
 

 

 

 

 

 

Aan de ondernemers rond het Kralingse Bos 
 
 
 

 

Het Kralingse Bos Festival 
27 april 2017 

 
 

 
Geachte heer/mevrouw, 

 
Op donderdag 27 april 2017 aanstaande, vindt de 4e editie van het Kralingse Bos Festival plaats 

in het Kralingse Bos. Hierover wilt organisatie Révolt Evenementen u informeren. Op basis van 

voorgaande ervaringen doen wij als organisatie in samenwerking met Gemeente Rotterdam, 

politie en brandweer er alles aan om dit evenement zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ondanks 

het uitgebreide maatregelenpakket kan e.e.a. van invloed zijn op de omgeving van het park. Wij 

vragen hiervoor uw begrip. 

 
Het concept 

Het festival wordt voor de viering van Koningsdag door Révolt georganiseerd voor bezoekers in 

de leeftijdscategorie 18 tot 45 jaar. Dit is terug te zien in een uiteenlopend aanbod aan artiesten 

en vermaak. 

 
Toegankelijkheid Kralingse Bos 

Het gebied dat in gebruik wordt genomen ligt ter hoogte van Langepad 1, het eerste terrein vanaf 

de parkeerplaats tot ongeveer aan de kabelbaan. De opbouw van het festival start op maandag 

17 april. Uiterlijk vrijdag 5 mei is de afbouw klaar. Deze start op vrijdag 28 april, de dag na het 

festival. Wij streven er naar om de velden zo kort mogelijk in gebruik te houden. 

Om u zo min mogelijk tot last te zijn, wordt in twee fases opgebouwd waardoor het Langepad een 

doorgang blijft en vrij blijft voor recreatie. Het Langepad wordt uitsluitend tijdens het evenement 

afgesloten. Om uw veiligheid in dit gebied te waarborgen wordt het festivalterrein tijdens de op- en 

afbouw fase afgehekt. 

 
Geluidsniveau 

Révolt evenementen houdt de geluidsproductie binnen de door het stadsdeel gestelde norm. 

Dit neemt niet weg dat het geluid in meer of mindere mate hoorbaar zal zijn, afhankelijk van de 

windrichting en afstand van uw woning tot het terrein. 

DCMR- Milieudienst inspecteert tijdens het evenement middels metingen de geluidsproductie. 

Ook zal er een door de organisatie ingehuurd bedrijf aanwezig zijn die geluidsmetingen verricht 

om te waarborgen dat de geluidsproductie onder de gestelde norm blijft. Ervaart u toch overlast? 

E-mail vragen@revolt.nl 

Website www.kralingsebosfestival.nl 

Telefoon +316 83 45 88 01 

Datum 6 april 2017 



Dan kunt u contact opnemen met de meldkamer van DCMR op telefoonnummer: 0888 333 555 

(24 uur bereikbaar). 

 
Soundchecken 

Het soundchecken zal op donderdag 27 april van 12.00 uur tot 13.00 uur plaatsvinden. 

 
Verkeersmaatregelen 

Om verkeer- en parkeeroverlast te beperken, adviseren wij de bezoekers met de fiets of het 

openbaar vervoer te komen. In overleg met de RET betreft dit metro station Gerdesiaweg en Tram 

7. Bezoekers die met de auto het evenement bezoeken, parkeren kosteloos bij de Seinwachter op 

het industrieterrein, ter hoogte van de Rolf Hartkoornweg. Aan de Kralingse Plaslaan zijn 

verkeersregelaars aanwezig die de verkeersdeelnemers rond het gebied begeleiden en 

informeren. 

 

 
Uitnodiging voor rondleiding 

Op dinsdag 25 april bent u als ondernemer om 11.00 uur ‘s ochtends van harte welkom voor een 

rondleiding op het terrein. Ik ontvang u hiervoor graag vóór de ingang van Boathouse Kralingen. 

Om 11.15 uur vertrekken wij richting het terrein waar u een uitgebreide rondleiding krijgt en u de 

mogelijkheid heeft om vragen te stellen. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meldt u zich dan a.u.b. vóór 

24 april aan via het bovenstaande e-mailadres. 

 

 
Actuele informatie 

Voor al uw vragen en opmerkingen omtrent het festival kunt u terecht bij organisatie Révolt via e- 

mail adres: vragen@revolt.nl. Ook kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur telefonisch 

contact opnemen via telefoonnummer +316 83 45 88 01. Op 27 april kunt u tijdens het evenement 

van 13.00-23.00 uur terecht bij het informatieloket bij de entrée van het festival. 

 

 
Met vriendelijke groet, 

 

 
Aletta van der Eijk 

 
Communicatiemedewerker 

Révolt Evenementen 
 

 


