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INLEIDING
De huidige wijkvisie van de BKO is in 2012 opgesteld en loopt tot 2022. Op dit moment zijn 
er echter grote projecten in het oostelijke deel van Kralingen-Oost in voorbereiding die in 
2012 nog niet te voorzien waren. Hierdoor is een aanvulling op de huidige visie gewenst. 
Deze aanvulling zal uiteindelijk geïntegreerd worden in de bestaande wijkvisie zodat die 
weer voor een langere termijn kan worden vastgesteld. 

DOEL
Het doel van deze aanvulling is het vastleggen van de wenselijke ontwikkelingen in het 
oostelijk deel 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, rivier 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 
een passende en gewenste ontwikkeling en verandering van de wijk en de stad als geheel.

AANVULLING WIJKVISIE KRALINGEN-OOST, BKO
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VISIE
RUIMTELIJKE ORDENING
Kralingen-Oost kent een aantal, door infrastructuur gescheiden, deelgebieden Een 
belangrijk thema in de visie van de BKO is  het ‘verbinden’ van een aantal van deze 
deelgebieden. 

Verschillende wegen vormen momenteel een barrière: 
• Kralingse Zoom tussen Brainpark 1/Metrostation en de EUR
• Kralingse Zoom tussen strook langs de A16 en het Kralingse Bos
• Kralingse Zoom tussen Noordelijk- en Midden Niertje en het Metrostation
• Maasboulevard/Abram van Rijckevorselweg  tussen Burgemeester Oudlaan en   
 Oude Plantage

In haar visie heeft de BKO verschillende punten opgenomen om verbindingen mogelijk 
te maken. De gemeente wil graag een verdergaande verstedelijking aan de oostkant van 
Kralingen. Bij het beoordelen van deze projecten is het voor de BKO van belang dat er 
aanpassingen plaatsvinden in de  infrastructuur waardoor bovengenoemde barrières zo 
veel mogelijk weggenomen worden. 

STEDENBOUW/WONEN

Stedenbouw
De BKO vindt het belangrijk dat de ruime en groene structuur van de wijk gehandhaafd 
blijft. Dit is namelijk een belangrijke karakteristiek van de wijk die erg wordt gewaardeerd 
en bijdraagt aan de goede leefbaarheid. De kwaliteit en samenhang van de verschillende 
groene gebieden moet versterkt worden. 

Daar waar (nieuw) gebouwd wordt moeten de nieuwe gebouwen/woningen een relatie 
hebben met de omliggende bestaande bebouwing. 

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 is voor deze categorie een aantrekkelijk woongebied. 

KRALINGEN
Van Bos tot Maas
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Deze route zou uitgebreid kunnen worden. 

Door het verlagen van de Abram van Rijckevorselweg zou er een betere en veiligere 
fietsverbinding kunnen ontstaan met de Esch. 

Iedere dag zijn er heel veel voetgangers tussen OV-halte Kralingse Zoom en de 
universiteit. Het oversteken van de Kralingse Zoom is problematisch. Dit moet verbeterd 
worden.

Milieu
Kralingen ligt langs de A16. De overlast van fijnstof en lawaai van de snelweg zijn 
belangrijke ergernissen. De BKO vindt dat de  overlast door de A16 moet worden beperkt 
door geluidswerende constructies over de gehele lengte. Als er bebouwing gerealiseerd 
zou gaan worden langs de A16 worden hier ook wettelijk hoge eisen aan gesteld.

Groen 
De BKO is van mening dat groen een kernkwaliteit van de wijk is. Dit geldt zowel voor de 
groene inrichting van de woongebieden als de nabijheid van grote groenstructuren zoals 
het Kralingse Bos. Dit groen draagt bij aan een gezond leefklimaat en biedt aantrekkelijke 
mogelijkheden voor recreatie.
De BKO is voorstander van uitbreiding van het groen en een betere koppeling van de 
verschillende groengebieden aan elkaar zodat er voor mens en dier meer doorlopend 
groen is.
 

PROJECTEN
Er zijn veel grote projecten die momenteel in voorbereiding zijn, die van grote invloed 
kunnen zijn op onze wijk. Hieronder gaan we in op deze projecten. Bij de beoordeling 
hebben we getoetst aan de hiervoor genoemde uitgangspunten uit de beleidsvisie.

Locatie Excelsior
Excelsior is een belangrijke voorziening in de wijk. Indien ingrepen noodzakelijk zijn 
voor het voortbestaan van Excelsior dan wil de BKO hierbij graag een positieve houding 
innemen. 
Excelsior wil het stadion vernieuwen en de gemeente wil op deze locatie woningbouw 
realiseren. De laatste studies wijzen in de richting van woontorens op het stadion en 
evenementen op het complex. 

De BKO is van mening dat het unieke woonmilieu van Kralingen-Oost versterkt moet 
worden. Eén en ander met behoud van de specifieke aspecten van het beschermd 
stadsgezicht. De BKO vindt daarom dat eventuele 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.

