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KRALINGEN
Van Bos tot Maas

INLEIDING
De huidige wijkvisie van de BKO is in 2012 vastgesteld en loopt tot 2022. Op dit moment
zijn er projecten in het oostelijke deel van Kralingen-Oost in voorbereiding die in 2012 nog
niet voorzien waren, hierdoor is een aanvulling op de huidige visie gewenst.
In de afgelopen 2 jaar heeft de BKO daarom gewerkt aan een nieuwe wijkvisie. In eerste
instantie is een aanvulling op de wijkvisie opgesteld die in het najaar 2020 aan de leden is
voorgelegd. Daarna is deze aanvulling in een werkgroep met een aantal leden besproken.
De BKO heeft alle opmerkingen meegenomen en de aanvulling tenslotte geïntegreerd in
de bestaande wijkvisie.
Voor u ligt het voorstel voor een nieuwe wijkvisie voor de periode 2022-2032.

DOEL
Het doel van de wijkvisie is het vastleggen van de wenselijke ontwikkelingen in KralingenOost. De wijkvisie geeft 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 een hoogwaardig
woonmilieu. Dit wordt gekarakteriseerd door de groene en relatief ruime opzet van
de wijk, de ligging ten opzichte van plas, bos en stadscentrum en het monumentale
woningbestand.
De stad en ook de wijk zijn door de jaren heen sterk veranderd en zullen dat de komende
jaren ook doen. Naast behoud van bestaande kwaliteiten, dient de visie gericht te zijn op
passende en gewenste ontwikkeling en verandering van de wijk en de stad als geheel.

HISTORIE
Het gebied, dat we nu als Kralingen kennen, is een onderdeel van het oude ambacht
Kralingen. Het oorspronkelijke dorp is zo goed als verdwenen. De bewoning ontwikkelde
zich vanaf het midden van negentiende eeuw rondom de ‘viersprong’, waar nu nog de
Hoflaankerk staat. Van oudsher is Kralingen het gebied waar welgestelde Rotterdammers
hun buitenplaatsen lieten bouwen. Kralingen is door Rotterdam in 1895 geannexeerd,
waarna het, tot dan toe landelijk gebied, grotendeels is volgebouwd met stadswoningen.
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OVERWEGINGEN

VISIE

KWALITEITEN

KANSEN

•
•

•
•

•
•
•

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

•

•

ZWAKTES
•
•
•
•

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

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.

Lawaaiwerende bebouwing langs A16
Betere aansluiting van het
Kralingse Bos op omliggende
wijken, inpassing in de stad en
optimalisatie van Kralingse Bos
voor Rotterdam
Kruising Abram van
Rijckevorselweg en de
Burgemeester Oudlaan
ongelijkvloers maken
Kralingse Berg: overkapping van
de A20 en A16: woningbouw in
parkachtige omgeving grenzend aan
Kralingse Bos

Verschillende wegen vormen momenteel een barrière:
• Kralingse Zoom tussen Brainpark 1/Metrostation en de EUR
• Boszoom tussen de A16 en Kralingse Bos
• Kralingse Zoom tussen Noordelijk Niertje en Midden Niertje en het Metrostation
• Maasboulevard/Abram van Rijckevorselweg tussen Burgemeester Oudlaan en 		
Oude Plantage
De BKO heeft in deze visie verschillende ideeën opgenomen om verbindingen mogelijk
te maken. De gemeente wil graag een verdergaande verstedelijking aan de oostkant van
Kralingen. Bij het beoordelen van deze en andere projecten is het voor de BKO van belang
dat er aanpassingen plaatsvinden in de infrastructuur waardoor de barrières in de wijk zo
veel mogelijk weggenomen worden.

STEDENBOUW/WONEN
Stedenbouw

BEDREIGINGEN
•
•
•
•
•
•
•

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

Nieuwe Oeververbinding
Uitbreiding Excelsior
Funderingsproblematiek
Beperkte bescherming
‘Beschermd Stadsgezicht’
‘Snoepen ‘van het Kralingse Bos
Verdichting: bouwen op openbaar
groen, verhoging straatwanden
Bebouwing oostzijde Boszoom

De BKO is daarom van mening dat verdere verdichting en bebouwen van groen niet
wenselijk is. Daar waar (nieuw) gebouwd wordt moeten de nieuwe gebouwen/woningen
een relatie hebben met de omliggende bebouwing waarbij met name maximale hoogtes
en rooilijnen belangrijke elementen zijn. Op een aantal plaatsen in de wijk zijn deze
verhoudingen al kritisch.
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Wonen

Langzaamverkeer

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 KralingenOost heeft als woongebied voor deze categorie een goede reputatie.

