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ZIJN UW BUREN AL LID VAN DE BKO?
VAN DE VOORZITTER
Het zijn roerige tijden. Van een rustige groene
buitenwijk is Kralingen-Oost ineens het
middelpunt van stedelijke ontwikkelingen.
Verschillende grote projecten moeten in en om
Kralingen-Oost gerealiseerd worden. De BKO
doet haar best om ervoor te zorgen dat de
stem van de bewoners zo goed mogelijk
gehoord wordt. Corona maakt het niet
eenvoudiger. Veel overleg via de computer en
weinig direct of persoonlijk overleg. Gelukkig
hebben we drie nieuwe kandidaatbestuursleden die ons werk hopelijk wat gaan
verlichten.
Gerard Jan van Leer
Voorzitter
••••••••••••••••••••••••
KOP VOORSCHOTERLAAN
Geduld is een schone zaak. We zijn met een

Kerstboom in het Kralingse Bos

EXCELSIOR
De ontwikkeling van het stadion van Excelsior

bewonersgroep al jaren bezig om de kop van
de Voorschoterlaan op te knappen. De eerste
resultaten zullen hopelijk binnenkort zichtbaar
worden. Het kunstwerk bestemd voor op de
zijgevel van de apotheek wordt gemaakt en de
vergunning voor het plaatsen hiervan is
onlangs afgegeven. Verder gaat de gemeente
deze maand beginnen met de voorbereiding
van de herinrichting van het gebied. Alleen is
nog niet helemaal duidelijk of dit alleen
voorbereidingen op papier zijn of dat deze ook
al daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden.
Maar het gaat nu wel echt beginnen!

ALV, WIJKVISIE & STATUTEN
Op 21 september jl. vond onze (uitgestelde)
algemene ledenvergadering plaats in Pro Rege.
We waren blij dat we een fysieke vergadering
en aansluitend een borrel konden houden.
Bijna 60 leden waren aanwezig. Naast de
bespreking van de reguliere onderwerpen, was
er een aantal documenten dat ter stemming
aan de leden werd voorgelegd:

zit nog in de Voorlopige Ontwerpfase. De
plannen worden steeds aangepast en bij ieder
overleg komen er nieuwe elementen op tafel.
In de laatste ontwerpen is de zijde aan de kant
van het Arboretum Trompenburg aangepast om
daar beter op aan te sluiten. Helaas heeft de
BKO geen afbeeldingen ontvangen van dit
ontwerp. In een volgende fase moet het
bestemmingsplan worden gewijzigd. De
verwachting is dat dit in 2022 zal gebeuren.
De BKO heeft in recente gesprekken met de
ontwikkelaar ontdekt dat, volgens het laatste
ontwerp, de sloot langs het stadion op de
Burgemeester Oudlaan drie meter verschoven
moet worden. De BKO heeft vanaf het begin
aangegeven dat er niet gebouwd mag worden
op de Burgemeester Oudlaan en dat het
slagenlandschap, waarvan de sloot onderdeel
uitmaakt, in stand gehouden moet worden. De
vraag is nu wat er met onze opmerkingen gaat
gebeuren.
De BKO heeft ook nog vraagtekens bij de
financiële haalbaarheid van de plannen van
Excelsior. Om het stadion te bouwen is een
groot woningbouwprogramma noodzakelijk
hetgeen, in de ogen van de BKO, een
megalomaan uiterlijk geeft op deze locatie.
Onlangs heeft de BKO ook overleg gehad met
de amateursportvereniging Excelsior. Het is
duidelijk dat deze vereniging graag op de
huidige locatie wil blijven. Echter, de
vereniging is afhankelijk van wat de gemeente
zal besluiten in het kader van de
stadionontwikkeling omdat de velden van de
gemeente gehuurd zijn en de vereniging zelf
onvoldoende financiële middelen heeft. De
vereniging wil niet verhuizen naar een
mogelijke A16-locatie.
••••••••••••••••••••••••

