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Gebiedsbeschrijving 

De stad Rotterdam en de regiogemeenten zoals Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel 
en de Krimpenerwaard groeien en verstedelijken. In deze bijlage geven we een korte 
beschrijving van het plangebied van de alternatieven uit de deelonderzoeken van deze MIRT-
verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam. Daarbij zoomen we in op de noord- en 
zuidoever waar de oeververbinding zal aanlanden, de A16 Van Brienenoordcorridor en de 
Algeracorridor. 
 

Rotterdam 

(Bronnen teksten: Masterplan Brainpark en Masterplan Feyenoord City) 
 
De noordoever 

De polder Kralingen is in de 12e en 13e eeuw ontstaan. Na verschillende fasen van 
ontginningen, droogmakingen en bedijkingen is een polderlandschap ontstaan dat werd 
gekenmerkt door lange opstrekkende verkaveling vanaf de rivier in noordelijke richting. 

 

In de laatste twee decennia van de negentiende eeuw steeg het inwoneraantal van 
Rotterdam spectaculair. Om in de groeiende vraag naar ruimte voor woningbouw te kunnen 
voorzien, annexeerde Rotterdam Kralingen in 1895. Vanaf 1900 raakte de gehele 
zuidwestzijde van de Honingerdijk aaneengesloten bebouwd. Ook werd in die tijd de 
Kralingse Plas (Noordplas) in zijn huidige vorm gemaakt. 

 

In 1858 werd de spoorlijn Rotterdam-Utrecht in gebruik genomen. Dit treinspoor was een 
oost-westverbinding en liep van toenmalig Maasstation richting Gouda. Het huidige tracé 
Maasboulevard-Abram van Rijckevorselweg volgt grofweg deze structuur. Later werd ook een 
noord-zuidspoorlijn aangelegd; deze liep ter plaatse van de huidige Kralingse Zoom, om de 
plas heen, richting Schiedam. 

 

In de jaren twintig van de vorige eeuw werd door stadsarchitect W.G. Witteveen het plan 
voor de Maasboulevard gepresenteerd als integraal onderdeel van het Algemeen 
Uitbreidingsplan 1928. 

 

De Maasboulevard zou de stedelijke uitvalsroute en verbinding naar de Van 
Brienenoordbrug, waarvoor toen al plannen waren, moeten vormen. Daarnaast zou het de 
waterkerende functie van de Oostzeedijk en Honingerdijk overnemen. 

 

Om de Maasboulevard aan te kunnen leggen, moest de spoorlijn worden opgeheven. Eerder 
was al het idee ontstaan om het spoor te verleggen, maar pas toen het Maasstation tijdens 
de oorlog in 1940 werd verwoest, werden er plannen gemaakt om de spoorlijn definitief op 
te heffen ten behoeve van de aanleg van de Maasboulevard. De infrastructuur vormt nog 
altijd een dominante oost-weststructuurlijn in een noord-zuidverkaveling. 

 

Vanaf 1950 breidt de stad steeds verder uit richting het oosten. Ook wordt het bos rond de 
Kralingse Plas aangelegd. In 1960 worden de spoorlijnen opgeheven, waarna op die plek de 
Kralingse Zoom/Boszoom en Maasboulevard worden aangelegd. 
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Halverwege de jaren 1960 wordt de weginfrastructuur uitgebreid en de Van Brienenoordbrug 
aangelegd, 300 meter ten oosten van de Kralingse Zoom. Rondom de snelweg wordt de 
grond integraal opgehoogd met rivierslib, om daar bedrijventerreinen, sportvelden en het 
universiteitscomplex te vestigen. De oude polderstructuur is slechts in fragmenten als 
slootpatronen en verkavelingsrichting in de omgeving herkenbaar. 

 

De huidige ligging van onder meer De Esch als geïsoleerd ‘eiland’ tussen forse 
infrastructuurbundels is het resultaat van deze geleidelijke verstedelijking van het 
oorspronkelijke landschap (zie de hiernavolgende afbeeldingen). 
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De zuidoever 

De grote ontwikkeling van de zuidoever van Rotterdam begint aan het einde van de 
negentiende eeuw, aangejaagd door de aanleg van de Nieuwe Waterweg (tussen 1866 en 
1872) en de bouw van de Staatsspoorweg (1878). De Staatsspoorweg die hier door 
Rotterdam-Zuid loopt, wordt tot op heden ook wel de ‘Oude Lijn’ genoemd omdat op de 
spoorlijn van Amsterdam via Haarlem, Leiden, Den Haag en Rotterdam naar Dordrecht op 20 
september 1839 tussen beide eerstgenoemde steden Nederlands eerste passagierstrein ging 
rijden. 