De BKO hecht veel waarde aan een goede en veilige infrastructuur voor langzaamverkeer.
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. De OV-knooppunten zijn geschikt om gebruikt te worden voor de overstap
op andere vervoersmiddelen.

De BKO is van mening dat het unieke woonmilieu van Kralingen-Oost versterkt moet
worden en waar mogelijk uitgebreid (zowel binnen de wijk als direct aangrenzend). Eén en
ander met behoud van de specifieke aspecten van het beschermd stadsgezicht. De BKO
vindt daarom dat nieuwbouw in de wijk van hoogwaardige kwaliteit moet zijn. Verder is het
wenselijk dat nieuwbouw aan de randen aansluit op de bebouwing van Kralingen-Oost.
Bij nieuwbouw moet ook gedacht worden aan de ouderen in de wijk, voor hen is er
namelijk een tekort aan woningen. Veel oudere bewoners wonen nog in de oude
gezinswoning omdat ze geen passend alternatief kunnen vinden.

Fietsparkeervoorzieningen zijn op veel plekken in de wijk een probleem. Voetgangers met
kinderwagens, rollators, etc. ondervinden hiervan veel hinder. Vooral bij de metrostations
Kralingse Zoom en Voorschoterlaan is de situatie onacceptabel. Bij ieder woningbouwplan
en herinrichtingsplan voor de buitenruimte zou fietsparkeren gereguleerd moeten
worden.
Er komen steeds meer verschillende vormen van deelmobiliteit: fietsen, elektro
scooters, elektrische stepjes, etc. Er worden aan de providers van deze diensten te
weinig voorwaarden gesteld waar en hoe deze voertuigen gestald mogen worden. De
gemeente moet hier met de marktpartijen afspraken over maken vóór het afgeven van de
vergunning.

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 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
snelheidsbeperkende maatregelen en handhaving van de maximumsnelheid.

Op het terrein van de EUR is een mooie langzaamverkeersroute die stopt bij de Kralingse
Zoom aan de oostzijde en bij de Burgemeester Oudlaan aan de westzijde. Deze route zou
uitgebreid kunnen worden.

OV

Door het verlagen van de Abram van Rijckevorselweg kan er een betere en veiligere
fietsverbinding ontstaan met de Esch. Deze Groene Corridor loopt dan van het Kralingse
Bos tot aan de Maas. Dit kan een zeer aangenaam gebied worden voor voetgangers.

Kralingen-Oost heeft met de metro, tram en busverbinding een goede aansluiting op
het OV-netwerk. De metro wordt zo intensief gebruikt dat deze tegen de grenzen van
zijn mogelijkheden aanloopt. De overheid wil het metronetwerk uitbreiden o.a. door het
aanleggen van een nieuwe oeververbinding naar Zuid. Als er grote aantallen nieuwe
woningen in Kralingen-Oost gerealiseerd worden zal ook het OV hierop aangepast moeten
worden.
De locatie (parkeerterrein) direct naast het metrostation Kralingse Zoom is zeer geschikt
voor het realiseren van een verkeershub. Hier kan men overstappen van de auto op de
metro, of van de metro naar de fiets etc. Verder is dit een geschikte locatie voor vormen
van deelvervoer. Er kunnen op deze locatie ook andere dienstverlenende functies voor
forenzen gerealiseerd worden. Het is wel van belang dat deze niet gaan concurreren met
de bestaande voorzieningen in winkelgebieden zoals de Lusthofstraat.
6

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.
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Groen

overkappen, ‘de Kralingse Berg’, biedt een kans om het Kralingse Bos landschappelijk
deel te laten uitmaken van de groene strook Bergse Bos - Rottemeren - Zevenhuizerplas.

De BKO is van mening dat groen een kernkwaliteit van de wijk is. Zowel de groene
inrichting van de woongebieden als de nabijheid van grote groenstructuren zoals
het Kralingse Bos. Dit groen draagt bij aan een gezond leefklimaat en biedt veel
mogelijkheden voor recreatie.

