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1.  Inleiding

Aanleiding en probleemstelling
De stad Rotterdam en regiogemeenten groeien de komende decennia sterk in 
aantallen inwoners, werkenden en bezoekers. In de A tot Z zone (Alexander-Kralingse 
Zoom-Feyenoord City-Zuidplein) zullen 20.000 tot 30.000 nieuwe woningen en 
arbeidsplaatsen worden gerealiseerd1. Ook zal er verdere verdichting plaatsvinden in de 
binnenstad.

Deze ontwikkelingen vragen om een sterk mobiliteitssysteem waarmee de 
bereikbaarheid van de stad en regio wordt geborgd - voor auto, openbaar vervoer en 
fiets. De druk op dat mobiliteitssysteem is echter groot. De drukte in het openbaar 
vervoer groeit sterk, vooral in de metro. Daarnaast kent Rotterdam een hoge 
verkeersdrukte op een aantal stedelijke wegen en in de City Lounge (binnenstad). Deze 
verkeersdrukte leidt tot geluidshinder en een slechte luchtkwaliteit.

Eén van de oorzaken van het ontstaan van deze drukte is het beperkte aantal 
oeververbindingen over de Nieuwe Maas. De huidige verbindingen, zoals de 
Erasmusbrug, Willemsbrug en Van Brienenoordbrug staan vaak vast bij drukte of 
verstoringen. Daarnaast ervaren inwoners van Rotterdam Zuid door een gebrek 
aan connecties een beperkte bereikbaarheid van banen in de stedelijke centra en 
maakindustrie, als ook onderwijsinstellingen zoals de Erasmus Universiteit en HES. 

De verstedelijkingsopgave zal de drukte in het Rotterdamse mobiliteitssysteem 
verder doen toenemen. Zo heeft de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) 
van 20172 aangetoond dat er meerdere capaciteitsknelpunten in het Rotterdamse 
mobiliteitssysteem worden verwacht voor het jaar 2030. Op de weg vormen de Van 
Brienenoordcorridor (A16) en Algeracorridor (N210) belangrijke knelpunten. 

In het openbaar vervoersysteem zijn de volgende knelpunten geïdentificeerd:
  
• Metrolijnen A,B,C: Beurs – Kralingse Zoom
• Metrolijnen A,B,C: Beurs – Marconiplein
• Metrolijnen D,E: Rotterdam CS – Beurs - Slinge
• Trampassage Hofplein (4, 7, 8, 21, 23 en 24)
• Tramlijnen Erasmusbrug (12, 20, 23 en 25)
• Tram in binnenstad (Coolsingel – Erasmusbrug)

Doelstelling
Er is een pre-verkenning3 uitgevoerd om een maatregelenpakket te onderzoeken voor 
het beter benutten van bestaande verbindingen én om de te onderzoeken welke nieuwe 
oeververbinding de mobiliteitsstructuur van de stad het meest versterkt. 

De maatregelen moeten bijdragen aan vijf doelstellingen:

• Het verbeteren van de bereikbaarheid over de weg, o.a. door het oplossen van 
knelpunten op de Van Brienenoord- en de Algeracorridor;

• Het verbeteren van de bereikbaarheid met het OV, o.a. door het oplossen van 
metro- en tramknelpunten stedelijk OV;

• Verstedelijking (wonen en economische toplocaties) in relatie tot 
agglomeratiekracht;

• Het verbeteren van de stedelijke leefkwaliteit;
• Het vergroten van kansen voor mensen, door o.a. het verschaffen van toegang tot 

arbeidsplaatsen en onderwijsinstellingen.

(1) Bron: Masterclass verstedelijking, gemeente Rotterdam (2020)

(2)  Bron: NMCA BTM-2017 (2017)

(3)  Resultatennota pre-verkenningsfase MIRT (2018)



Maatregelen 
In de pre-verkenning is naar voren gekomen dat het volgende maatregelenpakket het 
beste bijdraagt aan de doelstellingen (figuur1):

• Een nieuwe oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord;
• Een HOV-verbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom (via een nieuwe 

oeververbinding);
• Een OV-verbinding tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal via de Maastunnel;
• de transformatie van het huidige evenementenstation Rotterdam Stadion tot een 

regulier bediend treinstation Rotterdam Stadionpark.
• Maatregelen op de Algeracorridor
• Maatregelen op de A16, waaronder een weefvak ten zuiden van de Van 

Brienenoordbrug tussen het Terbregseplein en het knooppunt Ridderkerk. 

In de MIRT-Verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam4 vindt nader onderzoek en 
uitwerking plaats van de zes maatregelen. De procedure bevindt zich momenteel in de 
fase van de Verkenning. Het doel hiervan is trechteren: van meerdere oplossingen naar 
een voorkeursalternatief. De verkenningsfase bestaat uit vier delen:

1. Startfase;
2. Analytische fase (de Zeef 1);
3. Beoordelingsfase (de Zeef 2);
4. Besluitvormingsfase.

De Startfase en Analytische fase zijn afgerond en op 8 juli is de Notitie 
Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO) gepubliceerd. De NKO beschrijft welke 
oplossingsrichtingen in de Beoordelingsfase nader worden onderzocht. Op het 
moment van schrijven bevindt de MIRT-verkenning zich in de Beoordelingsfase, met als 
eindresultaat een Voorkeursalternatief, een MER (milieueffectrapportage) en een MKBA 
(kosten-baten analyse). 

Hierna start de MIRT-planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het voorkeursalternatief 
uitgewerkt zodat beslissingen voorbereid kunnen worden die realisatie (technisch, 
financieel en wettelijk) mogelijk kunnen maken. 

Figuur 1: Scope MIRT-verkenning (Bron: Notitie Reikwijdte en Detailniveau, december 2019)

 (4)  De MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam is onderdeel van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).



Werkgroep Oeververbinding & OV
De zes maatregelen van de MIRT-verkenning worden uitwerkt in drie verschillende 
werksporen, te weten het Werkspoor A16/OWN, het Werkspoor Algeracorridor, en 
het Werkspoor Oeververbinding & OV. Het derde Werkspoor is opgedeeld in twee 
werkgroepen: de Werkgroep Oeververbinding & OV en de Werkgroep Nautiek. 

De Werkgroep Oeververbinding & OV richt zich op de invulling van vier van de 
bouwstenen, namelijk de nieuwe oeververbinding, de beide HOV-verbindingen en de 
reguliere bediening van treinstation Rotterdam Stadionpark. De Werkgroep doorloopt 
in de Beoordelingsfase vijf projectfasen:

1. De Startfase: die zich richt op een uitgebreide kick-off voor de overdracht van kennis 
en informatie;

2. In de Definitiefase worden alle uitgangspunten voor het verdere onderzoek 
vastgesteld. Dit betreffen onder andere de omschrijving van de alternatieven, 
ontwerpuitgangspunten en de operationalisatie van het beoordelingskader;

3. De Ontwerpfase staat in het teken van een ontwerpend onderzoek waarmee op 
verschillende schaalniveaus uitwerking plaatsvindt van verkeerskunde, techniek en 
inpassing van de alternatieven;

4. Vervolgens vindt de Effectfase plaats, waarin de alternatieven beoordeeld worden op 
doelbereik, milieueffecten en overige aspecten;

5. In de Eindfase wordt toegewerkt naar de afronding van het onderzoek binnen het 
werkspoor: het Verkenningenrapport en het Plan-MER Oeververbinding en OV. Dit 
als opmaat naar besluitvorming over het voorkeursalternatief in het BO MIRT.

Dit document, het product 4.3.4 Notitie Visie Stedenbouwkundige Inpassing, is 
onderdeel van fase 2, de Definitiefase. 



Wat is de Visie Stedenbouwkundige Inpassing?
Binnen de MIRT systematiek wordt de Visie Stedenbouwkundige Inpassing uit 
Zeef2 omschreven als: “De notitie waarin de ruimtelijke, landschappelijke en 
stedenbouwkundige visie op de inpassing van de oeververbinding en overige 
infrastructurele maatregelen beschreven en verbeeld is. Op basis van deze visie 
worden de alternatieven ontwikkeld.

”De visie geeft sturing aan de selectie van alternatieven voor het gehele tracé: van 
Rotterdam Centraal tot Maastunnel naar Zuidplein naar Feyenoord City/Stadionpark 
tot aan Kralingse Zoom. De visie beschrijft de uitdagingen en kansen langs het gehele 
tracé én geeft sturing aan de beoordeling van specifieke onderdelen. 

In Zeef 1 is onderzocht welke oplossingen vervoersmatig zinvol en globaal maakbaar 
zijn. In Zeef 2 worden alternatieven beoordeeld op vervoerskundige kwaliteit én 
inpassingskwaliteit. De ‘alternatieven’ zijn een selectie en verdere uitwerking van 
de oplossingsrichtingen van Zeef 1. De alternatieven dienen de knelpunten op de 
wegen en het stedelijk OV op te lossen; ze dienen een bijdrage te leveren aan de 
verstedelijkingsopgave; ze dienen om de stedelijke leefkwaliteit te verbeteren en om 
kansen voor mensen te vergoten.

De visie vormt de leidraad voor de uitwerking van het inpassingsontwerp van de 
alternatieven, door duidelijk aan te geven welke doelstellingen nagestreefd worden 
en inzicht te geven in de inpassingsprincipes die daarbij gehanteerd zullen worden. 
Doelstellingen en inpassingsprincipes vormen samen het kader aan de hand waarvan 
inpassingsontwerpen beoordeeld kunnen worden.

Leeswijzer
Achtereenvolgens komen nog aan de orde: beleidscontext en overkoepelende 
principes, de analyse van het projectgebied; de vertaling van uitgangspunten 
voor inpassing opgesteld en er is op onderdelen ingezoomd om bouwstenen voor 
zorgvuldige, op de ambities aansluitende inpassing te formuleren. In de Bijlage is een 
overzicht te vinden van input uit interviews met initiatiefnemers en stakeholders.



Samenvatting beleidscontext
STADSBREED BELEIDOVERKOEPELEND BELEID

NOVI

     4 Prioriteiten:
• Ruimte voor de klimaatadaptatie en 

energietransitie
• Duurzaam economisch groeipotentieel
• Sterke en gezonde steden en regio’s
• Toekomstbestendige ontwikkeling van het 

landelijk gebied

     3 afwegingsprincipes:
• Combineren boven enkelvoudig
• Kenmerken & identiteit
• Afwentelen voorkomen

REGIONALE OMGEVINGSVISIE ZUID HOLLAND

      7 provinciale vernieuwingsambitiesmbities:
• Samen werken aan ZH: inwoners, organisaties 

en bedrijven in een vroeg stadium betrekken 
bij besluiten

• Bereikbaar ZH: efficiënt, veilig en duurzaam 
over weg, water en spoor

• Schone energie voor iedereen: op zoek naar 
schone energie, haalbaar en betaalbaar voor 
iedereen

• Een concurrerend ZH: diversiteit, de 
economische kracht van ZH

• Versterken natuur in ZH: een aantrekkelijk 
landelijk gebied draagt bij aan de kwaliteit van 
de leefomgeving

• Sterke steden en dorpen in ZH: versnellen van 
de woningbouw met behoud van ruimtelijke en 
sociale kwaliteit

• Gezond en veilig ZH: beschermen en 
bevorderen van een gezonde, veilige en 
aantrekkelijks leefomgeving

OMGEVINGSVISIE ROTTERDAM

      Goede groei dmv vijf perspectieven:
• Compacte stad
• Inclusieve stad
• Duurzame stad
• Gezonde stad
• Productieve stad

     Vijf hoofdkeuzes:
• Prettig leven in de delta
• Verstedelijken en verbinden
• Vitale wijken
• Energie en grondstoffentransitie
• Verdienvermogen vernieuwen\

     (Extra) Inzet op 3 gebieden:
• Binnenstad
• Alexander tot Zuidplein
• Rotterdam Zuid

ROTTERDAMSE STIJL

      Pijlers en thema’s:
• Stad aan de rivier
• Aantrekkelijk netwerk 
• Herkenbare gebieden
• Groene stad
• Balans in gebruik
• Stadsbreed kwaliteit in de 

materiaalkeuze

Toegepast op lijnen, gebieden en 
plekken, met accentlagen

ROTTERDAMSE MOBILITEITSAANPAK

      Leidende principes:
• Ruim baan voor voetgangers, fietsers en 

OV: van doorkruisen naar verblijven
• Veilige en gezonde verbindingen: van 

indeling op modaliteit naar indeling op 
snelheid en keuze per modaliteit

• Iedereen kan meedoen! Verrijking 
mobiliteitskeuzes

• Vitaal economisch verkeer: efficiënte en 
schone logistiek

Voetganger op 
plek één rondom 
OV-knooppunten, 
bij scholen,
sportvoorzieningen 
en in de binnenstad
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Van ambities naar inpassing 

Het denken over stedenbouwkundige en 
landschappelijke inpassing steunt op vier 
ambities: 

1. De inpassing neemt de belangrijke 
opgaven waar Nederland voor staat mee 
in de overwegingen: de energietransitie, 
klimaatadaptatie, de mobiliteitstransitie, 
de verstedelijkingsopgave, de sociaal-
economische transitie.

2. De Oeververbinding heeft bij voorkeur 
zowel op de stedelijke als de lokale schaal 
een positief effect. Negatieve effecten 
op de lokale schaal worden voorkomen, 
verzacht en/of gecompenseerd. O.a. door 
kansen voor verbetering te benutten / 
mitigerende maatregelen te treffen. 

3. Stedelijke verdichting gaat samen met het 
versterken van kwaliteiten: een goede, 
bereikbaarheid (met veel aandacht voor 
OV en LV), een hoogwaardig ingerichte, 
verbindende openbare ruimte, een 
passend aanbod van voorzieningen. Hoe 
meer kwaliteit aanwezig is of gegeneerd 
kan worden, hoe sterker de aanleiding tot 
verdichting. 

4. Door lokale opgaven te combineren 
en integraal te benaderen (werk met 
werk maken, aanhaken op relevant 
overkoepelend beleid), kunnen 
meekoppelkansen benut worden en kan 
draagvlak voor oplossingen vergroot worden 
(ook financieël).

Deze ambities kunnen ook geordend worden 
naar de vier grote ‘groepen’ van ruimtelijke 
ingrepen. Zo wordt het inzichtelijk hoe  de 
ambities vertaald kunnen worden naar 
realisatie (‘naast woorden ook daden’).

Openbare ruimte, cultureel erfgoed, sociale waarde

De leefkwaliteit van ontwikkellocaties dient te 
worden verbeterd door aandacht te besteden aan  
de openbare ruimte (levendigheid, vergroening, 
actieve en rustige plekken, gezondheid als onderdeel 
van de leefbare stad, waardering erfgoed). Inclusief 
stadsontwerp vraagt aandacht voor kansen voor 
mensen (werkgelegenheid, sociale evenwichtigheid).

Groen, water en klimaatadaptatie

Het groenaanbod in de stad dient te worden versterkt 
door de omvang en kwaliteit ervan te vergroten, de 
verbindingen ertussen te versterken, de ecologische 
waarde ervan te verhogen, de klimaataspecten 
ervan mee te wegen. Waterbeheer is een opgave die 
integraal met de inrichting van verharde en groene 
ruimte samenhangt.

Stedelijke Verdichting en Voorzieningen

‘Goede Groei’: De nieuwe HOV-lijn geeft een impuls 
aan stedelijke verdichting die moet samengaan 
met een passend aanbod van voorzieningen en een 
evenwichtige sociaal-economische ontwikkeling 
(inclusief stadsontwerp). Bestaande kwaliteiten 
worden op waarde geschat en als uitgangspunt 
genomen.

Bereikbaarheid: (boven)stedelijk en lokaal

De Oeververbinding verbetert de regionale/stedelijke 
bereikbaarheid. Deze dient aangevuld te worden 
met de verbetering van de lokale bereikbaarheid 
(opheffen bestaande en voorkomen nieuwe barrières; 
kwaliteit van het voor- en natransport; compleet, 
aantrekkelijk en veilig netwerk voor voetgangers en 
fietsers; stimulansen voor deelmobiliteit). 
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Kwaliteiten 
Bestaande kwaliteiten zijn elementen in 
het gebied die het uitgangspunt zijn voor 
toekomstige ontwikkelingen en ingrepen: ze zijn 
het behouden en versterken waard. Op deze 
elementen kan voortgebouwd worden. Door 
ze in een robuust raamwerk van kwalitatief 
hoogwaardige plekken en verbindingen op 
te nemen kan hun waarde versterkt worden 
en wordt het draagvlak van deze kwaliteiten 
versterkt (gebruik én investering).

Uitdagingen 
Uitdagingen zijn elementen in het gebied die om 
aandacht en zorgvuldigheid vragen. Uitdagingen 
zijn niet alleen negatief, maar kunnen ook in 
kansen omgezet worden!  
 

Analyse

De analyse baseert zich op de kwaliteitskaarten 
uit Zeef 1, de vigerende beleidsdocumenten, een 
serie gesprekken en onze stedenbouwkundige en 
landschappelijke kijk op het gebied.

In de definitiefase zijn keuzes benoemd voor 
gebieden waar meerdere opgaven samen komen 
en die cruciaal zouden kunnen zijn voor de 
kansrijkheid van alternatieven.
In dit hoofdstuk lichten we de kwaliteiten, 
uitdagingen, kansen en keuzes van en voor het 
gebied uit in een viertal kaarten: 
 

Kansen 

Kansen zijn ontwikkelingen en elementen 

die goed meegekoppeld kunnen worden met 

de Oeververbinding en OV inpassing om 

meerwaarde in het gebied te creeëren.  

 

Majeure keuzes

In de definitiefase zijn acht kritieke locaties 

geïdentificeerd. Deze locaties worden in het 

ontwerpproces als eerste opgepakt omdat 

ze grote effecten zouden kunnen hebben 

op de haalbaarheid van de te onderzoeken 

alternatieven.  
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Bestaande, te versterken kwaliteiten

 Voorzieningen en ontwikkeling

. Huidige voorzieningen en 
bestemmingen die in het invloedssfeer 
van de nieuwe HOV verbinding liggen: 
scholen, winkels, sportfaciliteiten 

. Ontwikkelingen, bereikbaarheid van 
welke direct wordt beïnvloed door de 
nieuwe HOV verbinding 

Afbeelding :Zuidplein Rotterdam, Map Data  @2021 Google

Openbare ruimte en cultureel erfgoed 

. Historische elementen zoals de 
watertoren, de omgeving ervan en de 
Joodse begraafplaats. 

. Maar het gaat ook om het behoud van 
het specifieke karakter van bepaalde 
buurtcentra: Afrikaanderbuurt, Oud 
Charlois, enz 

. Gebruik de nieuwe HOV-verbinding 
als aanleiding om de zichtbaarheid en 
aantrekkelijkheid van het Rotterdamse 
erfgoed te verbeteren

De Esch Watertoren, De afbeeldingen in deze uitgave zijn afkomstig 

van de volgende bronnen en auteurs: photographer : Rob Hendriks  

source:http://www.robhendriksfotografie.nl/

Groen, water en klimaatadaptatie

. Rivieroevers 

. Bestaande parken 
 
. Natuurgebieden zoals de Polder De 
Esch en het Eiland van Brienenoord 
(onderdeel van het NNN, Zuid-Hollands 
Landschap als getijdenpark) 

. De huidige kwaliteiten moeten 
behouden worden en kunnen versterkt 
worden: meer recreatie, ruimte voor de 
rivier en klimaat

Afbeelding : Eiland van Brienenoord  @https://www.

zuidhollandslandschap.nl/verlopen-activiteit

Lokale bereikbaarheid

.  Het netwerk van stadsboulevards, 
staddsstraten, lanen en singels dat 
de openbare ruimte van Rotterdam zo 
bijzonder maakt 

Afbeelding : https://live.staticflickr.com/7211/7354268640_

ddc4f2e934_b.jpg
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Uitdagingen

(Lokale) bereikbaarheid

. Het realiseren van een logische 
kruising van de Nieuwe Maas voor alle 
modaliteiten.

. Het verhogen van de snelheid van het 
HOV staat op gespannen voet met de 
ambitie om de voetganger op één te 
zetten rondom HOV knooppunten

. Nieuwe infrastructuur kan een 
barrière vormen: goed ontworpen 
dwarsverbindingen (voor voetgangers en 
fietsers) zijn van belang

. De leefbaarheid van woongebieden 
die door HOV-doorkruist zullen worden 
staat onder druk: het verminderen van 
verkeer op drukke wegen en beperken 
van geluidshinder is gewenst

. Sommige straten zijn niet ingericht 
voor langzaam verkeer

. Verbindingen tussen buurten zijn niet 
altijd goed (barrières zoals heggen, enz.)
 
Afbeelding : Pleinweg, Map Data @ @2021 Google

Openbare ruimte en cultureel erfgoed

. Delen van de tracés van de HOV 
alternatieven moeten bijzonder 
zorgvuldig worden ingepast omdat 
zij waardevolle of structurerende  
ruimtelijke elementen delen of 
kruisen (hoofdwaterwegen, historische 
gebouwen en wijken met beschermde 
status, spoorlijnen, viaducten, primaire 
waterkeringen)

Afbeelding :Historische dijk, De Esch Polder, PosadMaxwan

Groen, water en klimaatadaptatie

. Om nautische redenen en in verband 
met de doorvaart van schepen moet 
mogelijk een deel van de polder De 
Esch worden afgegraven

. Dit betekent het verlies van een 
natuurgebied met een hoge ecologische 
en cultuurhistorische waarde midden in 
de stad 

. De huidige groengebieden zijn 
versnipperd, er is een gebrek aan 
ecologische verbanden (vooral op Zuid).

