
Maatregelen Koningsdag 26 en 27 april - Afrikaanderwijk 
 

Parkeren 
Van woensdag 26 april 8.00 uur tot donderdag 27 april 16.00 uur mag u hier niet parkeren: 

 

 Herman Costerstraat 

 Maashaven N.Z. van Astanaplein tot Hillelaan 

 Maashaven O.Z. 

 Paul Krugerstraat van Schalk Burgerstraat tot Transvaalstraat 

 Pretorialaan 

 Bananenstraat (van 25 april 9.00 uur tot en met 28 april 00.00 uur) 
 

Dit verbod geldt ook als u een parkeervergunning heeft. Ook laden en lossen is dan niet toegestaan. 

Auto’s die blijven staan worden weggesleept. De kosten (€ 165,-) zijn voor de eigenaar van de auto. 

U kunt deze kosten voorkomen door uw auto op tijd weg te halen. 

 

Parkeren voor vergunninghouders 

Van dinsdag 25 april tot en met vrijdag 28 april kunt u de auto parkeren in de sectoren 32, 23, 34 en 30. 

Op de bijgevoegde kaart kunt u de sectoren zien. Heeft u een invalidenparkeervergunning? Dan is er al 

persoonlijk contact met u opgenomen.  

 

Verkeersafsluitingen 
Woensdag 26 april 10.00 uur tot en met donderdag 27 april 15.00 uur zijn de volgende straten 

afgesloten voor verkeer: 

 Pretorialaan 

 Paul Krugerstraat  
Het kruispunt Brielselaan/Putselaan is niet afgesloten 

 

Woensdag 26 april van 13.00 uur – 19.00 uur afgesloten voor verkeer 

- Maashaven Oostzijde 

 

Donderdag 27 april  

         -      Maashaven Oostzijde is afgesloten tussen 9.00 uur – 16.00 uur. 

 

Erasmusbrug  

Donderdag 27 april vanaf 10.00 uur tot 12.30 uur afgesloten. 

 

Fietsen 
Hinderlijk geparkeerde fietsen bromfietsen en scooters langs de route worden verwijderd. We raden u 

aan om deze tijdelijk op een andere plek te stallen.  

 Verwijderde fietsen, bromfietsen en scooters gaan naar het Fietspunt. Het Fietspunt bewaart 

verwijderde fietsen, bromfietsen en scooters maximaal 13 weken.  U betaalt dan wel € 20, -- voor uw 

fiets/bromfiets of scooter. Zie ook www.rotterdam.nl/fietspunt 

 

Afvalcontainers 
Op woensdag 26 en donderdag 27 april is een aantal containers in uw wijk niet bereikbaar of 

afgesloten. Dat betekent dat u uw huisvuil naar een andere container moet brengen. De 

dichtstbijzijnde open container is te vinden op www.rotterdam.nl/plattegrond-wijkcontainers. 

 

Overige werkzaamheden 
In uw wijk en langs de route worden sommige plantenschalen of verkeersborden tijdelijk verwijderd. 

Uiteraard worden ze weer teruggeplaatst na afloop.  

 

 

 

http://www.rotterdam.nl/fietspunt
http://www.rotterdam.nl/plattegrond-wijkcontainers


Openbaar vervoer 
Enkele bus- en tramlijnen rijden een omleiding vanwege Koningsdag. De metro rijdt zoals gebruikelijk 

Kijk op www.ret.nl voor informatie.  De NS rijdt volgens de dienstregeling en stopt ook op station 

Blaak. 

 
Bereikbaarheid winkels en horecagelegenheden 
Ondernemingen in de omgeving van de route kunnen op Koningsdag openblijven. Ondernemers 
moeten er rekening mee houden dat er op 26 en 27 april verkeersmaatregelen gelden in het gebied. 

Motorvoertuigen (auto’s, vrachtwagens, scooters, etc.) kunnen niet meer in het afgezette gebied 

komen. Voor de bevoorrading dient hier rekening mee te worden gehouden, informeer uw 
toeleveranciers hierover. 

 

Horeca 
Algemeen 

Alle horecaondernemers, m.u.v. de Markthal, kunnen op Koningsdag en Koningsnacht exploiteren 
volgens de exploitatievergunning en stedelijke regels. De stedelijke regels zijn terug te vinden op 

www.koningsdaginrotterdam.nl  Op het terras mag er geen muziek ten gehore worden gebracht, mits 

er een evenementenvergunning is verleend.  

 
Horeca langs de route 

Voor de horeca langs de route geldt dat zij geopend kunnen zijn terwijl het evenement plaatsvindt en 
de Koninklijke familie langs loopt. Ondernemers dienen er rekening mee te houden dat hun 

onderneming op 26 en 27 april minder goed bereikbaar is.  

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de horecagebiedsadviseur. Hiervoor kunt u een mail sturen 
naar horeca@rotterdam.nl.  

 

 

http://www.ret.nl/
http://www.koningsdaginrotterdam.nl/
mailto:horeca@rotterdam.nl

