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I
         ngebed in Rotterdam ligt oostelijk van het
     centrum de karakteristieke wijk Kralingen. 
     De rijke geschiedenis van Kralingen wordt 
         bepaald door het parelsnoer van buiten-
plaatsen dat vanaf 1600 ontstond rondom 
het Kasteel van Kralingen. Van de meer dan 
40 buitenplaatsen die er waren, resteren er nog 
slechts vijf. Dit vergeten Arcadië bepaalt sterk 
hoe het 21e-eeuwse Kralingen eruit ziet. 

De buitenplaatsen hadden een aantal unie-
ke kenmerken: de vervlechting van industriële 
activiteit met bewoning, de zeer sterke rol van 
immigrantenfamilies, het fenomeen ‘kwakel-
bruggen’ en ‘lease’ buitenplaatsen; alle elemen-
ten vinden hun plaats in dit boek. 

Dit boek presenteert de huizen, de families die 
er woonden en verhalen die zich achter de voor-
deur afspeelden. Voor dit boek is een rijke bron 
aan beeldmateriaal vergaard, vaak nog nooit 
eerder gepubliceerd. Veel huizen worden voor 
het eerst beschreven. Dit boek geeft een unieke 
inkijk in het Kralingen van de voorbije eeuwen.
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Van de voorzitter
Excelsior, Brainpak 1, A tot Z, nieuwe oeververbinding, Kralingen aan 
de Maas, allemaal grote projecten waar de BKO bij betrokken is en dan 
vergeet ik nog even de gebruikerszonering Kralingse Bos (OnsBos), het 
entreegebied van het Arboretum, verplaatsing van de zebra bij de Hoflaan, 
de Kop Voorschoterlaan en nog een aantal projecten.

Als bestuur hebben we onze handen vol op dit moment. In het begin van 
de coronatijd was het even rustig, maar inmiddels zijn alle projecten weer 
volop in beweging. Ondertussen proberen we nog de wijkvisie een update te 
geven en moeten de statuten van de BKO aangepast worden.
Het zijn spannende tijden bij de BKO en als iemand ons bestuur zou willen 
versterken dan is hij/zij meer dan van harte welkom. 

Gerard Jan van Leer
Voorzitter

•

 Meerkoet - gedicht van Michiel van Ravesteyn

Meerkoet
Er was eens een meerkoet uit Groet
Die werd aangereden door een rouwstoet
Hij is toen als minderkoet door het leven 
gegaan
Tot er een einde kwam aan zijn bestaan
En hij herinnerd werd als de niet meer koet.

M.G. van Ravesteyn
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Van de penningmeester
Het in 2019 ingevoerde computersysteem E-captain heeft naast het 
ledenbeheer, de koppelingen met de website, nu ook een volledig ingerichte 
financiële administratie. Het blijft een behoorlijke opgave de gegevens van 
de leden volledig en juist te krijgen. In het komende jaar zal onderzocht 
worden of en op welke wijze de contributiefactuur met een elektronisch 
betaalverzoek verstuurd kan worden. De BKO wordt ondersteund door een 
administratiekantoor voor het registreren van de financiële boekingen. 
Hierdoor is het nu mogelijk op ieder gewenst moment de financiële stand 
van zaken op te maken en de cijfers te presenteren aan het bestuur en de 
kascommissie. De nieuw vorm van presentatie uit het E-captain systeem 
maakt het werk van de kascommissie ook eenvoudiger en effectiever.
In het afgelopen jaar zijn er helaas weinig fysieke bijeenkomsten voor 
leden mogelijk geweest en het bestuur heeft veel tijd gestoken in de 
elektronische nieuwsbrieven om de communicatie met de leden goed vorm 
te geven. Voor een goede elektronische communicatie blijft het van groot 
belang dat de leden het juiste email adres doorgegeven aan de BKO. Het 
doorgeven van een (gewijzigd) email adres kan via bko@kralingen-oost.nl.

Subsidie gemeente Rotterdam
In het afgelopen jaar heeft het bestuur de verantwoording afgelegd aan de 
gemeente Rotterdam over de in 2019 ontvangen subsidie. Op basis van deze 
verantwoording is de subsidie over 2019 volledig toegekend en hoefde er 
geen gelden terugbetaald te worden.

Over de voor 2020 ontvangen subsidie zal in een latere fase verantwoording 
afgelegd moeten worden. Het bestuur heeft besloten voor 2021 geen 
subsidie aan te vragen omdat er minder fysieke bijeenkomsten zijn geweest 

in 2020 wegens de coronacrisis waardoor er minder uitgaven waren. 
Het bestuur heeft daarom voorgesteld aan de Gemeente Rotterdam het 
eventuele overschot op de subsidie over 2020 door te schuiven naar 2021. 
Het bestuur is voornemens voor 2022 weer subsidie aan te vragen.

Financiële stand van zakenFinanciële stand van zaken
De vereniging verkeert nog steeds in een financiële gezonde positie. Het 
batig saldo over 2020 van €6.557,- is toegevoegd aan de reserves. Op de 
ALV zal in meer detail ingegaan worden op de baten en lasten over 2020.

•
Marius Hoogendam
Penningmeester
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Een korte tocht langs de
Kralingse Buitenplaatsen
Lezing door Robert Ligthelm tijdens de ALV

Ingebed in Rotterdam ligt oostelijk van het centrum onze karakteristieke 
wijk Kralingen. De rijke geschiedenis van Kralingen wordt bepaald door het 
parelsnoer van buitenplaatsen dat vanaf 1600 ontstond rondom het Kasteel 
van Kralingen ook wel Honingen genaamd. Van de 41 buitenplaatsen die 
er waren, resteren er nog slechts vijf. Dit vergeten Arcadië echter bepaalt 
thans nog sterk hoe het 21e -eeuwse Kralingen eruit ziet. 