. De toegankelijkheid en zichtbaarheid 
van groengebieden moet verbeterd 
worden  

Afbeelding : De Esch polder, PosadMaxwan 

 

 Voorzieningen en ontwikkeling

. Gebrek aan zichtbaarheid tussen 
bestaande ontwikkelingen, toekomstige 
ontwikkelingen en de nieuwe HOV-
verbinding

. Het is belangrijk dat de nieuwe 
HOV-verbinding wordt verknoopt 
met het bestaande OV, belangrijkste 
bestemmingen en dat het toegankelijk 
en zichtbaar is in de stad

. Dit geldt bv voor de verbinding tussen 
het metrostation Dijkzigt en de HOV-
lijn via de ‘S-Gravendijkwal, maar 
ook verknoping met metro en bus op 
Zuidplein en metro Kralingse Zoom

. Het doorkruisen van belangrijke 
voorzieningen zoals Evides terrein, 
van Gendtkazerne en het Joodse 
begraafplaats

Afbeelding : Dijkzigt, Map Data  @2021 Google
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Kansen

 Voorzieningen en ontwikkeling

. Er komen veel nieuwe ontwikkelingen 
langs de HOV-lijn, het is belangrijk 
daarmee rekening te houden en voort 
te bouwen op het momentum 

. Deze masterplans zijn een impuls voor 
de ontwikkeling van de HOV-lijn en vice 
versa. De inrichting van de HOV-lijn 
moet inspelen op de nieuwe dichtheid 
van Rotterdam in de komende jaren

. In het bijzonder de masterplannen van 
Erasmus MC, Feyenoord City, Hart van 
Zuid, Brainpark en Kralingse Zoom

Afbeelding van Feyenoord City Masterplan, OMA & Lola, source: 
https://feyenoord-city.nl/masterplan/

Groen, water en klimaatadaptatie

. De rivieroevers zijn van enorme 
potentiele waarde voor de stad 

. Ze zijn onderbenut als openbare 
ruimte, ze zouden moeten worden 
ingericht als recreatieve ruimte met 
ruimte voor de rivier waar voetgangers- 
en fietsverkeer wordt bevorderd

. Het netwerk van parken en 
rivierparken moet worden uitgebreid en 
hun ecologische status moet worden 
verhoogd

. Dit netwerk moet worden gepromoot, 
zichtbaar en gemakkelijk toegankelijk 
zijn voor alle gebruikers

Afbeelding van https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/nieuwe-
maasparcours/

Lokale bereikbaarheid

. De nieuwe HOV verbinding is een grote 
kans die moet worden benut om de 
samenhang van de stad te waarborgen 
(verbinden oost en zuid: de stad als 
eenheid)
 
. Op lokaal niveau zijn verbindingen 
tussen buurten van essentieel voor 
leefkwaliteit en inclusiviteit. Er liggen 
kansen voor het verbeteren van 
oversteekbaarheid en een voetganger- 
en fietsvriendelijker inrichting

. Niet alleen het voetgangers en fietsers 
netwerk maar ook het vervoer over 
water en verknoping daarmee is een 
kans voor de lokale verbindingen 
Afbeelding van https://www.stadionpark-rotterdam.nl/nieuws/
informatiebijeenkomst-nieuwe-oeververbinding-regio-rotterdam

Openbare ruimte en cultureel erfgoed

. De nieuwe HOV-lijn is een impuls voor 
het verbetteren van leefkwaliteit in de 
aangrenzende buurten 

. Culturele centra zullen gemakkelijker 
bereikbaar zijn, evenals sportcentra, 
winkelcentra en alle andere plaatsen 
waar activiteiten plaatsvinden

. Het zuidelijke deel van Rotterdam zal 
minder geïsoleerd zijn, en sommige 
zuidelijke wijken zullen zichtbaarder 
worden en deel uitmaken van het 
stadscentrum 

. De nieuwe HOV-lijn is daarom een 
nieuwe kans om de grens van het 
stadscentrum uit te breiden tot het 
oostelijke en zuidelijke deel van 
Rotterdam

Afbeelding van https://derotterdam.nl/nieuws/forse-investering-in-
rotterdam-zuid
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Inpassings-
principes

Overkoepelende principes voor ruimtelijke inpassing
In hoofdstuk 03 worden principes 
benoemd voor een bij de ambities 
passende landschappelijke en 
stedenbouwkundige inpassing. Deze 
principes geven sturing aan het maken 
van het inpassingsontwerp. De principes 
vormen gezamenlijk een kader (‘de visie’) 
voor de ruimtelijke beoordeling van de 
MIRT-alternatieven.

Op deze en de volgende pagina is als 
eerste een bondige opsomming te 
zien van de overkoepelende principes 
waar goed inpassingsontwerp een 
bijdrage aan dient te leveren. Er wordt 
inderscheid gemaakt tussen principes 
die ‘Leidend’ zijn bij het denken over 
de ruimtelijke inpassing (bepalend voor 
de inpassingskeuzes) en principes die 
‘Aanvullend’ zijn (een kleur geven aan 
de inpassingskeuzes).

Op de pagina’s daarna worden 
deze overkoepelende principes, 
voor zover mogelijk, vertaald in 
inpassingsprincipes voor de 
inpassing van de onderzochte route-
alternatieven (en dan met name voor 
de straatprofielen, knooppunten, 
aanbruggen en/of tunnelbakken).

Tot slot worden de bijzondere ruimtelijke 
aspecten benoemd van elk van de in 
de alternatieven voorkomdende tracé-
delen.

Mobiliteitstransitie

Leidend
. Draag bij aan het versterken van het 
OV-netwerk (verbetering, uitbreiding, 
flankerend beleid), o.a. door verhoging 
van de snelheid (vrijliggend OV)

. Bevorder de verbindingen tussen 
openbaarvervoer-systemen door 
mobiliteitscentra te creëren, met name 
bij trein- en metrostations.

. Realiseer HOV-haltes op strategische 
locaties om aantrekkingskracht en 
ontwikkeling te stimuleren, o.a. rond 
Zuidplein.

. Vergroot de ruimte voor LV en OV en 
begrens de ruimte voor de auto (zie ook 
bij Openbare Ruimte)

Aanvullend
. Creëer voetgangerscentra in de stad 
rond ontmoetingsplaatsen, winkels 
en parken, vooral rond bestaande 
activiteitencentra.

+

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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++++++++++++++++++++
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+
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Stedelijke ontwikkeling

Leidend
. Stimuleer hoogwaardige verstedelijking, 
in combinatie met goede bereikbaarheid 
(agglomeratiekracht = kansen voor 
mensen).

Aanvullend
. Toename van voorzieningen rond 
bestaande centra van belang, d.w.z. 
versterking van bestaande knooppunten 
(Alexander tot Zuidplein ontwikkeling)

. Stimuleer woningbouw rond de 
Erasmuscampus en andere locaties met 
stedelijke aantrekkingskracht. 

. Diversifieer het aanbod van activiteiten 
om te zorgen voor lokale, stedelijke en 
regionale aantrekkingskracht.

+
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++

+

+++
++

+ +

+++
Lokale verbindingen

Leidend
. Maak langs de nieuwe HOV-lijn goede, 
frequente oversteekplaatsen en routes 
om de verbinding tussen buurten te 
versterken.

. Zorg voor continuïteit van voetgangers- 
en fietsroutes langs straten en grote 
boulevards.

.  Versterk het bestaande gebruik van de 
ruimte, met name rond de knooppunten, 
om de aantrekkingskracht ervan voor de 
omringende buurten te bevorderen.

Aanvullend
. De buurten die grenzen aan de nieuwe 
HOV-lijn opnieuw verbinden met het 
rivierfront, waar een lokale recreatieve 
route wordt ontwikkeld.
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Klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit

Leidend
. Pas trottoirs en ander verhard 
oppervlak aan om de waterhuishouding 
te verbeteren en het warmte-effect te 
verminderen.

. Meer schaduw voor voetgangers, 
vooral op pleinen en grote boulevards.

Aanvullend
. Pas de oevers van de Nieuwe Maas aan 
aan het stijgende waterpeil: leg groene 
bufferzones aan met toegankelijke en 
hoogwaardige openbare ruimten op de 
zuidoever bij Feyenoord

.  Versterk de waterkeringen; leg 
bufferzones aan in de overstromings- 
zone.

. Herzie de verdeling van regenwater op 
de belangrijkste boulevards, vergroen 
HOV-stroken, water wegen af op het 
omliggende groen.

Vergroening en biodiversiteit

Leidend
. Versterk het aanbod van (recreatief) 
groen in de stad door de omvang 
en kwaliteit ervan te vergroten, de 
verbindingen ertussen te versterken. 
Weeg hierbij de klimaataspecten van 
vergroening mee (boomaanplant voor 
schaduw, waterretentie- en afvoer). 

Aanvullend
. Vergroot de ecologische waarde van 
straten, boulevards en pleinen door een 
strategie van ontharding/vergroten van 
het oppervlakte zachte grond en door 
een op ecologische kwaliteit ge-richte 
beheersstrategie.

. De verbinding met de rivieroevers 
moet worden gezien als een drijvende 
kracht voor mogelijkheden om een 
recreatiegebied, park en wetland te 
ontwikkelen.

Energietransitie

Leidend
. Bevorder de overgang naar vervoer 
zonder fossiele brandstoffen: geef 
ruimte aan openbaar vervoer, 
begrens de ruimte voor de auto, laat 
vrijkomende ruimte ten goede komen 
aan vergroening en/of langzaam verkeer 
en/of levendigheid (terras, tuinen, 
evenementen, spelen), bevorder zachte 
mobiliteit op hoofdwegen als alternatief 
voor de auto.

Aanvullend
. Breid het aantal punten uit voor 
warmteterugwinning/recycling 
(knooppunten, spoorwegstations, 
gebouwen, enz.)

. Bevorder het systematisch gebruik 
van hernieuwbare energiebronnen, 
bijvoorbeeld voor verlichting 
en openbaar vervoer (energie 
opgewekt door de nieuwe HOV-lijn), 
huishoudelijke energie, etc.

Versterken van de openbare ruimte
 
Leidend
. Verminder de ruimte voor auto’s door 
de rijweg aan te passen, het verkeer te 
begeleiden en aantrekkelijke ruimte te 
scheppen voor voetgangers en fietsers.

. Verbreed openbare ruimte (trottoirs) 
om de ontwikkeling van activiteiten 
mogelijk te maken (terrassen, 
wandelen, ontmoetingsruimte).

. Versterk, structureer en verbind 
de openbare ruimte o.a. ten gunste 
van (groene) ruimte voor verblijf en 
recreatie.

Aanvullend
. Verkort de oversteekafstanden voor 
voetgangers, o.a op kruispunten en 
knooppunten, door trottoirs breder 
te maken en de zichtbaarheid voor 
voetgangers te vergroten.

. Opschonen en goed toegankelijk 
maken van de openbare ruimte, met 
o.a. bijzondere aandacht voor de 
omgeving van scholen.



primaire waterkering

historische dijk

Pleinweg

Primaire waterkering

0 1km0.50.25 N

Stadsboulevard A (51m)
Stadsboulevard B (59m)
Singel (43,5)
Laan (min 36)
Parkway (29)
Geen
Stadsstraten (kruisend) (min 54)

Rotterdamse stijl

0 1km0.50.25 N

Stadsboulevard A (51m)
Stadsboulevard B (59m)
Singel (43,5)
Laan (min 36)
Parkway (29)
Geen
Stadsstraten (kruisend) (min 54)

Rotterdamse stijl

Handboek openbare ruimte RS  12-2010

 Stadsboulevard - parallelweg, tram

 Stadsboulevard - parallelweg

Handboek openbare ruimte RS  12-2010

 Stadsboulevard - vrijliggende fietspaden

 Stadsboulevard - vrijliggende fietspaden, tram

Singel, Moderne Stijl (2) 1950 - 1970 Handboek openbare ruimte RS  12-2010

Handboek openbare ruimte RS  12-2010
Profiel	laan

tuinstaddreef+tram
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Tracés en Rotterdamse Stijl



Straatprofielen Rotterdamse Stijl

Op de overzichtskaart van de 
tracévarianten (volgende blz.) is goed 
te zien dat een groot deel van de 
bovengrondse HOV-varianten ingepast 
wordt in bestaande straatprofielen. 
Voor de inrichting hiervan wordt 
aangesloten bij het Handboek 
Openbare Ruimte Rotterdamse Stijl 
(HORRS). 

De overkoepelende principes voor de 
inpassing sluiten nauw aan bij de in het 
HORRS gehanteerde uitgangspunten.
De uitgangspunten met een direct 
effect op de ruimtelijke inpassing zijn:

. De dominante positie gemotoriseerd 
verkeer verminderen (dit kan een effect 
hebben op het aantal rijstroken)
het (grote) ruimtebeslag van het 
parkeren verminderen
. De continuiteit en eenheid in het 
voetgangersgebied vergroten
. Het vergroenen van profielen: met 
groene bermen (waaronder een groene 
trambaan) en meer bomen
. Massa en continuiteit realiseren in de 
boombeplanting
. Het vergroten van de hoeveelheid 
zachte grond (‘groen’) t.o.v. het 
oppervlak verharding, ook ten behoeve 
van oplossingen in waterbeheer.

NB: De principes voor inpassing van de straatprofielen, 
zoals hierboven beschreven, worden op de 
tracédeelkaarten niet steeds volledig herhaald.

Inpassingsprincipes R’damse Stijl

Uit het HORSS kunnen principes 
voor inpassing van de Oververbinding 
worden afgeleid. Aan sommige straten 
langs de tracé-varianten is al een profiel 
uit het HORRS toegewezen. Op delen 
van het tracé is de beschikbare ruimte 
echter beperkt. Er zijn ook tracédelen 
waar geen profiel HORRS toegewezen 
is. Voor deze ‘nieuwe situaties’ hanteren 
we twee inpassingsprincipes:

. Voor tracédelen die geen profiel 
HORRS toegewezen gekregen hebben, 
wordt bij inrichting en inpassing 
gezocht naar een oplossing die logisch 
aansluit bij het HORRS. Het maken 
van groene bermen en bomenrijen kan 
hierbij een belangrijke leidraad zijn.
. Als er beperkt ruimte beschikbaar is 
voor uitvoering van het profiel uit het 
HORRS, wordt de proefielruimte voor 
de auto en het parkeren in het profiel 
beperkt en wordt er gestreefd naar 
maximale continuiteit van bermen 
en bomenrijen. De beperking van het 
aantal rijstroken vraagt uiteraard om 
afstemming over de verkeersfunctie.

Locatiespecifieke inpassingsprincipes

Op de kaarten (van tracédelen) op de 
volgende bladzijden gaat de aandacht 
uit naar de inpassingsprincipes voor de 
bijzondere locaties langs het tracé. Dit 
zijn de segmenten van de tracés waar:

. de omgeving niet gevangen kan 
worden in een klassiek symmetrisch 
straatprofiel  (bv Zuidplein, passage 
Station Stadionpark)  
. waar profielen substantieel 
onderbroken worden
. waar de profielbenadering niet van 
toepassing is (bv. de passage van De 
Esch).
. waar de brug (of tunnel) met 
aanbruggen of tunnelbakken het profiel 
sterk beinvloedt

De principes voor inpassing van 
de straatprofielen, zoals hierboven 
beschreven, worden op de 
tracédeelkaarten niet herhaald.

Kralingse Zoom / Nesserdijk

De Kralingse Zoom (ten zuiden van de 
Van Rijckeverselweg) en de Nesserdijk 
vormen een bijzonder segment in 
de tracés: er is geen sprake van 
een duidelijke stedelijk ruimte (met 
continue gevels langs beide zijden). 
Er is een bijzondere variant gewenst 
van een profielen Rotterdams Stijl, 
dat recht doet aan de open stedelijke 
structuur ter plekke. Ook het aanleggen 
van de route op het dijkprofiel vraagt 
aandacht.

Passage De Esch

Ten Zuiden van de terreinafgrenzing 
van Evides bestaat de polder De 
Esch hoofdzakelijk uit groen open 
terrein met een hoge ecologische en 
cultuurhistorischge waarde. Er staan, 
verspreid, enkele gebouwen waaronder 
de Rozenhof. De inpassingsprincipes
voor dit gebied dienen deze waarden 
zoveel mogelijk te ondersteunen, 
temeer daar vergroening, 
klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit 
en recreatieve waarde tot de 
overkoepelende principes van de 
inpassing behoren.

Voor inpassing van een tracé van 
de Oeververbinding worden daarom 
de volgende inpassingsprincipes 
voorgesteld:

. Vermijd doorsnijdingen die het gebied 
ecologisch gezien in twee delen doen 
uiteenvallen
. Pas doorsnijdingen zodanig in dat de 
effecten op de omgeving (ecologisch, 
qua beleving) minimaal zijn
. Beperk geluidoverlast door 
autoverkeer en/of HOV.
. Pas een aanbrug of tunnelbak zodanig 
in dat het groene beeld maximaal 
blijft gehandhaafd (groene taluds of 
wallen, beperking hoge lichtmasten en 
bewegwijzering, groene inbedding door 
bomen en passende beplanting.

Ontwerpprincipes ruimtelijke inpassing
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HOV segment Rotterdam Centraal Station - Maastunnel

1. kruispunt Weena - ‘s Gravendijkwal

2. Rotterdamse Stijl_Stadsboulevards

3. ‘s- Gravendijkwal, https://www.fundainbusiness.nl/kantoor/

verkocht/rotterdam/object-86659696-s-gravendijkwal-28-36/#foto-3 

4.Referentie: Gedeelde wegruimte en voorrang voor 

voetgangersactiviteiten photo Tim Barnes source: http://www.

shiftspacedesign.com/portfolio/parklet/

Weena en ‘s Gravendijkwal

Uitdagingen
. Weena en ‘s Gravendijkwal zijn Rotterdamse 
Stijl Stadsboulevards. Bij uitwerking van de 
‘sG-Wal moet een opvatting gevonden worden 
die strookt met de monumentenstatus en de 
verdiepte ligging ervan.

. Vlot doorrijden van het HOV staat op 
gespannen voet met de ambitie van frequent 
oversteken. 

Inpassingsprincipes
. Voetgangersvriendelijk inrichten van 
kruispunten, frequent oversteken

. Aandacht voor verdichten en functiemenging 
bij (nieuwe) HOV haltes.  

. Langzaam verkeer verbindingen met 
voorzieningen (bv Oostervant zwembad)

. Klimaatadaptatie en vergroten biodiversiteit 
in de profielen, met nadruk op groene bermen 
en boomaanplant

. (Onderzoek) verlagen van snelheid 
autoverkeer door o.a. toepassing regime dat 
meer tijd geeft aan voetgangers en OV
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HOV
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Afbeelding boven: Masterplan EMC x nieuwe HOVverbinding

Afbeelding onder: Masterplan EMC

HOV segment Rotterdam Centraal Station - Maastunnel 

Aansluiten metrostation Dijkzigt op de
HOV-lijn en het EMC-masterplan

Uitdagingen
. Verknopen HOV bus, metro Dijkzigt en drukke 
kruispunt Rochussenstraat

. Verbeteren zichtbaarheid, loopafstand en 
aantrekkelijkheid route voor voetgangers. 

. Hoe strookt doorrijden van het HOV met de 
ambitie van voetganger op één?

Inpassingsprincipes
. De ‘sGwal is ter hoogte van het EMC 
sterk versteend (breder verkeersprofiel) en 
ontbeert bermen en bomen: hier vraagt de 
vergroeningsambitie om veel aandacht.

. De inpassing van een verbinding tussen Little 
C en een extra entree van het EMC kan de 
‘sGwal ter plekke voetgangersallure geven.

. Onderzoek mogelijke oplossing ondergronds 
(a la Wilhelminaplein)

. Aanhaken op onderhoud en vernieuwing 
metrostation en perrons (onder 
Rochussenstraat)

. Upgrade kwaliteit openbare ruimte op kruising 
in combinatie met klimaatadaptatie opgave

. Autoverkeer vertragen door bv toepassing 
regime verkeersregelaars dat voorrang geeft 
aan voetgangers en OV
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Visie

Uitdaging  - Voorzieningen en ontwikkeling
Uitdaging  - Openbare ruimte en cultureel erfgoed
Uitdaging  - Groen, water en klimaatadaptatie
Uitdaging  - Lokale bereikbaarheid

Bestaande kwaliteiten - Voorzieningen en ontwikkeling
Bestaande kwaliteiten -  Openbare ruimte en cultureel erfgoed
Bestaande kwaliteiten - Groen, water en klimaatadaptatie
Bestaande kwaliteiten - Lokale bereikbaarheid

Kans  - Voorzieningen en ontwikkeling
Kans - Openbare ruimte en cultureel erfgoed
Kans  - Groen, water en klimaatadaptatie
Kans  - Lokale bereikbaarheid

Historische wegen/linten

Snelweg

Rooilijn langs aanlanding

Bekende en te verwachten vliegroutes voor vleermuizen

Ecologische parels

Landmark

Secundaire weg
Ontbrekende schakels

Maasparcours

Rooilijn industrie

Primaire waterkering
Dijken met een oorspronkelijke ligging

Natuur

Water

Landmark

Wegen en gebouwen

Bestaande items van belang

Historische dijken

Gemeentelijk monument
Rijksmonument - gebouwen
Rijksmonument - gebied

Beschermd stadsgezicht

Oudste natuurgebied van Rotterdam aan de rivier

Historisch dorpskern Ijsselmonde

Huidige parken en groengebieden
Historisch veerweide landschap

Parkbos: aangelegde parken en 
recreatiegebieden die een grote 
betekenis hebben voor de ecologische 
structuur van de stad

Buitendijks gebied

Laan
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HOV segment Rotterdam Centraal Station - Maastunnel 

Westzeedijk en masterplan Parkhaven

Inpassingsprincipes
. aansluiten op voorgestelde langzaam 
verkeerverbindingen (oost-west) 

. (gedeeltelijke) overkluizing van de 
tunnelmond  icm uitbreiding Euromastpark

. ruimtelijke kwaliteit van van het kruispunt en 
een meer voetgangersvriendelijke inrichting

Inpassing tunnelmond Maastunnel

Uitdaging
. De monumentenstatus van het tunneltracé 
beperkt de vrijheid voor inpassing van de halte

Inpassingsprincipes
. Verbeteren van langzaam verkeer 
verbindingen rondom tunnelmond

. In het kielzog van het Masterplan Parkhaven 
een groootscheepse upgrade van de (groene 
kwaliteit van de) openbare ruimte (icm 
klimaatadaptatieopgave).

