van de Abram van Rijckevorselweg en de Maasboulevard.
Ypenhof / Essenburg ‐ Arboretum Trompenburg
De “landgoederenzone” is een waardevol overblijfsel uit de tijd van de buitens. Ypenhof, Essenburg en
Trompenburg zijn parkachtige terreinen in particulier bezit. Een prachtige groene long in de wijk die met
veel zorg en liefde wordt onderhouden. Er zijn in de afgelopen jaren enige stukken aan het terrein
toegevoegd. In deze hele zone dient het groene karakter bewaakt en versterkt te worden.
Prinses Julianalaan ‐ Avenue Concordia / Rozenburglaan ‐ Voorschoterlaan
Deze “groene‐lanen” zijn minder duidelijke “groene‐vingers”. Toch vindt de BKO dat ook hier het groene
karakter versterkt kan worden.
De groene middenbermen van de Avenue en de Voorschoterlaan worden op een aantal punten
onderbroken door paviljoens en nutsgebouwen. Deze zouden verwijderd moeten worden of beter
geïntegreerd moeten worden in het groen.

Park Rozenburg
Oorspronkelijk een landgoed en nu een stadsparkje. Slechts door de Kralingse Plaslaan afgescheiden van
het Kralingse Bos. Het parkje wordt zeer intensief gebruikt. De koppeling naar het bos toe zou verbeterd
kunnen worden door een grondige aanpak van de oversteekbaarheid van de weg op deze plek. Het
groene karakter zou naar het zuiden voortgezet kunnen worden langs de Willem Ruyslaan.
Jericholaan / Gashouderpark / Nieuwe Plantage
Deze “groene‐vinger” ligt niet in Kralingen‐Oost, maar de BKO zou ook hier graag meer doorlopend groen
zien.
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Het vroegere terrein van de gashouders is na de sanering helemaal opnieuw ingericht. Water technisch
zijn de Jodensloot en het Gashouderpark aan elkaar gekoppeld, maar ruimtelijk ontbreekt deze verbinding
volledig. Ook de koppeling van het gashouderpark via de Jericholaan naar het Kralingsebos ontbreekt
ruimtelijk.
Water
De BKO vindt het belangrijk dat de waterhuishouding zorgvuldig beheerst wordt, aangezien het water
zowel een kwaliteit als een bedreiging van de wijk is. Kralingen is van oudsher een waterrijk gebied met
plassen, sloten en vaarten. Als de waterhuishouding niet goed beheerst wordt is dit een ernstig risico voor
de funderingspalen, de kelders en de grasvelden.
De BKO wil dat de ruimtelijke kwaliteit van het water beter benut wordt en dat overlast voorkomen
wordt.
De ruimtelijke kwaliteit kan worden verbeterd door de aanwezigheid van open water in de wijk uit te
breiden.
Concreet valt hierbij te denken aan:
•
Duikers vervangen door open verbindingen;
•
Een doorgaande wetering langs de Burgemeester Oudlaan;
•
Open leggen van de Groene Wetering, die weer door moet lopen over de Burgemeester
Oudlaan;
•
Verbinding van de Groene Wetering met de Vijvers;
Deze maatregel komen ook de waterbergingscapaciteit ten goede.