De buitenplaatsen hadden een aantal unieke kenmerken: de 
vervlechting van industriële activiteit met bewoning, de zeer sterke rol 
van immigrantenfamilies, het fenomeen ‘kwakelbruggen’ en ‘lease’ 
buitenplaatsen. Er is een grote dichtheid van buitenplaatsen geweest, 
hoger en al vroeger in de tijd dan bijvoorbeeld aan de Vecht.  

Ligthelm presenteert de huizen, de families die er woonden en verhalen 
die zich achter de voordeur afspeelden. Voor zijn boek is een rijke bron aan 
beeldmateriaal vergaard, vaak nog nooit eerder gepubliceerd. Veel huizen 
worden voor het eerst beschreven. Zijn voordracht en het boek geven een 
unieke inkijk in een verleden tijd van onze wijk. 

•
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Excelsior
Excelsior wil op de huidige locatie een nieuw stadion bouwen (gemiddeld 30 
meter hoog en op punten 50 meter hoog) met ongeveer 7.500 zitplaatsen. 
Op het stadion komen appartementen (200 studentenwoningen, 150 
midden huur, 150 vrije sector en 65 short-stay) met een ondergrondse 
parkeergarage voor ongeveer 300-400 auto’s. In de plint komen diensten: 
gezondheidscentrum, fitnesscentrum, supermarkt, 2 restaurants, kliniek 
en een mandjes supermarkt.
Er is nog niet besloten waar de in- en uitrit van de parkeergarage zal 
komen. Waarschijnlijk wil Excelsior deze tegenover de inrit van de 
parkeergarage van de EUR aan de Burgemeester Oudlaan omdat bij de 
piekparkeerbelasting (tijdens wedstrijden) deze EUR-parkeergarage zal 
worden gebruikt.
De woningen en de voorzieningen moeten een forse financiële bijdrage 
aan het plan leveren om de financiering voor een nieuw stadion sluitend 
te krijgen. De kinderopvang SKK, de speeltuin en de Scouting zouden ook 
opgenomen worden in de nieuwbouw, maar zijn in de laatste plannen geen 
onderdeel meer van de ontwikkeling en blijven op hun huidige locatie.

De gemeente Rotterdam is actief bij de plannen betrokken omdat de 
grond waarop het stadion staat en de velden ernaast eigendom zijn van de 
gemeente. Het is duidelijk dat de ontwikkeling van het nieuwe stadion geld 
oplevert voor de gemeente en een bijdraagt aan de woningbouwopgave van 
de stad. 

Excelsior wil een mooie entree naar de stad creëren met een moderne 
uitstraling. 

 Plannen Excelsior - knipsel uit video MoederscheimMoonen Architects
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In een recente bijeenkomst is een beeld geschetst van hoe het stadion eruit 
zou kunnen komen te zien. De eerste versie van het plan was een plint met 
voorzieningen, daarboven het stadion en op het stadion vier torens met 
woningen. De nieuwe versie ziet eruit als een groot (verlicht) stadion waar 
je ook in kan wonen. Er zijn geen torens meer en de woningen zijn helemaal 
rondom verspreid. 

In deze bijeenkomst is door Excelsior aangegeven dat mogelijk de 
amateursportvereniging verplaatst wordt naar een locatie naast de A16. 
Reden hiervoor is dat de huidige amateurvelden ingezet moeten worden als 
natuurgras oefenvelden voor de topsport indien de KNVB de verplichting 
om te spelen op natuurgras instelt. De BKO betreurt dat de amateurvelden 
verdwijnen op deze locatie. Zij heeft duidelijk aangegeven dat er juist een 
goede band is tussen de amateursportvereniging en de leden van de BKO 
omdat de kinderen uit de wijk hier voetballen.  
 
Nadenken over de verplaatsing van het Excelsior stadion
In de herziening van de visie van de BKO is nagedacht over hoe al de 
ambities van de stad Rotterdam kunnen leiden tot “goede groei”. Een 
groei die een positieve invloed kan hebben op ons woon- en leefklimaat in 
Kralingen-Oost. In dat kader heeft de BKO voorgesteld om na te denken 
over de verplaatsing van het Excelsior stadion en eventueel ook van de 
profsportvereniging naar een locatie in Kralingen langs de A16. Met deze 
verplaatsing ontstaat de mogelijkheid tot de ontwikkeling van hoogwaardige 
woningen op de huidig locatie in Kralingen-Oost. Deze woningen passen 
beter bij het kleinschalig karakter van de omgeving zoals In den Rust 
Wat, het Arboretum Trompenburg, de scouting, het kinderdagverblijf en 
de speeltuin. Woningbouw op deze locatie past beter in onze wijk dan een 
heel groot nieuw stadion. Een mega stadion met woningen erop heeft geen 
ruimtelijke relatie met de omgeving, hooguit met de torens van de Erasmus 

Universiteit maar zeker niet met de Groene Wetering of de Honingerdijk 
beneden.

