
Kralingen
aan de Maas



De oude plantage is het oudste publiek 
stadspark van Rotterdam. Het gebied is eind 
17e eeuw aangekocht door de gemeente en 
in de 1769 liet de gemeente Rotterdam daar 
een park aanleggen. Dat werd alleen niet 
heel goed gebruikt, door stankoverlast van 
een traankokerij. Ondanks dat de gemeente 
die eind 18e eeuw uitkocht raakte het park in 
de 19e eeuw in verval, kennelijk lag het te 
perifeer en maakte het niet of nauwelijks 
onderdeel uit van het stedelijke weefsel. 



De Maliebaan en Het Lange Voorhout zijn voorbeelden in andere 
steden van oude groene parken en structuren die later wel zijn 
opgenomen in het stedelijke weefs



Eind 19e eeuw werd het park gerenoveerd en 
mede doordat Kralingen groeide en er meer 
woningen in de buurt van het park waren 
gebouwd werd het meer en beter gebruikt. 
Het park had een mooi adres aan de maas, 
maar lag nog steeds afgelegen, ingeklemd 
tussen de spoorlijn naar Utrecht, de Maas, 
het DWL terrein, en het haven gebied rond 
het Buizengat.



Idem.



Door de Burgemeester Oudlaan op een beter 
manier te verbinden met de oude plantage. 
Wat onder meer kan door het verdiept aan 
leggen van de Abraham van 
Rijckevorselweg. Wordt Kralingen beter 
verbonden met de Oude Plantage, en 
ontstaat er een mooie groenstructuur die van 
de Maas, de Oude Plantage, de 
Burgemeester Oudlaan, de Laan van 
Nooitgedacht naar het Kralings Bos leidt. De 
Burgemeester Oudlaan kan ook als 
belangrijk adres dienen voor de Campus van 
de EUR alsmede voor het (nieuwe) stadion 
van Excelsior. 



Door het stadion te combineren met woningbouw zorg je voor meer 
voordeuren aan de Burgemeester Oudlaan waardoor er meer sociale 
veiligheid ontstaat en de verbinding voor voetgangers en fietser als 
veiliger wordt ervaren. Het oude stadion van Arsenal geldt hiervoor als 
een mooie referentie.



De Oude Plantage wordt vrijgemaakt van 
autoverkeer, en het benzinestation wordt 
geamoveerd. Heirdoor kan het park eindelijk 
worden opgenomen in het stedelijk weefsel 
van Rotterdam en ook op die manier worden 
gebruikt. Er ontstaan allerlei mogelijkheden 
voor nieuwe prettige langzaamverkeers-
verbindingen. De Esch met de 
Maasboulevard, de Honingerdijk met de 
roeivereninging Nautilus en tussen het 
Excelsior stadion en de Maas. Het park zal 
veel beter gebruikt worden en echt 
onderdeel kunnen worden van het stedelijk 
leven in Rotterdam Oost, daarbij helpt het 
park de samenhang tussen de Esch, 
Kralingen, Struisenburg en de 
Erasmuscampus te vergroten. De Oude 
Plantage lost dan na meer dan 250 jaar haar 
bijna eeuwige belofte in van een stadspark 
aan de Maas en Rotterdam krijgt een 
evenknie van het Park Zocher aan de 
oostkant van de stad,


