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Uitstel ALV
DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE BKO IS 
UITGESTELD IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS. 

EEN NIEUWE DATUM VOLGT ZO SPOEDIG MOGELIJK. 

UITSTEL 
ALV
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 Hert in het Kralingse Bos. Heeft u hem al gespot?
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Van de voorzitter
Het kan verkeren. Zo maak je je druk over de grote projecten die op stapel 
staan in onze wijk en zo staat alles stil door een nieuw virus. Het zijn 
vreemde tijden. Wij wilden de ALV gebruiken om met u verder in gesprek 
te gaan over de grote projecten, maar het is de vraag wanneer de ALV kan 
plaatsvinden. Op het moment dat ik dit schrijf (april) mag het in elk geval 
niet in de nabije toekomst en als het wel mag, moeten we kijken of we het 
verantwoord vinden. We gaan voor een ALV geen gezondheidsrisico’s nemen.

Deze nieuwsbrief is in elk geval een goed medium om u weer op de hoogte 
te brengen van de ontwikkelingen in de wijk. We hopen dat we met de 
digitale media zoals onze website, facebook, instagram en e-mail toch 
een beetje het gesprek met de leden gaande kunnen houden. De interesse 
voor de grote projecten bleek wel tijdens onze nieuwjaars-bijeenkomst. De 
Jockeyclub knalde uit zijn voegen van de belangstellenden. We hadden op 
een grote opkomst gerekend, maar dit overtrof alle verwachtingen.  Bij een 
volgende bijeenkomst zullen we proberen vooraf een betere inschatting van 
het aantal belangstellenden te maken.

Zoals u zult begrijpen nemen deze projecten ook een belangrijk deel van 
de nieuwsbrief in beslag. Wij zijn er om de belangen van de bewoners te 
behartigen en daarvoor is het noodzakelijk dat we zo goed mogelijk weten 
wat onze achterban over de ontwikkelingen denkt. We hopen dan ook op 
veel reacties, schriftelijk of op straat, maar wel op minimaal 1,5m afstand.

Gerard Jan van Leer
Voorzitter

•
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Van de penningmeester
Namens het bestuur informeren wij u over het volgende. Met het oog op 
het COVID-19 virus en de huidige RIVM-adviezen is het fysiek bijwonen 
van de algemene ledenvergadering die normaliter in mei van dit jaar zou 
plaatsvinden niet mogelijk.
Volgens de statuten dient binnen zes maanden na afloop van elk 
verenigingsjaar een algemene “jaarvergadering” gehouden te worden. 
Echter in deze bijzondere situatie heeft het bestuur besloten deze 
vergadering eenmalig te verplaatsen naar een later te bepalen datum dit 
jaar waarop een fysieke vergadering in enige vorm weer mogelijk zal blijken 
te zijn.

Kascommissie 
Volgens de statuten onderzoekt de, door de leden benoemde, 
kascommissie de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt 
aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. De 
penningmeester heeft de jaarrekening over 2019 opgemaakt en kan u 
alvast berichten dat er een batig saldo is over 2019 (positief) en dat de 
vereniging financieel in goede gezondheid verkeerd. Het onderzoek door de 
kascommissie dient, op het moment van schrijven, nog plaats te vinden. De 
jaarrekening en het verslag van de kascommissie zullen te zijner tijd op de 
website worden gepubliceerd.

Contributie 2020
Als bijlage bij de nieuwsbrief treft u ook de factuur aan voor de contributie 
2020 van uw lidmaatschap van de BKO. Om ons werk – het in ieder opzicht 
“leefbaar” houden van Kralingen-Oost – te kunnen voortzetten, is uw 
lidmaatschap onmisbaar. De representativiteit van de vereniging wordt door 
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bijvoorbeeld de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk beoordeeld naar 
het aantal huishoudens dat wij via onze leden vertegenwoordigen: hoe 
meer leden, hoe meer invloed.

Ons bestuur bestaat uit vrijwilligers. De contributie wordt besteed aan 
kosten die worden gemaakt, zoals voor de nieuwsbrief, de nieuwjaars–
borrel en de overige bijeenkomsten. Een verantwoording over 2018 
staat al op onze website. Wij hebben de bijdrage van bewoners voor het 
lidmaatschap BKO, evenals vorige jaren, niet verhoogd. De contributie 
bedraagt minimaal € 10, - maar een hogere bijdrage is bijzonder welkom 
en zal nuttig besteed worden. 

ANBI
De BKO heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Het fiscaal nummer (RSIN) is 8415.23.638. Voor donateurs van culturele 
ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte 
inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen 
met 1,25 en als gift aftrekken in hun aangifte inkomstenbelasting. 

•
Marius Hoogendam
Penningmeester
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Ontwikkeling campus
Erasmus Universiteit (EUR)
Renovatie Tinbergen gebouw
Zoals eerder door ons gemeld is de renovatie van het Tinbergen gebouw 
uitgesteld. Tot nu toe is onduidelijk op welke termijn deze renovatie zal 
starten. Binnenkort zal er een nieuwe aanbestedingsprocedure in gang 
worden gezet. 