VERKEER

Snelverkeer
De BKO vindt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van Kralingen-Oost van groot 
belang. De ligging nabij stad en snelweg wordt door velen als een kwaliteit gezien. 
De overlast van fijnstof en lawaai van de snelweg en de onveiligheid door te hard 
rijdende voertuigen zijn belangrijke ergernissen. De verkeersveiligheid dient te worden 
gewaarborgd door snelheidsbelemmerende maatregelen en handhaving van de maximum 
snelheid.

OV
Kralingen-Oost heeft met de metro, trams en busverbinding een goed OV-netwerk. 
De metro wordt echter zo intensief gebruikt dat deze tegen de grenzen van zijn 
mogelijkheden aan loopt. De overheid wil het OV-netwerk uitbreiden door o.a. het 
aanleggen van een nieuwe oeververbinding naar Zuid. Als er grote aantallen nieuwe 
woningen in Kralingen-Oost gerealiseerd gaan worden, zal ook het OV hier op aangepast 
moeten worden. De BKO is van mening dat de uitbreiding plaats moet vinden in de vorm 
van een ondergronds metrotracé.

Langzaamverkeer
De BKO hecht veel waarde aan een goede en veilige infrastructuur voor langzaam verkeer. 
Door de nabijheid van het stadscentrum en de aanwezigheid van het OV-knooppunt 
Kralingse Zoom en de vele voorzieningen is de fiets een heel geschikt vervoersmiddel in 
Kralingen-Oost. 

Fietsparkeervoorzieningen zijn op veel plekken een probleem. Vooral bij de metrostations  
Kralingse Zoom en Voorschoterlaan is de situatie onacceptabel. De voorzieningen moeten 
daar uitgebreid worden.

Op het terrein van de EUR is een mooie langzaamverkeersroute gemaakt die stopt bij de 
Kralingse Zoom aan de oostzijde en bij de Burgemeester Oudlaan aan de westzijde.  
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Abram van Rijckevorselweg
Onze wijk wordt ingeklemd door verkeersassen met veel doorgaand verkeer.  
Voorkomen moet worden dat dit doorgaande verkeer de wijk in gaat. Door het verlagen 
van de Abram van Rijckevorselweg zou het doorgaande- en het wijkverkeer gescheiden 
kunnen worden. Bovendien ontstaat hierdoor een verbinding tussen het Kralingse Bos, 
Burgemeester Oudlaan en de Oude Plantage (de groene corridor)
 
Brainpark 1
De gemeente wil graag Brainpark 1 ontwikkelen tot  een aantrekkelijk gebied met 
gemengde bebouwing. Naast kantoren moeten er ook woningen en voorzieningen komen. 
De BKO staat hier positief tegenover. Voor de ontwikkelingen op deze locatie is een 
aanpak van verkeerslawaai van de A16 en het fijnstof noodzakelijk. Dit heeft tevens een 
positief effect op de bestaande bebouwing van Kralingen.

Kralingse Zoom
De Kralingse Zoom is een doorgaande weg die door zijn drukke verkeer en zijn 
vormgeving een blokkade vormt tussen de oost- en westzijde. 
De BKO vindt dat deze weg anders ingericht moet worden. De weg moet meer een groene 
stadsboulevard worden met hoofdzakelijk wijkgericht verkeer. Hierdoor ontstaan er 
kansen voor het verbinden van Brainpark 1 met de Erasmus Universiteit en kan er een 
aantrekkelijk gebied ontstaan. Verder ontstaat er op deze wijze een goede verbinding 
tussen het bos en de rivier. Hierdoor ontstaat er een extra groene vinger in de wijk. 

Oeververbinding
Voor wat betreft de nieuwe oeververbinding heeft de BKO een voorkeur voor een tunnel 
voor openbaar vervoer en langzaam verkeer. Een oeververbinding voor snelverkeer is 
onaanvaardbaar gezien de grote overlast voor het natuur- en woongebied De Esch en 
Kralingen-Oost en zou niet overeenkomen met het beleid van de Gemeente Rotterdam 
t.a.v. het weren van auto’s uit de binnenstad en de steeds stringentere milieu eisen voor 
de woonomgeving in de toekomst.
Als er toch gekozen wordt voor een oeververbinding die door snelverkeer gebruikt kan 
worden, moet voorkomen worden dat de afwikkeling van het snelverkeer via de Kralingse 
Zoom loopt. Anders is het niet mogelijk om de  Kralingse Zoom te ontwikkelen tot een 
groene stadsboulevard.

