
 

 

 

 

 

Aan de bewoners en ondernemers 

van de Afrikaanderwijk, de Blaak, Binnenrotte en 

omliggende straten  

 

 

 

 
Beste bewoner/ondernemer, 

 

Op donderdag 27 april viert Koning Willem Alexander zijn verjaardag in Rotterdam. Wij willen 

van deze Koningsdag een prachtig feest maken, samen met u. De stadswandeling van de 

Koninklijke Familie begint op het Afrikaanderplein en gaat, na een oversteek met de watertaxi 

over de Maas, via de Blaak naar de Binnenrotte. Het kaartje met de route vindt u bij deze brief. 
 

Afrikaanderwijk-Blaak-Binnenrotte 

De wandeling van de Koninklijke Familie start 27 april om 11.00 uur op het Afrikaanderplein. Via 

de Pretorialaan wandelt de familie naar de Maashaven. Vanaf de hoek van Maashaven gaat het 

gezelschap met de watertaxi naar de Leuvehaven. Vanaf de Leuvehaven wandelt de Koninklijke 

Familie naar de Blaak. De route loopt door de Markthal en eindigt op de Binnenrotte. Daar is het 

slotfeest dat tot 17.00 uur duurt. 

 

Maatregelen langs de route 

Zo’n groot, nationaal feest als Koningsdag moet natuurlijk goed en veilig verlopen. Dat is een 

enorme klus. Het kan gebeuren dat uw straat of buurt een paar dagen minder goed bereikbaar is 

vanwege alle voorbereidingen. We proberen de overlast voor u zo klein mogelijk te houden. 

Natuurlijk blijven alle buurten en straten bereikbaar voor de brandweer en de ambulance. Ook 

de kraamzorg en thuiszorg kunnen altijd naar hun cliënten toe. U krijgt eind maart nog een brief 

van ons. Daarin staan alle maatregelen en het programma van Koningsdag. 

 

Bewonersbijeenkomst 

Begin april is er een bijeenkomst voor bewoners en ondernemers. U bent daar van harte welkom. 

U hoort dan van ons wat de maatregelen precies zijn. En u kunt natuurlijk vragen stellen. In de 

brief die u van ons in maart ontvangt, staat meer over deze bijeenkomst. 

 

Meer weten? 

Alle informatie staat op de website www.koningsdaginrotterdam.nl. Daar vindt u ook ideeën om 

u feestelijk voor te bereiden op Koningsdag. Bijvoorbeeld ‘Versier jezelf’ waarmee u een kroon 

kunt maken. Of wandel alvast de route met de speciale wandelkaart. 

Volg ook het laatste nieuws via www.facebook.com/KoningsdagInRotterdam en 

www.instagram.com/koningsdagrotterdam/. En schrijf u in voor de nieuwsbrief. Stuur daarvoor 

een e-mail naar koningsdag@rotterdam.nl. 

 

Laten we er samen een mooie Koningsdag van maken! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Burgemeester Ahmed Aboutaleb 

 

Onderwerp: Koningsdag 
 

 
 
 
 
Internet: 
www.koningsdaginrotterdam.nl 
 
 
 
Telefoon: 14010 

 
 
Datum:  20 februari 2023 
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