Bibliotheek
In onze vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat op verzoek van direct 
omwonenden met de EUR gesproken is over lichthinder van de bibliotheek. 
In samenspraak is gekozen voor lichtwering die voldoende het licht van de 
bibliotheek naar buiten toe vermindert en tevens voldoet aan de eisen van 
de EUR dat de aanwezigen in de bibliotheek contact met de buitenruimte 
houden. Deze lichtwering is geplaatst en tot grote tevredenheid van de 
omwonenden voldoet het aan de gestelde eisen. 

Park Noord
Het park is een goede aanwinst voor de campus en voor de omwonenden 
gebleken. De plannen voor de verplaatsing van de tennisvelden nemen 
serieuze vormen aan, hetgeen betekent dat ook dit stuk zal worden 
toegevoegd aan het park. Een deel hiervan zal gebruikt gaan worden voor 
de bouw van een fietsenstalling. De plaats en omvang hiervan zal uiteraard 
in overleg en overeenstemming met de BKO en omwonenden plaatsvinden.

Sportgebouw
Het nieuw te bouwen sportgebouw aan de plaza (Kralingse Zoom kant) zal 
waarschijnlijk medio 2023 in gebruik kunnen worden genomen. 
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Nieuw onderwijsgebouw
De voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe onderwijsgebouw aan de 
zuidwest kant van de campus zijn gestart. 

Studentenhuisvesting
Het aan de noordoost kant van de campus (Kralingse Zoom kant) gelegen 
gebouw F, dat thans dienst doet als studentenhuisvesting, wordt binnenkort 
buiten gebruik gesteld. De eveneens daar gesitueerde gebouwen G 
en Q , met bestemming onderwijs en onderzoek, zullen voorlopig nog 
gehandhaafd blijven. 

Aan de Abram Van Rijckevorselweg, aan de achterkant van de campus, zal 
studentenhuisvesting gebouwd worden. Deze bouw zal niet starten voor 
2023 en zal daarna ongeveer 1 ½ jaar in beslag nemen.

Convenant
De termijn van het huidige convenant is verlopen. De EUR en de BKO 
hebben de wens uitgesproken de goede samenwerking van de afgelopen 
10 jaar voort te zetten en een nieuw convenant af te sluiten. De gesprekken 
hierover zijn momenteel gaande en verwacht wordt dat deze zeer 
binnenkort zijn afgerond zodat een nieuw convenant tussen het College van 
Bestuur van de EUR en het bestuur van de BKO kan worden getekend. 

•
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Nieuwbouw Noordelijk Niertje
IIn onze vorige nieuwsbrief is gemeld dat de bouw was stilgelegd wegens 
een bezwaarprocedure van de omwonenden. In het najaar van 2019 is 
deze procedure afgerond en is het bezwaar afgewezen. Direct daarna is 
gestart met de bouw van 54 woningen. In februari jl zijn de omwonenden 
en de toekomstige bewoners van de nieuwbouw uitgenodigd om tijdens 
een informatieavond hun mening te geven over een Voorlopig Ontwerp 
Inrichtingsplan van de openbare ruimte rondom de nieuwbouw locatie. De 
reacties van de bewoners en de betrokken partijen (nutsbedrijven, politie, 
etc) worden samen met het advies van de gebiedscommissie gebruikt 
om een Definitief Ontwerp vast te stellen. Vanaf eind 2020/begin 2021 zal 
gefaseerd begonnen worden met de inrichting van deze buitenruimte. De 
oplevering van de eerste woningen wordt begin 2021 verwacht.

•
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Evenementen  
Het evenementenbeleid is een onderwerp dat de BKO al enige tijd bezig–
houdt. Ook dit jaar waren er weer veel evenementen in onze wijk gepland 
ondanks het bezwaar van de BKO en vele andere bewonersorganisaties 
tegen het aantal grote festivals aan de westkant van de plas. Daarnaast zijn 
er ook nog het CHIO aan de oostkant van de plas en (nieuw dit jaar)  
het Kingslandfestival op het terrein van Excelsior. De evenementen zijn tot  
1 september i.v.m. het coronavirus niet toegestaan. 

Hoewel er dus voorlopig geen evenementen meer zijn, willen we u graag op 
de hoogte houden van hetgeen de BKO op dit onderwerp heeft gedaan.

Bedenkingen 
De BKO heeft haar bedenkingen over het aantal, de duur en de omvang 
van de evenementen in het bos. Ook afgelopen jaar zagen we regelmatig 
dat, door de lange op- en afbouwtijd, het strand afgesloten is in de drukste 
tijd van het jaar. Verder zorgen de festivals voor onder meer geluids- en 
zwerfvuiloverlast. Omdat het bos veel soorten gebruikers kent moet er 
een betere balans komen. De festivals leggen een te groot beslag op het 
bos. De BKO zet zich in om het aantal en de omvang daarvan te beperken. 
We werken hierbij samen met andere bewonersorganisaties en de 
gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk.

Zo is er een zienswijze ingediend op het in september 2019 door de 
gemeente ter inzage gelegde ontwerp bestemmingsplan Kralingse Bos 
omdat de basis voor evenementen hierin niet is opgenomen. Wij zijn van 
mening dat in het bestemmingsplan een regeling moet worden opgenomen 
voor evenementen. Hierin moeten verschillende zaken worden uitgewerkt, 
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zoals aantal, omvang, duur en soort evenementen. De gemeente heeft nog 
geen reactie op deze zienswijze gegeven.