Als woningbouw onvermijdelijk is voor het voortbestaan van Excelsior op deze locatie 
dan dient bij de keuze van de hoogte van deze woningbouw aansluiting bij de omgeving 
gezocht te worden. De nieuwbouw moet in goede relatie staan tot haar omgeving. Voor 
wat betreft de oostkant kan gekeken worden naar de campus van de EUR. Voor wat betreft 
de westkant moet aansluiting gezocht worden met de bebouwing aan de Honingerdijk 
beneden. Aan de oostkant moet de sloot die bij het slagenlandschap hoort gerespecteerd 
te worden. Evenementen als methode om Excelsior financieel gezond te houden is voor de 
BKO niet acceptabel. Evenementen geven nu al teveel overlast in het Kralingse Bos. Een 
verdere uitbreiding van de evenementen  in Kralingen-Oost is niet  wenselijk.

In de buurt van Excelsior zijn veel voorzieningen, zoals de Scouting, de speeltuin, BSO 
(Buiten Schoolse Opvang), KDV (KinderDagVerblijf), het arboretum en In Den Rust Wat. 
Deze zijn allen van groot belang voor de wijk en mogen niet in de knel komen door de 
bouwplannen van Excelsior. Als ze niet op de huidige locatie kunnen blijven, dan moet hier 
een gelijkwaardige oplossing in de directe omgeving voor komen.

A16-zone
Langs beide kanten van de A16 ligt een grote strook met relatief extensief  gebruik. 
De gemeente heeft in eerste schetsen aangegeven die te willen gebruiken als 
ontwikkellocatie.

Op dit moment wordt dit gebied gebruikt voor kantoren, volkstuinen en sportfaciliteiten. 
De sportfaciliteiten zijn een zeer waardevolle functie voor Kralingen-Oost en de mogelijke 
toekomstige bebouwing langs de A16. Deze faciliteiten mogen niet verdwijnen. Juist bij 
een verdere verstedelijking zijn hoogwaardig groen, sportfaciliteiten en OV in directe 
nabijheid van de woningen van essentieel belang. Ook met de planning zal er rekening 
gehouden moeten worden met deze kwaliteit. Dat wil dus zeggen eerst investeren in 
voorzieningen en dan pas de woningen.

De BKO is op voorhand geen voorstander van de ontwikkeling langs de A16. Zoals in de 
uitgangspunten is aangegeven is het niet wenselijk om bestaand groen te bebouwen. 
Indien toch besloten wordt om hier te bouwen, dan moet het gaan om hoogwaardige 
woningbouw. Indien er sprake is van gestapelde nieuwbouw dan vindt de BKO dat deze 
niet hoger mag worden dan hetgeen nodig is voor een geluidswal. 
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Oude Plantage
Een van de kansen die de BKO ziet, is het verbinden van de Oude Plantage met de 
Burgemeester Oudlaan. De Oude Plantage is 250 jaar geleden ontwikkeld als stadspark. 
De aanleg van de Maasboulevard heeft een aanzienlijk deel van het oorspronkelijke 
park afgescheiden van het stuk wat nu nog resteert. De Oude Plantage is momenteel 
verwaarloosd en erg geïsoleerd. De Oude Plantage ligt weliswaar buiten Kralingen–Oost, 
maar is van belang voor heel Oost.  

Het verbinden zou kunnen door de Abram van Rijckevorselweg langer op het (lage) niveau 
te houden waarop deze ligt ter hoogte van de Kralingse Zoom. Op deze manier kan de 
burgemeester Oudlaan over de Abram van Rijckevorselweg heen gaan lopen. 

Kralingse Bos
Het unieke groen- en waterrecreatiegebied moet worden gekoesterd en versterkt en waar 
mogelijk uitgebreid. Het Kralingse Bos is een stadspark midden tussen de wijken. De BKO 
vindt dat er geen extra bebouwing in het bos mag komen.

Het Kralingse Bos is voor veel mensen een belangrijke stadspark. Het park kent 
verschillende soorten gebruikers. Het meeste gebruik kan naast elkaar plaatsvinden, 
echter evenementen zorgen voor afsluiting van een deel van het park. Daarnaast 
zorgen festivals voor extra overlast, bijvoorbeeld door geluid en zwerfafval. Het aantal 
evenementen, het aantal bezoekers en de duur (incl. op- en afbouw) moet daarom beperkt 
worden. Bovendien moeten de evenementen gericht zijn op een brede doelgroep. Alle 
leeftijden moeten kunnen profiteren van een evenement. 

De Kralingse Zoom, Boszoom en A16 maken het Kralingse bos minder toegankelijk 
voor de andere wijken. De A16 is een mentale en feitelijke blokkade in het gebied en 
de kwaliteit van de verbindingen Alexander-A16-zone - Kralingen kunnen beter. De 
Boszoom/Kralingse Zoom moet beter oversteekbaar worden en de oversteekplaatsen 
moeten aantrekkelijker worden.

YZ
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Meer invloed met meer leden!
Word lid, liefst vandaag nog!
via website  www.kralingen-oost.nl
via mail   bko@kralingen-oost.nl
schriftelijk  Bewonersvereniging Kralingen-Oost
   Postbus 4342 - 3006 AH Rotterdam