Groene verbinding
De BKO vindt het belangrijk dat groengebieden aan elkaar worden gekoppeld voor mens
en dier. De ‘groene vingers’ die vanuit het Kralingse Bos de wijk in gaan zouden hiertoe
kunnen worden versterkt. De kansen liggen bij:

De BKO is voorstander van uitbreiding van het groen en een betere koppeling van
verschillende groengebieden aan elkaar zodat er voor mens en dier meer doorlopend
groen is. Een uitbreiding van de zone Kralingse Bos-Laan van NooitgedachtBurgemeester Oudlaan kan worden verwezenlijkt door een ongelijkvloerse kruising met
de Abram van Rijckevorselweg naar de Oude Plantage en de Maasoevers. Deze Groene
Corridor, zoals ook genoemd bij het kopje over langzaamverkeer, is een waardevolle
aanvulling op het groen in de wijk.

Groene Corridor

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. Bestaande locaties zouden
wel beter kunnen worden benut. Het horeca-aanbod in het Kralingse Bos is beperkt wat
betreft kwaliteit en diversiteit. Er liggen kansen voor tophoreca op één van de bestaande
locaties in het bos.
Het Kralingse Bos is voor veel mensen een belangrijk stadspark. Het park kent
verschillende soorten gebruikers; hardlopers, wandelaars, hondenuitlaters,
zonaanbidders en buitenspelers. Het meeste gebruik kan zonder problemen 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 moet daarom beperkt worden. Bovendien moeten de evenementen
gericht zijn op een brede doelgroep. Alle leeftijden moeten kunnen profiteren van een
evenement.
De BKO vindt dat een evenement (inclusief op- en afbouw) niet langer dan 10 dagen mag
duren. Verder zou, in totaal, delen van het bos maximaal 30 dagen afgesloten mogen zijn.
Tenslotte mag een evenement niet meer dan 10.000 bezoekers trekken.
De Kralingse Zoom, Boszoom, A20 en A16 aan noord- en oostzijde maken het bos nu
onvoldoende toegankelijk voor de andere wijken. Het plan om de A16 en/of de A20 te
8

(Laan van Nooitgedacht / Burgemeester Oudlaan / Oude Plantage)
Het zogenaamde Elzenbroekbosje, achter de volkstuinen aan de Laan van Nooitgedacht
kan toegankelijk gemaakt worden voor wandelaars. De Burgemeester Oudlaan is bij de
ophoging ook heringericht en heeft daarmee veel aan kwaliteit gewonnen.
De Oude Plantage is het oudste stadspark van Rotterdam. Het is erg geïsoleerd gelegen,
tussen de Maasboulevard en de rivier, met een kleine koppeling naar de Esch en het
wandelgebied langs de rivier. In de toekomst zou dit gebied gekoppeld kunnen worden aan
de Burgemeester Oudlaan door overbrugging van de Abram van Rijckevorselweg.
De BKO vindt dat het historische slagenlandschap gerespecteerd moet worden. Dat
betekent dat de oorspronkelijke sloten in het gebied gerespecteerd moeten worden.
Er mag dus niet over de sloot tussen Excelsior en de Burgemeester Oudlaan gebouwd
worden. Dat is ook in lijn met het BKO-standpunt dat er niet op het groen van de
Burgemeester Oudlaan gebouwd mag worden.

Ypenhof / Essenburg - Arboretum Trompenburg
De ‘landgoederenzone’ is een waardevol overblijfsel uit de tijd van de buitenplaatsen.
Ypenhof, Essenburg en Trompenburg zijn parkachtige terreinen in particulier bezit. Een
prachtige groene long in de wijk die met veel zorg en liefde wordt onderhouden. Er zijn
in de afgelopen jaren enige stukken aan het terrein Trompenburg toegevoegd. In de hele
zone dient het groene karakter te worden bewaakt en versterkt.

Prinses Julianalaan - Avenue Concordia / Rozenburglaan - Voorschoterlaan
Deze ‘groene-lanen’ zijn minder duidelijke ‘groene-vingers’. Toch vindt de BKO dat
ook hier het groene karakter kan worden versterkt. De groene middenbermen van de
Avenue Concordia en de Voorschoterlaan worden op een aantal punten onderbroken
door paviljoens en nutsgebouwen. Deze zouden moeten worden verwijderd of beter
geïntegreerd worden in het groen.
9
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Park Rozenburg

Diverse voorzieningen

Oorspronkelijk een landgoed en nu een stadsparkje met een monumenten status.
Het park wordt zeer intensief gebruikt en is slechts door de Kralingse Plaslaan
afgescheiden van het Kralingse Bos. De koppeling naar het bos toe zou kunnen worden
verbeterd door een grondige aanpak van de oversteekmogelijkheid van de weg op deze
plek. Het groene karakter zou naar het zuiden kunnen worden voortgezet langs de Willem
Ruyslaan.