Ook Excelsior als festivallocatie?
Verder vernam de BKO dat dit jaar ook het Excelsior terrein zou worden 
ingezet als festivallocatie. De BKO houdt deze ontwikkeling nauwlettend in 
de gaten.

Dit jaar zijn er dus waarschijnlijk geen evenementen door het virus. Het is 
afwachten welke impact dit heeft op de evenementen voor het komende 
jaar. We houden u op de hoogte. 

•
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Kop Voorschoterlaan 
Het project Kop Voorschoterlaan is er een van lange adem. De eerste 
stappen zijn gezet in het voorjaar van 2015. Toen benaderde een groep 
bewoners van de Voorschoterlaan ons omdat ze graag wilde dat het 
aanzicht van het stuk Voorschoterlaan bij de kruising met de Oudedijk 
verbeterd zou worden. Die verbetering bestond uit een oplossing voor de 
fietsen, een betere kiosk, het verfraaien van de blinde gevel boven de Spar 
en het meer betrekken van de Vredehofplaats bij het Metrostation en de 
Voorschoterlaan. 

Ron van der Ende 
Een aantal verbeteringen is inmiddels uitgevoerd: er zijn veel meer 
fietsparkeerplaatsen gerealiseerd (maar nog steeds te weinig), er zijn 
bankjes geplaatst en er is een ontwerp gemaakt voor een groot kunstwerk 
op de gevel. Het kunstwerk heet Sash (schuifraam) en is van Ron van der 
Ende. De gemeente Rotterdam (BKOR) is samen met Woonstad bezig om 
fondsen te werven. Er zijn inmiddels toezeggingen voor bijna ¾ van het 
benodigde budget. 

Er was budget aangevraagd om te starten met de voorbereiding voor het 
verplaatsen van de kiosk, maar dat is helaas afgewezen. 
Het gaat dus minstens nog een jaar langer duren voor we daar echt 
verbetering gaan zien.

•

< Kunstwerk Sash (schuifraam) van Ron van der Ende
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CHIO 
Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord gaat het CHIO dit jaar 2020, vanwege het 
coronavirus niet door.

2019
Het CHIO werd in 2019 gecombineerd met het Europees Kampioenschap en 
zou eenmalig een fors gedeelte van het Kralingse Bos in beslag nemen. De 
voorbesprekingen verliepen goed, maar toch zette de werkgroep CHIO van 
de BKO zich schrap voor dit grote evenement. Wat waren hun bevindingen?

• De evenementenvergunning was in 2019 laat rond; de draaiboeken voor  
 dit evenement lagen echter op tijd klaar.
• Door de vele veiligheidseisen was de duur van de op- en afbouw van   
 het CHIO ruim genomen (5 weken), hetgeen reden was om bezwaar in te
  dienen bij B&W en het veiligheidsloket. Van een opbouw ‘in fasen’, zoals 
 was overeengekomen, was geen sprake. Bovendien waren de    
 Kralingseweg en de Burgemeester Oudlaan tegelijkertijd afgesloten. De 
 eerste voor het CHIO en de tweede voor onderhoudswerkzaamheden   
 aan de tramrails. De BKO heeft deze ongelukkige planning gemeld bij   
 de gemeente. Uiteindelijk is de Burgemeester Oudlaan vlak voor de   
 opening van het CHIO weer opengegaan.
• De horecavergunning (inclusief muziek) werd stipt op tijd nageleefd.
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• De Kiss & Ride strook op de Kralingse Plaslaan bleef grotendeels   
 ongebruikt, werd eerst gehalveerd en daarna geheel opgeheven.
• De brieven voor de ‘buurt’, werden op tijd bezorgd.
• De buurtborrel voorafgaand aan het CHIO, werd goed bezocht.
• Tijdens jaarlijkse ‘Vastgoedavond‘ op donderdag was er parkeeroverlast.
• Ofschoon alle beveiligers en ‘gele-hesjes-dragers’ waren    
 geïnstrueerd met dezelfde informatie, droegen zij niet altijd dezelfde   
 informatie uit, hetgeen aanleiding was tot onbegrip bij bezoekers.
• De verkeersstromen na afloop van het CHIO verliepen goed.
• De Horeca, (Boshut de Big en De Tuin), die binnen de hekken van   
 het CHIO vielen, draaide goed.

Terugkijkend was het een relatief rustig CHIO met, gelet op de grootte van 
het evenement, weinig overlast voor de buurtbewoners.

Voor de toekomst verwachten wij:
• Een zo kort mogelijke afsluiting van dàt deel van het Bos, dat door   
 het CHIO in gebruik genomen wordt.
• Zo min mogelijk verkeersbelemmerende maatregelen.
• Optimaal contact tussen gemeentelijke instanties, het CHIO en de BKO.
• Een jubileum editie in 2023 omdat het CHIO dan 75 jaar bestaat.
• Een compacter CHIO met méér entertainment. 
• Geen aanpassing van het beleid dat honden niet toegestaan zijn op   
 het CHIO. • 



18 BKO NIEUWSBRIEF 2020

‘s-Gravenweg 208 Hofje van Weltevreden

Sinds de sloop van de tuinderswoning aan de ’s-Gravenweg 208 is het al een 
tijd stil op deze locatie. Er staat een bord verkocht en een oranje bouwkeet. 