Naast de reguliere wedstrijden heeft Excelsior de laatste jaren een aantal 
evenementen op haar terrein gepland. Excelsior geeft aan dat in de 
exploitatie alleen een handvol kleinere evenementen (6000 bezoekers) zijn 
opgenomen. Echter grote evenementen tot 20.000 bezoekers zijn natuurlijk 
wel mogelijk en daarbij komt dat de gemeente naarstig op zoek is naar 
nieuwe locaties. Alhoewel Excelsior aangeeft dat het voor een sluitende 
exploitatie geen grote evenementen hoeft te organiseren is het hiervoor wel 
een uitstekende locatie qua bereikbaarheid, OV en parkeren. De BKO heeft 
tot nu toe geen garanties van Excelsior ontvangen dat grote evenementen 
hier niet gaan plaatsvinden. Het grootschalige “Kingsland” dancefestival 
stond in 2020 gepland op deze locatie. Door de coronacrisis is dit festival 
niet doorgegaan, maar voor 2022 staat het wel weer gepland. Hierdoor is de 
uitspraak dat enkel kleinschalige evenementen zullen worden gehouden, 
niet geheel geloofwaardig. De BKO is van mening dat evenementen op 
een locatie langs de A16 daarentegen veel minder directe overlast zullen 
veroorzaken voor de bewoners.
 
Alles beziend heeft het bestuur van de BKO voorgesteld om na te denken 
over de mogelijkheid om in elk geval een deel van het Excelsiorprogramma 
te verplaatsen naar een locatie langs de A16 in Kralingen. Er zal echter 
heel wat inzet nodig zijn om Excelsior en de gemeente Rotterdam van 
gedachten te doen veranderen

•



1514 BKO NIEUWSBRIEF 2021

Voorschoterlaan 
Een jaar of vijf geleden is een werkgroep van omwonenden, ondersteund 
door de BKO, in actie gekomen om het noordelijkste stukje van de 
Voorschoterlaan aan te pakken. Na heel veel praten, overleggen en plannen 
maken zit hier nu eindelijk schot in. Het kunstwerk dat Ron van der Ende 
voor de blinde zijgevel van de apotheek (waar nu 2 reclameborden hangen) 
heeft ontworpen is in productie. Verder heeft de gemeente het plan 
klaar voor de herinrichting van dit stuk straat. Het wordt groener zonder 
geparkeerde fietsen in de middenberm. De fietsparkeerplaatsen komen 
allemaal bij de uitgang van de metro. Er zullen extra fietsplekken komen 
o.a. door een aantal autoparkeerplaatsen op te offeren.

Wat er met de kiosk precies gaat gebeuren is nog niet definitief besloten. 
De huidige kiosk verdwijnt in elk geval, maar of er wel of geen nieuwe kiosk 
terugkomt is nog niet helemaal duidelijk. Als dat het geval is dan zal de 
nieuwe kiosk kleiner worden dan de huidige en bovendien zal de kiosk op 
een andere plek komen. 
Onderdeel van de herinrichting is ook het aanpassen van de kruising met 
de Oudedijk. Dit is een zogenaamde Black Spot. Dat wil zeggen dat hier 
veel ongelukken gebeuren. Het fietspad krijgt een bocht naar het zuiden 
waardoor er meer ruimte ontstaat voor het opstellen van auto’s. 

De plannen voor de herinrichting bij de andere uitgang van de metro op 
de Vredehofplaats zullen worden gemaakt met de omwonenden. Het is 
in elk geval de bedoeling dat ook hier veel parkeerplaatsen voor fietsen 
gerealiseerd worden.

• Kunstwerk Sash (schuifraam) van Ron van der Ende
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Brainpark 1 
Zoals u weet wil de gemeente Brainpark 1 herontwikkelen. Het moet een 
gemengde buurt worden met kantoren en woningen. De woningen die 
gebouwd gaan worden zijn bestemd voor verschillende doelgroepen; van 
starters tot gezinnen. 

Volgens de huidige regelgeving zijn er twee geluidsniveaus waar woningen 
aan moeten voldoen: een norm voor binnen met ramen en deuren gesloten 
en een norm voor de buitenruimte dus met ramen open of op het balkon. 
Om de buitenruimte aan deze regelgeving te laten voldoen moeten er 
geluidschermen gebouwd worden. Het idee is om de bebouwing langs de 
A16 hoger te maken en om deze gebouwen met elkaar te koppelen d.m.v. 
schermen. Deze schermen kunnen pas gerealiseerd worden als het hoger 
maken van de bebouwing langs de A16 voltooid is. Het gaat dus nog wel 
een behoorlijke tijd duren voordat de geluidschermen gerealiseerd kunnen 
worden. 

De gemeente wil graag dat er toch eerder begonnen wordt met het bouwen 
van de woningen. Zij willen daarom gebruik maken van de Crisis- en 
herstelwet. Deze wet maakt het mogelijk dat de woningen al gebouwd 
worden terwijl de schermen er nog niet staan. De schermen moeten dan 
wel binnen 10 jaar na oplevering van de woningen klaar zijn. Maar, wat er 
gebeurt als dat niet het geval is blijft onduidelijk. De BKO is van mening dat 
hier harde garanties voor gegeven moeten worden en dat er pas gestart kan 
worden met de bouw als deze garantie ondubbelzinnig zwart op wit staat.

De plannen voor de eerste drie kavels worden op dit moment gemaakt. 
Dit betreft de kavels aan de noordwestzijde van het terrein. Hier komt een 

complex van 6 à 7 verdiepingen met verschillende hoogtes (accenten) tot 
70 meter. In de plint komen publieksfuncties met daarboven voornamelijk 
huurwoningen. Het complex krijgt ook een parkeergarage zodat er niet meer 
op straat geparkeerd hoeft te worden.
 
In de huidige plannen voor Brainpark is nog niets opgenomen om de 
Kralingse Zoom beter oversteekbaar te maken. Dit betekent dat de huidige 
stroom voetgangers naar de universiteit nog steeds de Kralingse Zoom bij 
het zebrapad moeten oversteken terwijl de verkeersdruk zal toenemen door 
de extra woningen die gerealiseerd worden. 

