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Uitnodiging
Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Goedkeuring notulen van de algemene ledenvergadering van 21 september 2021  

 Notulen: www.kralingen-oost.nl/documenten

4. Jaarverslag 2021 zie punt 3

5. Financiën

a. Financieel overzicht 2021 zie punt 3 

b. Verslag kascommissie: mevrouw B. Stuijfzand en de heer R. Ligthelm

c. Goedkeuring van de Jaarstukken, decharge van het bestuur

d. Benoeming kascommissie 2022

6. Bestuurssamenstelling 

 De benoemingsperiode van de volgende bestuursleden is afgelopen:  

 De dames H. van Gils en H. Joosten en de heren W. Hoffmann en W. Hoogendam.

 • Mevrouw Van Gils en mevrouw Joosten stellen zich niet herkiesbaar en treden af. 

 • De heren Hoogendam en Hoffmann stellen zich wel herkiesbaar. 

 • Als nieuw bestuurslid worden voorgedragen de heren A. van Tilburg en J. Smeets.

7. Rondvraag

8. Sluiting ALV

9. De geschiedenis van het Kralingse Bos en de Plas

 Marius Huender, natuurgids en vrijwilliger van het Kralingse Bos en

 Dik Vuik, historicus, geven een presentatie over de geschiedenis van het bos.

 Huender en Vuik schrijven een boek over de geschiedenis van het Kralingse Bos.

Aansluitend is er een borrel en gelegenheid elkaar te spreken.

Datum  Donderdag 19 mei 2022 (vooraf aanmelden via bko@kralingen-oost.nl)

Tijd  20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)

Locatie  Pro Rege, Oudedijk 113 Rotterdam

 Foto cover voorzijde: impressie Brainpark - foto Yucon/ BHW

tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering 
van de Bewonersvereniging Kralingen-Oost (BKO)

LEZIN
G
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Van de voorzitter
Door corona is de ALV van 2020 online geweest en hebben we die van 2021 
uitgesteld tot september. Gelukkig kan de ledenvergadering van 2022 weer 
gewoon live. Naast de gebruikelijke ALV onderwerpen hebben we ook heel 
interessante gastsprekers. Marius Huender en Dik Vuik zullen vertellen 
over het ontstaan van het Kralingse Bos.

Tijdens het schrijven van dit stuk (eind maart) wordt onze agenda minder 
door corona bepaald. Het lijkt er echter op dat veel projecten moeite 
hebben om weer op stoom te komen. De gemeentelijke verkiezingen 
spelen daar ook ongetwijfeld een rol in. Het gemeentelijk apparaat leek 
het drukker te hebben met de verkiezingscampagne dan met de lopende 
projecten. Inmiddels zijn de uitslagen bekend en weten we ook wie er in de 
nieuwe wijkraad komt. De wijkraad is weer een nieuw orgaan voor lokaal 
bestuur. Na de deelgemeente, de gebiedscommissie 1 & 2 hebben we nu de 
wijkraad. Volgens de direct betrokken partijen nu nóg dichter bij de burger.
We wensen de nieuwe leden veel succes. 

Gerard Jan van Leer
Voorzitter

•

 Kralingse Bos - 1 april 2022
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Van de penningmeester
Recent heeft het bestuur van de BKO de jaarrekening over 2021 vastgesteld 
en de jaarrekening wordt nu voorgelegd aan de kascommissie ter 
controle. Op de ALV zal de staat van baten en lasten over 2021 in detail 
worden toegelicht. Voor 2022 heeft de gemeente Rotterdam besloten de 
subsidieaanvraag van de BKO van € 5000,- goed te keuren. Het bestuur 
hoopt in 2022 een goede bestemming voor de gelden te vinden in het 
organiseren van nodig gemiste fysieke bijeenkomsten. Er zijn voldoende 
belangrijke stedelijke ontwikkelingen die een impact zullen hebben op 
onze wijk.

Voor de ALV zal u de contributienota 2022 ontvangen. De contributie voor 
2022 staat nog steeds op minimaal €10,- per jaar. Donaties zijn van harte 
welkom. De Bewonersverenging Kralingen-Oost is een geregistreerde 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-nummer 814523638).

Marius Hoogendam
Penningmeester

•

€ - € - € - € - € - €
 - €

 -  €
 -  €  -  €  -  €  -  €  -  €

Brainpark
Eind 2021 heeft het college unaniem ingestemd met het masterplan 
voor Brainpark 1. Voor de eerste drie kavels zijn de plannen al een eind 
gevorderd. De ontwikkelaar van deze kavels, Bakkers Hommen, heeft een 
vestiging geopend in een van de te slopen kantoorgebouwen. Ze zitten dus 
met hun neus op hun eigen projecten. Onze voorjaarsbijeenkomst op 7 
april jl. hebben we op deze locatie gehouden. U heeft toen de visie gehoord 
van een van de stedenbouwkundigen die heel veel projecten in Kralingen-
Oost heeft. Brainpark 1 moet een gemêleerd groen gebied worden met 
kantoren en woonruimte voor een brede doelgroep: starters, ouderen en 
kleine huishoudens. Verder moeten er voldoende voorzieningen komen, 
maar deze mogen niet gaan concurreren met bestaande voorzieningen in 
de wijk. De BKO blijft erop hameren dat de geluidwerende voorzieningen 
gerealiseerd moeten zijn voordat er gewoond kan worden. 
De projectontwikkelaar hoopt in 2023 met de uitvoering te kunnen beginnen.