De BKO is van mening dat het bestaande voorzieningenniveau in de wijk minimaal
gehandhaafd moet blijven en op een aantal punten nog verbeterd kan worden.

Het onderhoud van het parkje is problematisch. De afgelopen jaren zijn er diverse
ingrepen gedaan. Deze zijn deels verkeerd gekozen, deels verkeerd uitgevoerd. Het
resultaat is dat het parkje ondanks de ingrepen op verschillende plekken sleets is. De
gemeente heeft aangegeven een lange termijnvisie te willen maken, maar ondanks alle
reeds uitgevoerde onderzoeken naar de historie en naar de fysieke kwaliteit is er nog
geen plan. De BKO blijft er bij de gemeente op aandringen dat er haast gemaakt wordt
met het plan. De eigenaar van een monument heeft tenslotte een onderhoudsplicht.

•
•

•
•
•

Het doortrekken van een tramverbinding verdient aanbeveling.
Kralingen-Oost moet voorzieningen bieden voor kinderen en ouderen. De speeltuinen
(waaronder Speeltuin Kralingen aan de Honingerdijk) spelen een belangrijke rol in
de wijk en dienen te worden behouden. Elders in de wijk moet een groter en meer
gevarieerd aanbod aan speelvoorzieningen komen.
Veiligheid en kwaliteit van de buitenruimte zijn blijvende punten van aandacht.
Er is voldoende horeca in Kralingen-Oost en directe omgeving. Er is wel nog winst te
behalen in de diversiteit en de kwaliteit.
De molens en de karottenfabriek aan de Plaszoom dienen te worden behouden en
zoveel mogelijk voor het publiek toegankelijk te zijn.

Participatie

Jericholaan / Nieuwe Plantage (Gashouderpark)
Deze ‘groene-vinger’ ligt niet in Kralingen-Oost, maar de BKO zou ook hier graag meer
doorlopend groen zien.
Het vroegere terrein van de gashouders is na de sanering helemaal opnieuw ingericht.
Water technisch zijn de Jodensloot en de Nieuwe Plantage aan elkaar gekoppeld, maar
ruimtelijk ontbreekt deze verbinding volledig. Ook de koppeling van het Nieuwe Plantage
via de Jericholaan naar het Kralingse Bos ontbreekt ruimtelijk.

Water
De BKO vindt het belangrijk dat de waterhuishouding zorgvuldig wordt beheerst,
aangezien het water zowel een kwaliteit als een bedreiging van de wijk is. Kralingen is van
oudsher een waterrijk gebied met plassen, sloten en vaarten. Als de waterhuishouding
niet goed wordt beheerst is dit een ernstig risico voor de funderingspalen, de kelders en
de grasvelden.

Burgerparticipatie
De BKO vindt het belangrijk dat de stem van de bewoners wordt gehoord. Een goede
inbreng van de gebruiker verhoogt de kwaliteit van het beleid. De BKO is een goede
intermediair tussen bestuur en bewoners. De BKO zal zich inzetten om deze rol in de
toekomst te blijven vervullen.
BKO-participatie
De BKO wil graag input krijgen vanuit de bewoners uit de wijk. De BKO probeert dit
op verschillende manieren tot stand te brengen: via organiseren van bijeenkomsten,
informele contacten, sociale media, nieuwsbrief en website . Maar ook door goede
contacten met de diverse buurtorganisaties in de wijk.

De BKO wil dat de ruimtelijke kwaliteit van het water beter wordt benut en dat overlast
wordt voorkomen.De ruimtelijke kwaliteit kan worden verbeterd door de aanwezigheid van
open water in de wijk uit te breiden.
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PROJECTEN

essentieel belang. Ook met de planning moet er rekening worden gehouden met deze
kwaliteit. Dat wil dus zeggen eerst investeren in voorzieningen voordat de woningen
gerealiseerd worden. Het verplaatsen van Excelsior naar deze zone past in deze gedachte.

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 zolang het niet ten koste gaat van de kwaliteit van Kralingen-Oost.