. aansluiting op de verschillende parken (en 
mogelijke upgrade daarvan met maatregelen 
tbv vergroten biodiversiteit)

. Benutten kans op verknopen met vervoer op 
water?

Cultuurcampus Rotterdam (aanzet ruimtelijk raamwerk)

Masterplan Parkhaven
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Stadsboulevard
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Inpassing HOV route

Dorpsweg (1, Stadsboulevard, zie 6)
Uitdaging
.  Rotterdamse Stijl vs HOV bus (kan niet op 
gras); oversteekbaarheid en aantrekkelijkheid 
voor voetgangers. 

Inpassingsprincipes
. fiets en voetgangersvriendelijkere, 
klimaatadaptievere inrichting, verblijfsruimte

Carnissesingel (3, 4, Modern Singel)
Uitdaging
. doorrijden HOV vs oversteekbaarheid voor 
voetgangers; relatie tussen openbaar en prive 
terrein; fietsers op de rijbaan?

Inpassingsprincipes 
. overdimensionering verkeersruimte en parkeren 
gebruiken voor klimaatadaptievere inrichting 
en toevoegen functies; haltes icm ontwikkeling 
voorzieningen en upgrade openbare ruimte

HOV segment Maastunnel - Zuidplein
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Rotterdam CentraalRotterdam Centraal

BinnenstadBinnenstad

MaastunnelMaastunnel

Feyenoord CityFeyenoord City

ZuidpleinZuidplein

Kralingse ZoomKralingse Zoom

Kralingse PlasKralingse Plas

Kralingse BosKralingse Bos

De EschDe Esch

StadionparkStadionpark

Station 
Rotterdam 
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Station 
Rotterdam 
Zuid

Station 
Rotterdam 
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Rotterdam 
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Rotterdam 
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Rotterdam 
Blaak

Eiland van BrienenoordEiland van Brienenoord

BrainparkBrainpark

Alexander knoopAlexander knoop

ParkstadParkstad

Gemeentegrenzen zijn aandachtsgebieden 
ivm afschuiven lelijk programma

Sowiezo een klimaatopgave bij de Esch, 
Oeververbinding aanleiding om daarop 
vooruit te lopen/ mee te koppelen

Kralingen aan de Esch enz: initiatieven naast 
elkaar leggen en meekoppelkansen 
inventariseren, bv Abraham van Rijkevorselweg 
enorm zorgpunt voor omgeving, mogelijk kans 
om werk met werk te maken?

Tracé HOV bus ligt grotendeels in tunnel/ bak
(’s Gravendijkwal, Maastunnel). 
Oversteekbaarheid + ruimtelijke kwaliteit van
de plekken waar het wél op maaiveld ligt zijn
aandachtspunten 

RWS: Grootst/ enig belang (ook vanuit grondpositie (die hoofdzakelijk in A16 en Algera corridor zit):
- Goed bevaarbare, veilige waterweg (geen con�ict Oeververbinding met scheepsvaart)
- aansluiting met andere maatregelen (bv A16, oost-west )

Kans/ raakvlak maar ook uitdaging:
- Transferium Kralingse Zoom: 
aantrekkelijkheid voor gebruikers A16.

NB Aantrekkelijkheid OV moet 
ondersteund worden door beleid 
dat auto's niet tot diep in het 
centrum toelaat (bv Amsterdam: 
P&R's liggen buiten centrum). 
Anders geen modal shift.

Uitdaging:
kansen voor mensen gaat niet alleen over 
wonen en werken maar ook bv sporten en 
recreëren. Hoe (aantrekkelijk) bereikbaar zijn 
de groengebieden en sportlocaties met OV 
en langzaam verkeer?

Grootste zorg/ showstopper:
- Brug vs vaarweg

Duurzame bereikbaarheid stimuleren/ 
faciliteren (niet alleen OV maar ook �ets)

Groot aandachtspunt 25 km/ uur

Aantrekkelijkheid Oeververbinding 
voor langzaam verkeer

Nieuwe infrastructuur moet robuust 
aangelegd worden (water moet goed 
weg kunnen), hoe in hoogstedelijk gebied?

Verknoping (bv West ivm afstand tussen bus 
en metro (bv a la Wilhelminaplein), tussen 
OV maar ook �ets en voetgangers (RMA)

OV knoppunten Kralingse Zoom Stadionplein 
Zuidplein, competitief maken vs auto: reistijden 
+ zachte kanten en ruimtelijke kwaliteit

Aandachtspunt inpassing: begeleiding van mensenstromen: afstand 
+ breedte + scheiding stromen (bv supporters en bewoners)
Referentie Arenapark (veel evenementlocaties bij elkaar, interferentie 
leidt tot drukte  (bv tegelijkertijd a�open evenementen)); 
FC Twente (Enschede): stadion te dichtbij station

Ketenmobiliteiten (onderliggend OV, �ets en toekomstige modaliteiten): 
- vanaf 1500 gebouwde voorziening nodig (�etsenstalling) 
- heel weinig ruimte (grondeigendom)NS. ProRail wel grondpositie naast 
station (waar traverse land wel van NS) 

Zorgen: Niet alleen verbinden met zuid/ Feyenoord City 
maar ook west (Hillesluis heeft nu geen toegang tot station 
Stadionpark!), NS daar geen grondpositie!

Ambities gemeente Rotterdam: 20 ha 
extra groen in de stad, biodiversiteitsvisie 
+ natuurkaart zijn in ontwikkeling. 
Mogelijke koppeling met natuurontwikkeling 
langs de oevers/ aanlandingen?

De Esch: verlichting op brug is wel in te 
passen (westelijke brug), geluid zou ook 
nog wel meevallen maar afgraven kan echt niet

Spanningsveld tussen rust en 
ecologie vs recreatie/ verstoring; 
visueel e�ect heel belangrijk 
(voorkomen)

Niet dingen verliezen die we niet terug 
kunnen brengen (De Esch, Eiland van Brienenoord)

De Esch, Eiland van Brienenoord zijn onderdeel 
van NNN: bescherming vanuit Provincie. E�ect 
ingreep dat niet mag: ruimtebeslag; extra verlichting, 
geluid en trillingen. Van afstand heien (trillingen bv, 
verlichting) mag wel. Als wel iets doen wat e�ect heeft: 
aantonen geen e�ect of analyse e�ecten en hoe omgaan 
+ compenseren. Afweging natuurverlies vs alle andere 
belangen (mobiliteit enz), nee tenzij toets

Voor delen van zuid is er sprake 
van ov-armoede en gezien de 
sociale economische positie van 
Zuid is tegelijkertijd ook 
bereikbaarheid van werk en 
opleiding van groot belang. 

Zuid: reistijden zijn groter 
waardoor onvolwaardig 
onderdeel vd stad

Zorgen:
- Vergrote barrière werking tussen wijken (mn bij tram 25 km /uur) 
Dit dwarsboomt de wens om juist �jnmazig netwerk te versterken. 
Waar wordt 25km/ uur gehaald (binnenstedelijk) en hoe ziet het eruit?
- Fysieke inpassing van ov-tangent mn ter plaatse van aantal kruisingen 

Aandachtspunt �exibiliteit indeling brug; nu 
eerst inzetten op bijv 2 x1, �ets ,voet en ov bus. 
Op termijn nieuwe vormen van elektrisch 
geautomatiseerd individueel of collectief vervoer?

Combinatie brug en 
tunnel niet uitsluiten 
(bij Kop van Zuid is er 
immers ook brug 
en tunnel) en 
mogelijk ook 
in de tijd faseren

Niet alleen verbinding tussen knoppunten 
maken, maar verbinding tussen de wijken 
(geen barrierevorming, maar juist actief 
positief e�ect nastreven (ontmoeting en 
verbijf, verschillende modaliteiten))

Tunnel Brielselaan aandachtspunt 
(doorrijhoogte?) maaiveldoplossing 
te onderzoeken

Balans in pro�el: modaliteiten maar ook 
gebruik (verhard vs groen en ondergrond) 
en niet alleen focus op doorgaande richting/ 
langsrichting (ook dwarsverbindingen/ 
doorwaadbaarheid)

Zichtrelatie tussen 
tram en nieuwe 
busstation (in april 
klaar); loopafstanden 
tram - metro  worden 
overbrugd door 
inrichting als 
verblijfsruimte

kruising met tram 25 Breeweg/ Strevelsweg 
(ongelijkvloerse kruising Groene Hilledijk; 
logische plek voor station

Ambitie: doorstroming OV verbeteren

Ambitie: verbeteren kwaliteit 
OV verbinding (oplossen van de 
knelpunten)

Zorg: wat voor concessies 
worden er gedaan aan OV 
kwaliteit ivm inpassingskwaliteit

Aandachtspunt: alternatieven 
dragen bij aan doelen maar in 
hoeverre (doelbereik) kan verschillen

Hoeveel gouden kralen moet Rotterdam 
hebben? Balans tussen Rotterdamse 
ambities om zichzelf met elke 
ontwikkeling te pro�leren en haalbaarheid 
+ vervoerskwaliteit + leefbaarheid

Zorg: wat voor concessies worden er gedaan 
aan OV kwaliteit ivm inpassingskwaliteit

Zorg: dat de toekomstige ontwikkelingen 
de OV ingrepen mogelijk frustreren of 
onmogelijk maken

Zorg: dat de toekomstige ontwikkelingen 
de OV ingrepen mogelijk frustreren of 
onmogelijk maken

Politieke spanning ivm �nanciering 
(als het erop aankomt trekt iedereen 
terug naar eigenbelang: bv Rijk die 
metroverbinding als lokale 
aangelegenheid neerzet ivm �nanciering)

Initiatiefnemers hebben 
verschillende focus/ belangen: 
Rijk vooral A16, Provincie vooral 
Algeracorridor, Gemeente: 
Overeverbinding + OV

Ruimtelijke relatie spoorkruising 
(boven en ondergronds) en 
station/ perrons

Westelijke brug trekt business case 
Station Stadionpark in twijfel, 
aandachtspunt ivm multimodale 
vervoerswaarde knoop

Balans instappers en uitstappers 
over de dag irt programma eromheen

Dakken en overkappingen bieden kansen 
voor klimaatadaptatie en energieproductie

Bijdrage van omgeving van het 
station aan aantrekkelijkheid en gebruik

Gemeente wil emplacement verplaatsen 
ivm ontwikkeling Feyenoord XL 
(zoeklocatie bv Barendrecht)

Opdrachtgevers moeten de 
juiste incentives instellen en 
daar beleidsmatig en �nancieel 
achter staan om de opdrachtnemers 
te bewegen de juiste dingen te 
doen, anders komt er niks van

Fasering Stadionpark ivm drukte Oude Lijn

Beheer is tegen 
ophangen 
bovenleiding aan 
onderkant viaduct

Voor ProRail vormen de oeververbinding en 
de HOV-verbinding an sich geen urgent vraagstuk. 
Wél werkt ProRail graag mee aan ruimtelijke en 
duurzame bereikbaarheidsopgaven op het gebied 
van woningbouw en versterking van de economie 
en wil het haar assets, in dit geval de Oude Lijn, daar 
zo goed mogelijk voor benutten. Onze focus bij 
deelproject HOV-verbinding ligt bij:
a. Verknoping HOV-halte en treinstation Stadionpark
b. Spoorkruising HOV-tracé

Vanuit ProRail geen formeel standpunt wat betreft 
SDG's voor andere deelprojecten dan station Stadionpark. 
Voor de gezamenlijke multimodale OV-knoop willen we 
graag ambities op de gearceerde en toegelichte thema’s 
afspreken. Vereiste daarbij: de opdrachtgevers moeten 
concrete ontwerpeisen meegeven (en de �nanciering 
daarvan onderkennen), waarna ontwerpers en stakeholders 
dit gezamenlijk in het ontwerp integreren. Wij opdrachtnemers 
kunnen de opdrachtgevers helpen met het toepasbaar formuleren 
van die eisen, maar het initiatief en de intrinsieke wil moet ook 
van de opdrachtgevers/�nanciers komen. Waarbij de tussen 
ProRail en I&W generiek afgesproken duurzaamheidskaders 
sowieso randvoorwaardelijk zijn voor het ontwerp.

Zorgen ProRail: 
a. Bij keuze metrostation onder spoorbundel: bouwfasering
b. Bij keuze eigen tramviaduct: overspanning 
viaduct zonder tussensteunpunten in de spoorbundel
c. Bij keuze tracé over Olympiaweg: ruimtelijke kwaliteit 
van de inpassing van de boog Olympiaweg - Stadionviaduct
d. Impact op aanpassing OV-knoop bij Invoering City-sprinter
e. Afwikkeling evenementenpiekstromen 
HOV-reizigers (looproute en maatvoering)

Vertikaal alignement tussen Varkenoordse 
viaduct en Stadionviaduct (naar boven en 
naar beneden en weer boven)

Impact ingreep op 
openbare ruimte 

Impact ingreep op 
openbare ruimte 

Impact ingreep op 
openbare ruimte 

Compact verknopen met bestaand
OV en doorkoppelen (bv Kralingse 
Zoom en Zuidplein): ruimtelijk en 
vervoerskundig een uitdaging! 

Compact verknopen met bestaand
OV en doorkoppelen (bv Kralingse 
Zoom en Zuidplein: ruimtelijk en 
vervoerskundig een uitdaging). 

Hoge gem. snelheid en betrouwbaarheid 
afgezet tov lokale bereikbaarheid langzaam 
verkeer, doorwaadbaarheid gebied

Impact ingreep op 
openbare ruimte 

Balans verkeer/ haalbaarheid 
en leefkwaliteit is een uitdaging

Radicale verandering ruimtelijk 
beleid (compacte stad vs in de 
wei uitbreiden

Risico: radicale verandering 
ruimtelijk beleid (compacte 
stad vs in de wei uitbreiden)

Remiselocaties (bestaande hebben 
uitbreidingsruimte (Kralingse Zoom 
of Zuidplein) of nieuwe bouwen) en 
verbinding daarmee

Balans tussen lokale en 
doorgaande belangen

Uitdaging/ Risico RET: dat er vanuit andere 
overwegingen de technische randvoorwaarden 
niet gehaald kunnen wordenDe nieuwe verbinding mag 

geen nieuwe barrière vormen

Alle opties hebben veel 
problemen, geen 
de�nitieve winnaar

Veel ambities op 
Kralingse Zoom, 
past het allemaal?

Kans: Zoeken naar aansluiting met lopend beleid 
om draagvlak te versterken (contact opnemen welk 
beleid het beste op gemeente, regio enz schaal 
meegekoppeld kan worden). Voorbeeld: ecologische 
oevers > Kaderrichtlijn water. Opgaven stapelen = meer 
draagvlak creëren (ook op Rijksniveau, ook �nancieel)

Recreatie: zwemmen in de Maas kan 
wel (waterkwaliteit) maar mag niet: 
con�ict met scheepsvaart (veiligheid). 
Maar, er mogen dus wel recreatieve 
zwemplekken gecreëerd worden als die 
niet in de weg staan van het scheepsvaart.

Raakvlak/ kans: - Oevers ecologischer en 
recreatiever maken (beleid: Kaderrichtlijn 
water RWS) - in later stadium aanhaken 
(ontwerp voorkeursinitiatief ), nu rekening
 mee houden en meekoppelen.

RWS areaal (bv oevers) kan ingezet worden 
voor duurzame energieopwekking en 
klimaatadaptatie (-> `wel spanningsveld 
met ecologie, scheepsvaart en waterkwaliteit)

Rivieroever als lange stedelijke lijn/ ligging 
aan de rivier is een intrinsieke kwaliteit, grote 
kans om hier meer mee te doen bij ontwikkelingen 
(meekoppelen)

Kans: langzaam verkeer 
verbinding  met Oostervant 
zwembad (ontwikkeling, 
vernieuwing zwembad)

Brainpark: markt aan zet, veel initiatieven. 
Plotsgewijze bouwplanontwikkeling 
binnen masterplan

Aanhaken op Rondje Coolhaven 
(langzaam verkeer  verbinding)

Kans: lokale verbinding met 
(woningbouwontwikkeling rondom) 
winkelcentrum de Esch

Rivieroevers als drager recreatieve/ 
publieke programma (Blue City, 
De Oude Plantage (plannen voor 
verbetering), Maasparcours)

Kans voor koppeling lokale verbindingen 
Rivium (people mover, Schaardijk, Rivium 
Promenade)

Aanhaken op het DNA van de wijk: 
stedenbouwkundige ensembles, Evides

Klimaat en energie meenemen 
bij ontwikkeling 
knopen (als eis (indien zinvol))

PZH ambitie: regionale bereikbaarheid verbeteren, 
verstedelijking faciliteren, betaalbare oplossing 
(verkenning + bundeling A16, Algera +Oeververbinding)

Oeververbinding: mogelijk 
toch auto of �exibele inrichting 
- duurzamer

Metro groter bereik voor regio 
(Hoekse Waard, Krimpen, Capelle enz) 
mits lijnen en knooppunten goed 
ingepast zijn en functioneren

Stadionpark: 
- Koppeling landelijke en lokale (onderliggende) 
mobiliteitsnetwerk 
- Multimodale voorzieningenknoop (2-3 winkels) 
- Loopafstand is goed bij pieken loopstromen 
(evenementen), anders veel drukte op klein gebied
- Mogelijkheid om Station Zuid te sluiten ten tijde 
van evenementen ivm overlast (of permanent...)

Sporenbundel heel breed vanwege opstelsporen (wordt nu 
gekeken of deze in bv Dordrecht terecht kunnen)
En/of sporen verder uit elkaar om ruimte te creëren om 
steunpunten mogelijk te maken voor bouwen boven het spoor. 
Businesscase op zich is zwaar negatief maar maatschappelijke 
baten wel groot, afweging

Bovenleiding (ProRail) onder brug kan, 
moet onderhouden en vervangen worden 
(maar niet onder gebouw (want privaat))
 - Vanuit bouwen boven het spoor wordt 
hier wel op gestudeerd op dit moment 
(eigendom plaat overkluizing los van het 
vastgoed), Feyenoord XL ook deze discussie

Ambitie ecologische verbinding Stadionviaduct 
(min 1 meter breedte), van Sportcampus naar Zuiderpark

Ambitie: mogelijke stepping stones op Oeververbinding 
(groen en mitigeren verlichting), maar: rivieren zijn 
natuurlijke barrieres. Het slechten van zo een barrière 
zou zeer zeer ambitieus zijn  (oeververbinding als ecoduct): 
NB het zou wel een enorme kwaliteit betekenen

De Esch nu: rust, isolatie, veel variatie (ecologisch heel goed). 
Hoe die waarden bewaren, en tegelijkertijd ervaarbaar maken 
voor mensen (zonder dat ze massaal op het polder afkomen)? 
Mogelijke koppeling ecologie met functies Evides + inzet op 
versterken oever als recreatieve ruimte zodat de Esch vrijwaard blijft

De Esch: ecologische verbinding met 
Kralingse Bos en Eiland van Brienenoord 
wordt uitgebreid - verbinding park Twee 
Heuvels -> via losse parken richting Zuiderpark

Ambitie ecologie nabij Maastunnel: bomenrijen 
tbv begeleiding van vleermuizen en vogels, 
stepping stones voor dieren (struiken enz)

Grote kans voor hergebruik van grond vrijkomend 
bij tunnel of brug: getijdenprovisie/ oeververbetering 
Noordzijde - ruimte voor en inzet op recreatieve oever

Niet alleen verbinding tussen knoppunten 
maken, maar verbinding tussen de wijken 
(geen barrierevorming, maar juist actief 
positief e�ect nastreven (ontmoeting en 
verbijf, verschillende modaliteiten))

Ambitie voor �jnmazig netwerk op zuid, 
stimuleren van �etsen (ook/ vooral dwars op 
de OV verbinding)

Nieuwe Oeververbindinding zal reisitijden 
aanzienlijk verkorten voor alle modaliteiten

Balans in de lange lijnen met aandacht 
voor verschillende modaliteiten en meer 
ruimte voor ov en �ets en ook ruimte voor 
bijvoorbeeld groen (niet alleen vanwege 
aantrekkelijkhied maar ook bijdrage aan 
thema ’s natuurinclusief en biodiversiteit)

Ambitie: Oeververbinding zal bijdragen aan 
- de goede groei van de stad waarbij wordt verdicht 
in bestaand stedelijk gebied; 
- goede bereikbaarheid van werk, onderwijs en 
andere voorzieningen 
- ruimtelijke inpassing die verbindingen maakt op 
verschillende schaalniveaus en geen (nieuwe) barrières 
vormt maar deze juist eerder slecht

 Ambitie: verbeteren doorstroming OV

Ambitie: verbeteren kwaliteit OV 
verbinding (oplossen van de knelpunten)

Ambitie: versterken economisch vestigingsklimaat, 
verbinden van woon en werklocaties, regio 
goed aansluiten op netwerk

Dakken en overkappingen bieden 
kansen voor klimaatadaptatie en 
energieproductie

Mogelijk meekoppelkans 
vernieuwing Stadionviaduct

Ambitie ProRail: 
a. HOV-verbinding is een succesvolle feeder voor treinstation Stadionpark
b. HOV-halte en treinstation Stadionpark dragen bij aan een optimale 
multimodale OV-knoop, samen met andere ketenvoorzieningen en aansluitingen 
op de netwerkstructuur openbare ruimte – zowel in reguliere situatie als 
tijdens evenementenpieken Kuip & Ahoy.
c. Hindervrije/-arme spoorkruising HOV-tracé, zowel in de de�nitieve situatie 
(adaptiviteit: geen kolommen tussen de sporen of op het perron, zorgvuldige 
inpassing die bijdraagt aan integrale logica en beleving: zichtlijnen, sociale veiligheid) 
als in de bouwfasering.
d. Spoorkruising en lay-out HOV-halte is voorbereid (of heeft een antwoord paraat) 
op voorziene Schaalsprong Oude Lijn: invoering City-sprinter.