•  Plannen Brainpark - foto Yucon/ BHW
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Oeververbinding 
De MIRT-verkenning oeververbinding (Meerjarenprogramma 
Infrastructuur, Ruimte en Transport) is een onderzoek van het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland, de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeente Rotterdam. Het 
project is in een cruciale fase gekomen waarbij de MIRT procedure en de 
voorkeursalternatieven de komende maanden moeten leiden tot een keuze 
die voorgelegd wordt aan bovengenoemde opdrachtgevers. 

Medio 2021 zijn 3 kansrijke oplossingen gekozen voor de oeververbinding:
• Brug West: Nesserdijk – Putselaan 
• Bruggen Bocht: Stadionweg en Stadionrotonde
• Tunnels: Nesserdijk - Olympiaweg/Stadionviaduct en De Esch - Coen   
 Moulijnweg/Stadionviaduct 

Rond juli dit jaar wordt de keuze gemaakt voor één van deze drie 
oplossingen. Er wordt dan gekozen voor een bepaalde brugvariant óf een 
tunnel. Binnen de gekozen oplossing zijn vervolgens nog verschillende 
opties mogelijk, bijvoorbeeld of de verbinding geschikt is voor auto of niet 
en de plek waar de brug of tunnel aanlandt. Deze zaken worden in een 
volgende fase onderzocht. Zeker is wel dat de gekozen oplossing altijd 
gecombineerd wordt met een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding 
tussen de Kralingse Zoom en het Zuidplein. Nadat de keuze voor de meest 
kansrijke oplossing gemaakt is, vindt de uitwerking plaats. Deze zal 
ongeveer twee jaar in beslag nemen.

•
< Hiernaast een voorbeeld van een tunneltracé dat in onderzoek is.
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EUR
Inrichtingsplan Randweg
Er wordt een plan gemaakt voor een randweg aan de zuidkant van 
de campus. De weg moet zorgen voor de ontsluiting van de geplande 
studentenwoningen aan de Abram van Rijckevorselweg. Het ontwerp vordert 
gestaag. Uit nader onderzoek is gebleken dat het grote aantal kabels en 
leidingen in de grond beperkingen oplegt aan de groene inrichting omdat 
bomen niet te dicht op de ondergrondse infrastructuur mogen worden 
geplant. Het definitieve inrichtingsplan wordt dit voorjaar verwacht.

Studentenhuisvesting aan de Abraham van Rijckevorselweg
De ontwikkeling van dit project heeft vertraging opgelopen door moeizame 
onderhandelingen met de gemeente over de grondprijs. Het bouwperceel is 
deels eigendom van de EUR en deels van de gemeente. Op dit moment is ons 
niet bekend of hier al enige vooruitgang is geboekt.

Nieuw onderwijsgebouw
Het nieuwe onderwijsgebouw is gelegen op de hoek Plaza/Burgemeester 
Oudlaan. De oplevering  wordt verwacht rond eind 2022. 

Nieuwbouw sportgebouw
Het nieuwe sportgebouw wordt gebouwd op de hoek Plaza/Kralingse 
Zoom. De bouw verloopt volgens plan en verwacht wordt dat de oplevering 
eind 2022/begin 2023 zal zijn. Bij oplevering en ingebruikname zullen alle 
sportfaciliteiten worden verplaatst. Het oude sportgebouw zal dan tijdelijk 
gaan functioneren als examenlocatie. De reden hiervoor is dat de huidige grote 
examenzaal in het Van Der Groot gebouw door de bouw van de studenten–
huisvesting achter dit gebouw niet meer als zodanig gebruikt kan worden. 

Renovatie Tinbergen
De EUR streeft naar een start van de renovatie in 2023. Het ziet er naar uit 
dat er veel minder kantoorruimte nodig zal zijn dan vóór de coronapandemie 
werd gedacht. Dit zal waarschijnlijk leiden tot het schrappen van de bouw 
van een skybox boven op het gebouw, te meer omdat deze ook kostbare 
bouwkundige aanpassingen van het bestaande gebouw vergen. Afgesproken 
is dat de BKO betrokken wordt bij de verdere plannen en de bouwlogistiek. 

Park Noord
Op termijn zullen in Park Noord fietsenstallingen worden gerealiseerd. 
De ecologische waarde van het park zal worden verhoogd door de grasvelden 
minder vaak te maaien. 

• 

 EUR 



1312 BKO NIEUWSBRIEF 2022

Excelsior
De herontwikkeling van het stadion van Excelsior is onderdeel van de 
gebiedsontwikkeling waaronder ook de Speeltuin, de scouting, het 
kinderdagverblijf en IDRW vallen. Eind maart van dit jaar heeft er weer een 
gesprek plaatsgevonden tussen Excelsior, de gemeente Rotterdam en de 
BKO. Hierin is het volgende naar voren gekomen. 
In het gesprek bleek dat er geen noodzaak meer bestaat voor Excelsior om 
het stadion aan te passen aan de normale afmetingen die de KNVB stelt 
aan een veld. Ook de eis om op natuurgras te voetballen is vervallen. Dit 
is op zich goed nieuws omdat Excelsior nu in alle gevallen gewoon door 
kan spelen op deze locatie en in dit stadion. Het niet verplicht moeten 
voetballen op natuurgras heeft het bijkomende voordeel dat er geen 
natuurgras trainingsveld hoeft te komen. In eerdere plannen was hier wel 
in voorzien waardoor de huidige amateurvelden zouden moeten verdwijnen. 
Nu de eis van natuurgras van de baan is zou de amateursportclub dus op 
deze locatie kunnen blijven.
 