De BKO is geen voorstander van woningbouw langs de A16 (gedeelte langs Boszoom).
De verwachting is dat de verkeersdruk op de A16 de komende jaren zal toenemen, wat
woningbouw daar steeds complexer maakt.

Excelsior wil het stadion vernieuwen en de gemeente wil op deze locatie woningbouw
realiseren. De laatste studies wijzen in de richting van woningen op het stadion.
Het is de vraag of een nieuw stadion, 400 woningen, trainingsfaciliteiten, een amateurclub
en een profclub nog wel op deze locatie passen naast de bestaande voorzieningen zoals
Scouting, speeltuin, BSO, KDV, arboretum en In Den Rust Wat. Deze zijn allen belangrijk
voor de wijk en mogen niet in de verdrukking komen door de bouwplannen van SBV
Excelsior. Met name het grote volume woningbouw vormt een obstakel.

Abram van Rijckevorselweg

De BKO wil dat er onderzoek gedaan wordt naar een andere, betere locatie voor SBV
Excelsior. Als SBV Excelsior zijn ambities kan verwezenlijken langs de A16 in de buurt
van de andere sportclubs, zou veel winst geboekt kunnen worden De amateurs zouden
eventueel op de huidige locatie kunnen blijven.

Kralingse Zoom

De 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 de Burgermeester Oudlaan
en de Oude Plantage (zie ook het onderdeel milieu/groen) en wordt de Groene Corridor
versterkt.

De Kralingse Zoom is een doorgaande weg die door zijn drukke verkeer en zijn
vormgeving een blokkade vormt tussen oost- en westzijde.
De BKO vindt dat deze weg anders ingericht moet worden. De weg moet meer een groene
stedelijke laan 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 rivieren komt er een extra groene vinger in de wijk. Het snelverkeer
moet zoveel mogelijk via de Maasboulevard en de Bosdreef geleid worden.

De zone langs de A16 is heel complex voor woningbouw, maar geschikt voor
sportfaciliteiten. De huidige locatie van Excelsior zou dan vrijkomen. Dit is een bijzonder
geschikte plek voor woningbouw die aansluit bij de kwaliteit van Kralingen-Oost.
Er kan langs de A16 een sportcluster gerealiseerd worden voor diverse sporten. Als
Excelsior hierbij zou gaan zitten hebben ze een prachtige zichtlocatie, vanaf de snelweg,
die voor diverse verkeersstromen goed bereikbaar is.

Oeververbinding

A16-zone

Voor wat betreft de nieuwe oeververbinding heeft de BKO een voorkeur voor een tunnel
voor openbaar vervoer en langzaam verkeer.
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
stedelijke laan. De meest voor de hand liggende optie voor snelverkeer is de aanleg van
een extra brug direct naast de Van Brienenoordbrug.

Langs beide kanten van de A16 ligt een groot gebied met relatief extensief gebruik.
De gemeente heeft in eerste schetsen al aangegeven die te willen gebruiken als
ontwikkellocatie.
Momenteel wordt dit gebied gebruikt voor kantoren, volkstuinen en sportfaciliteiten.
De sportfaciliteiten zijn een zeer waardevolle functie voor Kralingen-Oost ÉN de
Oostflank. Deze faciliteiten mogen niet verdwijnen. Juist bij een verdere verstedelijking
zijn hoogwaardig groen, sportfaciliteiten en OV in directe nabijheid van de woningen van
12
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Brainpark 1
De gemeente wil graag Brainpark 1 ontwikkelen tot een 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. Er moeten wel definitieve en onherroepelijke
besluiten genomen zijn om stof en lawaai te weren voordat er in dit gebied woningen
worden gebouwd. Brainpark is destijds ruim opgezet met betrekkelijk veel groen. Als
er woningen bijgebouwd worden moet ervoor gezorgd worden dat er voldoende groen
overblijft en dat dit voldoende kwaliteit heeft.

KRALINGEN
Van Bos tot Maas

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.
De BKO wil graag Kralingen-Oost verbinden met het park. Dit zou kunnen door de Abram
van Rijckevorselweg langer op het (lage) niveau te houden waarop deze ligt ter hoogte
van de Kralingse Zoom. Wanneer de Abraham van Rijckevorselweg verdiept wordt, kan de
Burgemeester Oudlaan over de Abram van Rijckevorselweg getrokken 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