Wijkvisie: De bestaande wijkvisie was aan
vernieuwing toe. Het voorzag niet in de
plannen waar de oostzijde van onze wijk mee
te maken krijgt, zoals de oeververbinding en
verstedelijking. Bovendien liep de termijn van
deze wijkvisie af.
Statuten: De bestaande statuten dateerden
nog van de oprichting in 1983. Ze moesten
aangepast worden aan de huidige regelgeving.
Daarnaast is de doelomschrijving van onze
vereniging verduidelijkt om discussie met de
gemeente hierover in de toekomst te
voorkomen. Eerder was de BKO namelijk niet
ontvankelijk verklaard bij de aanvraag voor

vervolg ALV De wijkvisie, de statuten en het
huishoudelijk reglement zijn door de
vergadering aangenomen. Meer weten? Het
verslag van de vergadering staat online >>
Voorafgaand en tijdens de vergadering hebben
wij een oproep gedaan voor nieuwe

ontvankelijk verklaard bij de aanvraag voor
een status van gemeentelijk monument. Het
behouden van Rotterdams erfgoed is daarom
nu opgenomen in de doelomschrijving.
Huishoudelijk reglement: In de vernieuwde
statuten moeten reglementen door de
ledenvergadering worden goedgekeurd. Het
huishoudelijk reglement regelt o.a. de
organisatie van vergaderingen en
werkgroepen.
U kunt deze documenten op onze website
terugvinden >>

bestuursleden. We zijn verheugd dat meerdere
leden zich hiervoor hebben gemeld. Na
gesprekken is besloten dat drie leden gaan
meedraaien in het bestuur als kandidaatbestuurslid. Hopelijk kunnen zij in een
volgende ALV benoemd worden. Daarnaast is er
ook een enthousiast lid die graag de
energietransitie in Kralingen-Oost wil
oppakken. Hij gaat dit project verder
uitwerken. Op een later moment zullen we u
hierover inlichten.

STUDENTENOVERLAST
Op 22 september jl. was er een, door de gemeente, georganiseerde bewonersbijeenkomst over
studentenoverlast in de wijk waarbij wethouder Kurvers (bouwen en wonen) met diverse
bewoners in gesprek is gegaan. De bewoners vinden het tijd dat de gemeente actie gaat
ondernemen. De uitkomsten van de bijeenkomst zijn besproken binnen het college en wethouder
Karremans (handhaving en buitenruimte) is aangewezen om de aanpak te coördineren. Er is een
plan van aanpak gemaakt en alle betrokkenen worden binnenkort geïnformeerd over het concrete
actieplan. Meer informatie over de te nemen acties en over hoe u overlast kunt melden: https://
www.rotterdam.nl/wonen-leven/studenten-kralingen/
Als onderdeel van de aanpak heeft de gemeente al laten weten dat er de komende tijd in de
avond extra toezicht zal zijn om overlast vanuit woningen en op straat tegen te gaan. Verder is de
gemeente begin december gestart met een inloopspreekuur, om de week op woensdag van 15.00 –
17.00 uur, Aegidiusstraat 95. Bewoners kunnen dan met gemeente, politie en met bewoners van
STOK (zie hieronder) praten. Het spreekuur is nog op 22 dec a.s. en in 2022 op 5 jan, 19 jan, 2
febr. en 16 febr. U kunt gewoon binnenlopen, vooraf aanmelden is niet nodig. Verder hebben
bewoners uit verschillende delen van Kralingen zich verenigd en gaan ze een stichting oprichten
genaamd STOK: Stop Overlast Kralingen. Doelstellingen zijn o.a. het bestrijden van overlast door
studenten en het verminderen van de verkamering. Wilt u met STOK in contact komen? Stuur dan
een email naar informatie@stok-nu.nl
Ten slotte is Kralingen-Oost één van de 16 wijken in Rotterdam waarvoor vanaf 1 januari 2022 een
opkoopverbod gaat gelden.
Voor meer informatie >>
ONS BOS
In Nieuwsbrief #66 2021 hebben we u bericht
over het participatietraject Ons Bos. Het doel
van dit traject is te komen tot een integraal
gebruiksplan van het Kralingse Bos, dat zo
breed mogelijke gedragen wordt.
Voorwaarden hierbij zijn:
1. Er wordt rekening gehouden met alle
gebruikers van het bos.
2. Er wordt gezocht naar voldoende draagvlak.
3. Er wordt rekening gehouden met de wet
Natuurbescherming.
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.
Het participatietraject heeft (nog) niet geleid
tot een bevredigende uitkomst voor alle
partijen, zoals gebruikers van het bos,