De ontwikkeling van het stadion gaat langzaam. In de tussentijd zijn de 
bouwkosten behoorlijk gestegen hetgeen negatieve effecten heeft op de 
financiële onderbouwing van het plan. In de komende 2 à 3 maanden gaat 
Excelsior met andere partijen werken aan de financiële onderbouwing van 
de investering in het stadion en de exploitatie van het multifunctionele 
programma. Voor de exploitatie van het programma is tevens input 
nodig van de gemeente omdat er ook investeringen op het gebied van de 
openbare ruimte nodig zijn. De projectleiders van de gemeente gaven in 
het gesprek aan dat verschillende projecten in de stad in de ijskast gaan 
wegens de gestegen bouwkosten.

 
De planning lijkt er nu als volgt uit te zien. In de komende 2 tot 3 
maanden zal gewerkt worden aan de financiële onderbouwing die voor 
de bouwvak klaar zou moeten zijn. In de 2de helft van dit jaar zal er dan 
een college- of raadsbesluit moeten worden genomen over het gehele 
plan. Het stedebouwkundigplan voor het gebied is echter nog niet klaar 
en ook het ontwerp van het stadion is nog niet af. Verwacht wordt dat pas 
in 2023/2024 er een bestemmingsplanwijziging aangevraagd zal kunnen 
worden. Pas daarna wordt het ontwerp van het stadion uitgewerkt en indien 
nodig aangepast door maatschappelijke ontwikkelingen. De BKO heeft 
aangegeven dat het te verwachten valt dat er van verschillende kanten 
bezwaar aangetekend zal worden op het bestemmingsplan waardoor ook 
op dit punt vertraging zal kunnen ontstaan.
 
Specifiek heeft de BKO nog gevraagd hoe het zit met het eventueel 
bouwen over de sloot aan de Burgemeester Oudlaan. Deze sloot is een 
hoofdwatergang van het Hoogheemraadschap. Hier is helaas geen nieuws 
over te melden, de ontwikkelaar heeft nog geen overleg gehad met het 
Hoogheemraadschap over de sloot.

•
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Kralingen aan de Maas
Kralingen aan de Maas is een initiatief van twee Kralingers, één uit 
Struisenburg en één van het Leonidasterrein. Zij hebben beide veel last van 
de Abram van Rijckevorselweg, het geluid en de continue stroom auto’s 
zijn hen een doorn in het oog. De bewoners van Kralingen-Oost delen 
deze mening. Beide initiatiefnemers hebben in het voorjaar 2020 contact 
met ons opgenomen om te kijken hoe we samen konden werken om deze 
knelpunten aan te pakken. Op veel punten trekken we nu ook samen op. 
Op korte termijn wil Kralingen aan de Maas dat:
• de Honingerdijk verandert in een buurtstraat in plaats van een racebaan,
• de snelheid op de Abram van Rijckevorselweg wordt verlaagd zodat de  
 emissies en het geluid binnen de wettelijke normen vallen, 
• het stadspark de Oude Plantage veilig en aangenaam wordt.

Voor de langere termijn is er een ingrijpender voorstel: de kruising 
Burgemeester Oudlaan/Abram van Rijckevorselweg ongelijkvloers te 
maken. Dit is te bereiken door de Abram van Rijckevorselweg langer laag te 
houden op het peil dat hij heeft ter plaatse van de kruising met de Kralingse 
Zoom. Pas bij de Maasboulevard zou de weg omhoog moeten komen. Deze 
wens had de BKO ook al opgenomen in haar vorige wijkvisie (uit 2012).
Inmiddels heeft Kralingen aan de Maas een uitgebreid netwerk in Kralingen 
en in het ambtelijke circuit. Dat heeft geresulteerd in brede steun voor dit plan. 

Naar aanleiding van een ander initiatiefvoorstel genaamd ‘Gestapeld 
Rotterdam’ heeft de gemeenteraad zich op 2 december 2021 positief 
uitgesproken over het initiatief rondom de Abram van Rijckevorselweg. 

In het raadsbesluit is het volgende opgenomen: 
‘Voor de ambitie voor de Abraham van Rijckevorselweg en omgeving 
(Kralingen-Oost en De Esch) aandacht te hebben voor:
a het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit rondom de Abraham van  
 Rijckevorselweg,
c het slechten van de barrière die deze weg nu vormt,
c een goede oversteekbaarheid te realiseren,
d het maken van een betere verbinding tussen de ontwikkelingen   
 Kralingen en de Maas’.
Dit wil nog niet zeggen dat er morgen een schop de grond ingaat. De 
ongelijkvloerse kruising hangt met veel andere plannen samen zoals de 
nieuwe oeververbinding en de nieuwbouw van Excelsior, maar het betekent 
wel dat er nu serieus aan gewerkt gaat worden.