• 

 Brainpark 1 - FOTO: Frank Hanswijk
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A-Z
Het project dat bij ons bekend staat als A-Z heet bij de gemeente: 
Ontwikkeling van Alexanderknoop tot Zuidplein. Het gaat hier om een 
ontwikkelingsvisie van het Zuidplein naar de Esch langs de A16 en via de 
Hoofdweg naar station Alexander. In deze zone moeten 20.000 à 30.000 
nieuwe woningen gebouwd worden en moet er een nieuwe OV-verbinding 
komen tussen de Kralingse Zoom en Zuidplein. Het betreft hier dus een 
heel groot en ambitieus plan wat aan heel veel andere zaken raakt. Met 
name de huidige gebruikers van dit gebied zullen de impact merken. 

Als de gemeente woningbouw wil realiseren in de zone tussen de Boszoom 
en de A16 zal er eerst ruimte gemaakt moeten worden. Vervolgens moeten 
er maatregelen getroffen worden om de luchtkwaliteit en het geluidsniveau 
binnen de normen te krijgen. 
De volkstuinen en de sportverenigingen zijn nu in dit gebied gevestigd en 
hebben geen behoefte om te verhuizen. Ook de BKO is niet erg enthousiast 
over deze plannen. De sportverenigingen vormen een belangrijke 
voorziening voor Kralingen-Oost en het zal niet zo eenvoudig zijn om 
een gelijkwaardige plek te vinden. Hetzelfde geldt voor de volkstuinen 
waarvoor in Rotterdam een wachtlijst bestaat. Bovendien is het milieu in 
dit gebied niet direct geschikt voor woningbouw vanwege de geluids- en 
luchtkwaliteit. 

Zo’n tien jaar geleden lag er een plan om het Kralingse bos door te 
zetten over de A20. De A20 zou dan deels in een tunnel komen en het 
groen zou doorlopen naar het Noorden. Dit bood mogelijkheden voor 
dubbelgrondgebruik en een aanzienlijke vergroting van de hoeveelheid 

groen. Dit plan is, tot onze spijt, een zachte dood gestorven. Tot ons 
plezier heeft de PvdA dit weer uit kast gehaald met een kleine wijziging: 
nu niet een overkluizing van de A20, maar van de A16. Daarmee zou je 
geluidwering, fijnstofwering en extra grond krijgen. Dit is geen goedkope 
optie maar wel een duurzame. De BKO zal dit plan dan ook waar mogelijk 
ondersteunen net zoals andere plannen die de overlast van snelverkeer in 
de wijk verkleinen.

•

Rotterdam - 
van Alexander tot Zuidplein
Samen werken aan een ongedeelde stad

Koersnotitie
concept 10 februari 2021
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Derde Oeververbinding 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u meegenomen in het 
participatietraject met betrekking tot de nieuwe oeververbinding. 
Wij hebben u geïnformeerd over onze samenwerking met 15 andere 
bewonersverenigingen in en om Kralingen genaamd IMpact. Vanuit deze 
samenwerking hebben wij deelgenomen aan expertsessies (o.a. nautiek), 
werkgroepen (o.a. A16 en OV) en het omgevingsberaad. Dit alles om mee te 
denken over oplossingsvarianten om de verkeersproblemen rondom de Van 
Brienenoord- en de Algeracorridor en de overbelasting van het OV-netwerk 
op te lossen.

In het traject zijn 6 maatregelen opgesteld die bovengenoemde problemen 
moeten oplossen:
1. Een nieuwe brug of tunnel voor meerdere soorten vervoer over de 

Nieuwe Maas, tussen Kralingen/De Esch en Feijenoord/IJsselmonde. 
2. Een treinstation bij het Stadionpark voor dagelijks vervoer. 
3. Snel en comfortabel openbaar vervoer tussen Zuidplein en Kralingse 

Zoom, via een nieuwe oeververbinding. 
4. Een snelle, comfortabele busverbinding tussen Zuidplein en Rotterdam
5. Maatregelen op de A16 (Van Brienenoordcorridor). 
6. Maatregelen op de Algeracorridor. 

Deze maatregelen zijn in deelstudies verder onderzocht. De verschillende 
deelstudies hebben ieder geleid tot 3 kansrijke oplossingspakketten. Deze 
kansrijke pakketten zijn vastgelegd in de Notitie Kansrijke Oplossingen 
(NKO), die in juli gepresenteerd is. Na de zomer zullen deze pakketten 
verder onderzocht worden zodat uiteindelijk een definitieve variant kan 
worden gekozen. 

Kansrijke oplossing oeververbinding
Het zoekgebied voor de nieuwe oeververbinding ligt tussen Kralingen/
De Esch en Feijenoord/IJsselmonde. In de deelstudie zijn 8 mogelijke 
oplossingen onderzocht waarvan 5 bruggen en 3 tunnels. Uiteindelijk is 
gekozen voor de volgende 3 kansrijke oplossingen:
• Brug West: Nesserdijk – Putselaan 
• Bruggen Bocht: Stadionweg en Stadionrotonde
• Tunnels: Nesserdijk - Olympiaweg/Stadionviaduct en De Esch - Coen 

Moulijnweg/Stadionviaduct 

De oeververbinding moet in ieder geval geschikt zijn voor OV, fietsers en 
voetgangers en mogelijk ook voor auto’s. Voor het autoverkeer over een 
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brug of door een tunnel is gekeken naar de hoeveelheid rijstroken. De 
optie met één rijstrook per richting wordt verder onderzocht in de volgende 
fase. De optie met twee rijstroken voor elke richting wordt niet verder 
onderzocht.