Ontwikkeling ruimte en mobiliteit 
moeten op elkaar afgestemd worden

Flexibiliteit ivm toekomstvastheid, 
bv tijdelijk gebruik ruimtereservering

Ontwikkeling ruimte en mobiliteit 
moeten op elkaar afgestemd worden

Openbaar vervoerpotentieel moet 
gemaximaliseerd (autoonafhankelijke stad)

Huidige plannen zetten de oeververbinding 
tussen tram en metro in, maar verdere 
toekomstplannen beginnen de draagvlak 
voor metro reëler te maken

Operationaliseren mobiliteitstransitie: 
- Bereikbaar maken huidige en nieuwe gebieden: 
In nieuwe gebieden OV vanzelfsprekend opnemen 
- Netwerk robuuster maken door shortcuts/ missing 
links: zo snel mogelijk van A naar B

Kans RET: meekoppelen opgaven: 
Dijkzicht/ EMC onderhoud metrotunnel 
+ perrons om bv een ondergrondse 
passage te maken onder 's Gravendijkwal. 
Werk met werk maken!

De verbinding moet een meerwaarde 
creëren voor de gebieden die het 
verbindt + omliggende gebieden

Kans RET: meekoppelen opgaven: 
Rotterdam Centraal? Werk met werk maken!

Kans RET: meekoppelen opgaven: 
Kralingse Zoom. Werk met werk maken!

Kans RET: meekoppelen opgaven: Oude lijn/ 
Stadionpark. Werk met werk maken!

Kans RET: meekoppelen opgaven: 
tram op zuid/ Bree/ lijn 25 -kans? 
Werk met werk maken!

Kans RET: meekoppelen 
opgaven: Zuidplein - nu op de 
schop, misschien kansen voor 
meekoppeling? 
Werk met werk maken!

De oeververbinding levert 
kansen op voor natuurontwikkeling, 
recreatie, openbare ruimte en 
stedelijke ontwikkelingen: deze 
moeten worden benut

De nieuwe verbinding moet bijdragen aan onverdeelde stad 
(scheiding is fysiek/letterlijk maar ook over sociale scheidingen); 
OV-knooppunten moeten echte belevingscentra worden (gemengde 
functies); DNA van de wijken versterken, leefbaarheid verbeteren.

De verbinding moet een meerwaarde 
creëren voor de gebieden die het verbindt 
+ omliggende gebieden

De Oeververbinding moet meerwaarde 
en kansen creeren voor de gebieden 
die binnen de invloedszone van de 
oeververbinding liggen 

De oeververbinding levert kansen op voor het verbinden 
van de huidige gebieden dus geen barriere werking 

HOV tracé - bus
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Uitdaging  - Voorzieningen en ontwikkeling
Uitdaging  - Openbare ruimte en cultureel erfgoed
Uitdaging  - Groen, water en klimaatadaptatie
Uitdaging  - Lokale bereikbaarheid

Bestaande kwaliteiten - Voorzieningen en ontwikkeling
Bestaande kwaliteiten -  Openbare ruimte en cultureel erfgoed
Bestaande kwaliteiten - Groen, water en klimaatadaptatie
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Ecologische parels
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Dijken met een oorspronkelijke ligging

Natuur

Water

Landmark
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Bestaande items van belang

Historische dijken

Gemeentelijk monument
Rijksmonument - gebouwen
Rijksmonument - gebied

Beschermd stadsgezicht

Oudste natuurgebied van Rotterdam aan de rivier

Historisch dorpskern Ijsselmonde

Huidige parken en groengebieden
Historisch veerweide landschap

Parkbos: aangelegde parken en 
recreatiegebieden die een grote 
betekenis hebben voor de ecologische 
structuur van de stad

Buitendijks gebied

Laan
Stadsboulevard

0 1km0.50.25 NWielewaalstraat (2)
Uitdaging
. geen ruimte voor aparte HOV strook; fietsers 
op rijbaan vs doorrijden HOV, oversteekbaarheid 
voetgangers

Inpassingsprincipes
. Volgens uitgangspunten R’damse Stijl

Pleinweg (5, 6, Stadsboulevard)
Uitdaging
. Rotterdamse Stijl vs HOV bus (kan niet op 
gras); oversteekbaarheid en aantrekkelijkheid 
voor voetgangers. 

Inpassingsprincipes
. fiets en voetgangersvriendelijke, 
klimaatadaptieve inrichting
.  stadsboulevard als verblijfsruimte (plek voor 
terrassen, zitplekken enz)

1_ Dorpsweg, Inge Wolters: 8f8a6b3fba5631341c8575108e349926.jpg 

5. Pleinweg, https://barendrechtsdagblad.nl/Rotterdam%20&%20

Regio/de-pleinweg-is-nu-iets-minder-grijs-en-grauw 

7. Coëxistentie van drukke weg en kwalitatieve voetgangersruimte 

Passeig StJoan, Barcelona, Lola Domenech Architects 

Photo: Ajuntament de Barcelona
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Handboek openbare ruimte RS  12-2010

 Stadsboulevard - parallelweg, tram

 Stadsboulevard - parallelweg

HOV segment Maastunnel - Zuidplein

1_Zuidplein_Google maps

2_Afbeelding TomDavid Architecten , source: https://www.

allesisopzuid.nl/projecten/busstation-zuidplein/ 

3_Rotterdamse Stijl_Stadsboulevards

4_ Referentie_Stadsboulevard met horeca-ontwikkeling, 

klimaatadapatief en voetgangervriendelijk ingericht 

Passeig StJoan, Barcelona, Lola Domenech Architects

Photo: Adria Goula, source:http://www.adriagoula.com/ca/photos-

commissioned-work/reurbanitzacio-del-passeig-de-sant-joan.html

5_Plainweg_https://www.rijnmond.nl/nieuws/197370/Rotterdamse-

Pleinweg-wordt-stadsboulevard-met-allure

Verknoping Zuidplein met HOV

Uitdagingen
. Nieuw busstation gaat uit van in- en 
uitstappen op meerdere niveau’s, verknoping 
en logica voor reizigers 
. De Gooilandsingel als voetgangersgebied 
noopt tot HOV haltes aan de rand van Hart 
van Zuid
. Drukte kruispunt Pleinweg en Strevelsweg, 
inpassing gericht op auto.
. Hoe strookt dat + inpassing hoogfrequent 
HOV met ambitie van voetganger op één?
. Zichtbaarheid en loopafstand, 
aantrekkelijkheid openbare ruimte

Inpassingsprincipes
. Aanleggen en inpassen van overtuigende 
langzaam verkeerverbinding naar Zuiderpark

Kruispunt Pleinweg/Strevelsweg 

Uitdagingen
. Rotterdamse Stijl vs HOV bus (kan niet op 
gras)
. Oversteekbaarheid en aantrekkelijkheid voor 
voetgangers. 

Inpassingsprincipes
. Fiets en voetgangersvriendelijke, 
klimaatadaptieve inrichting kruispunt 

. Stadsboulevard als verblijfsruimte (plek voor 
terrassen, zitplekken enz)
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HOV segment Zuidplein - Feyenoord city
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1
Strevelsweg

UItdagingen
. Gemakkelijke en vlotte oversteek voor 
voetgangers creëeren

Inpassingsprincipes
. Ecologische waarde verhogen (sytematische 
beplanting, biotopen diversifiëren)
. Behoud en vergroot schaduwwerking 
. Meer ruimte voor voetgangers, minder 
parkeerplaatsen (geef meer ruimte aan 
voorzieningen zoals schoolplein)
. Langzamer verkeer voor veiliger woonstraten, 
vooral rond scholen

1. Oversteekplaats op een drukke weg met trambaan Tranvia 

Zaragoza, Alday Jover. Photo: J. Hevia, source www.josehevia.com

2. Dwarsprofiel G – G’ Strevelsweg, Toekomst situatie, Stand van 

zaken tussentijds ontwerpend onderzoek ter voorbereiding op zeef 2

3. Strevelsweg, https://www.huurwoningen.nl/huren/

otterdam/1253580/strevelsweg/

Bree

Uitdaging
. Rekening houden met status beschermd 
stadsgezicht

Inpassingsprincipes
. Beperk het aantal auto’s tot één rijstrook
. Verminder het aantal parkeerplaatsen
. Vergroot de ruimte voor voetgangers
. Maak een gedeelde rijstrook voor langzaam 
verkeer en auto’s, voorrang voor fietsers
.  Verhoog de ecologische waarde van het 
profiel (bermen, bomen)

1_ Rotterdamse Stijl Stadsboulevard

2. Shared space met groen HOV. Reims tramway, photo: unknown, https://

www.richezassocies.com/fr/projet/54/le-tramway-de-reims

3. Dwarsprofiel F –F’Bree, Toekomst situatie,  Stand van zaken tussentijds 

ontwerpend onderzoek ter voorbereiding op zeef 2

4. Bree, https://www.huurwoningen.nl/huren/rotterdam/1253580/strevelsweg

2
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3



primaire waterkering

historische dijk

Pleinweg

Primaire waterkering

Park De Twee HeuvelsSportscampus

De Kuip

Zuiderpark

Euromast Park

De Machinist

Oostervant

Cultuurcampus

Maastunnel park

Dokhaven park

Ikazia 
Ziekenhuis

Wereldmuseum

Kunsthal 
Rotterdam

Parkhaven

EMC/ 
Dijkzigt

Hogeschool
Rotterdam

Boijmans 
van BeuningenDepot

Het 
Nieuwe Instituut

Markthal

Getijdenpark

Mallegat park

Rivium

Fascinatio

Capelsebrug

Voorschoterlaan

Gerdesiaweg

Oostplein

Beurs

Leuvehaven

Wilhelminaplein

Rijnhaven

Maashaven

Stadhuis

Blijdorp

Van Gendt 
kazerne

Water
toren 
complex

Sportcomplex
Toepad

Evides

AWZI 
Kralingse 
Veer

Rivium

Joodse 
begraafplaats

winkel
centrum

Stadion
Excelsior

Park 
Oude 
Plantage

Arboretum
Trompenburg

EUR

Rotterdam CentraalRotterdam Centraal

BinnenstadBinnenstad

MaastunnelMaastunnel

Feyenoord CityFeyenoord City

ZuidpleinZuidplein

Kralingse ZoomKralingse Zoom

Kralingse PlasKralingse Plas

Kralingse BosKralingse Bos

De EschDe Esch

StadionparkStadionpark

Station 
Rotterdam 
Zuid

Station 
Rotterdam 
Zuid

Station 
Rotterdam 
Lombardijen

Station 
Rotterdam 
Lombardijen

Rotterdam 
Blaak
Rotterdam 
Blaak

Eiland van BrienenoordEiland van Brienenoord

BrainparkBrainpark

Alexander knoopAlexander knoop

ParkstadParkstad

Visie

Uitdaging  - Voorzieningen en ontwikkeling
Uitdaging  - Openbare ruimte en cultureel erfgoed
Uitdaging  - Groen, water en klimaatadaptatie
Uitdaging  - Lokale bereikbaarheid

Bestaande kwaliteiten - Voorzieningen en ontwikkeling
Bestaande kwaliteiten -  Openbare ruimte en cultureel erfgoed
Bestaande kwaliteiten - Groen, water en klimaatadaptatie
Bestaande kwaliteiten - Lokale bereikbaarheid

Kans  - Voorzieningen en ontwikkeling
Kans - Openbare ruimte en cultureel erfgoed
Kans  - Groen, water en klimaatadaptatie
Kans  - Lokale bereikbaarheid

Historische wegen/linten

Snelweg

Rooilijn langs aanlanding

Bekende en te verwachten vliegroutes voor vleermuizen

Ecologische parels

Landmark

Secundaire weg
Ontbrekende schakels

Maasparcours

Rooilijn industrie

Primaire waterkering
Dijken met een oorspronkelijke ligging

Natuur

Water

Landmark

Wegen en gebouwen

Bestaande items van belang

Historische dijken

Gemeentelijk monument
Rijksmonument - gebouwen
Rijksmonument - gebied

Beschermd stadsgezicht

Oudste natuurgebied van Rotterdam aan de rivier

Historisch dorpskern Ijsselmonde

Huidige parken en groengebieden
Historisch veerweide landschap

Parkbos: aangelegde parken en 
recreatiegebieden die een grote 
betekenis hebben voor de ecologische 
structuur van de stad

Buitendijks gebied

Laan
Stadsboulevard

0 1km0.50.25 N

Breeweg

Uitdagingen
. Inpassing van de verbinding tussen het 
viaduct en het maaiveld
. Vermijd het plaatsen van een HOV-stop op 
het viaduct
. 

Inpassingprincipes
. De ecologische waarde van de straat 
verhogen (meer bomen planten)
. Voorrang geven aan 
voetgangersoversteekplaatsen
. Vermindering van het aantal rijstroken voor 
auto’s

4_ Dwarsprofiel F –F’Breeweg, Toekomst situatie 1,  Stand van zaken 

tussentijds ontwerpend onderzoek ter voorbereiding op zeef 2

5_ Dwarsprofiel F –F’Breeweg, Toekomst situatie 2,  Stand van zaken 

tussentijds ontwerpend onderzoek ter voorbereiding op zeef 2

6_map data @2021 Google
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HOV segment Zuidplein - Feyenoord city
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Masterplan Feyenoord City

HOV segment Feyenoord City - Oeververbinding

Brug west ism Feyenoord City

Uitdagingen
. 3-Dimensionaliteit van de opgave
. Inpassing HOV in lopende plannen
. Aanlanding Roseknoop en 
Varkenoordseviaduct 
. Overkuizing spoor, station Stadionpark
. Drukte kruispunt Roseknoop, inrichting 
gericht op auto
. Hoe strookt dat + inpassing hoogfrequent 
HOV met ambitie van voetganger op één?

Inpassingsprincipes
. Integrale aanpak Roseknoop, Mallegat park, 
Concourse en Varkenoordse viaduct (upgrade 
openbare ruimte, voetganger op 1)
. Zichtbaarheid en loopafstand HOV haltes, 
aantrekkelijkheid openbare ruimte
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Uitdaging  - Openbare ruimte en cultureel erfgoed
Uitdaging  - Groen, water en klimaatadaptatie
Uitdaging  - Lokale bereikbaarheid

Bestaande kwaliteiten - Voorzieningen en ontwikkeling
Bestaande kwaliteiten -  Openbare ruimte en cultureel erfgoed
Bestaande kwaliteiten - Groen, water en klimaatadaptatie
Bestaande kwaliteiten - Lokale bereikbaarheid

Kans  - Voorzieningen en ontwikkeling
Kans - Openbare ruimte en cultureel erfgoed
Kans  - Groen, water en klimaatadaptatie
Kans  - Lokale bereikbaarheid

Historische wegen/linten

Snelweg

Rooilijn langs aanlanding

Bekende en te verwachten vliegroutes voor vleermuizen

Ecologische parels

Landmark

Secundaire weg
Ontbrekende schakels

Maasparcours

Rooilijn industrie

Primaire waterkering
Dijken met een oorspronkelijke ligging

Natuur

Water

Landmark

Wegen en gebouwen

Bestaande items van belang

Historische dijken

Gemeentelijk monument
Rijksmonument - gebouwen
Rijksmonument - gebied

Beschermd stadsgezicht

Oudste natuurgebied van Rotterdam aan de rivier

Historisch dorpskern Ijsselmonde

Huidige parken en groengebieden
Historisch veerweide landschap

Parkbos: aangelegde parken en 
recreatiegebieden die een grote 
betekenis hebben voor de ecologische 
structuur van de stad

Buitendijks gebied

Laan
Stadsboulevard

0 1km0.50.25 N

HOV Oeververbinding: brug en aanbruggen

Brugaanlanding

Uitdaging
. Voorkom de barrierewerking van de 
brugaanlanding ongeacht het tracé

Inpassingsprincipes
. Geef voorrang aan voetgangers bij de 
brugaanlandingen, onder de brug en/of over de 
brug. 
. Vergemakkelijk voetgangersoversteekplaatsen 
rondom de brug.
. Creëer een verbinding voor voetgangers en 
fietsers en vermijd omleidingen voor langzaam 
verkeer.
. Creër ontmoetingsplaatsen op, onder en rond 
de nieuwe infrastructuur
. Zorg voor sociale veiligheid (verlichting en 
bankjes), ervoor zorgen dat de activiteiten 
zich rond de infrastructuur ontwikkelen (zowel 
onder, over als rond)
. Zorg ervoor dat de infrastructuur harmonieus 
wordt geïntegreerd in de natuurlijke omgeving 
(van de Esch) en de rivieroever op geen enkele 
manier beschadigt.
. Zorg ervoor dat de infrastructuur aansluit 
op het bestaande openbaar vervoer en het 
bestaande wegennet.
. Integratie van de infrastructuur met onder 
meer de volgende knooppunten: Feyenoord 
City, Stadionpark, Kralingse Zoom, Roseknoop, 
etc. 
 

1_Referentie_Brugaanlanding als focuspunt van groen en cultuur_

Swietokrzyski brug , Vistula, Warsaw 

Photo: Unknown, https://bi.im-g.pl/im/9d/d5/19/z27089309IH,Widok-

na-Most-Swietokrzyski-i-bulwary-wislane-w-Wa.jpg

2_Referentie_Brug als verblijfsplek_ https://www.lyon-confluence.fr/

en/getting-around-la-confluence 

1

2



primaire waterkering

historische dijk

Pleinweg

Primaire waterkering

Park De Twee HeuvelsSportscampus

De Kuip

Zuiderpark

Euromast Park

De Machinist

Oostervant

Cultuurcampus

Maastunnel park

Dokhaven park

Ikazia 
Ziekenhuis

Wereldmuseum

Kunsthal 
Rotterdam

Parkhaven

EMC/ 
Dijkzigt

Hogeschool
Rotterdam

Boijmans 
van BeuningenDepot

Het 
Nieuwe Instituut

Markthal

Getijdenpark

Mallegat park

Rivium

Fascinatio

Capelsebrug

Voorschoterlaan

Gerdesiaweg

Oostplein

Beurs

Leuvehaven

Wilhelminaplein

Rijnhaven

Maashaven

Stadhuis

Blijdorp

Van Gendt 
kazerne

Water
toren 
complex

Sportcomplex
Toepad

Evides

AWZI 
Kralingse 
Veer

Rivium

Joodse 
begraafplaats

winkel
centrum

Stadion
Excelsior

Park 
Oude 
Plantage

Arboretum
Trompenburg

EUR

Rotterdam CentraalRotterdam Centraal

BinnenstadBinnenstad

MaastunnelMaastunnel

Feyenoord CityFeyenoord City

ZuidpleinZuidplein

Kralingse ZoomKralingse Zoom

Kralingse PlasKralingse Plas

Kralingse BosKralingse Bos

De EschDe Esch

StadionparkStadionpark

Station 
Rotterdam 
Zuid

Station 
Rotterdam 
Zuid

Station 
Rotterdam 
Lombardijen

Station 
Rotterdam 
Lombardijen

Rotterdam 
Blaak
Rotterdam 
Blaak

Eiland van BrienenoordEiland van Brienenoord

BrainparkBrainpark

Alexander knoopAlexander knoop

ParkstadParkstad

Visie

Uitdaging  - Voorzieningen en ontwikkeling
Uitdaging  - Openbare ruimte en cultureel erfgoed
Uitdaging  - Groen, water en klimaatadaptatie
Uitdaging  - Lokale bereikbaarheid

Bestaande kwaliteiten - Voorzieningen en ontwikkeling
Bestaande kwaliteiten -  Openbare ruimte en cultureel erfgoed
Bestaande kwaliteiten - Groen, water en klimaatadaptatie
Bestaande kwaliteiten - Lokale bereikbaarheid

Kans  - Voorzieningen en ontwikkeling
Kans - Openbare ruimte en cultureel erfgoed
Kans  - Groen, water en klimaatadaptatie
Kans  - Lokale bereikbaarheid

Historische wegen/linten

Snelweg

Rooilijn langs aanlanding

Bekende en te verwachten vliegroutes voor vleermuizen

Ecologische parels

Landmark

Secundaire weg
Ontbrekende schakels

Maasparcours

Rooilijn industrie

Primaire waterkering
Dijken met een oorspronkelijke ligging

Natuur

Water

Landmark

Wegen en gebouwen

Bestaande items van belang

Historische dijken

Gemeentelijk monument
Rijksmonument - gebouwen
Rijksmonument - gebied

Beschermd stadsgezicht

Oudste natuurgebied van Rotterdam aan de rivier

Historisch dorpskern Ijsselmonde

Huidige parken en groengebieden
Historisch veerweide landschap

Parkbos: aangelegde parken en 
recreatiegebieden die een grote 
betekenis hebben voor de ecologische 
structuur van de stad
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HOV Oeververbinding: tunnelmonden

Tunnelmond

Uitdaging
. Voorkom de barrierewerking van de 
tunnelmond ongeacht het tracé

Inpassingsprincipes
. Voetgangersverbindingen tot stand brengen 
en voorkomen van een barrière in het stedelijk 
weefsel 
. Geluidshinder, luchtverontreiniging en 
visuele vervuiling verminderen
. Zorg ervoor dat de infrastructuur harmonieus 
wordt geïntegreerd in de natuurlijke omgeving 
(van de Esch) en de rivieroever op geen enkele 
manier beschadigt.
. Zorg ervoor dat de infrastructuur goed 
aansluit op het bestaande openbaar vervoer 
en het bestaande wegennet.
. Integratie van de infrastructuur met 
onder meer de volgende knooppunten: 
Feyenoord City, Stadionpark, Kralingse Zoom, 
Roseknoop, etc.