•

 Wandelweg langs de Maas in de Oude Plantage. Stadsarchief Rotterdam
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De Oude Plantage
De Oude Plantage is het oudste stadspark van Rotterdam, prachtig gelegen 
tussen de rivier en Kralingen-Oost. In 2019 bestond het park 250 jaar. 
Dit jubileum heeft het denken over het park een impuls gegeven. Als de 
groene strook van het Kralingse Bos, Laantje van Nooitgedacht en de 
Burgemeester Oudlaan door kan lopen naar de Nieuwe Maas dan vormt de 
Oude Plantage een prachtige laatste schakel.

Het gebruik van het park op dit moment en de staat van onderhoud laten 
veel te wensen over. De gemeente is het gesprek aangegaan met alle 
betrokken partijen over de toekomst van het park. Naast de BKO zijn daar 
ook de bewoners van de Esch, Struisenburg, de stichting Oude Plantage en 
Kralingen aan de Maas bij betrokken.

Er is een eerste gespreksronde geweest waarbij alle partijen hun ideeën 
en wensen over het gebied kenbaar konden maken. Er moet nu onderzocht 
worden welke investeringen noodzakelijk zijn en hoe de financiering 
hiervan gerealiseerd kan worden.

Op www.rotterdam.nl/wonen-leven/oude-plantage kunt u meer lezen over 
dit project en doorklikken naar de verkenning Oude Plantage, waarin de 
eerste resultaten zijn opgenomen.  

•

 Gezicht op de stad uit het zuidoosten vanaf de Oude Plantage - 
    01-01-1828 - 31-12-1832 - Stadsarchief Rotterdam
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Kop Voorschoterlaan 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld, is de aanpak van de herinrichting 
van de noordelijke punt van de Voorschoterlaan in voorbereiding. 
Het kunstwerk van Ron van der Ende, dat op de blinde gevel boven de 
apotheek moet komen, is in productie. Het wordt gemaakt van bomen uit 
het Kralingse Bos. Dat is dus vers hout dat gedroogd moet worden voor het 
verwerkt kan worden. 

Voor wat betreft de herinrichting, zal eerst het zuidelijk deel van 
de kop aangepakt worden. De middenberm en de trottoirs worden 
opnieuw ingericht. De middenberm wordt vergroend, er zullen meer 
fietsparkeervoorzieningen worden gerealiseerd aan de trottoirzijde en de 
verblijfsplek rond de metro wordt aangepakt. Deze fase zal in de loop van 
2022 worden uitgevoerd.

De kruising Voorschoterlaan-Oudedijk is een zogenaamde Black Spot. Dat 
wil zeggen dat dit een gevaarlijke plek is waar veel ongevallen plaatsvinden. 
Met de herinrichting wordt dit ook aangepakt. Het fietspad wordt verder 
naar het zuiden gelegd zodat er meer afstand is 
tussen het fietspad en de autorijbaan. Hierdoor 
ontstaat meer opstelruimte voor auto’s. Dit kan 
echter pas als de kiosk vervangen wordt. Het is nog 
niet duidelijk wanneer dit precies gaat gebeuren.

•

 Ontwerp Kop Voorschoterlaan
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Studentenoverlast
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 8 februari jl. 
het actieplan studentenoverlast Kralingen vastgesteld. In dit actieplan 
staat hoeveel overlast er in Kralingen is en waar dit het meest voorkomt. 
Daarnaast zijn er in het plan acties opgenomen om de overlast door 
studenten te verminderen. Deze maatregelen zijn gericht op:
 - Terugdringen woonoverlast en overlast op straat;
 - Tegengaan verkamering;
 - Preventie.

Essentieel in de hele aanpak is het melden van overlast bij de gemeente.  
Door zicht te hebben op waar de woonoverlast zich voordoet kunnen de 
gemeente en de politie het overlastdossier opbouwen en gerichte acties 
ondernemen.

Stoplichtmodel
Een van de maatregelen tegen woonoverlast is het stoplichtmodel. Dit 
model moet ervoor zorgen dat dossieropbouw meer inzichtelijk en volgbaar 
wordt. Hoe ernstiger de overlast, hoe zwaarder de maatregelen worden. 
Indien een studentenhuis op rood komt te staan zullen bestuurlijke 
maatregelen worden genomen en kan de kamerverhuurvergunning worden 
ingetrokken. Hiermee wordt ook de eigenaar gedupeerd, die zonder 
kamerverhuurvergunning nog maar twee personen mag huisvesten.

Wethouder Karremans heeft op 23 maart jl. een bezoek gebracht aan vier 
studentenhuizen die in het stoplichtmodel op de kleur oranje (ernstige 
woonoverlast) staan. Duidelijk werd gemaakt dat de overlast moet stoppen 
en wat de consequentie zijn indien dit niet gebeurd. De studenten hebben 

daarbij aangegeven dat de communicatie over het stoplichtmodel en de 
duiding van de kleuren te wensen overlaat. De gemeente gaat dit bekijken 
en op korte termijn verbeteren. 