Alhoewel het lijkt alsof er niets gebeurt, zijn er achter de schermen wel 
degelijk ontwikkelingen. Een projectontwikkelaar wil hier een complex met 
27 units voor zorg behoevende ouderen realiseren. Al geruime tijd geleden 
is een eerste versie van het plan naar de gemeente gestuurd. Dat heeft 
geleid tot veel discussie en forse aanpassingen in het plan. Daarnaast staat 
er wel een groot bord “verkocht” maar dat betreft alleen het voorste deel 
van het terrein. Het deel daarachter is eigendom van de gemeente. De 
ontwikkelaar wil dit stuk grond er graag bij kopen om hier een mooie tuin te 
kunnen realiseren. De onderhandelingen over deze grond hebben ook veel 
tijd in beslag genomen.

Het aangepaste plan ligt nu bij de gemeente ter beoordeling. De eerste 
geluiden zijn positief, maar dat staat nog niet zwart op wit. Als het goed is 
kan er dit najaar begonnen worden met de uitvoering. Ruim voor de aanvang 
van de werkzaamheden zal de ontwikkelaar de omwonenden informeren 
over de uitvoering. 

Het eerste wat moet gebeuren is dat de grond gereinigd wordt. Daarna kan 
pas begonnen worden met de bouw. Er worden daarbij veel voorzieningen 
gemaakt die het verblijf moeten veraangenamen: woonkamers, tuinkamers, 
eetkamers, zithoeken, woonkeuken en bibliotheek voor gezamenlijk gebruik. 
Hopelijk kunnen eind 2021 de appartementen in gebruik genomen worden. 

•
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‘s-Gravenweg 344 Vredebest

Vlak voor de kruising ’s-Gravenweg - Kralingse Zoom ligt aan de noordzijde 
van de ‘s-Gravenweg op nummer 344 de boerderij Vredebest. Het is een 
goed geconserveerde melkvee boerderij uit het eind van de 19e eeuw.

Bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan Kralingse Zoom in 
2018 hebben wij er op aangedrongen dat dit pand beschermd zou worden. 
Dat is ook gelukt. Het pand heeft een dubbelbestemming cultuurhistorie 
gekregen. Dat wil zeggen dat het pand niet zomaar gesloopt mag worden. 
De tuinderswoning op ’s-Gravenweg 208 (naast Laan van Nooitgedacht) 
kreeg eenzelfde bescherming. Helaas bleek deze lichte vorm van 
bescherming toch onvoldoende voor deze tuinderswoning en is de woning 
gesloopt. Om te voorkomen dat Vredebest hetzelfde lot zou ondergaan 
hebben we samen met het Historisch Genootschap Roterodamum de 
status van gemeentelijk monument aangevraagd.

Vredebest is een van de laatste 
voorbeelden van de oude agrarische 
bebouwing langs de ’s-Gravenweg 
in Kralingen-Oost. Het pand is 
bovendien nog grotendeels in 
oorspronkelijke staat inclusief grote 
schuur en boomgaard.

De aanvraag is nu in behandeling bij de gemeente. Hopelijk is op het 
moment dat u dit leest de status definitief en is het pand beschermd.

•
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Wijkvisie BKO
In 2012 heeft de algemene ledenvergadering (ALV) onze wijkvisie voor 
Kralingen-Oost vastgesteld. Deze is geldig voor de periode 2012 -2022. 
De visie biedt het bestuur handvatten bij het beoordelen van plannen die 
voor onze wijk gemaakt worden en biedt ruimte voor eigen initiatieven. 
Op de meeste punten is de wijkvisie nog goed kloppend, maar er wordt 
ook gerefereerd aan projecten die inmiddels uitgevoerd zijn en er is in 
de bestaande visie weinig aandacht besteed aan het gebied tussen de 
Kralingse Zoom en de A16.

Grootschalige plannen 
De gemeente Rotterdam heeft een aantal grootschalige plannen in 
voorbereiding waarvan een deel juist in deze zone uitgevoerd moet gaan 
worden. Denk hierbij aan de nieuwe oeververbinding, de aanpak van 
Brainpark 1 en bebouwing langs de A16. Daarnaast is de EUR van plan om 
langs de Abram van Rijckevorselweg studentenwoningen te realiseren, wil 
Excelsior het stadion op hoog niveau renoveren en wil de gemeente op deze 
locatie woningbouw realiseren. 
Kortom een hele serie grote nieuwe projecten waar de BKO over moet 
meedenken, maar waar de huidige wijkvisie weinig over zegt. Daarom moet 
deze visie geactualiseerd worden. 