1_Plaine Saint-Denis, Paris, Map Data @ 2021 Google

2_ Boston Rose Kennedy Greenway, Brightview landscape

De afbeeldingen in deze uitgave zijn afkomstig van de volgende 

bronnen en auteurs: photographer: unknown, source: https://www.

brightview.com/resources/news/brightview-continues-enhance-

boston%27s-rose-kennedy-greenway

3_ Ronda Litoral, Parc del Poblenou, Barcelona, Map Data @2021 

Google

4_Medellín river parks, Colombia, 

De afbeeldingen in deze uitgave zijn afkomstig van de volgende 

bronnen en auteurs: Photographer: unknown, source: https://

landezine-award.com/medellin-river-parks-2/
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Laan
Stadsboulevard
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HOV segment Oeververbinding - Kralingse Zoom

De Esch polder, waterfront

Uitdagingen
. 2 van de 3 tramvarianten hebben forse 
impact op de ecologische waarde van de 
polder (onderdeel NNN: Natuurnetwerk 
Nederland) 
 . Voorzie in (binnenstedelijke) 
natuurcompensatie bij aantasting van het 
groene areaal van de Esch
. Druk op het gebied vanuit recreatie staat op 
gespannen voet met noodzaak voor rust en 
stilte vanuit ecologie

Inpassingsprincipes
. Houd rekening met het stijgende waterpeil, 
creëer ruimte voor de rivier
. Geef prioriteit aan voetgangers, promenade 
langs de rivieroevers, autovrij/autoluw
. Creëer openbare ruimte, observatiepunten, 
gebieden voor openbare recreatie
. Maak de rivieroever recreatief aantrekkelijk 
om massa’s bezoekers in natuurgebied te 
vermijden
. Creëer een verbinding langs de Maas voor 
voetgangers en fietsers: voortzetting van het 
Maasparcours 

4_Nesserdijk, https://www.rijnmond.nl/nieuws/184059/Nieuwe-

oeververbinding-tussen-Kralingen-en-Feijenoord-ook-aanpak-

Algeracorridor

5_Referentie_Recreatieve oever icm ruimte voor de rivier_Bord du 

Rhone, Lyon, Jourda architectes

De afbeeldingen in deze uitgave zijn afkomstig van de volgende 

bronnen en auteurs: photographer: unknown, source: https://www.

publicspace.org/works/-/project/e078-amenagement-des-berges-du-

rhone
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De Esch

Uitdagingen
. Inpassing op maaiveld (tram en ) vs. 
stedenbouwkundige ensemble De Esch, 
historische waarde
. Voorkom aantasting van Rijksmonumenten
. Rommelig programma en ditto openbare 
ruimte aan de grenzen van gemeenten (AWZI, 
Evides, bedrijventerrein, volkstuinen)
. Joodse begraafplaats
. Abraham van Rijkervorselweg en kruising 
(lawaai, barriere)

Inpassingsprincipes
. Ontwikkelkansen voor het sportpark als 
woongebied met sportfocus aan de nieuwe 
HOV
. Langzaam verkeer verbinding met Rivium
. Maasparcours, recreatieve route langs de 
oever 
. Upgrade dwarsverbindingen
. Kansen voor verdichting en ontwikkeling van 
voorzieningen
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Gemeentegrenzen zijn aandachtsgebieden 
ivm afschuiven lelijk programma

Sowiezo een klimaatopgave bij de Esch, 
Oeververbinding aanleiding om daarop 
vooruit te lopen/ mee te koppelen

Kralingen aan de Esch enz: initiatieven naast 
elkaar leggen en meekoppelkansen 
inventariseren, bv Abraham van Rijkevorselweg 
enorm zorgpunt voor omgeving, mogelijk kans 
om werk met werk te maken?

Tracé HOV bus ligt grotendeels in tunnel/ bak
(’s Gravendijkwal, Maastunnel). 
Oversteekbaarheid + ruimtelijke kwaliteit van
de plekken waar het wél op maaiveld ligt zijn
aandachtspunten 

RWS: Grootst/ enig belang (ook vanuit grondpositie (die hoofdzakelijk in A16 en Algera corridor zit):
- Goed bevaarbare, veilige waterweg (geen con�ict Oeververbinding met scheepsvaart)
- aansluiting met andere maatregelen (bv A16, oost-west )

Kans/ raakvlak maar ook uitdaging:
- Transferium Kralingse Zoom: 
aantrekkelijkheid voor gebruikers A16.

NB Aantrekkelijkheid OV moet 
ondersteund worden door beleid 
dat auto's niet tot diep in het 
centrum toelaat (bv Amsterdam: 
P&R's liggen buiten centrum). 
Anders geen modal shift.

Uitdaging:
kansen voor mensen gaat niet alleen over 
wonen en werken maar ook bv sporten en 
recreëren. Hoe (aantrekkelijk) bereikbaar zijn 
de groengebieden en sportlocaties met OV 
en langzaam verkeer?

Grootste zorg/ showstopper:
- Brug vs vaarweg

Duurzame bereikbaarheid stimuleren/ 
faciliteren (niet alleen OV maar ook �ets)

Groot aandachtspunt 25 km/ uur

Aantrekkelijkheid Oeververbinding 
voor langzaam verkeer

Nieuwe infrastructuur moet robuust 
aangelegd worden (water moet goed 
weg kunnen), hoe in hoogstedelijk gebied?

Verknoping (bv West ivm afstand tussen bus 
en metro (bv a la Wilhelminaplein), tussen 
OV maar ook �ets en voetgangers (RMA)

OV knoppunten Kralingse Zoom Stadionplein 
Zuidplein, competitief maken vs auto: reistijden 
+ zachte kanten en ruimtelijke kwaliteit

Aandachtspunt inpassing: begeleiding van mensenstromen: afstand 
+ breedte + scheiding stromen (bv supporters en bewoners)
Referentie Arenapark (veel evenementlocaties bij elkaar, interferentie 
leidt tot drukte  (bv tegelijkertijd a�open evenementen)); 
FC Twente (Enschede): stadion te dichtbij station

Ketenmobiliteiten (onderliggend OV, �ets en toekomstige modaliteiten): 
- vanaf 1500 gebouwde voorziening nodig (�etsenstalling) 
- heel weinig ruimte (grondeigendom)NS. ProRail wel grondpositie naast 
station (waar traverse land wel van NS) 

Zorgen: Niet alleen verbinden met zuid/ Feyenoord City 
maar ook west (Hillesluis heeft nu geen toegang tot station 
Stadionpark!), NS daar geen grondpositie!

Ambities gemeente Rotterdam: 20 ha 
extra groen in de stad, biodiversiteitsvisie 
+ natuurkaart zijn in ontwikkeling. 
Mogelijke koppeling met natuurontwikkeling 
langs de oevers/ aanlandingen?

De Esch: verlichting op brug is wel in te 
passen (westelijke brug), geluid zou ook 
nog wel meevallen maar afgraven kan echt niet

Spanningsveld tussen rust en 
ecologie vs recreatie/ verstoring; 
visueel e�ect heel belangrijk 
(voorkomen)

Niet dingen verliezen die we niet terug 
kunnen brengen (De Esch, Eiland van Brienenoord)

De Esch, Eiland van Brienenoord zijn onderdeel 
van NNN: bescherming vanuit Provincie. E�ect 
ingreep dat niet mag: ruimtebeslag; extra verlichting, 
geluid en trillingen. Van afstand heien (trillingen bv, 
verlichting) mag wel. Als wel iets doen wat e�ect heeft: 
aantonen geen e�ect of analyse e�ecten en hoe omgaan 
+ compenseren. Afweging natuurverlies vs alle andere 
belangen (mobiliteit enz), nee tenzij toets

Voor delen van zuid is er sprake 
van ov-armoede en gezien de 
sociale economische positie van 
Zuid is tegelijkertijd ook 
bereikbaarheid van werk en 
opleiding van groot belang. 

Zuid: reistijden zijn groter 
waardoor onvolwaardig 
onderdeel vd stad

Zorgen:
- Vergrote barrière werking tussen wijken (mn bij tram 25 km /uur) 
Dit dwarsboomt de wens om juist �jnmazig netwerk te versterken. 
Waar wordt 25km/ uur gehaald (binnenstedelijk) en hoe ziet het eruit?
- Fysieke inpassing van ov-tangent mn ter plaatse van aantal kruisingen 

Aandachtspunt �exibiliteit indeling brug; nu 
eerst inzetten op bijv 2 x1, �ets ,voet en ov bus. 
Op termijn nieuwe vormen van elektrisch 
geautomatiseerd individueel of collectief vervoer?

Combinatie brug en 
tunnel niet uitsluiten 
(bij Kop van Zuid is er 
immers ook brug 
en tunnel) en 
mogelijk ook 
in de tijd faseren

Niet alleen verbinding tussen knoppunten 
maken, maar verbinding tussen de wijken 
(geen barrierevorming, maar juist actief 
positief e�ect nastreven (ontmoeting en 
verbijf, verschillende modaliteiten))

Tunnel Brielselaan aandachtspunt 
(doorrijhoogte?) maaiveldoplossing 
te onderzoeken

Balans in pro�el: modaliteiten maar ook 
gebruik (verhard vs groen en ondergrond) 
en niet alleen focus op doorgaande richting/ 
langsrichting (ook dwarsverbindingen/ 
doorwaadbaarheid)

Zichtrelatie tussen 
tram en nieuwe 
busstation (in april 
klaar); loopafstanden 
tram - metro  worden 
overbrugd door 
inrichting als 
verblijfsruimte

kruising met tram 25 Breeweg/ Strevelsweg 
(ongelijkvloerse kruising Groene Hilledijk; 
logische plek voor station

Ambitie: doorstroming OV verbeteren

Ambitie: verbeteren kwaliteit 
OV verbinding (oplossen van de 
knelpunten)

Zorg: wat voor concessies 
worden er gedaan aan OV 
kwaliteit ivm inpassingskwaliteit

Aandachtspunt: alternatieven 
dragen bij aan doelen maar in 
hoeverre (doelbereik) kan verschillen

Hoeveel gouden kralen moet Rotterdam 
hebben? Balans tussen Rotterdamse 
ambities om zichzelf met elke 
ontwikkeling te pro�leren en haalbaarheid 
+ vervoerskwaliteit + leefbaarheid

Zorg: wat voor concessies worden er gedaan 
aan OV kwaliteit ivm inpassingskwaliteit

Zorg: dat de toekomstige ontwikkelingen 
de OV ingrepen mogelijk frustreren of 
onmogelijk maken

Zorg: dat de toekomstige ontwikkelingen 
de OV ingrepen mogelijk frustreren of 
onmogelijk maken

Politieke spanning ivm �nanciering 
(als het erop aankomt trekt iedereen 
terug naar eigenbelang: bv Rijk die 
metroverbinding als lokale 
aangelegenheid neerzet ivm �nanciering)

Initiatiefnemers hebben 
verschillende focus/ belangen: 
Rijk vooral A16, Provincie vooral 
Algeracorridor, Gemeente: 
Overeverbinding + OV

Ruimtelijke relatie spoorkruising 
(boven en ondergronds) en 
station/ perrons

Westelijke brug trekt business case 
Station Stadionpark in twijfel, 
aandachtspunt ivm multimodale 
vervoerswaarde knoop

Balans instappers en uitstappers 
over de dag irt programma eromheen

Dakken en overkappingen bieden kansen 
voor klimaatadaptatie en energieproductie

Bijdrage van omgeving van het 
station aan aantrekkelijkheid en gebruik

Gemeente wil emplacement verplaatsen 
ivm ontwikkeling Feyenoord XL 
(zoeklocatie bv Barendrecht)

Opdrachtgevers moeten de 
juiste incentives instellen en 
daar beleidsmatig en �nancieel 
achter staan om de opdrachtnemers 
te bewegen de juiste dingen te 
doen, anders komt er niks van

Fasering Stadionpark ivm drukte Oude Lijn

Beheer is tegen 
ophangen 
bovenleiding aan 
onderkant viaduct

Voor ProRail vormen de oeververbinding en 
de HOV-verbinding an sich geen urgent vraagstuk. 
Wél werkt ProRail graag mee aan ruimtelijke en 
duurzame bereikbaarheidsopgaven op het gebied 
van woningbouw en versterking van de economie 
en wil het haar assets, in dit geval de Oude Lijn, daar 
zo goed mogelijk voor benutten. Onze focus bij 
deelproject HOV-verbinding ligt bij:
a. Verknoping HOV-halte en treinstation Stadionpark
b. Spoorkruising HOV-tracé

Vanuit ProRail geen formeel standpunt wat betreft 
SDG's voor andere deelprojecten dan station Stadionpark. 
Voor de gezamenlijke multimodale OV-knoop willen we 
graag ambities op de gearceerde en toegelichte thema’s 
afspreken. Vereiste daarbij: de opdrachtgevers moeten 
concrete ontwerpeisen meegeven (en de �nanciering 
daarvan onderkennen), waarna ontwerpers en stakeholders 
dit gezamenlijk in het ontwerp integreren. Wij opdrachtnemers 
kunnen de opdrachtgevers helpen met het toepasbaar formuleren 
van die eisen, maar het initiatief en de intrinsieke wil moet ook 
van de opdrachtgevers/�nanciers komen. Waarbij de tussen 
ProRail en I&W generiek afgesproken duurzaamheidskaders 
sowieso randvoorwaardelijk zijn voor het ontwerp.

Zorgen ProRail: 
a. Bij keuze metrostation onder spoorbundel: bouwfasering
b. Bij keuze eigen tramviaduct: overspanning 
viaduct zonder tussensteunpunten in de spoorbundel
c. Bij keuze tracé over Olympiaweg: ruimtelijke kwaliteit 
van de inpassing van de boog Olympiaweg - Stadionviaduct
d. Impact op aanpassing OV-knoop bij Invoering City-sprinter
e. Afwikkeling evenementenpiekstromen 
HOV-reizigers (looproute en maatvoering)

Vertikaal alignement tussen Varkenoordse 
viaduct en Stadionviaduct (naar boven en 
naar beneden en weer boven)

Impact ingreep op 
openbare ruimte 

Impact ingreep op 
openbare ruimte 

Impact ingreep op 
openbare ruimte 

Compact verknopen met bestaand
OV en doorkoppelen (bv Kralingse 
Zoom en Zuidplein): ruimtelijk en 
vervoerskundig een uitdaging! 

Compact verknopen met bestaand
OV en doorkoppelen (bv Kralingse 
Zoom en Zuidplein: ruimtelijk en 
vervoerskundig een uitdaging). 

Hoge gem. snelheid en betrouwbaarheid 
afgezet tov lokale bereikbaarheid langzaam 
verkeer, doorwaadbaarheid gebied

Impact ingreep op 
openbare ruimte 

Balans verkeer/ haalbaarheid 
en leefkwaliteit is een uitdaging

Radicale verandering ruimtelijk 
beleid (compacte stad vs in de 
wei uitbreiden

Risico: radicale verandering 
ruimtelijk beleid (compacte 
stad vs in de wei uitbreiden)

Remiselocaties (bestaande hebben 
uitbreidingsruimte (Kralingse Zoom 
of Zuidplein) of nieuwe bouwen) en 
verbinding daarmee

Balans tussen lokale en 
doorgaande belangen

Uitdaging/ Risico RET: dat er vanuit andere 
overwegingen de technische randvoorwaarden 
niet gehaald kunnen wordenDe nieuwe verbinding mag 

geen nieuwe barrière vormen

Alle opties hebben veel 
problemen, geen 
de�nitieve winnaar

Veel ambities op 
Kralingse Zoom, 
past het allemaal?

Kans: Zoeken naar aansluiting met lopend beleid 
om draagvlak te versterken (contact opnemen welk 
beleid het beste op gemeente, regio enz schaal 
meegekoppeld kan worden). Voorbeeld: ecologische 
oevers > Kaderrichtlijn water. Opgaven stapelen = meer 
draagvlak creëren (ook op Rijksniveau, ook �nancieel)

Recreatie: zwemmen in de Maas kan 
wel (waterkwaliteit) maar mag niet: 
con�ict met scheepsvaart (veiligheid). 
Maar, er mogen dus wel recreatieve 
zwemplekken gecreëerd worden als die 
niet in de weg staan van het scheepsvaart.

Raakvlak/ kans: - Oevers ecologischer en 
recreatiever maken (beleid: Kaderrichtlijn 
water RWS) - in later stadium aanhaken 
(ontwerp voorkeursinitiatief ), nu rekening
 mee houden en meekoppelen.

RWS areaal (bv oevers) kan ingezet worden 
voor duurzame energieopwekking en 
klimaatadaptatie (-> `wel spanningsveld 
met ecologie, scheepsvaart en waterkwaliteit)

Rivieroever als lange stedelijke lijn/ ligging 
aan de rivier is een intrinsieke kwaliteit, grote 
kans om hier meer mee te doen bij ontwikkelingen 
(meekoppelen)

Kans: langzaam verkeer 
verbinding  met Oostervant 
zwembad (ontwikkeling, 
vernieuwing zwembad)

Brainpark: markt aan zet, veel initiatieven. 
Plotsgewijze bouwplanontwikkeling 
binnen masterplan

Aanhaken op Rondje Coolhaven 
(langzaam verkeer  verbinding)

Kans: lokale verbinding met 
(woningbouwontwikkeling rondom) 
winkelcentrum de Esch

Rivieroevers als drager recreatieve/ 
publieke programma (Blue City, 
De Oude Plantage (plannen voor 
verbetering), Maasparcours)

Kans voor koppeling lokale verbindingen 
Rivium (people mover, Schaardijk, Rivium 
Promenade)

Aanhaken op het DNA van de wijk: 
stedenbouwkundige ensembles, Evides

Klimaat en energie meenemen 
bij ontwikkeling 
knopen (als eis (indien zinvol))

PZH ambitie: regionale bereikbaarheid verbeteren, 
verstedelijking faciliteren, betaalbare oplossing 
(verkenning + bundeling A16, Algera +Oeververbinding)

Oeververbinding: mogelijk 
toch auto of �exibele inrichting 
- duurzamer

Metro groter bereik voor regio 
(Hoekse Waard, Krimpen, Capelle enz) 
mits lijnen en knooppunten goed 
ingepast zijn en functioneren

Stadionpark: 
- Koppeling landelijke en lokale (onderliggende) 
mobiliteitsnetwerk 
- Multimodale voorzieningenknoop (2-3 winkels) 
- Loopafstand is goed bij pieken loopstromen 
(evenementen), anders veel drukte op klein gebied
- Mogelijkheid om Station Zuid te sluiten ten tijde 
van evenementen ivm overlast (of permanent...)