Verkeer

Auto
De BKO vindt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van Kralingen‐Oost van groot belang. De ligging
nabij stad en snelweg wordt door velen als kwaliteit gezien. De overlast van fijn stof en lawaai van de
snelweg en de onveiligheid door te hard rijdende voertuigen zijn belangrijke ergernissen.
De wijk wordt ingeklemd door verkeersassen met veel doorgaand verkeer. De overlast door de A16 dient
te worden beperkt door geluidswerende constructies over de gehele lengte.
Op de lange termijn zijn de overkapping van de A20 ter hoogte van het Kralingse Bos (plan “Kralingse
Berg”) en de ondertunneling van de Abram van Rijckevorselweg aantrekkelijke opties.
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Op dit moment wil de BKO dat doorgaand verkeer door de wijk zoveel mogelijk wordt geconcentreerd op
de assen: Maasboulevard / Abram van Rijckevorselweg en Bosdreef. De verkeersveiligheid dient hierbij
wel gewaarborgd te worden door snelheidsbelemmerende maatregelen en handhaving van de maximum
snelheid.
Kralingen‐Oost kampt ondanks het invoeren van het betaald parkeren op een aantal locaties met
parkeeroverlast. Uitbreiding van de venstertijden betaald parkeren dient onderzocht te worden.
Langzaam verkeer
De BKO hecht veel waarde aan een goede en veilige infrastructuur voor langzaam verkeer. Door de
nabijheid van het stadscentrum en de vele voorzieningen is de fiets een heel geschikt vervoersmiddel in
Kralingen‐Oost.
In hoofdlijnen pleit de BKO voor een uitbreiding van het aantal fietspaden en oversteekplaatsen. Tevens
zouden brommers en scooters van de fietspaden geweerd moeten worden.
De doorgang voor fietsers van de Burg. Oudlaan naar Kralingse Bos is onlogisch. In de praktijk gebruiken
de meeste het voetpad van de Laan van Nooitgedacht.
De oversteekbaarheid voor voetgangers van ’s‐Gravenweg en Kralingseweg laat te wensen over. Er zijn te
weinig oversteekplaatsen en ze zijn vaak onoverzichtelijk. Door het gebrek aan snelheidsbelemmerende
maatregelen, waaronder meer oversteekplaatsen, wordt er vaak te hard gereden.
Er moeten een aantal extra oversteekplaatsen aangelegd worden in combinatie met verkeersremmende
maatregelen. Er zal ook meer inzet gepleegd moeten worden op handhaving van de snelheidslimiet.
Er dienen voldoende op‐ en afritten voor de trottoirs gemaakt te worden voor mindervaliden,
kinderwagens e.d.
Langs de Honingerdijk Beneden, tussen de Essenweg en de Vijverweg ontbreekt de stoep. Deze route
wordt veel door schoolkinderen gebruikt. Een oplossing kan zijn een wandelpromenade op palen langs
het water.
Diverse voorzieningen
De BKO is van mening dat het bestaande voorzieningen niveau in de wijk minimaal gehandhaafd moet blijven
en op een aantal punten nog verbeterd kan worden.
•

•

•
•
•

•
•
•

Excelsior moet worden behouden in de huidige hoedanigheid. Indien (een gedeelte van) het
terrein in de toekomst een andere functie krijgt, dient dit te gebeuren met instandhouding van
het groene karakter, bijvoorbeeld door uitbreiding van Arboretum Trompenburg.
Het Metrostation Kralingse Zoom moet een aantrekkelijk openbaar vervoersknooppunt worden:
veiligheid, passende inrichting van de buitenruimte en een goede voetgangersverbinding met de
EUR campus zijn van belang, het doortrekken van een tramverbinding verdient aanbeveling.
Nu er een Park en Rij garage komt moet het gebruik van de metro gestimuleerd worden.
De molens en de karottenfabriek aan de Plaszoom dienen behouden te worden en zoveel
mogelijk voor het publiek toegankelijk te zijn.
Kralingen‐Oost moet voorzieningen bieden voor kinderen en ouderen. De speeltuinen (waaronder
Speeltuin Kralingen aan de Honingerdijk) spelen een belangrijke rol in de wijk en dienen
behouden te worden. Elders in de wijk moet een groter en meer gevarieerd aanbod aan
speelvoorzieningen komen.
Voor ouderen is de aanwezigheid van meer bankjes gewenst.
Veiligheid en kwaliteit van de buitenruimte zijn blijvende punten van aandacht.
Er is voldoende horeca in Kralingen‐Oost en directe omgeving. Er is wel nog winst in de diversiteit
en de kwaliteit.

Burgerparticipatie
De BKO vindt het belangrijk dat de stem van de bewoners gehoord wordt. Een goede inbreng van de
gebruiker op het beleid verhoogt de kwaliteit van het beleid. De BKO is een goede intermediair tussen
bestuur en bevolking. De BKO zal zich inzetten om deze rol in de toekomst (nog) beter te vervullen. Het
wegvallen van de deelgemeente zal dit belang nog verder onderstrepen omdat de afstand tot de
stedelijke overheid groter wordt.
Er zal gekeken moeten worden hoe de gemeentelijke overheid zich wil verhouden tot
bewonersorganisaties en de bewoners.
BKOparticipatie
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De BKO wil dat de leden van de BKO, maar ook niet‐leden uit de wijk, informatie kunnen aanreiken en
invloed kunnen uit oefenen op het beleid van het bestuur van de BKO. Dit kan op verschillende manieren
tot stand gebracht worden: inbreng bij een vergadering, informele contacten, sociale media, een forum
op de website of via enquêtes. Maar ook door goede contacten met de diverse buurtorganisaties in de
wijk.
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