Op dit moment zijn we druk bezig met schrijven van een aanvulling op de 
visie. Wij willen dit stuk graag met u op de ALV bespreken. Het concept zal 
meegestuurd worden met de uitnodiging zodra duidelijk is wanneer we 
veilig een normale ALV kunnen houden. •
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Brainpark
Brainpark I, het gebied tussen Metrostation Kralingse Zoom, Campus 
Woudestein en de Abram van Rijckevorselweg, is verouderd en kampt met 
leegstand. Het is een kantoreneiland dat geen relatie heeft met omliggende 
gebieden.

Transformatie
De gemeente wil dat dit gebied wordt getransformeerd en verdicht tot een 
gemengd stedelijk milieu met een hoogwaardig verblijfsklimaat. Het moet 
een gebied worden met woningen, bedrijven en voorzieningen. Dit kan pas 
als er ook maatregelen getroffen worden tegen fijnstof en verkeerslawaai.
Het grootste deel van de gebouwen is eigendom van beleggers en verkeert 
in zeer verschillende staat van onderhoud. De gemeente kan niet veel 
afdwingen en zal vooral een faciliterende rol op zich nemen. 

Het streven is dat er een divers gebied ontstaat met een goede verbinding 
met de stad in het geheel en met campus Woudestein in het bijzonder.
De transformatie moet plaatsvinden door renovatie, sloop, nieuwbouw en 
verdichting. •
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Excelsior
Tijdens de wel heel druk bezochte 
nieuwjaarsborrel is door de 
verantwoordelijke ambtenaar 
een presentatie gegeven over het 
project ‘Excelsior’. 

Ingrijpende renovatie
Er zijn plannen om het stadion 
ingrijpend te renoveren en boven 
de tribunes woningen te bouwen. 
In de presentatie zijn varianten 
getoond hoe het stadion verbouwd 
zou kunnen worden en hoe op het 
stadion de gewenste woningbouw 
gerealiseerd zou kunnen worden. 

Presentatie terugkijken
De presentatie kunt u terug kijken 
op onze website www.kralingen-
oost.nl (onder projecten, Excelsior). 

De presentatie was op zich helder. 
Echter onder de leden zijn vele 
vragen gerezen over het project 
en hoe de belangen van de vele 
stakeholders hierin meegenomen 
zijn. Te denken valt aan In den 

Rustwat, de speeltuin, het 
kinderdagverblijf, de scouting en 
natuurlijk het arboretum. 

Inloopavond
Het bestuur had daarom in 
samenwerking met Excelsior een 
inloopavond willen organiseren 
bij Excelsior waar onze leden 
de plannen en de maquettes 
van dichtbij zouden kunnen 
bekijken. Dit zou ook de uitgelezen 
mogelijkheid zijn om de vele vragen 
te beantwoorden. Helaas heeft 
door de omstandigheden dit nog 
niet kunnen plaatsvinden. Het 
bestuur hecht er grote waarde aan 
dat, als de situatie dit weer toe 
laat, er een dergelijke bijeenkomst 
georganiseerd gaat worden. 

•
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Uitstel ALV
Normaal gesproken houden wij in mei onze algemene ledenvergadering. 
Ook dit jaar waren wij dit weer van plan. Maar het coronavirus heeft dit 
allemaal veranderd. Een algemene ledenvergadering zoals wij die altijd 
houden is momenteel niet mogelijk. 

ALV naar het najaar
Formeel gezien moeten wij als vereniging binnen 6 maanden na afloop 
van het verenigingsjaar een algemene ledenvergadering houden. Op 
24 april jl. is echter de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid in 
werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om de termijn waarbinnen 
de algemene vergadering moet worden gehouden met 4 maanden te 
verlengen. De BKO maakt gebruik van deze mogelijkheid. Wij hopen in het 
najaar alsnog de vergadering te kunnen houden.

Wel zullen we medio juni ons algemene -en financiële jaarverslag op de 
website plaatsen, zodat u hiervan al kennis kunt nemen. 

Zodra wij weten wanneer wij onze algemene ledenvergadering kunnen 
houden, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen en krijgt u de agenda 
voor deze vergadering.

Mocht u nog vragen hebben, mail ons via: bko@kralingen-oost.nl 

•
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 Illustratie: Jan Roeloff
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Derde oeververbinding over 
de Maas
Zoals u weet loopt er een project om te komen tot een nieuwe 
oeververbinding. In 2019 is er een zogenaamde MIRT-verkenning 
(Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) geweest 
waarbij 2 varianten zijn onderzocht, waarvan Feijenoord-De Esch/Kralingen 
er een van was. Medio 2019 is de keuze voor deze variant gemaakt. Deze 
variant bestaat in totaal uit een pakket van 6 maatregelen:

• Oeververbinding (brug of tunnel) Feijenoord-De Esch/Kralingen voor   
 verschillende vormen van vervoer
• Een treinstation bij Stadionpark
• Een hoogwaardige OV-verbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom
• Een hoogwaardige OV-verbinding tussen Zuidplein en Rotterdam CS
• Maatregelen op A16 (Van Brienenoordcorridor)
• Maatregelen Algeracorridor

Momenteel wordt de gekozen variant verder uitgewerkt. 

De BKO is actief betrokken bij het proces van deze oeververbinding. Samen 
met omliggende wijken en belangenverenigingen hebben wij onze krachten 
gebundeld in een werkgroep genaamd ‘IMpact’ .

