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Het participatietraject Ons Bos is in een nieuwe fase beland. Veel Rotterdammers, 

ondernemers, instellingen en verenigingen hebben hun mening gedeeld, vragen 

beantwoord en hun visie gegeven op een (nog) beter Kralingse Bos. Alle input is op 

een rijtje gezet en samengevat in een gebruiksplan voor het Kralingse Bos.  
 

 

Fijne plek voor iedereen  

We praatten met studenten, ouders, kinderen, 

hondenbaasjes, joggers, ruiters, ambtenaren en vele 

anderen, en dingen kunnen béter in het Kralingse 

Bos. Zo hebben we best moeite met zwerfvuil, herrie 

of drukte en lopen of fietsen we elkaar regelmatig 

voor de voeten op de paden. De een vraagt meer 

respect voor de natuur, waar de ander juist zelf wat 

wil doen, zoals vuilprikken. Het blijkt vooral dat we 

met z’n allen graag een fijn Bos willen hebben en 

houden, waar plek is voor mens, dier én de natuur.  

 

 

De digitale bijeenkomsten 

Deelnemers aan de digitale bijeenkomsten in de eerste helft van dit jaar hebben per groep 

een vragenlijst beantwoord, besproken wat er speelt in het Bos en een “statement” 

gemaakt. Een visie op het gebruik van het Bos. Deze statements en de meest genoemde 

kwesties die er spelen zijn samengevat in een overzicht op www.onsbos.com. 

 

 

Enquête via het digitale stadspanel  

Het digitale stadspanel van ruim 7000 Rotterdammers heeft 

met een grote respons (69%) onze enquête ingevuld. 

Opvallend in de rapportage van deze enquête is dat die 

weinig afwijkt van de resultaten uit de digitale bijeenkomsten. 

Lees ook de samenvatting van het rapport. 

 

 

Het Bosoverleg 

Al vroeg in het traject zeiden bewoners en ondernemers dat de communicatie met de 

gemeente over het bos niet goed was. Om het contact tussen alle belanghebbenden in het 

bos te verbeteren werkt de gemeente aan een communicatieplatform; het brede 

bosoverleg. Hier werken meerdere gemeentelijke afdelingen samen, en stellen in overleg 

met gebruikers en ondernemers in het bos vast wat de beste aanpak is. Dat maakt de 

afstand kleiner. Het wordt ook een plek waar je vragen kunt stellen, zorgen inbrengen, of 

bijvoorbeeld initiatieven aanmelden. Op het moment bekijkt de gemeente hoe het 

bosoverleg vorm kan krijgen. 

 

In deze nieuwsbrief vind je een overzicht van wat er al is gedaan, wat daar is uitgekomen, 

en hoe we nu verder gaan met participatietraject Ons Bos.  

Volg ONS BOS op Facebook 

https://www.onsbos.com/digitalebijeenkomsten
http://www.onsbos.com/
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/digitaal-stadspanel/
https://static1.squarespace.com/static/5f2aebd0dc720b0e3516d9c7/t/60edb8812d9f403b52143f8e/1626192004846/Rapport%2BKralingse%2BBos_definitief.pdf
https://www.onsbos.com/enquete-stadspanel
https://www.onsbos.com/breedbosoverleg
https://www.onsbos.com/breedbosoverleg
https://www.facebook.com/onsboskralingsebos


 

 

Naar een integraal gebruiksplan 

In de laatste brief van de wethouder bevestigt hij het 

co-creatieproces van een aanpak voor een 

toekomstbestendig Kralingse Bos te willen faciliteren. 

Sommige regels en afspraken eisen juridische 

vastlegging en andere onderwerpen kunnen 

onderling geregeld worden met de gemeente. Lees 

de hele brief hier. 

 

 

 

De volgende fase van het participatietraject 

 

Concept-gebruiksplan 

Alle visies en meningen van de gebruikersgroepen in het 

bos, worden opgenomen in een concept-gebruiksplan.  

Een samenvatting van het plan staat op de website. In 

oktober vragen we opnieuw aandacht voor wat er 

aangepakt moet worden en hoe. Je kunt dan 

meedenken en overleggen met ambtenaren over 

thema’s die uit het gebruiksplan naar voren komen. 

Daarbij kunnen acties en oplossingen aangedragen 

worden. Het concept-plan wordt dan daarmee definitief 

gemaakt en eind van het jaar opgeleverd.  

 

 

MultiCultidag  

Zaterdag 25 september 

Maggy Muntslag uit Crooswijk presenteert in 

samenwerking met Movisie, gemeente 

Rotterdam en Stichting Dock een MultiCultidag 

in het Kralingse Bos. Met sport, spel, muziek, 

boswandelingen en heerlijk eten uit de 

wereldkeuken. Tijdens de dag kunnen 

bezoekers aangeven hoe zij het Kralingse Bos 

ervaren en wat er beter kan. Ook zijn er 

rondleidingen door de boswachter. Wie een 

ontspannen dagje Bos met lekker eten wel ziet 

zitten kan zich van tevoren aanmelden voor de 

Multicultidag.  
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https://static1.squarespace.com/static/5f2aebd0dc720b0e3516d9c7/t/60eea2dd5f7927514e426ac6/1626251998019/20210603+Wethoudersbrief+Ons+Bos.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5f2aebd0dc720b0e3516d9c7/t/60eea2dd5f7927514e426ac6/1626251998019/20210603+Wethoudersbrief+Ons+Bos.pdf
https://www.onsbos.com/conceptgebruiksplan
https://www.onsbos.com/conceptgebruiksplan
https://fb.me/e/1LzWKgFpx
https://fb.me/e/1LzWKgFpx
http://www.onsbos.com/
https://www.facebook.com/onsboskralingsebos
mailto:traject.onsbos@gmail.com

