BEWONERSINFORMATIE
De Ronde van Kralingen herleeft
Op zondag 3 juli 2016 wordt de illustere Ronde van Kralingen in ere hersteld. Aan de gevarieerde mix van sport
en entertainment zullen veel mensen die dag een hele gezellige, sportieve dag beleven. Hardlopen,
wielrennen, attracties en artiesten, het staat allemaal op het programma van de Ronde van Kralingen.
Als bewoner heeft dit evenement gevolgen voor u. Daarom informeren wij u graag over het programma, het
parcours, tijden van op- en afbouw, aanrijroutes en andere handige informatie. We hopen dat ook u van deze
dag zult genieten.

Programma
10:30 Family run
11:00 Stratenloop 5 km
12:00 Rabo jeugd Dikke Banden Races
13:00 Retro Ronde
13:45 Fixed Gear Crit
14:45 Kralingse Zondagsfietsers
16:00 Sportklasse/Amateurs
18:00 Optreden Shirma Rous
Om 10.30 starten tevens alle overige activiteiten langs het parcours, zoals de Excelsior Experience, Kralingen
op Straat, Springpaleis, diverse Fietsspelen, gezellige horeca en een muziekpodium met doorlopend dans- en
muziekoptredens. Ook worden rondom het parcours diverse activiteiten georganiseerd.

Parcours
Start/Finish : Lusthofstraat
t.h.v. Lambertusstraat

 Lusthofstraat
 Voorschoterlaan (oostelijke
baan)
 Oostzeedijk
 Willem Ruyslaan
 Lusthofstraat
Start hardlopen: Willem Ruyslaan
t.h.v. Robert Bealdestraat

Lengte parcours: 1.356 mtr

Op- en Afbouw
In de week voorafgaand aan het evenement worden de verkeersborden geplaatst en afzethekken klaar gezet.
Op vrijdag zal het nodige materieel rondom het parcours worden geleverd. Op zaterdagavond wordt het VIPpaviljoen opgebouwd in de Lusthofstraat. Op zondag vindt de overige opbouw plaats, inclusief het

verkeersvrije parcours. De afbouw is zondagavond. Op maandag wordt alle materieel opgehaald en is alles
weer bij het oude.

Wegafsluitingen
07.00 uur
08.30 uur
09.45 uur
18.30 uur
21.00 uur

Afsluiting Lusthofstraat
Gereedmaken parcours overig
Afsluiting gehele parcours
Vrijgeven Oostzeedijk, Willem Ruyslaan, Voorschoterlaan
Vrijgeven Lusthofstraat

BELANGRIJK: op 3 juli kan na 09:45 niemand meer op of over het parcours

Parkeerverboden
Er geldt een parkeerverbod voor alle parkeerplaatsen aan het parcours. Hier kan geen uitzondering op worden
gemaakt. Auto’s, aanhangers en ander materiaal dat onverhoopt aan het parcours staat geparkeerd wordt
ingehekt of, indien noodzakelijk, weggesleept. De kosten die daarmee gepaard gaan zijn voor rekening van de
eigenaar van de auto.

Omleidingen
Ten tijde van de Ronde van Kralingen zijn er openbare werkzaamheden op de Vlietlaan en op de Burgemeester
Oudlaan. Daarom zijn er reeds omleidingsroutes ingesteld door gemeente Rotterdam.

Verkeer komend vanaf de Hongerdijk volgt omleidingsroute G welke via Oostplein, Boezemsingel,
Kralingse Plaslaan en Jerichostraat leidt naar de andere kant van de wijk.
Verkeer komend van de Gerdesiaweg, vervolgt haar weg over de westelijke rijbaan van de Willem Ruyslaan.
Echter, dit is tegen de richting in. Daarom wordt verkeer dat via deze rijbaan rijdt door verkeersregelaars
begeleid naar de Oudedijk. Rechtsaf naar de Oostzeedijk is niet mogelijk.
De wijk in en uit
Via de Oudedijk en de Oostzeedijk Beneden zijn alle straten van het parcours bereikbaar. Het
éénrichtingsverkeer in alle straten grenzend aan het parcours is tijdens de wielerronde opgeheven. Dat is soms
wellicht even passen en meten, maar de straten zijn daarmee allemaal bereikbaar. Het is niet mogelijk om
over de oostelijke rijbaan van de Voorschoterlaan te rijden, dus bedenk vooraf a.u.b. goed van welke kant u de
wijk benaderd.
OV
De wielerronde heeft geen invloed op het OV. De tramlijnen 21 en 24 rijden via regulier dienstrooster. Kijkt u
bij het naderen van de halte a.u.b. wel goed uit bij het oversteken!

Tot slot:
De Ronde van Kralingen wordt in nauw overleg met de Gemeente Rotterdam en haar diensten en
met medewerking van WPR georganiseerd. Voor het evenement heeft Gemeente Rotterdam een
vergunning verleend.
De organisatie is zich er van bewust dat het organiseren van een evenement als de Ronde van Kralingen ook
overlast met zich mee brengt. Wij hebben zoveel mogelijk getracht deze overlast te beperken en vragen uw
begrip en geduld indien zich een situatie voordoet waar u minder blij mee bent. Samen lossen we uiteindelijk
alles op. Wij willen u bij voorbaat excuses aanbieden voor eventuele overlast en danken u voor uw
medewerking. Voor meer informatie over het evenement kunt u kijken op www.rondevankralingen.nl.
Mocht u vragen hebben kunt u contact met WPR opnemen via: info@wprotterdam.nl.
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