Sporenbundel heel breed vanwege opstelsporen (wordt nu 
gekeken of deze in bv Dordrecht terecht kunnen)
En/of sporen verder uit elkaar om ruimte te creëren om 
steunpunten mogelijk te maken voor bouwen boven het spoor. 
Businesscase op zich is zwaar negatief maar maatschappelijke 
baten wel groot, afweging

Bovenleiding (ProRail) onder brug kan, 
moet onderhouden en vervangen worden 
(maar niet onder gebouw (want privaat))
 - Vanuit bouwen boven het spoor wordt 
hier wel op gestudeerd op dit moment 
(eigendom plaat overkluizing los van het 
vastgoed), Feyenoord XL ook deze discussie

Ambitie ecologische verbinding Stadionviaduct 
(min 1 meter breedte), van Sportcampus naar Zuiderpark

Ambitie: mogelijke stepping stones op Oeververbinding 
(groen en mitigeren verlichting), maar: rivieren zijn 
natuurlijke barrieres. Het slechten van zo een barrière 
zou zeer zeer ambitieus zijn  (oeververbinding als ecoduct): 
NB het zou wel een enorme kwaliteit betekenen

De Esch nu: rust, isolatie, veel variatie (ecologisch heel goed). 
Hoe die waarden bewaren, en tegelijkertijd ervaarbaar maken 
voor mensen (zonder dat ze massaal op het polder afkomen)? 
Mogelijke koppeling ecologie met functies Evides + inzet op 
versterken oever als recreatieve ruimte zodat de Esch vrijwaard blijft

De Esch: ecologische verbinding met 
Kralingse Bos en Eiland van Brienenoord 
wordt uitgebreid - verbinding park Twee 
Heuvels -> via losse parken richting Zuiderpark

Ambitie ecologie nabij Maastunnel: bomenrijen 
tbv begeleiding van vleermuizen en vogels, 
stepping stones voor dieren (struiken enz)

Grote kans voor hergebruik van grond vrijkomend 
bij tunnel of brug: getijdenprovisie/ oeververbetering 
Noordzijde - ruimte voor en inzet op recreatieve oever

Niet alleen verbinding tussen knoppunten 
maken, maar verbinding tussen de wijken 
(geen barrierevorming, maar juist actief 
positief e�ect nastreven (ontmoeting en 
verbijf, verschillende modaliteiten))

Ambitie voor �jnmazig netwerk op zuid, 
stimuleren van �etsen (ook/ vooral dwars op 
de OV verbinding)

Nieuwe Oeververbindinding zal reisitijden 
aanzienlijk verkorten voor alle modaliteiten

Balans in de lange lijnen met aandacht 
voor verschillende modaliteiten en meer 
ruimte voor ov en �ets en ook ruimte voor 
bijvoorbeeld groen (niet alleen vanwege 
aantrekkelijkhied maar ook bijdrage aan 
thema ’s natuurinclusief en biodiversiteit)

Ambitie: Oeververbinding zal bijdragen aan 
- de goede groei van de stad waarbij wordt verdicht 
in bestaand stedelijk gebied; 
- goede bereikbaarheid van werk, onderwijs en 
andere voorzieningen 
- ruimtelijke inpassing die verbindingen maakt op 
verschillende schaalniveaus en geen (nieuwe) barrières 
vormt maar deze juist eerder slecht

 Ambitie: verbeteren doorstroming OV

Ambitie: verbeteren kwaliteit OV 
verbinding (oplossen van de knelpunten)

Ambitie: versterken economisch vestigingsklimaat, 
verbinden van woon en werklocaties, regio 
goed aansluiten op netwerk

Dakken en overkappingen bieden 
kansen voor klimaatadaptatie en 
energieproductie

Mogelijk meekoppelkans 
vernieuwing Stadionviaduct

Ambitie ProRail: 
a. HOV-verbinding is een succesvolle feeder voor treinstation Stadionpark
b. HOV-halte en treinstation Stadionpark dragen bij aan een optimale 
multimodale OV-knoop, samen met andere ketenvoorzieningen en aansluitingen 
op de netwerkstructuur openbare ruimte – zowel in reguliere situatie als 
tijdens evenementenpieken Kuip & Ahoy.
c. Hindervrije/-arme spoorkruising HOV-tracé, zowel in de de�nitieve situatie 
(adaptiviteit: geen kolommen tussen de sporen of op het perron, zorgvuldige 
inpassing die bijdraagt aan integrale logica en beleving: zichtlijnen, sociale veiligheid) 
als in de bouwfasering.
d. Spoorkruising en lay-out HOV-halte is voorbereid (of heeft een antwoord paraat) 
op voorziene Schaalsprong Oude Lijn: invoering City-sprinter.

Ontwikkeling ruimte en mobiliteit 
moeten op elkaar afgestemd worden

Flexibiliteit ivm toekomstvastheid, 
bv tijdelijk gebruik ruimtereservering

Ontwikkeling ruimte en mobiliteit 
moeten op elkaar afgestemd worden

Openbaar vervoerpotentieel moet 
gemaximaliseerd (autoonafhankelijke stad)

Huidige plannen zetten de oeververbinding 
tussen tram en metro in, maar verdere 
toekomstplannen beginnen de draagvlak 
voor metro reëler te maken

Operationaliseren mobiliteitstransitie: 
- Bereikbaar maken huidige en nieuwe gebieden: 
In nieuwe gebieden OV vanzelfsprekend opnemen 
- Netwerk robuuster maken door shortcuts/ missing 
links: zo snel mogelijk van A naar B

Kans RET: meekoppelen opgaven: 
Dijkzicht/ EMC onderhoud metrotunnel 
+ perrons om bv een ondergrondse 
passage te maken onder 's Gravendijkwal. 
Werk met werk maken!

De verbinding moet een meerwaarde 
creëren voor de gebieden die het 
verbindt + omliggende gebieden

Kans RET: meekoppelen opgaven: 
Rotterdam Centraal? Werk met werk maken!

Kans RET: meekoppelen opgaven: 
Kralingse Zoom. Werk met werk maken!

Kans RET: meekoppelen opgaven: Oude lijn/ 
Stadionpark. Werk met werk maken!

Kans RET: meekoppelen opgaven: 
tram op zuid/ Bree/ lijn 25 -kans? 
Werk met werk maken!

Kans RET: meekoppelen 
opgaven: Zuidplein - nu op de 
schop, misschien kansen voor 
meekoppeling? 
Werk met werk maken!

De oeververbinding levert 
kansen op voor natuurontwikkeling, 
recreatie, openbare ruimte en 
stedelijke ontwikkelingen: deze 
moeten worden benut

De nieuwe verbinding moet bijdragen aan onverdeelde stad 
(scheiding is fysiek/letterlijk maar ook over sociale scheidingen); 
OV-knooppunten moeten echte belevingscentra worden (gemengde 
functies); DNA van de wijken versterken, leefbaarheid verbeteren.

De verbinding moet een meerwaarde 
creëren voor de gebieden die het verbindt 
+ omliggende gebieden

De Oeververbinding moet meerwaarde 
en kansen creeren voor de gebieden 
die binnen de invloedszone van de 
oeververbinding liggen 

De oeververbinding levert kansen op voor het verbinden 
van de huidige gebieden dus geen barriere werking 

HOV tracé - bus
HOV tracé - Metro
HOV tracé - tram
Bus - hoogfrequent
Bus
Tram

Metro
Train

Openbaar vervoer

Interviewsessie 1: Gemeente Noord, Jeroen van Kesteren
Interviewsessie 2: RET Jeroen Henstra
Interviewsessie 3: ProRail Richard Dekker
Interviewsessie 4: MRDH Hugo de Haes, Maaike Kerkvliet
Interviewsessie 5: Gemeente Zuid Stijnie Lohof
Interviewsessie 6: Gemeente ecologie Dolf van der Gaag
Interviewsessie 7: NS Vincent de Heer
Interviewsessie 8: PZH Hans Heukels
Interviewsessie 9: Gemeente: Sigrid van Veen
Interviewsessie 10: RWS Laurens van Tiel
Interviewsessie 11: Gemeente Noord Esther Heemskerk

Interviews

Visie

Uitdaging  - Voorzieningen en ontwikkeling
Uitdaging  - Openbare ruimte en cultureel erfgoed
Uitdaging  - Groen, water en klimaatadaptatie
Uitdaging  - Lokale bereikbaarheid

Bestaande kwaliteiten - Voorzieningen en ontwikkeling
Bestaande kwaliteiten -  Openbare ruimte en cultureel erfgoed
Bestaande kwaliteiten - Groen, water en klimaatadaptatie
Bestaande kwaliteiten - Lokale bereikbaarheid

Kans  - Voorzieningen en ontwikkeling
Kans - Openbare ruimte en cultureel erfgoed
Kans  - Groen, water en klimaatadaptatie
Kans  - Lokale bereikbaarheid

Historische wegen/linten

Snelweg

Rooilijn langs aanlanding

Bekende en te verwachten vliegroutes voor vleermuizen

Ecologische parels

Landmark

Secundaire weg
Ontbrekende schakels

Maasparcours

Rooilijn industrie

Primaire waterkering
Dijken met een oorspronkelijke ligging

Natuur

Water

Landmark

Wegen en gebouwen

Bestaande items van belang

Historische dijken

Gemeentelijk monument
Rijksmonument - gebouwen
Rijksmonument - gebied

Beschermd stadsgezicht

Oudste natuurgebied van Rotterdam aan de rivier

Historisch dorpskern Ijsselmonde

Huidige parken en groengebieden
Historisch veerweide landschap

Parkbos: aangelegde parken en 
recreatiegebieden die een grote 
betekenis hebben voor de ecologische 
structuur van de stad

Buitendijks gebied

Laan
Stadsboulevard
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4. CONTEXT - RUIMTELIJK
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Schets Brainpark

Plankaart openbaar gebied  in omgeving

27-10-2020

Afbeelding 19 - kaart visie; masterplan Brainpark

KRALINGSE ZOOM

MAX EUWELAAN

MANDELELAAN

Afbeelding 19 - kaart visie; masterplan EUR

RANDWEG

Masterplans Brainpark en EUR

Uitdagingen
. Het inpassen van nieuwe HOV infrastructuur 
in een masterplan in ontwikkeling (waaronder 
effecten van een ondergrondse inpassing)
. Aansluiten bij de centrale positie van de Max 
Euwelaan
. Effecten bovengrondse inpassing op vastgoed 
en ontwikkelingen (bv Max Euwellaan) en 
Rotterdamse Stijl (Kralingse Zoomlaan)
. Ontsluiting van Rivium via de Esch

Inpassingsprincipes
. Oversteekbaarheid Kralingse Zoom 
waarborgen ten behoeven van verbindingen 
tussen BP1 en EUR (met name ter plekke van 
centrale as en Collegelaan)
. Ruimtelijk Verbeteren van de verbinding naar 
het oosten (Fascinatio en Alexander)

1_Visiekaart masterplan Brainpark_Rapportage HOVBP

2_Afbeelding: Brainpark I,Masterplan, SEPTEMBER 2021- CONCEPT 

pdf, Gemeente Rotterdam
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Visie

Uitdaging  - Voorzieningen en ontwikkeling
Uitdaging  - Openbare ruimte en cultureel erfgoed
Uitdaging  - Groen, water en klimaatadaptatie
Uitdaging  - Lokale bereikbaarheid

Bestaande kwaliteiten - Voorzieningen en ontwikkeling
Bestaande kwaliteiten -  Openbare ruimte en cultureel erfgoed
Bestaande kwaliteiten - Groen, water en klimaatadaptatie
Bestaande kwaliteiten - Lokale bereikbaarheid

Kans  - Voorzieningen en ontwikkeling
Kans - Openbare ruimte en cultureel erfgoed
Kans  - Groen, water en klimaatadaptatie
Kans  - Lokale bereikbaarheid

Historische wegen/linten

Snelweg

Rooilijn langs aanlanding

Bekende en te verwachten vliegroutes voor vleermuizen

Ecologische parels

Landmark

Secundaire weg
Ontbrekende schakels

Maasparcours

Rooilijn industrie

Primaire waterkering
Dijken met een oorspronkelijke ligging

Natuur

Water

Landmark

Wegen en gebouwen

Bestaande items van belang

Historische dijken

Gemeentelijk monument
Rijksmonument - gebouwen
Rijksmonument - gebied

Beschermd stadsgezicht

Oudste natuurgebied van Rotterdam aan de rivier

Historisch dorpskern Ijsselmonde

Huidige parken en groengebieden
Historisch veerweide landschap

Parkbos: aangelegde parken en 
recreatiegebieden die een grote 
betekenis hebben voor de ecologische 
structuur van de stad

Buitendijks gebied

Laan
Stadsboulevard
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Koppeling metronet Kralingse Zoom 
(metro/tram)

Uitdagingen
. De 3-dimensionaliteit van de opgave 
. Afhankelijk van de vraag of de nieuwe HOV-lijn 
bovengronds wordt aangelegd of ondergronds, 
zijn de effecten heel verschillend, ook voor de 
toekomstige doorkoppeling naar Capelle of 
Alexander

Inpassingsprincipes
. Creëer een voorzieningencentrum van allure
. Fiets- en voetgangervriendelijke, 
klimaatadaptieve inrichting van de knoop en 
omgeving 
. Langzaam verkeerverbindingen met EUR, 
Brainpark, Fascinatio

Kralingse Zoomlaan

Uitdagingen
. Aanpassing en inpassing van de aansluiting op 
de A. van Rijckevorselweg (N en Z)
. Nieuwe/toekomstige ontwikkelingen

Inpassingsprincipes
. Creëer voetgangersverbindingen dwars op het 
HOV
. De biodiversiteit diversifiëren en vergroten 
(een nieuwe, aangepaste en verrijkte biotoop 
creëren)

HOV segment Oeververbinding - Kralingse Zoom

1_Kralingse Zoom, https://buitenwerk-rotterdam.nl/wp-content/

uploads/2018/11/Kralingsezoom.png

2_Referentie_Groene laan met HOV_Tramway de Reims, source: 

https://richezassocies.com/fr/projet/54/le-tramway-de-reims

3_Rotterdamse Stijl, profiel Laan tuinstaddreef+tram

1

2

3



Matrix  Inpassingsprincipes
Overkoepelende Principes Inpassingsprincipe Aandachtspunten Werkvelden

SO - stedelijke ontwikkeling
SO1 stimuleer hoogwaardige verstedelijking Verdichten en functiemenging bij (nieuwe) HOV haltes.  GEB
SO2 toename voorzieningen bestaande knooppunten Versterken aanbod voorzieningen bij bestaande knooppunten en sterke nieuwe haltes Draagvlak Voorzieningen VRZ
SO3 stimuleren woningbouw bij Erasmuscampus e.a. locaties Aanwijzen en ontwikkelen woningbouwlocaties in relatie tot centra en HOV aanbod GEB
SO4 diversifieer aanbod activiteiten Verrijking en versterking van het voorzieningenaanbod Draagvlak Voorzieningen VRZ

MT - mobiliteitstransitie
MT1 verhoog snelheid OV Maatregelen die snelheidsverhoging ten goede komen. Oversteekbaarheid MOB + INR
MT2 verbindingen tussen onderdelen OV-systeem bevorderen Ontwerp routes en openbare ruimte MOB + INR
MT3 HOV haltes op strategische locaties Haltes op strategische locaties i.c.m. route-aanbod en verbetering daarvan Locatiekeus vs. LV Routes MOB
MT4 voetgangerscentra maken rond bestaande knopen Ontwerp de omgeving van knopen voor voetgangers (en fiets) Conflicten meerdere netwerken INR

LV - lokale verbindingen
LV1 frequente oversteken en routes tussen buurten Voetgangersvriendelijk inrichten van kruispunten en (frequent) oversteken Snelheid OV MOB + INR

LV2.1 continuiteit van LV routes Samenhangend netwerk voetganger en fiets MOB + INR
LV2.2 continuiteit van LV routes Bereikbaarheid voorzieningen vanaf de nabijgelegen (nieuwe) OV haltes ondersteunen MOB + INR

LV3 versterken gebruik OR rond knooppunten Herinrichting knooppunten gericht op LV kwaliteit Meerdere claims MOB + INR
LV4 buurten verbinden met rivierfront Aandacht voor de kwaliteit en samanhang van de LV routes naar het rivierfront MOB + INR

OR - versterken openbare ruimte
OR1.1 verminder ruimte voor auto's Bij beleid aansluitende reductie van aantal rij - en opstelstroken, reductie van snelheid vooR auto's Capaciteit voor auto. Congestie MOB + INR
OR1.2 verminder ruimte voor auto's Op beleid aansluitende reductie en/of verplaatsen van P-plekken (prioritiet bij  conflict met LV- en/of groene ambities) Ruimtevraag P, Flankerend Beleid MOB + INR

OR2 verkort oversteek voor voetgangers Onderzoek effecten op rijsnelheid auto wanneer om oversteken te verbeteren Capaciteit voor auto MOB + INR
OR3 verbreed OR (trottoirs) Voldoende ruimte voor voetgangers, samenhangend netwerk Vergoenen INR
OR4 opschonen OR Reduceren versnippering van groen, gestaag uitvoeren R'damse Stijl, obstakelvrijheid vergroten Meerdere Claims OR ECO + INR
OR5 structureer, verbind OR Versterk samenhang, overbrug missing links, hoogwaardige inrichring i.s.m. vergroening Meerdere Claims OR INR

KN - klimaatadaptatie
KN1 aanpassen oevers Nwe Maas Transformatie oevers Nwe Maas met focus op ecologie en recreatieve waarde Nautiek? Eco vs. Recreatie ECO + INR
KN2 aanpassen verharding tbv waterhuishouding Klimaatadaptatie en vergroten biodiversiteit in de profielen (nadruk op groene bermen en boomaanplant) Meerdere Claims OR WTR + ECO + INR
KN3 herziening verdeling van regenwater Aanpassen straatprofielen en omgeving: vergroten hoeveelheid zachte grond en buffercapaciteit Meerdere Claims OR WTR + ECO + INR
KN4 meer schaduw voor voetgangers Vergroten ruimte voor boomaanplant, passend beplantings- en beheerplan (water, ecologie, beeld) Meerdere Claims OR ECO + INR

VB - vergroening, biodiversiteit
VB1 versterk aanbod (recreatief) groen Waar mogelijk  'ontharden' en 'ontsnipperen' met focus op continuiteit en ruimte voor boomaanplant Beheer en Ruimte voor LV ECO+INR
VB2 recreatie, park en wetlands langs de oevers Transformatie  oevers Nwe Maas met focus op ecologie en recreatieve waarde Ecologie vs. Menselijk gebruik ECO+INR
VB3 ecologische waarde vd OR (ontharden) (Zie ook VB1) Maximaal ontharden met aandacht voor ruimte en continuitiet voor LV Ecologie vs. Menselijk gebruik ECO+INR

ET - energietransitie
ET1 bijdrage niet-fossiel vervoer Is een uitkomst van breed beleid t.a.v. terugdringen particuliere auto ten opzichte OV en LV MOB
ET2 uitbreiding warmteterugwinning Stadsbrede Energiestategie ENG
ET3 systematisch gebruik hernieuwbare bronnen Stadsbrede Energiestategie ENG



Matrix Inpassingsprincipes

De matrix geeft een beknopt overzicht 
van de voorgestelde, algemene 
inpassingsprincipes, geordend naar de 
‘overkoepeldende principes’ voor de 
inpassing van de Oeververbinding (zie 
overzicht op p. 23 en 25)

De overkoepelende principes zijn 
samengevat in de meest linker 
kolom. Daarnaast staan de voor 
dat onderdeel geldende Algemene 
Inpassingsprincipes. Voor meer 
specifieke inpassing verwijzen we 
naar de kaartbladen met de tracé-
segmenten.

De meest rechter kolom geeft een 
overzicht van de ‘werkvelden’ die 
leidend zijn voor de betreffende 
inpassingsopgave. Codering:

ECO - ecologie
ENG - energie
GEB - gebiedsontwikkeling
INR - inrichtingsontwerp OR
MOB - mobiliteit
VRZ - voorzieningen
WTR - waterbeheer

De ontwerpopgaven voor ruimtelijke 
inpassing (INR: landschappelijk 
ontwerp, ontwerp openbare ruimte) zijn 
ge-highlight.
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Overzicht geraadpleegde documenten en plannen (niet uitputtend)

- De Veranderstad. Werken aan een 
wereldstad voor iedereen. Ontwerp-
Omgevingsvisie Rotterdam 2021, 
Gemeente Rotterdam

- Rotterdamse Mobiliteitsaanpak, 
2020, Gemeente Rotterdam

-Handboek Openbare ruimte 
Rotterdamse Stijl, 2010, Gemeente 
Rotterdam

- OV 2040/ Samen Slimmer Reizen, 
OV-visie Rotterdam 2018-2040, 
definitieve versie Januari 2018, 
Gemeente Rotterdam

- Slimme Bereikbaarheid voor 
een gezond, economisch sterk en 
aantrekkelijk Rotterdam, Stedelijk 
verkeersplan Rotterdam 2016- 2030 +, 
Gemeente Rotterdam

- Fietskoers 2025, de fiets als hefboom 
in de Rotterdamse mobiliteitstransitie, 
Gemeente Rotterdam

- De Esch, Quick Scan, atlas en 
ruimtelijke verkenning, Gemeente 
Rotterdam

- Masterplan Hart van Zuid, www.
hartvanzuidrotterdam.nl , www.
allesisopzuid.nl

- NPRZ- Nationaal Progamma 
Rotterdam Zuid

-Oeververbinding ontwerpen, 
oeververbinding.nl

- Overzicht bouwprojecten,
www.bouwenaanroterdam.nl

- Alexanderknoop, gebiedsontwikkeling 
Alexanderknoop, Gemeente Rotterdam

- Brainpark masterplan, Gemeente 
Rotterdam,

- Feyenoord city, masterplan 
feyenoord-city.nl

- EMC masterplan, Juurlink [+] Geluk

- Parkstad Afrikanderwijk masterplan, 
Palmbout

- Parkhaven masteplan, INBO

- EUR Masterplan, Juurlink [+] Geluk

-Van Alexander tot Zuidplein, Samen 
werken aan een ongedeelde stad, 
Koersnotitie, Gemeente Rotterdam, 
Unlimited Urban Management

- Rotterdam parken, https://www.
rotterdam.nl/vrije-tijd/parken/

- Transforming our world, The 2030 
Agenda for Sustainable Development, 
A/RES/70/1,  2015, United Nations 



g. Affordable and clean energy – Betaalbare en duurzame energie
h. Decent work and economic growth – Eerlijk werk en economische groei
i. Industry, innovation and infrastructure – Industrie, innovatie en infrastructuur
j. Reduced inequalities – Ongelijkheid verminderen
k. Sustainable cities and communities – Duurzame steden en gemeenschappen
l. Responsible consumption and production – Verantwoordelijke consumptie en 
productie
m. Climate action - Klimaatactie
n. Life below water – Leven in het water
o. Life on land – Leven op het land
p. Peace, justice and strong institutions – Vrede, justitie en sterke publieke diensten
q. Partnerships for the goals – Partnerschappen om doelstellingen te bereiken
 
NB de SDG’s zijn als een checklist gebruikt om er zeker van te zijn dat we geen 
meekoppelkansen laten liggen.

