
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de bewoner(s) van dit adres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte omwonende(n) van het Kralingse Bos, 

 

Zoals u wellicht heeft vernomen vindt binnenkort ‘De Grote Schijn’ plaats in het Kralingse Bos. Met deze brief 
willen we u graag informeren over dit evenement en de mogelijke gevolgen ervan voor u als omwonende(n). 
 
De Grote Schijn 
De Grote Schijn is een laagdrempelig evenement voor het hele gezin. Het betreft een 2 kilometer lange 
wandelroute door het Kralingse Bos. Door middel van licht en geluid gaan ogen, oren en neuzen op avontuur. Er 
zijn geen sprookjeswezens of boze tovenaars die hun magie verspreiden en zo het bos tot leven wekken, alles 
komt voort uit een sterk staaltje techniek. Indrukwekkende en innoverende snufjes zorgen voor de ene 
mysterieuze verrassing na de andere, een belevenis voor jong en oud. 
 
Tijdsduur 
Het evenement vindt dagelijks plaats van donderdag 14 oktober tot en met zondag 31 oktober, van 19:00 tot 
23:00 uur en vanaf 18:00 uur wanneer de wintertijd wordt ingesteld op 31 oktober. 
In onderstaand schema vindt u een compleet overzicht van alle werkzaamheden rondom het evenement: 
 

WAT VAN TOT 

Opbouwwerkzaamheden Donderdag 07 oktober 2021 Woensdag 13 oktober 2021 

 Dagelijks van 08:00 tot uiterlijk 20:00 uur 

Try-out Woensdag 13 oktober 2021 Woensdag 13 oktober 2021 

 15:00 tot 23:00 uur 

Perspresentatie Donderdag 14 oktober 2021 Donderdag 14 oktober 2021 

 15:00 tot 23:00 uur 

Evenement Donderdag 14 oktober 2021 Zondag 31 oktober 2021 

18:00 uur: afzetting evenemententerrein (m.u.v. 13 en 14 oktober, dan afzetting om 15:00 uur) * 
19:00 uur: entree open voor bezoekers (kaartverkoop per tijdslot van 15 minuten) * 
22:00 uur: laatste toegang nieuwe bezoekers 
23:00 uur: alle licht- en geluidinstallaties uit, einde evenement 
00:00 uur: terrein leeg en afsluiting evenemententerrein (start nachtbewaking, Prinses Beatrixlaan volledig open) 
06:00 uur: opening evenemententerrein t.b.v. recreanten Kralingse Bos 

Afbouw Maandag 01 november 2021 Donderdag 04 november 2021 

 Dagelijks van 08:00 tot uiterlijk 20:00 uur 

 
* start een uur eerder op zondag 31 oktober i.v.m. de wintertijd.  



 
 

 

 
Toegankelijkheid Kralingse Bos 
Gedurende bovenstaande periode houden we het Kralingse Bos zo veel als mogelijk vrij toegankelijk en we 
beperken de overlast tot het minimale. Er worden op een aantal punten langs de route hekken geplaatst en deze 
zullen dagelijks vlak voor aanvang van het evenement op de route worden gezet om het terrein dicht te zetten. 
Na afloop van het evenement worden deze hekken weer geopend. Hierdoor kunt u het overgrote deel van de 
dag volledig gebruik maken van het bos zoals u dat gewend bent. 
 
Tijdens de op- en afbouw worden er tijdelijk stalen rijplaten over een klein deel van het ruiterpad geplaatst aan 
de zijde van de Prinses Beatrixlaan. Het deel van dit ruiterpad is van 7 oktober 08:00 t/m 14 oktober 19:00 uur 
en van 1 november 08:00 t/m 4 november 20:00 uur afgesloten. Dit wordt middels bebording en hekken 
aangegeven. 
 
Looproute bezoekers 
Bezoekers van het evenement hebben de volgende looproute: 
 

 
 
Parkeren en verkeer 
Bezoekers van het evenement die met de auto komen worden zowel vooraf als bij aankomst actief 
doorverwezen naar P+R Kralingse Zoom. Hiervoor worden diverse borden in de omgeving geplaatst. Daarnaast 
stimuleren we bezoekers om zoveel als mogelijk op de fiets of met openbaar vervoer naar het evenement te 
komen. Er zal een fietsenstalling worden geplaatst nabij de entree van het evenement. 
 
De Prinses Beatrixlaan blijft gedurende het evenement bereikbaar per auto, maar enkel als calamiteitenroute en 
voor bestemmingsverkeer naar restaurants en ondernemers die zich nabij de Prinses Beatrixlaan bevinden. Al 
het overige verkeer wordt actief doorverwezen naar P+R Kralingse Zoom. Vanaf P+R Kralingse Zoom wordt een 
looproute naar de ingang van het evenement aangegeven. 
 
  



 
 

 

Kaart met verkeersmaatregelen  
Hieronder is de kaart met verkeersmaatregelen rondom het Kralingse Bos weergegeven: 

 

 

Spreiding van bezoekers 

Om een goede doorstroom over de wandelroute te garanderen wordt er gewerkt met tijdsloten. Hierdoor is de 

in- en uitstroom gedurende het evenement gelijkmatig. 

 

Geluid 

Op een aantal plekken wordt er voor dit evenement gebruik gemaakt van geluidseffecten en muziek. Het 

geluidsniveau wordt er op afgestemd om het omgevingsgeluid net te overstemmen. U hoeft daarom geen 

geluidsoverlast te verwachten van dit evenement. 

 

Natuur 

Onze voornaamste doelstelling is om de bezoekers van De Grote Schijn te laten genieten van het moois dat het 

Kralingse Bos te bieden heeft. De wandelroute gaat nagenoeg geheel over de bestaande paden en alles wordt in 

goed overleg gedaan met de gebiedsbeheerder en ecologen die de flora en fauna in het gebied nauwlettend 

monitoren.  

 

  



 
 

 

Meer informatie over het evenement 

Meer informatie over dit evenement is te vinden op www.degroteschijn.nl/rotterdam   

 

WINACTIE 
 

 

Waar kan ik terecht met vragen en/of opmerkingen? 

Heeft u vragen of opmerkingen over De Grote Schijn? We zijn te bereiken via info@degroteschijn.nl. Wilt u liever 

bellen, dan kunt u vanaf 8 oktober een voicemailbericht achterlaten op 06 12 16 71 56 met daarin vermelding 

van uw naam en telefoonnummer, wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug. 

 

Bedankt voor uw begrip. 

 

Met vriendelijke groet, 

MOJO Concerts B.V. 

  

Wilt u De Grote Schijn zelf komen ervaren? Doe dan mee aan onze winactie en maak 

kans op 4 kaarten die geldig zijn op donderdagavond 14 oktober 2021.   

Geef uw naam, adres en het aantal personen (maximaal 4), uiterlijk 

6 oktober door via rotterdam@degroteschijn.nl, onder vermelding van  

‘Winactie bewoners Rotterdam’. 

http://www.degroteschijn.nl/rotterdam
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