Op 9 januari zijn er (door gemeente, provincie, metropoolregio en ministerie 
gezamenlijk) 2 notities gepubliceerd. Een over de participatie van het hele 
traject en een notitie over wat er precies onderzocht gaat worden en op 
welke wijze. 



28 BKO NIEUWSBRIEF 2020

Bij dit onderzoek wordt bekeken in hoeverre de bovenstaande maatregelen 
bijdragen aan:

• Bereikbaarheid over de weg
• Bereikbaarheid met OV
• Verstedelijking
• Stedelijke leefkwaliteit
• Vergroten van kansen voor mensen 

BKO heeft op deze notities een zienswijze ingediend. Dit is gebeurd in 
IMpact-verband met daarnaast nog een eigen zienswijze voor het deel 
dat specifiek betrekking heeft op onze wijk. De BKO vindt namelijk dat de 
nieuwe oeververbinding bekeken moeten worden in combinatie met andere 
grote projecten die gaan plaatsvinden in Kralingen-Oost.

De zienswijze van BKO richtte zich met name op:

• De afwikkeling van (stads)verkeer op de rondweg Rotterdam, met name  
 het Kralingseplein en de Van Brienenoordbrug. 
• Behoud en versterken van de groene corridor Kralingse Bos/Nieuwe  
 Maas via Burgemeester Oudlaan en Oude Plantage. Hierbij vraagt de
 BKO aandacht voor de hoogteligging van de Abram van Rijckevorselweg.  
 Door het verlagen van de weg kan het woon-werk verkeer ontvlecht
 worden van het stadsverkeer. 
• Bestrijding van geluidhinder en fijnstof.
• Het gewenste groene profiel van de Kralingse Zoom en mogelijkheden
 om vanaf de weg nieuwe functies te ontsluiten.
• De verbetering van de (nu zeer slechte) verbinding voor voetgangers  
 tussen de OV-halte Kralingse Zoom en de universiteit. 



29

In totaal zijn er 156 zienswijzen ingediend met meer dan 1000 vragen en 
opmerkingen. De verwachting is dat de antwoorden op deze zienswijzen in 
juli 2020 worden gepubliceerd. Ondertussen houden wij contact met diverse 
partijen en volgen we de ontwikkelingen op de voet.

Wij houden u graag op de hoogte en nemen uw punten mee in de 
besprekingen en participatie-sessies met gemeente en andere actoren. 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website 
www.kralingen-oost.nl onder het kopje projecten (derde oeververbinding) 
en naar www.oeververbindingen.nl. •
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Bestrijding blauwalg in de 
Kralingse Plas
Al jaren worden er pogingen ondernomen om de blauwalg uit de plas te 
krijgen en ieder jaar komt het toch weer terug. Het lijkt niet mogelijk een 
stabiel ecosysteem tot stand te brengen. 

Tijdens een deskundigenbijeenkomst bleek dat de Kralingse Plas eigenlijk 
in goede staat is, alleen het fosfaatgehalte is te hoog. Alle maatregelen 
om dit tegen te gaan zijn van tijdelijke aard. Gericht beheer en regelmatig 
onderhoud zullen noodzakelijk blijven. De vervuilde toplaag verwijderen 
en daarna het aanbrengen van schoonzand heeft maar tijdelijk effect en is 
duur.

Phoslock 
Wereldwijd is er inmiddels veel ervaring opgedaan met Phoslock, ook 
in Nederland. Phoslock is een gemodificeerd kleiproduct dat het metaal 
lanthaan bevat. Lanthaan bindt fosfaat in het water, waardoor het naar de 
bodem zakt.

Eerst moet er onderzocht worden of Phoslock een goede maatregel is 
voor de Kralingse Plas. Met labonderzoek en veldmetingen worden er 
momenteel gegevens verzameld. Op basis hiervan volgt in de loop van 2020 
een advies over de toepassing van dit product. De proeflocaties zijn in maart 
2020 van start gegaan. Deze locaties zien er uit als een fuik aan een stok. 
Op diverse plekken in de Kralingse plas steken deze boven het water uit. De 
resultaten van dit onderzoek wordt in het 4e kwartaal 2020 verwacht.•
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Hondenbeleid
In oktober 2019 schrok Kralingen wakker bij het horen van een aanpassing 
van het huidige hondenbeleid. Vanuit de gemeente kwam het nieuws naar 
buiten dat het hondenstrand gaat verdwijnen vanwege de waterkwaliteit 
van de Kralingse Plas. Ook zou de zonering van de losloopgebieden worden 
aangepast. Deze maatregelen worden meegenomen in het aan te passen 
hondenbeleid. Het huidige beleid wordt geregeld door de APV2012 en is 
geldig tot 2021. 

Informatie avond
Begin oktober 2019 was er een informatie-avond in de Werf over de 
voorgenomen maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Het 
pakket met maatregelen was breder dan alleen het hondenbeleid. Maar 
de bezorgdheid over dit laatste voerde de boventoon. Deze avond werd dan 
ook druk bezocht door de hondenbezitters uit de wijk. Tijdens de avond 
werd duidelijk dat de gemeente de hondenpoep in de Kralingse Plas ziet 
als een voedingsbron voor blauwalg en dat de gemeente daarom het 
hondenstrandje wil verplaatsen. Het nieuwe hondenstrandje moet op een 
plek komen waar het water niet is aangesloten op de plas. Veel punten 
en opmerkingen zijn door de gemeente genoteerd. De gemeente zou dit 
meenemen en in januari 2020 zou er weer een nieuwe informatieronde 
komen. 