Stichting Stop Overlast Kralingen (STOK)
Bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van het actieplan werkt de 
gemeente samen met STOK. Stok is een stichting, Stop Overlast Kralingen, 
die is opgericht door bewoners uit verschillende Kralingse buurten met als 
doel een einde te maken aan de woonoverlast in Kralingen. Meer over deze 
stichting leest u op de website www.stok-nu.nl

Inloopspreekuur
De gemeente houdt periodiek een spreekuur voor bewoners. Hierdoor 
wordt de drempel om melding te doen verlaagd en worden bewoners meer 
betrokken bij het hele actieplan. Bewoners kunnen hier terecht met hun 
vragen en in gesprek gaan met de gemeente, met STOK en/of de wijkagent. 
Dit overleg is om de week op woensdag van 15.00-17.00 uur, Aegidiusstraat 
95. We plaatsen de data van de spreekuren op onze website. Het spreekuur 
wordt goed bezocht, daarom is het verzoek om vooraf aan te melden indien 
u langs wilt komen. U kunt zich aanmelden via volgende het mailadres: 
participatiekc@rotterdam.nl

De eerste stappen in de aanpak tegen studentenoverlast zijn gezet. We zijn 
benieuwd naar de resultaten. 

Wilt u meer lezen of dit onderwerp? U kunt het actieplan vinden op website 
www.rotterdam.nl/wonen-leven/studenten-kralingen/ 
Hier staat ook vermeld hoe u overlast kunt melden.

•
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Evenementenbeleid
Door corona zijn er de afgelopen 2 jaar nauwelijks evenementen geweest in 
het Kralingse Bos. Daar gaat dit jaar weer verandering in komen. Voor het 
komende seizoen zijn diverse evenementen gepland. Nieuw is dat er sinds 
begin dit jaar een regelgevend kader is voor evenementen. 

Regelgevend kader
Op 9 juli 2019 heeft het college het ‘Beleidskader Evenementen’ 
vastgesteld. Hierin zijn de doelstellingen voor het evenementenbeleid 
opgenomen, zoals een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod voor alle 
Rotterdammers en het vinden van een goede balans tussen leefbaarheid 
en levendigheid. Dit beleidskader is opgesteld zonder nadere regels voor 
het houden van evenementen. Hierin is verandering gekomen door een 
uitspraak van de Raad van State over evenementen in het Zuiderpark. 
Daarin werd duidelijk gemaakt dat de huidige bestemminsplannen 
onvoldoende basis geven voor het houden van evenementen. Om dit te 
repareren heeft de gemeente het bestemmingsplan Parapluherziening 
evenementen opgesteld dat de kaders geeft voor het houden van 
evenementen in verschillende gebieden, zoals in het Kralingse Bos. In 
het plan staan zaken zoals aantal evenementen, aantal bezoekers, duur 
op- en afbouwperiode en geluidsnormen. De BKO vond dat het kader 
voor evenementen te ruim is opgesteld en heeft, samen met andere 
bewoners(verenigingen) een zienswijze tegen de parapluherziening 
ingediend. Deze zienswijze was vooral gericht op de lange afsluiting 
van een deel van het bos, het behoud van de natuur en de overlast voor 
omwonenden. De zienswijze heeft geleid tot de toevoeging dat een 
ecologisch onderzoek voorafgaand aan ieder evenement in het bos 
noodzakelijk is. Helaas zijn onze andere bezwaren niet overgenomen.

Op 3 februari 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 
Parapluherziening evenementen vastgesteld. Dit betekent dat er jaarlijks 
20 evenementen van verschillende omvang mogen plaatsvinden in het 
Kralingse Bos. In onderstaande tabel ziet u de omvang van de toegestane 
evenementen. De bezoekersaantallen betreft het aantal bezoekers dat 
tegelijkertijd aanwezig is.

De twee grote evenementen aan de oostzijde zijn langdurende 
evenementen, namelijk maximaal 5 en 18 dagen. Deze lijken te zijn gericht 
op het CHIO en De Grote Schijn. 

Monitoren evenementen
Na vaststelling van het bestemminsplan Parapluherziening evenementen 
heeft de BKO samen met de vereniging Jericholaan overlegd of het 
zinvol is om beroep aan te tekenen tegen het plan. We hebben besloten 
dat dit niet het geval is. De kans op succes achten wij zeer klein en de 
beroepsprocedure kost veel tijd en geld. We hebben besloten dat we onze 
energie beter kunnen steken in het monitoren van de evenementen. We 
denken dat we hier meer resultaat mee kunnen behalen. 

Wat betekent dit?
We hebben een checklist evenementen gemaakt. Dit is een lijst met 
alle regels waar evenementen aan moeten voldoen, zoals tijdige 

Evenement Oostzijde bos Westzijde bos

Klein (max 500 bezoekers) 1 10

Middel (max 2.500 bezoekers) 1 2

Groot (max 12.000) 2 -

Groot (max 20.000) - 4
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Ons Bos
Ons Bos is een participatietraject met als doel het opstellen van nieuwe 
regels voor het gebruik van het Kralingse Bos. Bij het participatietraject 
zijn alle belanghebbenden betrokken. Door corona en de verkiezingen is er 
enige vertraging opgetreden in het opleveren van een finaal document om 
het gebruik van de buitenruimte en met name het Kralingse bos vorm te 
geven. In mei is er een eerste overleg met de wijkmanager van Kralingen en 
de participanten uit het voortraject om de aanpak te bepalen hoe invulling 
gegeven kan worden aan de opgehaalde informatie uit participatietraject. 