Kansrijke oplossingen OV
In deze studie zijn verschillende combinaties onderzocht. De studie heeft de 
volgende kansrijke oplossingen opgeleverd:
• Een snelle, comfortabele OV-verbinding tussen Kralingse Zoom en 

Zuidplein uitgewerkt in 2 varianten 24 keer per uur en 12 keer per uur. 
• Een snelle, comfortabele busverbinding tussen Zuidplein en Rotterdam 

Centraal via de Maastunnel. 
• Een station Stadionpark waar zes Sprinters per uur per richting 

stoppen. 

Kansrijke oplossingen Van Brienenoordcorridor
Er zijn in de studie 6 pakketten onderzocht die de problemen op de 
Van Brienenoordcorridor kunnen verminderen. Deze pakketten zijn 
verkeerskundig doorgerekend. Een van de pakketten is door Impact 
aangedragen en betreft een nieuwe stadsbrug voor auto en OV direct ten 
westen van de Van Brienenoordbrug. Helaas is dit pakket afgevallen als 
kansrijke oplossing. 

De gekozen kansrijke oplossingen zijn: 
• Optimaliseren en bescheiden capaciteit toevoegen: Dit pakket gaat over 

het slimmer inrichten van de weg en het op kleine schaal rijstroken 
toevoegen. Dit betekent een kleine uitbreiding van de A16.

• Omleiden kritische verkeersstromen: In dit pakket wordt de 
verkeersdruk verminderd door verkeersstromen, die files veroorzaken, 
via aparte rijstroken om te leiden.

• Systeem vereenvoudigen door rijbanen samen te voegen: In dit 
pakket wordt de parallel- en hoofdrijbaan over langere afstanden 
samengevoegd naar vijf of zes rijstroken.

Er zijn ook kansrijke oplossingen voor de Algeracorridor geformuleerd, 
maar die zijn voor onze wijk minder van belang en worden hier daarom niet 
genoemd.

Vervolgtraject
Zoals hiervoor aangegeven zullen de kansrijke oplossingen in het 
vervolgtraject verder worden onderzocht en uitgewerkt. In dit traject 
worden de verschillen in doelbereik, milieueffecten, kosten, techniek, 
inpasbaarheid en omgevingsaspecten per oplossing in kaart gebracht. Er 
zullen nieuwe, samengestelde oplossingen gevormd worden en uiteindelijk 
zal er voor één voorkeursvariant gekozen worden. Ook in dit traject zal 
de BKO, binnen het samenwerkingsverband IMpact, participeren. Het 
vervolgtraject duurt ongeveer 2 jaar.

Veel informatie vindt u ook op de website www.oververbindingen.nl.

•
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Ons Bos
Eerder meldden wij u al over de mogelijke aanpassing van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV 2012). De gemeente wil nieuwe regels 
opstellen voor het gebruik van het bos, waaronder aanpassing van de 
zonering. Zij vindt dat dit nodig is gelet op het intensieve gebruik van het 
bos, zo’n 3,5 miljoen bezoekers per jaar en in coronatijd is dit aantal nog 
verder gestegen.
Om tot het gewenste resultaat te komen is er een participatietraject 
gestart, genaamd OnsBos. Dit traject wordt uitgevoerd door een externe 
partij.

Het traject loopt al meer dan een jaar en kent de volgende 
randvoorwaarden: 
1. Er wordt rekening gehouden met alle gebruikers van het bos.
2. Er wordt gezocht naar voldoende draagvlak. Als dat niet lukt moet 

gemotiveerd aangetoond worden dat een zorgvuldige belangenafweging 
heeft plaatsgevonden.

3. Er wordt rekening gehouden met de eisen die voortkomen uit de 
wet Natuurbescherming. Deze is sinds 1 januari 2017 van kracht 
(bescherming diersoorten).

4. De zwemwaterstatus Kralingse Plas blijft behouden.
5. Duidelijke en handhaafbare indeling en regels, zodanig dat uiteindelijk 

een aangepaste APV aan het college kan worden aangeboden. 

Tot nu toe zijn er diverse gesprekken geweest met verschillende 
gebruikersgroepen, is er een enquête gehouden en zijn er digitale 
bijeenkomsten geweest waaraan iedereen kon meedoen. Na de zomer 
zal er een vervolg worden gegeven aan de verkregen informatie vanuit de 
gebruikersgroepen.

Het nieuwe aangekondigde evenementenbeleid (zie elders deze 
nieuwsbrief) staat helaas op gespannen voet met normale recreatie en het 
behoud van natuur. De uitdaging om hier tot een goed resultaat te komen is 
evident en kan OnsBos maken of breken.
Voor meer informatie: www.onsbos.com

•
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Blauwalg
Al jaren kampt de Kralingse Plas met het probleem van blauwalg door een 
te hoog fosfaatgehalte. Er is meermaals geprobeerd om een ecologische 
balans te realiseren in de Kralingse Plas. De opties met afzanding en later 
met waterstofperoxide hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Afgelopen jaar is, na een uitvoerige testperiode op een speciaal ingerichte 
testlocatie aan de zuidkant van de plas, gekozen voor een oplossing met 
Phoslock. Phoslock is een gemodificeerd kleiproduct dat het metaal 
lanthaan bevat. Lanthaan bindt fosfaat in het water, waardoor het 
naar de bodem zakt. Om Phoslock goed zijn werk te laten doen, is het 
belangrijk dat er geen nieuw voedselrijk (fosfaatrijk) water meer in de 
plas komt. Daarom staat deze maatregel niet op zichzelf en blijven ook 
andere maatregelen nodig zoals het aanpassen van riooloverstorten, 
het opruimen van bladgroen, gemaaid gras en het vernieuwen van een 
defosfatiseringsinstallatie. 