 

Op het eiland Feijenoord worden in hoog tempo havens gegraven. Net boven het Mallegat 
werd in maart 1878 begonnen met de bouw van de gasfabriek Feijenoord, de eerste 
gemeentelijke gasfabriek van Rotterdam. Het spooremplacement dat in de Varkenoordse 
Polder kwam te liggen vormde een fysieke grens in het landschap. Op Zuid, ten westen van 
de spoorlijn, worden enorme havenbekkens gegraven, de Rijn- en Maashaven, waarlangs 
grote silogebouwen, kranen en handelsvemen gerealiseerd werden; een onstuimig groeiende 
haveneconomie met veel nieuwe werkgelegenheid, die een trek vanuit Zeeland, Brabant en 
Drenthe tot gevolg had met een grote huisvestingsvraag. 

 

Zuid groeide uit tot een proeftuin voor de verzorgingsstaat, waar de gemeentelijke overheid 
het stedelijk leven bewust regisseerde en ontwierp. Een rustige, landelijke sfeer in Bloemhof, 
een meer stedelijke sfeer in Hillesluis en Tarwewijk, rond het hart van Charlois een dorpse 
sfeer, langs de nieuwe singels vrijstaande woningen en Tuindorp Vreewijk. 

 

Door de barrière van de spoorweg blijft de Varkenoordse Polder al die tijd leeg. Buiten de 
Varkenoordsedijk, die grotendeels de loop had van de huidige Stadionweg en Slaghekstraat, 
vestigt zich wel aan scheepvaart gerelateerde industrie. De grootste werf die zich hier 
vestigde was de NV. Scheepswerf en Machinefabriek van P. Smit Jr. in 1872, die hier tot 1987 
zou blijven. Verder vestigen zich hier de Machinefabriek en scheepswerf Burgerhout en de 
Stoomkuiperij W. van der Lugt en Zn. In 1932 werd de keuze gemaakt om in de maagdelijke 
Varkenoordse Polder een nieuw stadion te bouwen voor voetbalclub Feyenoord. De plannen 
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van het stadion zijn gemaakt door architecten Van der Vlugt en Brinkman, die samen ook al 
de Van Nellefabriek (1929) hadden ontworpen. 

 

Het ontwerp van het stadion is zo opgezet dat de representatieve ruimtes, de grote luifel en 
de koninklijke loge gesitueerd zijn aan de naar de stad gerichte westelijke kant. Op 27 maart 
1937 werd Stadion Feijenoord officieel geopend. Om het stadion beter bereikbaar te maken 
voor de supporters van de voetbalclub is de infrastructuur van de Varkenoordse Polder 
aangepakt. Zo werd een nieuw station gecreëerd, een tramlijn aangelegd en een nieuwe 
verbinding aangelegd die de polder verbond met de wijken ten westen van het spoor. 

 

De Rotterdamse haven en de woonstad op Rotterdam-Zuid groeien beide hard door. Na de 
bevrijding in 1945 werd Zuid het woongebied van de toekomst: de wederopbouwspirit na het 
bombardement, de woningnood en de tijdens de oorlog ontwikkelde wijkgedachte vormden 
een krachtige motor achter de bouw van Zuidwijk, Pendrecht en Lombardijen. Het voor de 
oorlog al geprojecteerde Zuidplein, het centrum van de nieuwe stad, kwam er nu écht, 
gemarkeerd door markante en vernieuwende woongebouwen. De uitbreiding van 
IJsselmonde had hetzelfde basisprincipe van stempelbouw als de drie andere naoorlogse 
wijken op Zuid. Door de aanleg van de IJsselmondse woonwijken is de Varkenoordse Polder 
definitief bebouwd en onderdeel van de stad geworden. 

 

Veel Rotterdammers, ‘de gefortuneerde arbeiders,’ trokken naar deze nieuwe woonwereld 
en de gevolgen voor de vooroorlogse wijken op Zuid waren aanzienlijk. Er kwamen veel 
nieuwe inwoners, immigranten uit landen rond de Middellandse Zee. En in de perceptie 
veranderden de oude wijken in de oude wereld, die smoezelig afstak bij de frisheid van de 
Tuinsteden. In die stadsvernieuwingsperiode wordt getracht het afglijden van de stadswijken 
te keren. De steeds verder westwaards trekkende haven, aangejaagd door schaalvergroting 
en aanleg van de 1e Maasvlakte, zorgt voor vrijkomende bedrijfsterreinen langs de Nieuwe 
Maas. Een grootschalige transformatie van Rotterdam langs de Nieuwe Maas vanaf de jaren 
negentig is het gevolg. Ook op Rotterdam-Zuid verandert er veel: in 1993 wordt de 
Willemsspoortunnel geopend, in 1994 wordt De Kuip gerenoveerd en in 1997 wordt gestart 
met de aanleg van de wijk Veranda op het voormalige Piet Smit-terrein. 