Voor meer informatie: www.onsbos.com

•

vergunningverlening, bezoekersaantallen, geluidsnormen, schadeherstel 
en maatregelen om overlast tegen te gaan. We gaan, samen met de 
vereniging Jericholaan, ieder evenement monitoren met behulp van de 
checklist om te zien of de regels worden nageleefd. Als dat niet het geval 
is, zullen we hierover contact opnemen met de gemeente zodat zaken beter 
gehandhaafd worden. Naast dat wij gaan bijhouden hoe de evenementen 
verlopen en de gemeente hierop aanspreken, is het ook belangrijk dat 
bewoners die overlast ervaren, dit melden. Geluidsoverlast kan gemeld 
worden bij DCMR en overig overlast via de app meldR. 

De gegevens die we verzamelen zullen we vervolgens ook gebruiken bij 
de toekomstige evaluatie van de gemeente over de regelgeving rondom 
evenementen.

•

 Stormschade Kralingse Bos 2022.
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Blauwalg 
Afgelopen najaar is Phoslock, een gemodificeerd kleiproduct dat het metaal 
Lanthaan bevat, aangebracht op de bodem van de Kralingse Plas. Lanthaan 
bindt fosfaat in het water waardoor het fosfaat naar de bodem zakt. 
Hiermee hoopt de gemeente het probleem van blauwalg aan te pakken. 
Het Phoslock project is inmiddels afgerond en het is afwachten hoe het de 
komende maanden gaat. Op dit moment zijn de meningen hoopvol. 
Naast deze bodembedekking wordt er ook gewerkt aan een oplossing 
voor een bezinkbassin voor fosfaten. Het huidige bassin ligt in het gebied 
waar “Nieuw Kralingen” wordt gebouwd en moet daarom verhuizen. Na 
onderzoek is de voorlopige keuze van de gemeente om het bassin naast 
Woodz te plaatsen. Hiervoor wordt het grasveld naast Woodz opgeofferd. 
De BKO is hier niet enthousiast over en is in gesprek met de gemeente om 
te kijken of er geen andere opties zijn.
Meer informatie: www.rotterdam.nl/wonen-leven/blauwalg-kralingseplas
 
•

Park Rozenburg
Het Park Rozenburg is een gemeentelijk monument. Het komt zelden voor 
dat groen een monumentenstatus krijgt. Dat het park een gemeentelijk 
monument is geeft aan dat het een historisch waardevol geheel is dat 
bescherming verdient en net als een bouwkundig monument goed 
onderhouden moet worden. Op dat laatste punt heeft de gemeente een 
aantal steken laten vallen. Borders aan de voet van monumentale bomen 
zijn zo’n 70 cm opgehoogd met vette natte klei. Een groot aantal bomen 
heeft dat, zoals voorspeld, niet overleefd. Ook een groot deel van nieuw 
aangeplante struiken en heesters konden dit niet aan. Verder kampt het 
park al jaren met wateroverlast. De grasvelden liggen zo laag dat ze bijna 
gelijk liggen met de bovenkant van de vijver. Pogingen om de velden beter te 
draineren zijn zinloos gebleken. 
Het Park Rozenburg is toe aan een grondige opknapbeurt. De gemeente 
heeft aangegeven het deze keer goed te willen aanpakken en is gestart 
met het verzamelen van informatie over onder meer bodemsamenstelling, 
cultuurhistorische waarden en ondergrondse waterloop. Ook heeft de 
gemeente geïnventariseerd wat de gebruikers van het park vinden. Tot 
medio april konden gebruikers een enquête invullen. De verkregen 
informatie wordt gebruikt om enkele scenario’s voor het park op te stellen. 
Deze worden later dit jaar besproken 
met omwonenden en parkgebruikers.
Meer info: www.rotterdam.nl/
parkrozenburg Ook kunt u zich hier 
aanmelden voor updates over de 
voortgang van dit project. 

•
 Mogelijke locatie fosfateringshuisje + bassin in geel, naast Woodz, 

   gepland zomer 2022
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Vergunning bomenkap
Kapvergunning binnen Beschermd Stadsgezicht Kralingen

Het gemeentebeleid ten aanzien van het kappen van een boom door een 
particulier op eigen grond in Kralingen is gewijzigd.

In 2020 is een nog gezonde oude beeldbepalende boom, die in een 
particuliere tuin in Kralingen stond, gekapt. Deze boom kon zonder 
vergunning gekapt worden omdat de gemeente de kapvergunning voor 
bomen op particuliere grond in 2012 heeft afgeschaft. De Bomenridders 
hebben nog bij de gemeente aangedrongen om de kap tegen te gaan, maar 
helaas zonder succes. De boom mocht van de gemeente zonder vergunning 
worden gekapt. Inmiddels lijkt het gemeentebeleid te zijn aangepast. 
De gemeente geeft nu aan dat gelet op het bestemmingplan Beschermd 
Stadsgezicht Kralingen het wél nodig is om een omgevingsvergunning voor 
kapwerkzaamheden aan te vragen. 