Dit najaar zal gestart worden met het aanbrengen van Phoslock op de 
bodem. Mogelijk zijn in de toekomst onderhoudsdoseringen nodig. Dit 
hangt af van de hoeveelheid fosfaat die de plas nog inkomt. De gemeente 
hoopt dat in de zomer van 2022 de eerste effecten merkbaar zijn.

Over het gebruik van Phoslock zijn veel rapporten en onderzoeken 
beschikbaar die serieuze randvoorwaarden stellen aan het gebruik hiervan. 
Mocht het project niet afdoende blijken dan is een 2de kleilaag nodig binnen 
3 jaar. Wij houden dit traject nauwlettend in de gaten.
Meer informatie: www.rotterdam.nl/wonen-leven/blauwalg-kralingseplas
 
•
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CHIO
CHIO nieuwe stijl

Na het voorlaatste CHIO dat door de combinatie met het Europees 
Kampioenschap leidde tot een afsluiting van een groot deel van het 
Kralingse Bos, was het huidige paardenevenement een verademing 
wat betreft grootte en intimiteit. Corona zorgde voor de nodige extra 
maatregelen en de organisatie moest afzien van het Strodorp waar menig 
bezoeker elkaar normaal kan treffen. De opzet met één stadion voor alle 
wedstrijden is goed bevallen en wij hopen als BKO dat deze aanpak ook 
haalbaar is voor de toekomst.
Door de korte op- en afbouwperiode is er dit jaar minder overlast geweest 
en zijn er geen wegen afgesloten. Het overleg met organisatie is goed 
verlopen. 

In 2022 is het CHIO gepland voor de periode 23-26 juni.
Voor meer informatie: www.chio.nl

Het CHIO heeft voor de rest van dit jaar gezocht naar ander gebruik voor 
de Grandstand en deze gevonden in het faciliteren van denksport op deze 
locatie. 

•

Nieuwe bestuursleden
Kom erbij!

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden die zich de komende jaren voor 
de wijk willen inzetten. Als bestuurder van de BKO vertegenwoordig je de 
bewoners en de belangen van de wijk richting gemeente en andere partijen. 
De leden van het BKO-bestuur verdelen de projecten en agenda onder 
elkaar en bereiden zaken en dossiers gezamenlijk voor. Afhankelijk van 
het dossier is de tijdbesteding enkele uren per week. We zijn op zoek naar 
‘gewone’ bestuursleden en naar een bestuurslid die de secretaris-functie 
wil vervullen.
Deze nieuwsbrief geeft een goede indruk van de verschillende projecten die 
er spelen. Via de website kun je nog meer informatie verkrijgen. Mail ons, 
als je interesse hebt of meer wilt weten: bko@kralingen-oost.nl

•
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Wijkvisie BKO
In 2012 heeft de ALV de huidige wijkvisie van de BKO vastgesteld. Deze visie 
heeft jarenlang goed dienstgedaan. De uitgangspunten waren duidelijk en 
boden daarmee een goede richtlijn voor onze beoordeling van ruimtelijke 
plannen.

De laatste paar jaar werden we echter geconfronteerd met plannen die 
niet voorzien waren bij het opstellen van de wijkvisie in 2012. Wie had 10 
jaar geleden durven voorspellen dat we nu uitvoerig overleg hebben over 
de wenselijkheid en de vorm van een nieuwe oeververbinding. In de vorige 
wijkvisie hadden we voorzien dat er misschien maatregelen nodig zouden 
zijn om het voortbestaan van Excelsior te garanderen, maar niemand had 
toen verwacht dat dit zou betekenen dat er zulke mega plannen ontwikkeld 
zouden worden.

Al met al was het ons duidelijk dat er een update van de wijkvisie 
noodzakelijk was. We hebben de afgelopen 2 jaar daarom aan een 
aanvulling gewerkt. Vorig jaar is deze aanvulling (digitaal) aan de leden 
voorgelegd. Daarna is er een werkgroep gestart met een aantal leden 
om in discussie de aanvulling verder aan te scherpen. Inmiddels is 
deze aanvulling gereed en geïntegreerd in de bestaande wijkvisie. Deze 
vernieuwde wijkvisie heeft een looptijd van 10 jaar, tot 2032. Op de website 
kunt u dit concept ‘Wijkvisie 2022 – 2032’ vinden. 

We willen dit stuk graag in de komende ledenvergadering bespreken en 
hopen dat het de goedkeuring van de ALV krijgt.  

•
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EUR
Convenant
Het oorspronkelijke door de BKO en EUR gesloten convenant is per mei 
2020 beëindigd. De BKO is met de EUR in gesprek gegaan om een nieuw 
convenant af te sluiten. Dit heeft enige tijd geduurd, mede door de corona 
complicaties, maar wij zijn verheugd te kunnen mededelen dat op 
27 oktober 2020 een nieuw convenant is getekend door de voorzitter van het 
College van Bestuur van de Erasmus Universiteit en de voorzitter van de 
BKO. Dit convenant heeft wederom een duur van 10 jaar en in het convenant 
wordt vastgesteld dat beide partijen belang hechten aan de leefbaarheid 
en uitstraling van de campus, waarbij het noordelijk deel grenzend aan 
de bebouwing van Kralingen-Oost) een voornamelijk groen karakter zal 
behouden. Meer informatie over het convenant op de website.
   
Bouwplannen Campusterrein Randweg aan de zuidkant van de campus                                                                                                         
Er is op dit moment een plan in ontwikkeling om een randweg te maken aan 
de zuidkant van de campus, bedoeld voor de ontsluiting van de geplande 
bouw van studentenhuisvesting aan de Van Rijckevorselweg kant van de 
campus en om de gebouwen aan de zuidkant van de Plaza autoluw te 
maken. Deze weg zal aan de westkant over de tramlus op de Burgemeester 
Oudlaan lopen. Uiteraard vindt hierover overleg met de RET plaats.