BLAUWALG
Zoals bekend, kampt de Kralingse Plas al
jarenlang met het probleem van blauwalg door
een te hoog fosfaatgehalte. Afgelopen jaar is,
na een uitvoerige testperiode, gekozen voor
een oplossing met Phoslock. Dit is een
gemodificeerd kleiproduct dat het metaal
lanthaan bevat. Lanthaan bindt het fosfaat in
het water, waardoor het naar de bodem zakt.
Dit najaar is Phoslock aangebracht. Inmiddels
is deze actie afgerond en we nodigen u uit om
bij de Kralingse Plas te gaan kijken. Ziet u ook
een lichtgrijze bodem en helder water? In de
zomer van 2022 zal blijken hoe goed deze

partijen, zoals gebruikers van het bos,
bewoners, vrijwilligers, ondernemers,
sporters, recreanten en verenigingen.
Wethouder Karremans - verantwoordelijk voor
de portefeuilles handhaving, buitenruimte,
integratie en samenleven - laat daarom nu een
onafhankelijke partij kijken naar de
natuurwaarden van het Kralingse Bos en plas,
en welke invloed mens en dier daarop hebben.
In het eerste kwartaal 2022 hoopt de
gemeente een beslissing te nemen hoe verder
te gaan met het gebied Kralingse Bos.
Zie ook: www.onsbos.com

•••••••••••••••••••••••
NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Als de coronaregels het toelaten, is op
donderdagavond 27 januari 2022 onze
jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Deze zal dit
jaar in het teken staan van de grote
ontwikkelingen aan de oostzijde van onze
wijk: Brainpark 1, de nieuwe oeververbinding,
Excelsior en A-Z. We hebben voor deze
bijeenkomst een bijzondere locatie weten te
regelen met een bijzondere gast. De
bijeenkomst zal plaatsvinden in de ruimte van
het projectbureau van Brainpark 1, K.P. van
der Mandelelaan 9-35. Op deze locatie staat
een grote maquette van het gebied. Als
spreker hebben we Huub Juurlink bereid
gevonden om zijn visie op het gebied toe te
lichten. Hij is als stedenbouwkundige
/landschapsontwerper betrokken bij
verschillende projecten in ons gebied zoals de
EUR en Excelsior. Het belooft een zeer
interessante avond te worden. Heeft u naar
aanleiding van het afgelopen jaar ideeën,
ervaringen, meningen en adviezen die we als
bestuur het komende jaar goed kunnen
gebruiken? Laat het ons weten via
bko@kralingen-oost.nl. Uw bijdrage wordt
bijzonder op prijs gesteld!

zomer van 2022 zal blijken hoe goed deze
aanpak de blauwalg heeft bestreden. Dit hangt
mede af van de hoeveelheid fosfaat die de
plas nog inkomt. Er zijn maatregelen getroffen
om deze hoeveelheid te verminderen, zoals
het aanpassen van riooloverstorten en het
opruimen van bladgroen. Ook worden
maatregelen getroffen om de instroom van
fosfaat via andere watergangen, zoals die van
Park Rozenburg, te voorkomen. Daarom
worden er binnenkort monsters genomen om
te zien hoeveel fosfaat er zit in het water van
Park Rozenburg en hoe de samenstelling is. Wij
blijven dit traject nauwlettend volgen. Meer
informatie >>

BRAINPARK 1
Het plan om Brainpark 1 te herontwikkelen
naar een gemengde buurt met woningen en
kantoren is goedgekeurd door de raad en het
college. Ook de Welstandscommissie heeft zich
positief uitgelaten. Komend jaar is nodig voor
alle procedures en overeenkomsten.
De ontwikkelaar Bakkers Hommen hoopt begin
2023 te starten met bouwen. De plannen voor
de eerste kavels zijn in een vergevorderd
stadium. Er zal begonnen worden met drie
kavels op de hoek van de Kralingse Zoom en de
K.P. van der Mandelelaan. Bakkers Hommen is
ook bezig met verwerving van meer kavels. Via
deze link kunt u hier meer over lezen >>
De BKO blijft zich hard maken voor het treffen
van geluid- en fijnstofwerende maatregelen
vóórdat de woningen bewoond worden. De
nieuwe bewoners moeten met het raam open
kunnen slapen.
Op Rijnmond nieuws heeft op 2 december jl.
een uitgebreid artikel gestaan over Brainpark 1
met foto’s en interviews.
U kunt dit hier nalezen >>