Werkgroep van hondenbezitters 
Tegelijkertijd is er een werkgroep opgericht van hondenbezitters, de 
Hondencommissie Kralingse Bos. Deze groep probeert overleg te voeren 
met de gemeente over het hondenbeleid. Ze hebben brieven geschreven 
en een lijst ingediend met 10 argumenten waarom het hondenbeleid niet 
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moet worden aangepast. Deze lijst is besproken tijdens een rondje plas met 
wethouder Wijbenga. Deze werkgroep heeft een facebookpagina opgericht: 
https://www.facebook.com/groups/hondenbeleidkralingsebos/
U kunt hier hun acties en het nieuws over het hondenbeleid volgen.

De geplande bijeenkomst in januari is nooit doorgegaan. In maart kreeg 
de BKO het bericht dat er een projectleider door de gemeente wordt 
aangesteld om het participatieproces naar het nieuwe hondenbeleid vorm 
te geven. In dit proces worden hondenbezitters en gebruikers van het bos 
betrokken, maar ook handhavers, boswachters en stadsecologen. Dit 
proces moet leiden tot een nieuw besluit voor het hondenbeleid voor het 
einde van dit jaar. Op het moment van schrijven is nog niet bekend hoe dit 
proces vormgegeven gaat worden.

De BKO zal dit voor u blijven volgen en waar nodig actie ondernemen. •
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KONINGSDAG 
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Opgeven mailadres
Vorig jaar zijn we overgestapt naar een nieuw systeem voor de leden–
administratie e-captain. Dit systeem maakt het eenvoudiger om meer 
digitaal te gaan doen. Zo zijn we dit jaar gestart met onze digitale 
nieuwsbrief. Afgelopen februari hebben we onze eerste editie uitgebracht. 
Verder willen we vanaf volgend jaar de contributiebetaling digitaal 
afhandelen. Dit jaar heeft u nog de factuur op papier gekregen, maar 
hopelijk kunnen we hem volgend jaar per mail versturen. Dat scheelt fors 
in de kosten.

Het is dus belangrijk dat u uw mailadres doorgeeft. Op dit moment 
hebben wij van ongeveer 55% van de leden het mailadres. Er zijn dus nog 
veel mailadressen die ontbreken. Heeft u in februari niet onze digitale 
nieuwsbrief ontvangen, dan hebben wij uw mailadres nog niet.

Geef uw mailadres door via: bko@kralingen-oost.nl

•
bko@kralingen-oost.nl
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De communicatie van de BKO
Voor u ligt onze uitgebreide nieuwsbrief die wij 1x per jaar uitgeven.  
Maar gedurende het jaar is er natuurlijk ook nieuws te melden. Het  
actuele nieuws kunt u altijd lezen op onze website: www.kralingen-oost.nl

Website 
Op de website vindt u ook meer achtergrond informatie over de 
verschillende projecten en kunt u verschillende documenten (zoals 
ingediende zienswijzen) inzien. 

Digitale nieuwsbrief 
Daarnaast zijn we begin dit jaar gestart met onze digitale nieuwsbrief. 
Het is de bedoeling om deze ongeveer 4x per jaar uit te brengen. Deze 
nieuwsbrief wordt verzonden naar alle leden en relaties waarvan we  
het mailadres hebben. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen en hebben 
 wij u mailadres nog niet? Geeft deze dan door!

Sociale media 
Tenslotte zijn we ook actief op Facebook en (sinds een paar maanden)  
op Instagram. Op Facebook plaatsen we naast BKO-berichten ook 
andere zaken/activiteiten die in de wijk gebeuren. 

De accountnaam voor Facebook en Instagram is: bko.kralingen
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Acties n.a.v. berichten van 
leden 
 
Wij waarderen het als leden ons benaderen met suggesties, vragen of 
opmerkingen over zaken die in de wijk spelen.

Reclame in beschermd stadsgezicht
Zo attendeerde een van de leden ons erop dat er op de ’s Gravenweg een 
lichtreclame was opgehangen aan een lantaarnpaal. Zelf had hij hierover 
vragen gesteld bij de gemeente omdat de betreffende locatie binnen het 
beschermd stadsgezicht valt. Hij kreeg te horen dat de gemeente een 
nieuwe concessie had verleend aan een bedrijf voor het plaatsen van 
dergelijke lichtreclames. Maar blijkbaar was het bedrijf onvoldoende op 
de hoogte van de regels, want er was geen vergunning aangevraagd. Een 
dergelijke vergunning is nodig binnen het beschermd stadsgezicht. 

De gemeente heeft het bedrijf hierop aangesproken. De lichtreclame werd 
weggehaald en vervolgens werd er een vergunning aangevraagd. 
 