Onlangs is ook een vergunning voor de kap van een oude boom op eigen 
grond binnen het beschermd stadsgezicht geweigerd. Weigering vond 
plaats op basis van artikel 4:11b lid 4 van de APV (Algemene Plaatselijke 
Verordening). Dit houdt in dat de vergunning is geweigerd in het belang van 
cultuurhistorische waarden en in het belang van de waarden van stads- en 
dorpsschoon (oftewel het beschermd stadsgezicht). In de weigering was 
aangegeven dat het behoud van de boom groter is dan het belang van de 
aanvrager om de boom te kappen.

De BKO is blij met deze ontwikkeling.

•

Energietransitie/duurzaamheid
De BKO zet zich al jaren in om de leefbaarheid van ons mooie Kralingen-
Oost verder te bevorderen. In de wijk zijn verschillende ontwikkelingen die 
de ruimtelijke ordening serieus beïnvloeden en daarmee impact hebben op 
de manier waarop bewoners in hun omgeving wonen, werken en recreëren. 
 
Los van de verschillende lopende projecten zoals ontwikkelingsplannen 
bij Excelsior en Brainpark 1, de nieuwe oeververbinding en het gebruik 
van het Kralingse Bos, speelt in een breder verband de energietransitie 
en klimaatadaptatie een steeds grotere rol. De huidige internationale 
ontwikkelingen hebben energieprijzen plotsklaps ongekend laten stijgen 
én de extremere weersituaties dwingen ons anders te kijken naar 
onze leefomgeving. Juist de lokale omstandigheden en invulling van 
maatregelen gaan heel concreet bepalen hoe onze leefomgeving er gaat 
uitzien. Daarom wil de BKO meer aandacht gaan besteden aan de impact 
van de energietransitie en duurzaamheid in ons Kralingen-Oost.
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Aangezien de huidige agenda overloopt met de bestaande projecten 
wil het bestuur een commissie oprichten die een eerste inventarisatie 
uitvoert op deze onderwerpen. De commissie gaat verschillende zaken 
onderzoeken zoals het begrijpen op welke manier de energietransitie 
momenteel vorm krijgt en welke plannen onze leefomgeving (gaan) raken. 
Maar de commissie zal ook praktische zaken bekijken waarin bewoners 
zelf al initiatief kunnen nemen, zoals bewustwording van energieverbruik, 
woningisolatie en (collectieve) aanleg van zonnepalen. 

Voor klimaat(adaptatie) en verduurzaming zijn onderwerpen in beeld 
zoals groen en regenwater, aandacht voor hergebruik, zwerfvuil etc. De 
gemeente heeft daarvoor het portal www.Duurzaam010.nl opgericht 
waar al veel informatie is gebundeld. Vanuit andere wijken weten we dat 
bewoners regelmatig bij elkaar samenkomen om ervaringen te delen en 
nieuwe initiatieven op te zetten. Ook in Kralingen-Oost zijn er al eerder 
initiatieven geweest die aanknopingspunten voor de commissie kunnen 
bieden. 
 
Als u affiniteit heeft met de energietransitie en klimaatadaptatie en u bereid 
bent om hierin tijd te investeren, dan kunt u zich per mail bij de BKO voor 
deze commissie aanmelden: bko@kralingen-oost.nl

•

Wijkraad
Bij de afgelopen verkiezingen is er naast de gemeenteraad ook gekozen 
voor de wijkraad. Het is de bedoeling dat bewoners via de wijkraad meer 
invloed krijgen op wat er in de wijk gebeurt. 

Door de komst van de wijkraad is de gebiedscommissie verdwenen. 
Iedereen van 16 jaar en ouder kon zich opgeven voor de wijkraad. Een 
binding met een politieke partij was niet nodig. De gekozen wijkraad wordt 
in 3 maanden klaargestoomd. Vervolgens starten ze met het opstellen 
van een wijkakkoord, de plannen voor de wijk voor de komende 6 jaar. De 
wijkraad heeft 18 maanden om dit wijkakkoord op te stellen. De wijkraad 
zal worden bijgestaan door de wijkmanager van de gemeente.

Ook nieuw is de verkiezing voor het wijkinitiatief. Bewoners kunnen ideeën 
en plannen indienen voor de wijk. Door een verkiezing wordt bepaald welk 
plan wordt uitgevoerd. Indien het budget dit toelaat kunnen ook meerdere 
plannen gekozen worden.

De wijkraad Kralingen bestaat uit 9 leden. Op de website www.
mijnrotterdam.nl kunt u meer lezen over de wijkraad en kunt u zien wie de 
wijkraadsleden zijn. Ook kunt u zich hier aanmelden voor de 2-wekelijkse 
digitale nieuwsbrief met wijknieuws. 

•
Wijkraad >

Wijkakkoord >

Wijkmanager >
Wijkteam >

Wijkinitiatief >
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Laantje 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.

De gemeente Rotterdam heeft dit bewonersinitiatief omarmd en subsidie 
toegezegd. Met deze stap willen de initiatiefnemers 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 Zeldenooit opgericht. Deze stichting zal, na het ondertekenen 
van een beheerovereenkomst met de gemeente Rotterdam, optreden als 
beheerder van dit groenproject. Concreet betekent dit dat een aantal dagen 
per jaar het beheer wordt uitgevoerd. Voorbeelden van deze beheertaken 
zijn: het gefaseerd maaien en afvoeren van de ondergroei bestaande uit 
kruiden en grassen, het tweejaarlijks snoeien van overhangende takken 
en het vijfjaarlijks uitdunnen van het struweel. 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! 