Als onderdeel van het opstellen van de Notitie Visie Stedenbouwkundige Inpassing 
hebben we de ambities, wensen en zorgen van de initiatiefnemers en stakeholders 
aan de hand van een aantal interviews geïnventariseerd. 
In compacte gesprekken van ca. 1 uur zijn de meest prangende kwesties boven 
tafel gehaald. Op de volgende paginas is de opgehaalde input op de uitdaging- en 
kansenkaarten geprojecteerd. Deze vormen (samen met de analyse) de basis voor de 
visie.  
De vragen die we in de interviews hebben gesteld: 
1. Waar ligt vanuit jouw rol/ werkveld/ organisatie de grootste urgentie van de 
inpassing Oeververbinding en OV? Welke urgente opgaven moeten door de ingrepen 
opgelost worden en waar liggen deze?
2. Wat zijn vanuit jouw organisatie/ werkveld de 3* belangrijkste ambities voor de 
Oeververbinding en OV-inpassing? Wat moet het vooral bereiken?
3. Wat zijn vanuit jouw rol/ werkveld/ organisatie de 3 belangrijkste zorgen/ 
aandachtspunten wat betreft de Oeververbinding en OV inpassing? Welke beren/ 
showstoppers zie jij op de weg en hoe kunnen deze vanuit jouw oogpunt het beste 
gemitigeerd/ voorkomen worden? 
4. Vanuit jouw oogpunt (rol/ werkveld/ organisatie), welke Sustainable Development 
Goals moeten in de Oeververbinding en OV inpassing geoperationaliseerd worden en 
hoe? Wat (of wie) is daarvoor absoluut nodig?
5. Zie jij nav vraag 4 aanleiding om de urgentie (1)/ ambities (2)/ zorgen (3) aan te 
passen – ontbreken er dingen, klopt de prioritering nog?
Sustainable development goals:
a. No poverty – Geen armoede
b. Zero hunger – Geen honger
c. Good health and well-being – Goede gezondheid en welzijn 
d. Quality education – Kwaliteitsonderwijs 
e. Gender equality – Gendergelijkheid
f. Clean water and sanitation – Schoon water en sanitaire voorzieningen Afbeelding van United Nations, bron: sdgs.un.org

Interviews met initiatiefnemers en stakeholders
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Gemeentegrenzen zijn aandachtsgebieden 
ivm afschuiven lelijk programma

Sowiezo een klimaatopgave bij de Esch, 
Oeververbinding aanleiding om daarop 
vooruit te lopen/ mee te koppelen

Kralingen aan de Esch enz: initiatieven naast 
elkaar leggen en meekoppelkansen 
inventariseren, bv Abraham van Rijkevorselweg 
enorm zorgpunt voor omgeving, mogelijk kans 
om werk met werk te maken?

Tracé HOV bus ligt grotendeels in tunnel/ bak
(’s Gravendijkwal, Maastunnel). 
Oversteekbaarheid + ruimtelijke kwaliteit van
de plekken waar het wél op maaiveld ligt zijn
aandachtspunten 

RWS: Grootst/ enig belang (ook vanuit grondpositie (die hoofdzakelijk in A16 en Algera corridor zit):
- Goed bevaarbare, veilige waterweg (geen con�ict Oeververbinding met scheepsvaart)
- aansluiting met andere maatregelen (bv A16, oost-west )

Kans/ raakvlak maar ook uitdaging:
- Transferium Kralingse Zoom: 
aantrekkelijkheid voor gebruikers A16.

NB Aantrekkelijkheid OV moet 
ondersteund worden door beleid 
dat auto's niet tot diep in het 
centrum toelaat (bv Amsterdam: 
P&R's liggen buiten centrum). 
Anders geen modal shift.

Uitdaging:
kansen voor mensen gaat niet alleen over 
wonen en werken maar ook bv sporten en 
recreëren. Hoe (aantrekkelijk) bereikbaar zijn 
de groengebieden en sportlocaties met OV 
en langzaam verkeer?

Grootste zorg/ showstopper:
- Brug vs vaarweg

Duurzame bereikbaarheid stimuleren/ 
faciliteren (niet alleen OV maar ook �ets)

Groot aandachtspunt 25 km/ uur

Aantrekkelijkheid Oeververbinding 
voor langzaam verkeer

Nieuwe infrastructuur moet robuust 
aangelegd worden (water moet goed 
weg kunnen), hoe in hoogstedelijk gebied?

Verknoping (bv West ivm afstand tussen bus 
en metro (bv a la Wilhelminaplein), tussen 
OV maar ook �ets en voetgangers (RMA)

OV knoppunten Kralingse Zoom Stadionplein 
Zuidplein, competitief maken vs auto: reistijden 
+ zachte kanten en ruimtelijke kwaliteit

Aandachtspunt inpassing: begeleiding van mensenstromen: afstand 
+ breedte + scheiding stromen (bv supporters en bewoners)
Referentie Arenapark (veel evenementlocaties bij elkaar, interferentie 
leidt tot drukte  (bv tegelijkertijd a�open evenementen)); 
FC Twente (Enschede): stadion te dichtbij station

Ketenmobiliteiten (onderliggend OV, �ets en toekomstige modaliteiten): 
- vanaf 1500 gebouwde voorziening nodig (�etsenstalling) 
- heel weinig ruimte (grondeigendom)NS. ProRail wel grondpositie naast 
station (waar traverse land wel van NS) 

Zorgen: Niet alleen verbinden met zuid/ Feyenoord City 
maar ook west (Hillesluis heeft nu geen toegang tot station 
Stadionpark!), NS daar geen grondpositie!

Ambities gemeente Rotterdam: 20 ha 
extra groen in de stad, biodiversiteitsvisie 
+ natuurkaart zijn in ontwikkeling. 
Mogelijke koppeling met natuurontwikkeling 
langs de oevers/ aanlandingen?

De Esch: verlichting op brug is wel in te 
passen (westelijke brug), geluid zou ook 
nog wel meevallen maar afgraven kan echt niet

Spanningsveld tussen rust en 
ecologie vs recreatie/ verstoring; 
visueel e�ect heel belangrijk 
(voorkomen)

Niet dingen verliezen die we niet terug 
kunnen brengen (De Esch, Eiland van Brienenoord)

De Esch, Eiland van Brienenoord zijn onderdeel 
van NNN: bescherming vanuit Provincie. E�ect 
ingreep dat niet mag: ruimtebeslag; extra verlichting, 
geluid en trillingen. Van afstand heien (trillingen bv, 
verlichting) mag wel. Als wel iets doen wat e�ect heeft: 
aantonen geen e�ect of analyse e�ecten en hoe omgaan 
+ compenseren. Afweging natuurverlies vs alle andere 
belangen (mobiliteit enz), nee tenzij toets

Voor delen van zuid is er sprake 
van ov-armoede en gezien de 
sociale economische positie van 
Zuid is tegelijkertijd ook 
bereikbaarheid van werk en 
opleiding van groot belang. 

Zuid: reistijden zijn groter 
waardoor onvolwaardig 
onderdeel vd stad

Zorgen:
- Vergrote barrière werking tussen wijken (mn bij tram 25 km /uur) 
Dit dwarsboomt de wens om juist �jnmazig netwerk te versterken. 
Waar wordt 25km/ uur gehaald (binnenstedelijk) en hoe ziet het eruit?
- Fysieke inpassing van ov-tangent mn ter plaatse van aantal kruisingen 

Aandachtspunt �exibiliteit indeling brug; nu 
eerst inzetten op bijv 2 x1, �ets ,voet en ov bus. 
Op termijn nieuwe vormen van elektrisch 
geautomatiseerd individueel of collectief vervoer?

Combinatie brug en 
tunnel niet uitsluiten 
(bij Kop van Zuid is er 
immers ook brug 
en tunnel) en 
mogelijk ook 
in de tijd faseren

Niet alleen verbinding tussen knoppunten 
maken, maar verbinding tussen de wijken 
(geen barrierevorming, maar juist actief 
positief e�ect nastreven (ontmoeting en 
verbijf, verschillende modaliteiten))

Tunnel Brielselaan aandachtspunt 
(doorrijhoogte?) maaiveldoplossing 
te onderzoeken

Balans in pro�el: modaliteiten maar ook 
gebruik (verhard vs groen en ondergrond) 
en niet alleen focus op doorgaande richting/ 
langsrichting (ook dwarsverbindingen/ 
doorwaadbaarheid)

Zichtrelatie tussen 
tram en nieuwe 
busstation (in april 
klaar); loopafstanden 
tram - metro  worden 
overbrugd door 
inrichting als 
verblijfsruimte

kruising met tram 25 Breeweg/ Strevelsweg 
(ongelijkvloerse kruising Groene Hilledijk; 
logische plek voor station

Ambitie: doorstroming OV verbeteren

Ambitie: verbeteren kwaliteit 
OV verbinding (oplossen van de 
knelpunten)

Zorg: wat voor concessies 
worden er gedaan aan OV 
kwaliteit ivm inpassingskwaliteit

Aandachtspunt: alternatieven 
dragen bij aan doelen maar in 
hoeverre (doelbereik) kan verschillen

Hoeveel gouden kralen moet Rotterdam 
hebben? Balans tussen Rotterdamse 
ambities om zichzelf met elke 
ontwikkeling te pro�leren en haalbaarheid 
+ vervoerskwaliteit + leefbaarheid

Zorg: wat voor concessies worden er gedaan 
aan OV kwaliteit ivm inpassingskwaliteit

Zorg: dat de toekomstige ontwikkelingen 
de OV ingrepen mogelijk frustreren of 
onmogelijk maken

Zorg: dat de toekomstige ontwikkelingen 
de OV ingrepen mogelijk frustreren of 
onmogelijk maken

Politieke spanning ivm �nanciering 
(als het erop aankomt trekt iedereen 
terug naar eigenbelang: bv Rijk die 
metroverbinding als lokale 
aangelegenheid neerzet ivm �nanciering)

Initiatiefnemers hebben 
verschillende focus/ belangen: 
Rijk vooral A16, Provincie vooral 
Algeracorridor, Gemeente: 
Overeverbinding + OV

Ruimtelijke relatie spoorkruising 
(boven en ondergronds) en 
station/ perrons

Westelijke brug trekt business case 
Station Stadionpark in twijfel, 
aandachtspunt ivm multimodale 
vervoerswaarde knoop

Balans instappers en uitstappers 
over de dag irt programma eromheen

Dakken en overkappingen bieden kansen 
voor klimaatadaptatie en energieproductie

Bijdrage van omgeving van het 
station aan aantrekkelijkheid en gebruik

Gemeente wil emplacement verplaatsen 
ivm ontwikkeling Feyenoord XL 
(zoeklocatie bv Barendrecht)

Opdrachtgevers moeten de 
juiste incentives instellen en 
daar beleidsmatig en �nancieel 
achter staan om de opdrachtnemers 
te bewegen de juiste dingen te 
doen, anders komt er niks van

Fasering Stadionpark ivm drukte Oude Lijn

Beheer is tegen 
ophangen 
bovenleiding aan 
onderkant viaduct

Voor ProRail vormen de oeververbinding en 
de HOV-verbinding an sich geen urgent vraagstuk. 
Wél werkt ProRail graag mee aan ruimtelijke en 
duurzame bereikbaarheidsopgaven op het gebied 
van woningbouw en versterking van de economie 
en wil het haar assets, in dit geval de Oude Lijn, daar 
zo goed mogelijk voor benutten. Onze focus bij 
deelproject HOV-verbinding ligt bij:
a. Verknoping HOV-halte en treinstation Stadionpark
b. Spoorkruising HOV-tracé

Vanuit ProRail geen formeel standpunt wat betreft 
SDG's voor andere deelprojecten dan station Stadionpark. 
Voor de gezamenlijke multimodale OV-knoop willen we 
graag ambities op de gearceerde en toegelichte thema’s 
afspreken. Vereiste daarbij: de opdrachtgevers moeten 
concrete ontwerpeisen meegeven (en de �nanciering 
daarvan onderkennen), waarna ontwerpers en stakeholders 
dit gezamenlijk in het ontwerp integreren. Wij opdrachtnemers 
kunnen de opdrachtgevers helpen met het toepasbaar formuleren 
van die eisen, maar het initiatief en de intrinsieke wil moet ook 
van de opdrachtgevers/�nanciers komen. Waarbij de tussen 
ProRail en I&W generiek afgesproken duurzaamheidskaders 
sowieso randvoorwaardelijk zijn voor het ontwerp.

Zorgen ProRail: 
a. Bij keuze metrostation onder spoorbundel: bouwfasering
b. Bij keuze eigen tramviaduct: overspanning 
viaduct zonder tussensteunpunten in de spoorbundel
c. Bij keuze tracé over Olympiaweg: ruimtelijke kwaliteit 
van de inpassing van de boog Olympiaweg - Stadionviaduct
d. Impact op aanpassing OV-knoop bij Invoering City-sprinter
e. Afwikkeling evenementenpiekstromen 
HOV-reizigers (looproute en maatvoering)

Vertikaal alignement tussen Varkenoordse 
viaduct en Stadionviaduct (naar boven en 
naar beneden en weer boven)

Impact ingreep op 
openbare ruimte 

Impact ingreep op 
openbare ruimte 

Impact ingreep op 
openbare ruimte 

Compact verknopen met bestaand
OV en doorkoppelen (bv Kralingse 
Zoom en Zuidplein): ruimtelijk en 
vervoerskundig een uitdaging! 

Compact verknopen met bestaand
OV en doorkoppelen (bv Kralingse 
Zoom en Zuidplein: ruimtelijk en 
vervoerskundig een uitdaging). 

Hoge gem. snelheid en betrouwbaarheid 
afgezet tov lokale bereikbaarheid langzaam 
verkeer, doorwaadbaarheid gebied

Impact ingreep op 
openbare ruimte 

Balans verkeer/ haalbaarheid 
en leefkwaliteit is een uitdaging

Radicale verandering ruimtelijk 
beleid (compacte stad vs in de 
wei uitbreiden

Risico: radicale verandering 
ruimtelijk beleid (compacte 
stad vs in de wei uitbreiden)

Remiselocaties (bestaande hebben 
uitbreidingsruimte (Kralingse Zoom 
of Zuidplein) of nieuwe bouwen) en 
verbinding daarmee

Balans tussen lokale en 
doorgaande belangen

Uitdaging/ Risico RET: dat er vanuit andere 
overwegingen de technische randvoorwaarden 
niet gehaald kunnen wordenDe nieuwe verbinding mag 

geen nieuwe barrière vormen

Alle opties hebben veel 
problemen, geen 
de�nitieve winnaar

Veel ambities op 
Kralingse Zoom, 
past het allemaal?

Kans: Zoeken naar aansluiting met lopend beleid 
om draagvlak te versterken (contact opnemen welk 
beleid het beste op gemeente, regio enz schaal 
meegekoppeld kan worden). Voorbeeld: ecologische 
oevers > Kaderrichtlijn water. Opgaven stapelen = meer 
draagvlak creëren (ook op Rijksniveau, ook �nancieel)

Recreatie: zwemmen in de Maas kan 
wel (waterkwaliteit) maar mag niet: 
con�ict met scheepsvaart (veiligheid). 
Maar, er mogen dus wel recreatieve 
zwemplekken gecreëerd worden als die 
niet in de weg staan van het scheepsvaart.

Raakvlak/ kans: - Oevers ecologischer en 
recreatiever maken (beleid: Kaderrichtlijn 
water RWS) - in later stadium aanhaken 
(ontwerp voorkeursinitiatief ), nu rekening
 mee houden en meekoppelen.

RWS areaal (bv oevers) kan ingezet worden 
voor duurzame energieopwekking en 
klimaatadaptatie (-> `wel spanningsveld 
met ecologie, scheepsvaart en waterkwaliteit)

Rivieroever als lange stedelijke lijn/ ligging 
aan de rivier is een intrinsieke kwaliteit, grote 
kans om hier meer mee te doen bij ontwikkelingen 
(meekoppelen)

Kans: langzaam verkeer 
verbinding  met Oostervant 
zwembad (ontwikkeling, 
vernieuwing zwembad)

Brainpark: markt aan zet, veel initiatieven. 
Plotsgewijze bouwplanontwikkeling 
binnen masterplan

Aanhaken op Rondje Coolhaven 
(langzaam verkeer  verbinding)

Kans: lokale verbinding met 
(woningbouwontwikkeling rondom) 
winkelcentrum de Esch

Rivieroevers als drager recreatieve/ 
publieke programma (Blue City, 
De Oude Plantage (plannen voor 
verbetering), Maasparcours)

Kans voor koppeling lokale verbindingen 
Rivium (people mover, Schaardijk, Rivium 
Promenade)

Aanhaken op het DNA van de wijk: 
stedenbouwkundige ensembles, Evides

Klimaat en energie meenemen 
bij ontwikkeling 
knopen (als eis (indien zinvol))

PZH ambitie: regionale bereikbaarheid verbeteren, 
verstedelijking faciliteren, betaalbare oplossing 
(verkenning + bundeling A16, Algera +Oeververbinding)

Oeververbinding: mogelijk 
toch auto of �exibele inrichting 
- duurzamer

Metro groter bereik voor regio 
(Hoekse Waard, Krimpen, Capelle enz) 
mits lijnen en knooppunten goed 
ingepast zijn en functioneren

Stadionpark: 
- Koppeling landelijke en lokale (onderliggende) 
mobiliteitsnetwerk 
- Multimodale voorzieningenknoop (2-3 winkels) 
- Loopafstand is goed bij pieken loopstromen 
(evenementen), anders veel drukte op klein gebied
- Mogelijkheid om Station Zuid te sluiten ten tijde 
van evenementen ivm overlast (of permanent...)

Sporenbundel heel breed vanwege opstelsporen (wordt nu 
gekeken of deze in bv Dordrecht terecht kunnen)
En/of sporen verder uit elkaar om ruimte te creëren om 
steunpunten mogelijk te maken voor bouwen boven het spoor. 
Businesscase op zich is zwaar negatief maar maatschappelijke 
baten wel groot, afweging

Bovenleiding (ProRail) onder brug kan, 
moet onderhouden en vervangen worden 
(maar niet onder gebouw (want privaat))
 - Vanuit bouwen boven het spoor wordt 
hier wel op gestudeerd op dit moment 
(eigendom plaat overkluizing los van het 
vastgoed), Feyenoord XL ook deze discussie

Ambitie ecologische verbinding Stadionviaduct 
(min 1 meter breedte), van Sportcampus naar Zuiderpark

Ambitie: mogelijke stepping stones op Oeververbinding 
(groen en mitigeren verlichting), maar: rivieren zijn 
natuurlijke barrieres. Het slechten van zo een barrière 
zou zeer zeer ambitieus zijn  (oeververbinding als ecoduct): 
NB het zou wel een enorme kwaliteit betekenen

De Esch nu: rust, isolatie, veel variatie (ecologisch heel goed). 
Hoe die waarden bewaren, en tegelijkertijd ervaarbaar maken 
voor mensen (zonder dat ze massaal op het polder afkomen)? 
Mogelijke koppeling ecologie met functies Evides + inzet op 
versterken oever als recreatieve ruimte zodat de Esch vrijwaard blijft

De Esch: ecologische verbinding met 
Kralingse Bos en Eiland van Brienenoord 
wordt uitgebreid - verbinding park Twee 
Heuvels -> via losse parken richting Zuiderpark

Ambitie ecologie nabij Maastunnel: bomenrijen 
tbv begeleiding van vleermuizen en vogels, 
stepping stones voor dieren (struiken enz)

Grote kans voor hergebruik van grond vrijkomend 
bij tunnel of brug: getijdenprovisie/ oeververbetering 
Noordzijde - ruimte voor en inzet op recreatieve oever

Niet alleen verbinding tussen knoppunten 
maken, maar verbinding tussen de wijken 
(geen barrierevorming, maar juist actief 
positief e�ect nastreven (ontmoeting en 
verbijf, verschillende modaliteiten))

Ambitie voor �jnmazig netwerk op zuid, 
stimuleren van �etsen (ook/ vooral dwars op 
de OV verbinding)

Nieuwe Oeververbindinding zal reisitijden 
aanzienlijk verkorten voor alle modaliteiten

Balans in de lange lijnen met aandacht 
voor verschillende modaliteiten en meer 
ruimte voor ov en �ets en ook ruimte voor 
bijvoorbeeld groen (niet alleen vanwege 
aantrekkelijkhied maar ook bijdrage aan 
thema ’s natuurinclusief en biodiversiteit)

Ambitie: Oeververbinding zal bijdragen aan 
- de goede groei van de stad waarbij wordt verdicht 
in bestaand stedelijk gebied; 
- goede bereikbaarheid van werk, onderwijs en 
andere voorzieningen 
- ruimtelijke inpassing die verbindingen maakt op 
verschillende schaalniveaus en geen (nieuwe) barrières 
vormt maar deze juist eerder slecht

 Ambitie: verbeteren doorstroming OV

Ambitie: verbeteren kwaliteit OV 
verbinding (oplossen van de knelpunten)

Ambitie: versterken economisch vestigingsklimaat, 
verbinden van woon en werklocaties, regio 
goed aansluiten op netwerk

Dakken en overkappingen bieden 
kansen voor klimaatadaptatie en 
energieproductie

Mogelijk meekoppelkans 
vernieuwing Stadionviaduct

Ambitie ProRail: 
a. HOV-verbinding is een succesvolle feeder voor treinstation Stadionpark
b. HOV-halte en treinstation Stadionpark dragen bij aan een optimale 
multimodale OV-knoop, samen met andere ketenvoorzieningen en aansluitingen 
op de netwerkstructuur openbare ruimte – zowel in reguliere situatie als 
tijdens evenementenpieken Kuip & Ahoy.
c. Hindervrije/-arme spoorkruising HOV-tracé, zowel in de de�nitieve situatie 
(adaptiviteit: geen kolommen tussen de sporen of op het perron, zorgvuldige 
inpassing die bijdraagt aan integrale logica en beleving: zichtlijnen, sociale veiligheid) 
als in de bouwfasering.
d. Spoorkruising en lay-out HOV-halte is voorbereid (of heeft een antwoord paraat) 
op voorziene Schaalsprong Oude Lijn: invoering City-sprinter.

