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Locatieprofiel

afrikaanderplein
Voor de meest gebruikte evenementenlocaties in Rotterdam zijn locatieprofielen beschreven. De profielen zijn opgesteld door
Directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam en Rotterdam Festivals, in nauwe samenwerking met betrokken gemeentelijke
diensten, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, Politie Rotterdam-Rijnmond en Havenbedrijf Rotterdam.
Een locatieprofiel bestaat uit twee onderdelen: de gewenste programmering/ambitie van de stad en
de beheersaspecten en fysieke eigenschappen van de locaties. Daarnaast heeft een profiel twee doelen;
een profiel biedt informatie en inspiratie aan organisatoren en een profiel biedt Rotterdam Festivals
en de gemeente Rotterdam de mogelijkheid te beoordelen of evenement en locatie bij elkaar passen.
De profielen worden tweejaarlijks met alle gebruikers geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Dit locatieprofiel is onderdeel van het vastgestelde evenementenbeleid ‘dieper in de stad, verder in de wereld’, paragraaf 4.2.2.

n • © Darryll

plei
Afrikaander

Atema

ROTTERDAMs
gezicht
ontmoetinsplek
grootstedelijk
culturelen omgeving
toekomst - oorsprong

afrikaanderplein

identiteit

iconisch - dynamisch
visitekaartje van de wijk
identiteitsdragers

1. Startpunt (ambitie van de stad, vernieuwing)
Het Afrikaanderplein is de marktlocatie in de kleurrijkste wijk
van Rotterdam. Het plein is een ontmoetingsplaats en

groene recreatieve comfortzone in het park
vlonder - water - decor - markt
grote schaal/maatvoering/ruimtelijkheid
buitengebied in de stad
fysieke dragers

trekpleister voor jong en oud, uiteenlopende culturen, de
lokale en regionale bevolking op het gebied van kunst,
cultuur, horeca, ontspanning en culturele diversiteit.

kernwaarden analyse afrikaanderplein
Afrikaanderpark, de markt als trekker, het op termijn
bebouwen van de Maashaven, de ontwikkeling van

2. Profiel vanuit de kracht van de plek

bouwlocatie Parkstad (aan de oostkant) bieden talloze
aanknopingspunten voor de realisering van een bruisende

De Afrikaanderwijk ligt centraal in het stadsdeel Feijenoord

stadswijk op Zuid.

en wordt gerekend tot de oude stadswijken. Gelegen tussen
de wijken Bloemhof, Hillesluis,Katendrecht en de nieuwbouw

Gewenste programmering passend bij profiel

van Kop van Zuid, wordt ze begrensd aan de westelijke kant

Met name evenementen die een relatie hebben met de

door de noord - zuid as.

warenmarkt of die een multicultureel karakter kennen,

De Afrikaanderwijk is een van de kleurrijkste wijken van

passen goed bij het plein en de wijk. Ook zijn evenementen

Rotterdam, wat vooral op marktdagen tot uiting komt. Het is

gewenst die voor de hele familie, het hele gezin toegankelijk

een gebied met ambities en kansen, dat mede door het

zijn. Zowel plein als park dienen als spil van de buurt; de

organiseren van evenementen, kan uitgroeien tot een

mensen komen er samen. Er is een mogelijkheid om enkele

centrumwijk. De ontwikkeling van de pols van Katendrecht

grote evenementen (5.000-10.000 bezoekers) per jaar te

(aan de westkant), de opwaardering van het

organiseren op het Afrikaanderplein.

Locatieprofiel Afrikaanderplein

3.1 Beheeraspecten: Fysieke kenmerken van de
plek (ondergrond, faciliteiten)

Type omgeving (woonwijk/ligging)
• Nabij woonwijk Afrikaanderwijk.
•	Het plein is omgeven door woningen die met name door

•	Het Afrikaanderplein bestaat uit een markt- en een

ouderen worden bewoond. Gelet op geluidsoverlast zijn

parkdeel. Het marktdeel is op woensdag en zaterdag gevuld

eventuele podia en luidsprekers in het park bij voorkeur

met marktkramen: organisatoren moeten rekening houden

toegestaan op de daarvoor meest gangbare plaatsen

met de opbouw van de markt op dinsdag en vrijdag. Tijdens
marktdagen zijn er alleen kleinschalige
activiteiten toegestaan.

(noord- en oostkant van het park).
•	Om overlast te beperken is gekozen voor de hoofdingang
aan de noordkant van het park.

• De bereikbaarheid van de wijk moet worden gegarandeerd.
• Er zijn brandkranen aanwezig.

Standplaatsen

• Er is geen cameratoezicht.