Nieuwbouw Sportgebouw                                                                                                                            
De bouw van deze nieuwe accommodatie, gesitueerd aan de Plaza, 
Kralingse Zoom zijde is gestart. Het oude sportgebouw zal na 
ingebruikname van het nieuwe complex gesloopt worden, waarna de 
tennisbanen aan de noordkant van de campus naar dit terrein zullen 
worden verplaatst. Het gebied waar de huidige tennisbanen liggen zal 
vervolgens onderdeel gaan uitmaken van het Park Noord.

Nieuw onderwijsgebouw                                                                                                                                 
De bouw van dit gebouw is gestart en ligt op schema. Het gebouw wordt 
even hoog als het naastgelegen Polakgebouw en zal waarschijnlijk eind 
2021/begin 2022 opgeleverd worden. De entree van dit gebouw ligt aan de 
Plaza, Burgemeester Oudlaan zijde.

Renovatie Tinbergen gebouw                                                                                                                        
Dit project ligt tijdelijk stil en het is op dit moment onduidelijk wanneer dit 
weer actueel zal worden. Na oplevering van het nieuwe onderwijsgebouw 
zal hierin ruimte komen voor tijdelijke huisvesting van afdelingen die in 
Tinbergen zijn gehuisvest. Hierdoor is er geen extra tijdelijke huisvesting 
nodig bij renovatie van het Tinbergen gebouw waarmee veel geld wordt 
bespaard. Zodra er meer duidelijkheid is over de plannen zullen we u 
hierover informeren. 
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Studentenhuisvesting Van Rijckevorselweg                                                                                               
Zoals vermeld in onze vorige nieuwsbrief heeft de EUR plannen voor de 
bouw van studentenhuisvesting aan de Abraham van Rijckevorselweg. 
Om deze bouw mogelijk te maken is door de gemeente een herziening op 
het bestemmingsplan Kralingse Zoom gemaakt. Deze herziening is nodig 
omdat uit een akoestisch rapport is gebleken dat de kwaliteit van dit gebied 
“slecht tot zeer slecht” is en dat, om de bestemming “wonen” mogelijk te 
maken, een besluit “hogere waarden” nodig is. De berekende grenswaarde 
van 58 tot 64dB is zo veel hoger dan de voorkeur grenswaarde van 48dB dat 
de gevels van de voorgenomen bouw als “doof” moeten worden uitgevoerd.                                                                                                            

Het bestuur van de BKO steunt de EUR in haar ambitie tot uitbreiding van 
studentenhuisvesting op de campus, maar maakt gezien het onacceptabele 
leefbaarheidsniveau voor toekomstige bewoners een uitzondering voor 
de voorgenomen bouw van studentenhuisvesting langs de Abraham van 
Rijckevorselweg. De BKO heeft daarom een zienswijze ingediend op het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Kralingse Zoom, 1e herziening’. Helaas zijn 
onze argumenten niet overgenomen en is ontwerpbestemmingsplan 
Kralingse Zoom vastgesteld. 

Op onze website kunt u hier meer over lezen. 

Studentenhuisvesting                                                                                                                                  
Het aan de noord-oostkant van de campus gesitueerde 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 gehandhaafd blijven. Het is de 
bedoeling dat alle drie de gebouwen op termijn worden gesloopt. 

•

  Illustratie via de website van Erasmus Magazine
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gewone recreatie. Het voorstel voorziet in ongeveer 20 evenementen 
(van klein tot groot). Deze evenementen zorgen in totaal voor 190 dagen 
(gedeeltelijke) sluiting van het bos voor de op- en afbouw en voor het 
evenement zelf. Naast afsluiting van het bos zorgen grote festivals voor veel 
overlast bij de omwonenden. 

De BKO is voorstander van kleinere evenementen die beter aansluiten bij 
de omgeving en waarvoor minder afsluiting nodig is zodat het bos beter 
toegankelijk blijft voor iedereen. Het proeffestival in september 2020 heeft 
laten zien dat dit mogelijk is. Wij hebben daarom, samen met andere 
bewoners(verenigingen), een zienswijze tegen de parapluherziening 
ingediend. 

•

Evenementenbeleid
Het afgelopen jaar hebben er, door Covid-19, nauwelijks evenementen 
plaatsgevonden in het Kralingse Bos. In september 2020 heeft er een 
kleinschalig proeffestival plaatsgevonden aan de westzijde en eind juni/
begin juli dit jaar vond het CHIO in beperkte omvang plaats. Net als de 
evenementen zelf heeft ook de regelgeving rondom het evenementenbeleid 
stilgelegen. Maar in het voorjaar is dit weer door de gemeente opgepakt.  

De BKO vraagt al een paar jaar, samen met andere bewoners(verenigingen) 
en de gebiedscommissie aandacht voor dit onderwerp omdat wij vinden 
dat grote festivals een te groot beslag leggen op het bos en voor te veel 
overlast zorgen. In oktober 2019 hebben wij gezamenlijk een zienswijze 
ingediend op het ontwerp bestemmingsplan Kralingse Bos. Deze zienswijze 
was vooral gericht op het ontbreken van een regeling voor evenementen. 
Wij willen graag duidelijke regels, afspraken en grenswaarden voor de 
evenementen zodat er een goede balans ontstaat tussen leefbaarheid en 
levendigheid. Onlangs is dit bestemmingsplan vastgesteld. Onze zienswijze 
heeft niet tot een wijziging geleid, maar is ook niet meer van belang 
omdat de gemeente in dezelfde periode een concept parapluherziening 
evenementen heeft gepubliceerd. Deze parapluherziening bevat 
afspraken en regels voor evenementen en is van toepassing op alle 
evenementenlocaties in Rotterdam, waaronder het Kralingse Bos.