EVENEMENTENBELEID
Er is nog geen nieuws over het evenementenbeleid. In onze laatste nieuwsbrief hebben wij u
geïnformeerd dat de BKO een zienswijze heeft ingediend tegen de voorgenomen nieuwe regels
voor evenementen (de parapluherziening). De BKO vindt de regels te ruim waardoor er veel
afsluiting van het bos en overlast voor bewoners wordt verwacht. De gemeente heeft laten weten
dat er veel zienswijzen zijn ingediend en dat de behandeling meer tijd kost dan gebruikelijk. De

dat er veel zienswijzen zijn ingediend en dat de behandeling meer tijd kost dan gebruikelijk. De
verwachting is dat in januari/februari 2022 de hoorzitting zal plaatsvinden.
MeldR nu ook voor overlast
deelscooters
In de vorige nieuwsbrief
schreven wij dat veel “klein
leed”, zoals een losse
stoeptegel, volle
afvalcontainer of een defecte
lantaarnpaal, gemeld kan
worden met de gemeentelijke
app MeldR .
De app bevat een kaart
waarop u de locatie van uw
melding kunt aangeven. De
melding komt direct bij de
gemeente binnen. Inmiddels
is het ook mogelijk om
overlast van geparkeerde
deelscooters en deelfietsen te
melden in deze app.
Uiteraard kunnen deze
meldingen ook rechtstreeks
bij de bedrijven gedaan
worden.

VAN A(lexanderknoop) TOT Z(uidplein)
Het project A-Z betreft een omgevingsvisie van de gemeente
voor het gebied van Alexanderknoop tot Zuidplein. Twee
uitgangspunten staan vast:
1. Ontwikkeling van 20.000 tot 30.000 nieuwe woningen en
arbeidsplaatsen, inclusief bijbehorende voorzieningen.
2. Koppeling van de verdichting aan investeringen in openbaar
vervoer: een nieuwe OV-verbinding tussen Kralingse Zoom en
Zuidplein, inclusief een nieuwe oeververbinding over de Maas
(brug of tunnel).
De BKO is van mening dat de OV-verbinding een metro moet
zijn die ondergronds blijft tot metrostation Kralingse Zoom.
Brainpark 1 is een van de plekken waar woningbouw
gerealiseerd kan worden (zie ook het stukje over Brainpark in
deze nieuwsbrief). Ook langs de A16 wordt gezocht naar
locaties voor woningbouw. Daar hebben wij onze twijfels over.
Er moeten veel maatregelen getroffen worden om het gebied
goed bewoonbaar te krijgen en er zijn veel voorzieningen die
dan een andere plek moeten krijgen. Zijdelings hangen de
plannen van Excelsior hiermee samen. Ook daar komen
woningen en voorzieningen zoals het er nu uitziet. Deze
plannen moet worden afgestemd met de ontwikkeling bij
Brainpark 1 en de Esch. Op dit moment wordt de
omgevingsvisie opgesteld. De BKO probeert zoveel mogelijk
onze belangen in samenhang met die van de aangrenzende
wijken in het document verankerd te krijgen.
• Eind maart 2022 dient de visie gereed te zijn. Daarna moet
dit geïntegreerd worden met het Meerjarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)
• In najaar 2022 vindt de bestuurlijke besluitvorming plaats
over de MIRT-verkenning en wordt de herziening van de
omgevingsvisie Rotterdam voorbereid.
• Begin 2023 wordt de herziene omgevingsvisie Rotterdam
vastgesteld.

••••••••••••••••••••••••
LAAN VAN NOOITGEDACHT
Begin 2021 heeft een aantal bewoners het
initiatief genomen tot verbetering van de
openbare groenvoorziening aan de kant van de
woningen van de Laan van Nooitgedacht (langs
Manegelaantje en Laan van Weltevreden). De
gemeente Rotterdam heeft dit
bewonersinitiatief omarmd en subsidie
toegezegd. De initiatiefnemers willen het
beheer van de groenvoorziening veranderen
zodat vanuit betere condities een grotere
verscheidenheid van bloemen tot wasdom kan
komen. Bovendien zullen de beoogde bloemen
inheemse, conditie- en streekgebonden
soorten zijn, waarvan talrijke insecten kunnen
profiteren. Tientallen bloemsoorten zullen de
Laan van Nooitgedacht gaan opfleuren.
Om een en ander praktisch mogelijk te maken
is door de initiatiefnemers de stichting