Enthousiast geworden? Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen?
Via info@zeldenooit.org kunt u contact opnemen met de initiatiefnemers 
Bas Rozenbeek en Oskar Jansen

• ‘Laantje van Nooitgedacht wordt omgetoverd in een bloemenparadijs’
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Bestuurssamenstelling
Hennie van Gils en Hetty Joosten hebben aangegeven te willen aftreden als 
bestuurder. Zij zullen zich in de komende ledenvergadering daarom niet 
herkiesbaar stellen. Hennie heeft (bijna) 16 jaar in het bestuur gezeten en 
Hetty 13 jaar. Ze hebben beide veel betekend voor de BKO en we zullen ze 
missen. Maar we zijn blij dat we ook twee nieuwe kandidaat bestuursleden 
hebben gevonden. Zij hopen tijdens de ledenvergadering toe te kunnen 
treden tot het bestuur. Zij stellen zich hieronder alvast aan u voor:

Aat van Tilburg
Mijn naam is Aat van Tilburg en ik woon ruim dertig 
jaar in de Hoflaan. Van beroep ben ik architect 
en stedenbouwkundige, op dit terrein wil ik mijn 
kennis inzetten binnen de vereniging. Hierbij zal 
ik mij vooral richten op de gebiedsontwikkeling 
Alexander tot Zuidplein waarin een oeververbinding 
en een groot aantal woningen zullen worden 
gebouwd. Daarnaast volg ik het initiatief ‘project 
Kralingen aan de Maas’, waarbij de Abram van 
Rijckevorselweg verdiept wordt aangelegd en er een 
directe verbinding ontstaat met de Oude Plantage. 
Kralingen verdient het om zijn ruimtelijke kwaliteit te 
behouden en waar mogelijk te verbeteren. Daar wil 
ik graag mijn bijdrage aan leveren.

B
E

S
T

U
U

RD E R S  G E Z O C H T  -  B E STU
U

R
D

E
R

S
 G

E
Z

O
CHT - BESTUURDERS GEZO

C
H

T
 - 

John Smeets
In het najaar van 2021 werd ik door mijn overbuurman gewezen op de 
bestuursvacatures bij de BKO. Na een kennismakingsgesprek met diverse 
bestuursleden en het meedraaien met een aantal bestuursvergaderingen 
en -activiteiten heb ik toegezegd mij als bestuurslid graag te willen inzetten 
voor de belangen van Kralingen. 

De ontwikkelingen in onze buurt, zoals onder meer de toekomstige 
oeververbinding, de uitbreidingsplannen van Excelsior maar ook de 
evenementen-druk op het Kralingse Bos, vragen om een actieve 
betrokkenheid van de bewoners van onze wijk. 

Via de BKO wil ik hier graag een bijdrage aan leveren, 
om ervoor te zorgen dat onze belangen worden 
gewaarborgd. 
Samen met mijn vrouw Jacqueline onze drie 
inmiddels studerende kinderen en de hond, wonen 
wij sinds 2005 met veel plezier in Kralingen. Ik 
ben van huis uit jurist, heb een achtergrond in de 
financiële wereld en werk als portfolio manager voor 
Palladio Groep in Den Haag. 

Functie secretaris
Met het vertrek van Hetty Joosten verliezen we onze secretaris. Deze 
functie is nog vacant. De functie is heel divers en kan afhankelijk van eigen 
interessegebieden nader worden ingevuld. Mocht u interesse hebben dan 
horen wij dat graag. Spreek ons aan of mail naar bko@kralingen-oost.nl

•
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Doorgeven e-mailadres
De BKO communiceert steeds meer digitaal. Via e-mail kunnen we sneller 
en makkelijker contact opnemen met onze leden. Bovendien scheelt het in 
de portokosten. Op dit moment hebben we van ongeveer 70% van de leden 
het e-mailadres. Helpt u om dit aantal te verhogen?! 

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

•

bko@kralingen-oost.nl

De communicatie van de BKO
Wij proberen onze communicatie steeds te verbeteren en horen graag wat u 
ervan vindt. Dit boekje is onze jaarlijkse uitgebreide (papieren) nieuwsbrief. 
Daarnaast geven we ongeveer 3x per jaar een digitale nieuwsbrief uit. 
Krijgt u deze nog niet? 
Geef dan uw e-mailadres aan ons door via bko@kralingen-oost.nl

Actueel nieuws kunt u altijd lezen op onze website: www.kralingen-oost.nl

Verder zijn we ook actief op Facebook en op Instagram. Op Facebook 
plaatsen we naast BKO-berichten ook activiteiten die in de wijk gebeuren. 
Onze accountnaam is: bko.kralingen 

•



3938 BKO NIEUWSBRIEF 2022

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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NOG LANG NIET ALLE KRALINGERS ZIJN LID!

Als u de nieuwsbrief gelezen heeft, kunt u deze 
ter promotie van de BKO doorgeven.

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

 

 
  

 
 