N.v.t.

•	Elektra (evenementenaansluiting 2x 64kVA) aanwezig.
Sleutelhouder is het gebied Feijenoord. Eventueel kan

Aandachtspunt

gebruik worden gemaakt van de stroomaansluiting

•	In verband met drainage en de aanwezige waterinstallatie

(standaard 220V) van de op het plein gevestigde
Duimdropcontainer en het theehuis.
•	Naast theehuis en Duimdrop zijn in de schil om het park ook
Speeltuin Afrikaanderplein, LCC ’t Klooster, Kocatepe
Moskee en Botanische Tuin Afrikaanderwijk gevestigd,
locaties die zowel inhoudelijk als facilitair kunnen
ondersteunen bij een evenement. Contactgegevens zijn
beschikbaar bij het gebiedsnetwerk.
• Er is geen waterloospunt op het riool.
• Er is openbare verlichting aanwezig.

is het niet toegestaan om pennen en vlaggenmasten te
plaatsen in de grond van het park .
•	Gelet op de herstelperiode van het gras is het wenselijk de
evenementen te programmeren gedurende de periode
mei-september.
•	Het park kan niet worden belast met zware machines
(auto’s en vrachtwagens moeten buiten het hekwerk
blijven).
•	Ter bescherming van zowel het leistenen tegelwerk als het
gras, dienen kunststof rijplaten te worden gebruikt.
•	Bomen (in de buurt van een activiteit) moeten worden

Grootte van de plek:

beschermd.

Bruto totaaloppervlakte ca. 17.500 m².

3.2 Beheeraspecten: Veiligheid
Mogelijkheden voor crowdmanagement
•	Het park is omgeven door een hek. De diverse ingangen zijn
tevens nooduitgangen en kunnen worden gebruikt door
hulpdiensten.
•	Er zijn voldoende ontvluchtingsmogelijkheden voor
bezoekers.
•	Het maximum aantal bezoekers is afhankelijk van
inrichting en maatvoering van het terrein.
•	Indien gewenst is het park ’s nachts afsluitbaar (bijv. ter
bescherming van opgebouwd materiaal). Het sleutelbeheer
loopt via deelgemeente Feijenoord.
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Toegankelijkheid (bereikbaarheid voor hulpdiensten)
•	Het terrein heeft voldoende calamiteitenroutes. Het park is

3.4 Beheeraspecten: Bouwactiviteiten/
Herinrichting

meerzijdig te benaderen.
•	Pretorialaan en Paul Krugerstraat zijn onderdeel van de

Het gebied om het Afrikaanderplein is volop in ontwikkeling.

calamiteitenroutes en mogen niet worden afgesloten. Ook

In de buurt Bloemfontein vinden de komende jaren diverse

dient de bushalte op de Pretorialaan vrij te blijven.

sloop- en bouwwerkzaamheden plaats. In augustus 2015

•	In het Afrikaanderpark zijn slechts enkele delen berijdbaar

wordt de Paul Krugerstraat doorgetrokken over de dijk naar

voor hulpdiensten. Hier moet rekening mee

de Laan op Zuid. Dit wordt een extra hoofdontsluiting van de

worden gehouden.

wijk.

3.3 Beheeraspecten: Verkeer
Parkeren
• In omliggende woonwijken.
• Geen parkeerverwijzing aanwezig.
Bereikbaarheid OV
Goed, tram en metro in de buurt.
Overige verkeersaspecten
•	Verkeersimpact bij gehele afsluiting van het terrein:
minimaal.
•	Verkeersimpact bij afsluiting omliggende (hoofd)wegen:
groot.
•	Belangrijke verkeersknooppunten in de directe omgeving:
Brielselaan-Putselaan; Laan op Zuid-2e Rosestraat;
Wilhelminaplein.
•	Geen combinatie met volgende afsluitingen toegestaan
(bijv. vanwege werkzaamheden of andere evenementen):
Dordtselaan, Maashaven OZ, Putselaan, Brede Hilledijk
(nieuwe verbinding naar Laan op Zuid), Posthumalaan.
•	Rekening houden met mogelijke brugopeningen van
Erasmusbrug, Spoorhavenbrug, Koninginnebrug
en Binnenhavenbrug.
•	Rekening houden met activiteiten en/of evenementen in
voetbalstadion De Kuip, het Nieuwe Luxortheater en
de cruiseterminal.

Rotterdam Festivals coördineert het evenementenbeleid
in Rotterdam en stimuleert de cultuurparticipatie van Rotterdammers.
Wij realiseren een karakteristiek festivalaanbod en een breed publiek voor kunst en cultuur in Rotterdam.