Helaas zijn wij niet betrokken geweest bij het opstellen van deze 
parapluherziening. Wij vinden de opgestelde regels te ruim. Volgens de 
parapluherziening kunnen er jaarlijks meerdere grote festivals in het bos 
plaatsvinden, zelfs tijdens het broedseizoen en in de zomermaanden. De 
evenementen krijgen een ruime op- en afbouwperiode. Door dit beleid 
zullen grote delen van het bos voor lange periodes gesloten zijn voor 
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Wijziging statuten en 
huishoudelijk reglement
De huidige statuten van de BKO zijn opgesteld bij de oprichting van de BKO 
in 1983. De BKO heeft deze statuten laten vernieuwen en wil deze graag 
tijdens de ALV laten goedkeuren door haar leden.

Aanleiding voor de vernieuwing was een aanwijzingsprocedure tot 
gemeentelijk monument. In 2019 heeft de BKO samen met Historisch 
Genootschap Roterodamum de status van gemeentelijk monument 
aangevraagd voor de boerderij Vredebest, ’s-Gravenweg 344. De BKO is 
in deze procedure niet ontvankelijk verklaard omdat het ‘Behoud van het 
gebouwde Rotterdams erfgoed’ niet benoemd is in de doelomschrijving van 
onze statuten. Gelukkig kwam de aanvraag hierdoor niet in gevaar omdat 
het Historisch Genootschap Roterodamum wel bevoegd was.

Deze procedure is voor het bestuur aanleiding geweest om de 
doelomschrijving in de statuten aan te vullen zodat bovengenoemd behoud 
hier wel onder valt. Aangezien onze statuten enigszins verouderd waren 
zijn tegelijkertijd de statuten gemoderniseerd en aangepast aan de huidige 
regelgeving. 

Nieuw in de statuten is de status van donateursleden. Dit zijn leden die 
buiten ons werkgebied wonen. Vaak betreft dit leden, die niet meer in het 
BKO-gebied wonen. Zij kunnen lid blijven, maar hebben een andere status. 
Dit betekent dat zij geen stemrecht hebben. Verder worden deze leden voor 
alle bijeenkomsten uitgenodigd en krijgen ze ook alle informatie. 

Een ander nieuw onderdeel in de statuten is dat reglementen, die zaken 
regelen die niet in de statuten staan, ook door de ledenvergadering moeten 
worden vastgesteld. De BKO heeft één reglement dat hieraan voldoet 
namelijk het huishoudelijk reglement. De aangepaste statuten betekenen 
dat ook dit reglement ter goedkeuring aan de ledenvergadering moet 
worden voorgelegd. 

In het huishoudelijk reglement is het werkgebied van de BKO gedefinieerd, 
maar hierin worden ook andere zaken geregeld zoals de organisatie van 
bestuursvergaderingen en werkgroepen. Het huidige reglement is in maart 
2016 opgesteld en is nu iets aangepast i.v.m. verwijzingen naar de statuten. 

Zowel de aangepaste statuten als het huishoudelijk reglement worden ter 
goedkeuring aan de ledenvergadering voorgelegd. Beide documenten kunt 
u vinden op de website.

•
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Doorgeven mailadres
De BKO communiceert steeds meer digitaal. Vorig jaar zijn we gestart met 
de digitale nieuwsbrief en dit jaar zijn voor het eerst de facturen per mail 
verzonden. Op dit moment hebben we van ongeveer 65% van de leden het 
e-mailadres. Helpt u om dit aantal te verhogen?!
Heeft u de factuur dit jaar nog per post ontvangen, dan hebben wij uw 
e-mailadres niet. 

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

•

bko@kralingen-oost.nl

De communicatie van de BKO
Voor u ligt onze uitgebreide nieuwsbrief die wij 1x per jaar uitgeven.  
Gedurende het jaar houden wij u op de hoogte via onze digitale nieuwsbrief 
die ongeveer 3x per jaar verschijnt. Actueel nieuws kunt u altijd lezen op 
onze website: www.kralingen-oost.nl

Sociale media 
Verder zijn we ook actief op Facebook en op Instagram. Op Facebook 
plaatsen we naast BKO-berichten ook andere zaken/activiteiten die in de 
wijk gebeuren. Onze accountnaam is: bko.kralingen
Uiteraard horen wij ook graag uw mening over onze nieuwsberichten, 
projecten of zaken waar u tegen aanloopt. U kunt ons hierover mailen via 
bko@kralingen-oost.nl

•
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Bestuur
Naam ~ Functie    Mailadres
Gerard Jan van Leer ~ voorzitter  gjvanleer@kralingen-oost.nl
Paul Driessen - vice voorzitter  pdriessen@kralingen-oost.nl 
Hetty Joosten ~ secretaris   hjoosten@kralingen-oost.nl  
Marius Hoogendam ~ penningmeester mhoogendam@kralingen-oost.nl
Hennie van Gils     hjvangils@kralingen-oost.nl
Wolter Hoffmann   whhoffmann@kralingen-oost.nl

Contact
Bewonersvereniging Kralingen-Oost
Postbus 4342
3006 AH Rotterdam

secretariaat
bko@kralingen-oost.nl

www.kralingen-oost.nl

Volg ons ook op Facebook of op Instagram

Colofon
Uitgave Bewonersvereniging Kralingen-Oost
Redactie Hetty Joosten
Vormgeving Anneke van Dijk - www.mvavd.nl
 annekevandijk@mvavd.nl
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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

 

 
  

 
 