De BKO heeft op deze aanvraag een zienswijze ingediend. Een reclame-
uiting binnen het beschermd stadsgezicht is alleen toegestaan als het 
een horeca-/winkelgebied betreft of indien de weg deel uit maakt van de 
zogenaamde hoofdwegstructuur. Beide situaties zijn niet van toepassing. 
Inmiddels is de vergunningaanvraag ingetrokken en lijkt het erop dat 
wordt afgezien van een lichtreclame op de betreffende locatie.



39

Zichtbaarheid zebrapad
Ongeveer een jaar geleden kregen wij een melding van een bewoner over 
de slechte zichtbaarheid van de oversteekplaats op de ’s-Gravenweg ter 
hoogte van de Schultz van Hagenstraat. Wij hebben dit onder de aandacht 
van de gemeente gebracht. 

Aanvankelijk werd deze mening niet door de gemeente gedeeld. Maar na 
een herhaald verzoek om iets te doen aan deze oversteekplaats vond er 
in augustus 2019 samen met de gemeente een schouw bij de betreffende 
locatie plaats. Geconcludeerd werd dat de oversteekplaats onvoldoende 
zichtbaar was. Er zijn inmiddels nieuwe verkeersborden met een 
fluorescerende rand op deze locatie geplaatst. 

•
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 Margriet Deiters

 Wolter Hoffmann

 Jan Roeloff

 Elke Oost
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Bestuurssamenstelling 
Margriet Deiters en Jan Roeloff hebben aangegeven dat ze willen aftreden 
als bestuurder. Wij zijn daarom op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden. 
Een kandidaat-bestuurslid is Wolter Hoffman. Hij hoopt op de eerst–
volgende algemene ledenvergadering toe te treden tot het bestuur. 

Wolter Hoffmann: ‘Nadat ik door het BKO bestuur benaderd werd met de 
vraag of ik mij actief voor de belangen van Kralingen zou willen inzetten 
heb ik direct toegezegd dit te willen doen. De huidige ontwikkelingen in 
Kralingen zoals de toekomstige oeververbinding Oost, uitbreidingsplannen 
Excelsior, ontwikkelingsplannen aan de oostkant van Kralingen (Brainpark, 
Woudestein/Erasmus Universiteit) kunnen beduidende impact voor onze 
wijk hebben. Hier wacht de BKO een belangrijke taak waar ik graag een 
bijdrage aan wil leveren. 
Sinds 2000 woon ik met veel plezier in Kralingen met mijn vrouw en drie 
kinderen. Ik heb een medische achtergrond en ben sinds 2005 vaatchirurg 
in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft.’

Vertrek Elke Oost 
Afgelopen jaar is de samenwerking met Elke Oost, onze secretariële/
administratieve ondersteuning, beëindigd. Elke heeft de BKO ruim 14 
jaar geholpen. Ze was altijd zeer betrokken bij het wel en wee van onze 
vereniging. In de afgelopen jaren zijn de werkzaamheden teruggelopen 
door moderne technieken waardoor de bestuursleden meer zelf kunnen 
doen. Dit is nog verder versterkt door de invoering van ons nieuwe leden–
administratiesysteem. In goed overleg hebben we daarom besloten de 
samenwerking te beëindigen. Wij danken Elke voor haar inzet en wensen 
haar veel succes in haar verdere carrière. •
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Colofon
Uitgave Bewonersvereniging Kralingen-Oost
Redactie Hetty Joosten
Vormgeving Anneke van Dijk - www.mvavd.nl
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Bestuur
Naam ~ Functie    Mailadres
Gerard Jan van Leer ~ voorzitter  gjvanleer@kralingen-oost.nl
Hetty Joosten ~ secretaris   hjoosten@kralingen-oost.nl  
Marius Hoogendam ~ penningmeester mhoogendam@kralingen-oost.nl
Paul Driessen    pdriessen@kralingen-oost.nl
Hennie van Gils     hjvangils@kralingen-oost.nl

Contact
Bewonersvereniging Kralingen-Oost
Postbus 4342
3006 AH Rotterdam

secretariaat
bko@kralingen-oost.nl

www.kralingen-oost.nl

Bekijk ons ook op Facebook of op Instagram



44 BKO NIEUWSBRIEF 2020

Zijn uw buren al lid?
Als u de nieuwsbrief gelezen heeft, kunt u deze 
ter promotie van de BKO aan hem of haar geven.

Denk mee over de wijk en werf een lid voor de BKO!
 
Sinds 1983 maakt de BKO zich sterk voor de kwaliteit van de woon- en 
leef omgeving in de wijk. Zij zet zich in om bewoners te informeren over 
onderwerpen die voor hen van belang zijn. BKO behartigt uw belangen. 
De bestuursleden van de BKO wonen in de wijk en zijn via hun eigen 
netwerken snel op de hoogte van relevante zaken. BKO heeft bijna 1.000 
leden. U kunt lid worden van de BKO voor € 10,00 per jaar.

Lid worden?
Doen, liefst vandaag nog!

Via de website   
www.kralingen-oost.nl 

Via de mail 
bko@kralingen-oost.nl

Schriftelijk kan ook: 
Bewonersvereniging Kralingen-Oost
Postbus 4342
3006 AH Rotterdam

 

 
  

 
 