SNOEIEN WILGEN EXCELSIOR
Bij de trainingsvelden van Excelsior staan
enkele wilgen die in 2014 als onveilig zijn
bestempeld. De Bomenridders hebben destijds
tegen de verleende kapvergunning bezwaar
aangetekend en er werd besloten om de kap
van de schietwilgen ‘gedifferentieerd’ te laten
plaatsvinden waardoor er zo min mogelijk
kaalslag zou komen. Dit project heeft lang
stilgelegen, maar onlangs is de gemeente

is door de initiatiefnemers de stichting
Zeldenooit opgericht. Deze stichting zal, na
het ondertekenen van een
beheerovereenkomst met de gemeente,
optreden als beheerder van dit groenproject.
Concreet betekent dit dat een aantal dagen
per jaar het beheer wordt uitgevoerd. Om de
gewenste overgang naar meer bloemenpracht
al komend voorjaar kracht bij te zetten, zijn
in de berm langs de sloot reeds 600
kievitsbloembollen aangeplant!
Begin december 2021 is gestart met het
creëren van meer ruimte voor bloemen door
het verwijderen van een deel van de
heesters. Op nog nader te bepalen data wordt
met enthousiaste vrijwilligers een begin
gemaakt met het herschikken van de
heestervegetatie tot een bloemrijke zoom.
Ook enthousiast geworden? Via
info@zeldenooit.org kunt u zich aanmelden of
vragen stellen aan de initiatiefnemers Bas
Rozenbeek en Oskar Jansen.

OEVERVERBINDING
In nieuwsbrief #66 2021 heeft u kunnen lezen
over het participatietraject met betrekking tot
de nieuwe oeververbinding en dat er drie
kansrijke oplossingspakketten zijn vastgesteld
die nader worden onderzocht, te weten:
• Brug West: Nesserdijk – Putselaan
• Bruggen Bocht: brug in de bocht met
aansluiting op Stadionweg of op
Stadionrotonde
• Tunnels: Nesserdijk Olympiaweg/Stadionviaduct en De Esch - Coen
Moulijnweg/Stadionviaduct
In het vervolgonderzoek worden de verschillen
in milieueffecten, doelbereik, kosten,
techniek, inpasbaarheid en omgevingsaspecten
per oplossing in kaart gebracht. De planning
van de Milieueffectrapportage (MER) is in grote
lijnen bekend en de uitgangspunten zijn
gedefinieerd. Er is een nulmeting uitgevoerd
op basis waarvan de huidige en de
grenswaarden zijn benoemd voor onder meer
geluid, stikstof, fijnstof en CO2. Deze zijn
vastgelegd op zogenaamde kwaliteitskaarten.

stilgelegen, maar onlangs is de gemeente
opeens gestart met de werkzaamheden. De
bomen worden toch niet gerooid omdat uit
ecologisch onderzoek is gebleken dat er
diverse soorten vleermuizen in de bomen
huizen.
De bomen zijn ‘kort gezet’ zodat de
windbelasting minimaal is en de bomen
voorlopig veilig zijn. Bij het snoeien zijn
echter twee bomen overgeslagen omdat het
anders een te grote verstoring zou geven voor
de aanwezige vleermuizen. Om de veiligheids–
risico’s van dit gebied zo veel mogelijk te
beperken, zijn er hekken geplaatst. Hierdoor is
het hele voetpad langs Excelsior, in het
verlengde van de Laan van Woudestein, ineens
afgesloten. De gemeente is in overleg met de
ecoloog om een oplossing te vinden. Er vindt
z.s.m. een nadere inspectie plaats om de
veiligheid van de twee bomen beter in te
schatten. Tot die tijd blijft het wandelpad
gesloten.

vastgelegd op zogenaamde kwaliteitskaarten.
Vervolgens worden de kansrijke oplossingen
samen met de verschillende
verstedelijkingsplannen in het gebied getoetst
aan deze kwaliteitskaarten: blijven de
milieunormen binnen de grenswaarden?
Momenteel zijn de kwaliteitskaarten bij ons
nog niet bekend. In januari 2022 is er een
participatiebijeenkomst over deze toetsing.
We hopen u daarna meer te kunnen vertellen.
U kunt het project ook volgen via de website
>>

BOEK
De achtertuin van Rotterdam: Het Kralingse
Bos door de jaren heen is november jl.
verschenen. Schrijfster is Martine van Rooijen.
Op 10 juli 1911 besloot de gemeenteraad tot
de aanleg van een stadspark. Een park voor
arm en rijk, voor jong en oud. Veel
Rotterdammers waren betrokken bij de aanleg
die er een van lange duur was, pas in 1950
werd het Kralingse Bos permanent
opengesteld. Een betrokkenheid die nooit is
verdwenen. De achtertuin van Rotterdam gaat
over die mensen. Het gaat over wat er nog
steeds is en over wat verdween.
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Bewonersvereniging Kralingen-Oost