 

Met de aanleg van de Erasmusbrug, de Laan op Zuid, het Varkenoordseviaduct, de 
herwaardering van de voormalige havengebieden en ontwikkeling naar een gemengd stuk 
stad tussen de oude stadswijken is het de springplank naar Zuid geworden, dat een nieuw 
elan naar dit deel van de stad gebracht heeft. Gebieden als de Wilhelminapier, Katendrecht 
en Parkstad worden steeds populairder en aantrekkelijker. Tegelijk kent Rotterdam-Zuid ook 
grote probleemgebieden. In het najaar van 2011 wordt het startschot gegeven voor het 
Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Een breed gedragen aanvalsplan om de achterstanden 
te bestrijden en het leven op Zuid te verbeteren. Het is een programma dat de tijd krijgt die 
nodig is: in een periode van 20 jaar moet Zuid zijn gestegen naar het niveau van Rotterdam 
en de andere grote steden (G4). 
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Ontwikkeling Kop van Zuid 
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A16 Van Brienenoordcorridor 

(Bron teksten: Wegenwiki) 
 

 
Al in de jaren 1930 werd een aanvang gemaakt met de bouw van rijksweg 16 bij Rotterdam. 
In 1941 werd grond aangekocht voor een brug over de Nieuwe Maas, wat later de Van 
Brienenoordbrug zou worden. In 1943 werd het eerste deel van de A16 opengesteld tussen 
IJsselmonde (Feijenoord) en Zwijndrecht.   
Begin jaren 1960 is begonnen met de aanleg van het gedeelte tussen rijksweg 3 en 
IJsselmonde en met bouw van de Van Brienenoordbrug. Op 1 februari 1965 is de eerste Van 
Brienenoordbrug opengesteld met 2x3 rijstroken. In deze tijd werden ook de eerste delen van 
de Ring Rotterdam opengesteld, die in 1974 voltooid zou zijn. De brug is vernoemd naar het 
Eiland van Brienenoord waar de brug overheen loopt, dat op zijn beurt vernoemd is naar de 
18e eeuwse koopman en politicus Arnoud Willem van Brienen van de Groote Lindt. 

 

Mede door de stormachtige groei van de Rotterdamse haven, die zich tot de grootste haven 
van de wereld ontwikkelde in de jaren ‘60, was de eerste Van Brienenoordbrug al relatief snel 
onvoldoende. 

 

Al in 1979 werd besloten om een tweede brug aan te leggen. In 1986 is begonnen met de 
bouw van de tweede brug, die op 1 mei 1990 is opengesteld voor het verkeer. In 1993 is de 
doelgroepenstrook ingericht tussen Feijenoord en het knooppunt Terbregseplein. 
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De Algeracorridor in de 20e eeuw 

In de eerste helft van de 20e eeuw bestond er nog geen vaste oeververbinding tussen 
Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel. In 1939 werden de eerste voorbereidingen 
getroffen om van de veerverbinding een vaste oeververbinding te maken. Door het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog stond het project echter stil en direct na de oorlog was de 
wederopbouw belangrijker dan het aanleggen van een oeververbinding. 

 

De Watersnoodramp in 1953 gaf nieuwe prioriteit aan het plan. In januari 1954 werd 
begonnen met de baggerwerkzaamheden als voorbereiding voor de bouw van de 
stormvloedkering. Op 6 mei 1958 werd de eerste schuif neergelaten en op 22 oktober van dat 
jaar werd de stormvloedkering in gebruik genomen. Op de kering werd een weg aangelegd. 
Deze wegverbinding maakt deel uit van de N210. 
In 1965 was de hele provinciale weg (N210) af. Deze weg verbond de Krimpenerwaard met de 
brug naar Capelle en Rotterdam.  
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Monumentale status Algerakering 

De Algerakering is een onderdeel van de Algerabrug en sinds 6 november 2018 aangewezen 
als rijksmonument (monumentnaam: Stormvloedkering Hollandsche IJssel, 
monumentnummer: 532245). De gehele Algerakering, bestaande uit de stormvloedkering 
met schutsluis, verkeersbrug en terreinaanleg aan beide zijden van de oevers, is aangewezen 
als rijksmonument. In het aanwijzingsbesluit van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE) van 7 september 2018 staat dat de aanwijzing tot rijksmonument niet betekent dat 
veranderingen en aanpassingen aan de brug in een toekomstige situatie niet meer mogelijk 
zouden zijn. 
  