Ontwikkeling ruimte en mobiliteit 
moeten op elkaar afgestemd worden

Flexibiliteit ivm toekomstvastheid, 
bv tijdelijk gebruik ruimtereservering

Ontwikkeling ruimte en mobiliteit 
moeten op elkaar afgestemd worden

Openbaar vervoerpotentieel moet 
gemaximaliseerd (autoonafhankelijke stad)

Huidige plannen zetten de oeververbinding 
tussen tram en metro in, maar verdere 
toekomstplannen beginnen de draagvlak 
voor metro reëler te maken

Operationaliseren mobiliteitstransitie: 
- Bereikbaar maken huidige en nieuwe gebieden: 
In nieuwe gebieden OV vanzelfsprekend opnemen 
- Netwerk robuuster maken door shortcuts/ missing 
links: zo snel mogelijk van A naar B

Kans RET: meekoppelen opgaven: 
Dijkzicht/ EMC onderhoud metrotunnel 
+ perrons om bv een ondergrondse 
passage te maken onder 's Gravendijkwal. 
Werk met werk maken!

De verbinding moet een meerwaarde 
creëren voor de gebieden die het 
verbindt + omliggende gebieden

Kans RET: meekoppelen opgaven: 
Rotterdam Centraal? Werk met werk maken!

Kans RET: meekoppelen opgaven: 
Kralingse Zoom. Werk met werk maken!

Kans RET: meekoppelen opgaven: Oude lijn/ 
Stadionpark. Werk met werk maken!

Kans RET: meekoppelen opgaven: 
tram op zuid/ Bree/ lijn 25 -kans? 
Werk met werk maken!

Kans RET: meekoppelen 
opgaven: Zuidplein - nu op de 
schop, misschien kansen voor 
meekoppeling? 
Werk met werk maken!

De oeververbinding levert 
kansen op voor natuurontwikkeling, 
recreatie, openbare ruimte en 
stedelijke ontwikkelingen: deze 
moeten worden benut

De nieuwe verbinding moet bijdragen aan onverdeelde stad 
(scheiding is fysiek/letterlijk maar ook over sociale scheidingen); 
OV-knooppunten moeten echte belevingscentra worden (gemengde 
functies); DNA van de wijken versterken, leefbaarheid verbeteren.

De verbinding moet een meerwaarde 
creëren voor de gebieden die het verbindt 
+ omliggende gebieden

De Oeververbinding moet meerwaarde 
en kansen creeren voor de gebieden 
die binnen de invloedszone van de 
oeververbinding liggen 

De oeververbinding levert kansen op voor het verbinden 
van de huidige gebieden dus geen barriere werking 

HOV tracé - bus
HOV tracé - Metro
HOV tracé - tram
Bus - hoogfrequent
Bus
Tram

Metro
Train

Openbaar vervoer
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Landmark
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Ontbrekende schakels

Maasparcours

Rooilijn industrie

Primaire waterkering
Dijken met een oorspronkelijke ligging
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Water

Landmark

Wegen en gebouwen

Bestaande items van belang

Historische dijken

Gemeentelijk monument
Rijksmonument - gebouwen
Rijksmonument - gebied

Beschermd stadsgezicht

Oudste natuurgebied van Rotterdam aan de rivier

Historisch dorpskern Ijsselmonde

Huidige parken en groengebieden
Historisch veerweide landschap

Parkbos: aangelegde parken en 
recreatiegebieden die een grote 
betekenis hebben voor de ecologische 
structuur van de stad
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Gemeentegrenzen zijn aandachtsgebieden 
ivm afschuiven lelijk programma

Sowiezo een klimaatopgave bij de Esch, 
Oeververbinding aanleiding om daarop 
vooruit te lopen/ mee te koppelen

Kralingen aan de Esch enz: initiatieven naast 
elkaar leggen en meekoppelkansen 
inventariseren, bv Abraham van Rijkevorselweg 
enorm zorgpunt voor omgeving, mogelijk kans 
om werk met werk te maken?

Tracé HOV bus ligt grotendeels in tunnel/ bak
(’s Gravendijkwal, Maastunnel). 
Oversteekbaarheid + ruimtelijke kwaliteit van
de plekken waar het wél op maaiveld ligt zijn
aandachtspunten 

RWS: Grootst/ enig belang (ook vanuit grondpositie (die hoofdzakelijk in A16 en Algera corridor zit):
- Goed bevaarbare, veilige waterweg (geen con�ict Oeververbinding met scheepsvaart)
- aansluiting met andere maatregelen (bv A16, oost-west )

Kans/ raakvlak maar ook uitdaging:
- Transferium Kralingse Zoom: 
aantrekkelijkheid voor gebruikers A16.

NB Aantrekkelijkheid OV moet 
ondersteund worden door beleid 
dat auto's niet tot diep in het 
centrum toelaat (bv Amsterdam: 
P&R's liggen buiten centrum). 
Anders geen modal shift.

Uitdaging:
kansen voor mensen gaat niet alleen over 
wonen en werken maar ook bv sporten en 
recreëren. Hoe (aantrekkelijk) bereikbaar zijn 
de groengebieden en sportlocaties met OV 
en langzaam verkeer?

Grootste zorg/ showstopper:
- Brug vs vaarweg

Duurzame bereikbaarheid stimuleren/ 
faciliteren (niet alleen OV maar ook �ets)

Groot aandachtspunt 25 km/ uur

Aantrekkelijkheid Oeververbinding 
voor langzaam verkeer

Nieuwe infrastructuur moet robuust 
aangelegd worden (water moet goed 
weg kunnen), hoe in hoogstedelijk gebied?

Verknoping (bv West ivm afstand tussen bus 
en metro (bv a la Wilhelminaplein), tussen 
OV maar ook �ets en voetgangers (RMA)

OV knoppunten Kralingse Zoom Stadionplein 
Zuidplein, competitief maken vs auto: reistijden 
+ zachte kanten en ruimtelijke kwaliteit

Aandachtspunt inpassing: begeleiding van mensenstromen: afstand 
+ breedte + scheiding stromen (bv supporters en bewoners)
Referentie Arenapark (veel evenementlocaties bij elkaar, interferentie 
leidt tot drukte  (bv tegelijkertijd a�open evenementen)); 
FC Twente (Enschede): stadion te dichtbij station

Ketenmobiliteiten (onderliggend OV, �ets en toekomstige modaliteiten): 
- vanaf 1500 gebouwde voorziening nodig (�etsenstalling) 
- heel weinig ruimte (grondeigendom)NS. ProRail wel grondpositie naast 
station (waar traverse land wel van NS) 

Zorgen: Niet alleen verbinden met zuid/ Feyenoord City 
maar ook west (Hillesluis heeft nu geen toegang tot station 
Stadionpark!), NS daar geen grondpositie!

Ambities gemeente Rotterdam: 20 ha 
extra groen in de stad, biodiversiteitsvisie 
+ natuurkaart zijn in ontwikkeling. 
Mogelijke koppeling met natuurontwikkeling 
langs de oevers/ aanlandingen?

De Esch: verlichting op brug is wel in te 
passen (westelijke brug), geluid zou ook 
nog wel meevallen maar afgraven kan echt niet

Spanningsveld tussen rust en 
ecologie vs recreatie/ verstoring; 
visueel e�ect heel belangrijk 
(voorkomen)

Niet dingen verliezen die we niet terug 
kunnen brengen (De Esch, Eiland van Brienenoord)

De Esch, Eiland van Brienenoord zijn onderdeel 
van NNN: bescherming vanuit Provincie. E�ect 
ingreep dat niet mag: ruimtebeslag; extra verlichting, 
geluid en trillingen. Van afstand heien (trillingen bv, 
verlichting) mag wel. Als wel iets doen wat e�ect heeft: 
aantonen geen e�ect of analyse e�ecten en hoe omgaan 
+ compenseren. Afweging natuurverlies vs alle andere 
belangen (mobiliteit enz), nee tenzij toets

Voor delen van zuid is er sprake 
van ov-armoede en gezien de 
sociale economische positie van 
Zuid is tegelijkertijd ook 
bereikbaarheid van werk en 
opleiding van groot belang. 

Zuid: reistijden zijn groter 
waardoor onvolwaardig 
onderdeel vd stad

Zorgen:
- Vergrote barrière werking tussen wijken (mn bij tram 25 km /uur) 
Dit dwarsboomt de wens om juist �jnmazig netwerk te versterken. 
Waar wordt 25km/ uur gehaald (binnenstedelijk) en hoe ziet het eruit?
- Fysieke inpassing van ov-tangent mn ter plaatse van aantal kruisingen 

Aandachtspunt �exibiliteit indeling brug; nu 
eerst inzetten op bijv 2 x1, �ets ,voet en ov bus. 
Op termijn nieuwe vormen van elektrisch 
geautomatiseerd individueel of collectief vervoer?

Combinatie brug en 
tunnel niet uitsluiten 
(bij Kop van Zuid is er 
immers ook brug 
en tunnel) en 
mogelijk ook 
in de tijd faseren

Niet alleen verbinding tussen knoppunten 
maken, maar verbinding tussen de wijken 
(geen barrierevorming, maar juist actief 
positief e�ect nastreven (ontmoeting en 
verbijf, verschillende modaliteiten))

Tunnel Brielselaan aandachtspunt 
(doorrijhoogte?) maaiveldoplossing 
te onderzoeken

Balans in pro�el: modaliteiten maar ook 
gebruik (verhard vs groen en ondergrond) 
en niet alleen focus op doorgaande richting/ 
langsrichting (ook dwarsverbindingen/ 
doorwaadbaarheid)

Zichtrelatie tussen 
tram en nieuwe 
busstation (in april 
klaar); loopafstanden 
tram - metro  worden 
overbrugd door 
inrichting als 
verblijfsruimte

kruising met tram 25 Breeweg/ Strevelsweg 
(ongelijkvloerse kruising Groene Hilledijk; 
logische plek voor station

Ambitie: doorstroming OV verbeteren

Ambitie: verbeteren kwaliteit 
OV verbinding (oplossen van de 
knelpunten)

Zorg: wat voor concessies 
worden er gedaan aan OV 
kwaliteit ivm inpassingskwaliteit

Aandachtspunt: alternatieven 
dragen bij aan doelen maar in 
hoeverre (doelbereik) kan verschillen

Hoeveel gouden kralen moet Rotterdam 
hebben? Balans tussen Rotterdamse 
ambities om zichzelf met elke 
ontwikkeling te pro�leren en haalbaarheid 
+ vervoerskwaliteit + leefbaarheid

Zorg: wat voor concessies worden er gedaan 
aan OV kwaliteit ivm inpassingskwaliteit

Zorg: dat de toekomstige ontwikkelingen 
de OV ingrepen mogelijk frustreren of 
onmogelijk maken

Zorg: dat de toekomstige ontwikkelingen 
de OV ingrepen mogelijk frustreren of 
onmogelijk maken

Politieke spanning ivm �nanciering 
(als het erop aankomt trekt iedereen 
terug naar eigenbelang: bv Rijk die 
metroverbinding als lokale 
aangelegenheid neerzet ivm �nanciering)

Initiatiefnemers hebben 
verschillende focus/ belangen: 
Rijk vooral A16, Provincie vooral 
Algeracorridor, Gemeente: 
Overeverbinding + OV

Ruimtelijke relatie spoorkruising 
(boven en ondergronds) en 
station/ perrons

Westelijke brug trekt business case 
Station Stadionpark in twijfel, 
aandachtspunt ivm multimodale 
vervoerswaarde knoop

Balans instappers en uitstappers 
over de dag irt programma eromheen

Dakken en overkappingen bieden kansen 
voor klimaatadaptatie en energieproductie

Bijdrage van omgeving van het 
station aan aantrekkelijkheid en gebruik

Gemeente wil emplacement verplaatsen 
ivm ontwikkeling Feyenoord XL 
(zoeklocatie bv Barendrecht)

Opdrachtgevers moeten de 
juiste incentives instellen en 
daar beleidsmatig en �nancieel 
achter staan om de opdrachtnemers 
te bewegen de juiste dingen te 
doen, anders komt er niks van

Fasering Stadionpark ivm drukte Oude Lijn

Beheer is tegen 
ophangen 
bovenleiding aan 
onderkant viaduct

Voor ProRail vormen de oeververbinding en 
de HOV-verbinding an sich geen urgent vraagstuk. 
Wél werkt ProRail graag mee aan ruimtelijke en 
duurzame bereikbaarheidsopgaven op het gebied 
van woningbouw en versterking van de economie 
en wil het haar assets, in dit geval de Oude Lijn, daar 
zo goed mogelijk voor benutten. Onze focus bij 
deelproject HOV-verbinding ligt bij:
a. Verknoping HOV-halte en treinstation Stadionpark
b. Spoorkruising HOV-tracé

Vanuit ProRail geen formeel standpunt wat betreft 
SDG's voor andere deelprojecten dan station Stadionpark. 
Voor de gezamenlijke multimodale OV-knoop willen we 
graag ambities op de gearceerde en toegelichte thema’s 
afspreken. Vereiste daarbij: de opdrachtgevers moeten 
concrete ontwerpeisen meegeven (en de �nanciering 
daarvan onderkennen), waarna ontwerpers en stakeholders 
dit gezamenlijk in het ontwerp integreren. Wij opdrachtnemers 
kunnen de opdrachtgevers helpen met het toepasbaar formuleren 
van die eisen, maar het initiatief en de intrinsieke wil moet ook 
van de opdrachtgevers/�nanciers komen. Waarbij de tussen 
ProRail en I&W generiek afgesproken duurzaamheidskaders 
sowieso randvoorwaardelijk zijn voor het ontwerp.

Zorgen ProRail: 
a. Bij keuze metrostation onder spoorbundel: bouwfasering
b. Bij keuze eigen tramviaduct: overspanning 
viaduct zonder tussensteunpunten in de spoorbundel
c. Bij keuze tracé over Olympiaweg: ruimtelijke kwaliteit 
van de inpassing van de boog Olympiaweg - Stadionviaduct
d. Impact op aanpassing OV-knoop bij Invoering City-sprinter
e. Afwikkeling evenementenpiekstromen 
HOV-reizigers (looproute en maatvoering)

Vertikaal alignement tussen Varkenoordse 
viaduct en Stadionviaduct (naar boven en 
naar beneden en weer boven)

Impact ingreep op 
openbare ruimte 

Impact ingreep op 
openbare ruimte 

Impact ingreep op 
openbare ruimte 

Compact verknopen met bestaand
OV en doorkoppelen (bv Kralingse 
Zoom en Zuidplein): ruimtelijk en 
vervoerskundig een uitdaging! 

Compact verknopen met bestaand
OV en doorkoppelen (bv Kralingse 
Zoom en Zuidplein: ruimtelijk en 
vervoerskundig een uitdaging). 

Hoge gem. snelheid en betrouwbaarheid 
afgezet tov lokale bereikbaarheid langzaam 
verkeer, doorwaadbaarheid gebied

Impact ingreep op 
openbare ruimte 

Balans verkeer/ haalbaarheid 
en leefkwaliteit is een uitdaging

Radicale verandering ruimtelijk 
beleid (compacte stad vs in de 
wei uitbreiden

Risico: radicale verandering 
ruimtelijk beleid (compacte 
stad vs in de wei uitbreiden)

Remiselocaties (bestaande hebben 
uitbreidingsruimte (Kralingse Zoom 
of Zuidplein) of nieuwe bouwen) en 
verbinding daarmee

Balans tussen lokale en 
doorgaande belangen

Uitdaging/ Risico RET: dat er vanuit andere 
overwegingen de technische randvoorwaarden 
niet gehaald kunnen wordenDe nieuwe verbinding mag 

geen nieuwe barrière vormen

Alle opties hebben veel 
problemen, geen 
de�nitieve winnaar

Veel ambities op 
Kralingse Zoom, 
past het allemaal?

Kans: Zoeken naar aansluiting met lopend beleid 
om draagvlak te versterken (contact opnemen welk 
beleid het beste op gemeente, regio enz schaal 
meegekoppeld kan worden). Voorbeeld: ecologische 
oevers > Kaderrichtlijn water. Opgaven stapelen = meer 
draagvlak creëren (ook op Rijksniveau, ook �nancieel)

Recreatie: zwemmen in de Maas kan 
wel (waterkwaliteit) maar mag niet: 
con�ict met scheepsvaart (veiligheid). 
Maar, er mogen dus wel recreatieve 
zwemplekken gecreëerd worden als die 
niet in de weg staan van het scheepsvaart.

Raakvlak/ kans: - Oevers ecologischer en 
recreatiever maken (beleid: Kaderrichtlijn 
water RWS) - in later stadium aanhaken 
(ontwerp voorkeursinitiatief ), nu rekening
 mee houden en meekoppelen.

RWS areaal (bv oevers) kan ingezet worden 
voor duurzame energieopwekking en 
klimaatadaptatie (-> `wel spanningsveld 
met ecologie, scheepsvaart en waterkwaliteit)

Rivieroever als lange stedelijke lijn/ ligging 
aan de rivier is een intrinsieke kwaliteit, grote 
kans om hier meer mee te doen bij ontwikkelingen 
(meekoppelen)

Kans: langzaam verkeer 
verbinding  met Oostervant 
zwembad (ontwikkeling, 
vernieuwing zwembad)

Brainpark: markt aan zet, veel initiatieven. 
Plotsgewijze bouwplanontwikkeling 
binnen masterplan

Aanhaken op Rondje Coolhaven 
(langzaam verkeer  verbinding)

Kans: lokale verbinding met 
(woningbouwontwikkeling rondom) 
winkelcentrum de Esch

Rivieroevers als drager recreatieve/ 
publieke programma (Blue City, 
De Oude Plantage (plannen voor 
verbetering), Maasparcours)

Kans voor koppeling lokale verbindingen 
Rivium (people mover, Schaardijk, Rivium 
Promenade)

Aanhaken op het DNA van de wijk: 
stedenbouwkundige ensembles, Evides

Klimaat en energie meenemen 
bij ontwikkeling 
knopen (als eis (indien zinvol))

PZH ambitie: regionale bereikbaarheid verbeteren, 
verstedelijking faciliteren, betaalbare oplossing 
(verkenning + bundeling A16, Algera +Oeververbinding)

Oeververbinding: mogelijk 
toch auto of �exibele inrichting 
- duurzamer

Metro groter bereik voor regio 
(Hoekse Waard, Krimpen, Capelle enz) 
mits lijnen en knooppunten goed 
ingepast zijn en functioneren

Stadionpark: 
- Koppeling landelijke en lokale (onderliggende) 
mobiliteitsnetwerk 
- Multimodale voorzieningenknoop (2-3 winkels) 
- Loopafstand is goed bij pieken loopstromen 
(evenementen), anders veel drukte op klein gebied
- Mogelijkheid om Station Zuid te sluiten ten tijde 
van evenementen ivm overlast (of permanent...)

Sporenbundel heel breed vanwege opstelsporen (wordt nu 
gekeken of deze in bv Dordrecht terecht kunnen)
En/of sporen verder uit elkaar om ruimte te creëren om 
steunpunten mogelijk te maken voor bouwen boven het spoor. 
Businesscase op zich is zwaar negatief maar maatschappelijke 
baten wel groot, afweging

Bovenleiding (ProRail) onder brug kan, 
moet onderhouden en vervangen worden 
(maar niet onder gebouw (want privaat))
 - Vanuit bouwen boven het spoor wordt 
hier wel op gestudeerd op dit moment 
(eigendom plaat overkluizing los van het 
vastgoed), Feyenoord XL ook deze discussie

Ambitie ecologische verbinding Stadionviaduct 
(min 1 meter breedte), van Sportcampus naar Zuiderpark

Ambitie: mogelijke stepping stones op Oeververbinding 
(groen en mitigeren verlichting), maar: rivieren zijn 
natuurlijke barrieres. Het slechten van zo een barrière 
zou zeer zeer ambitieus zijn  (oeververbinding als ecoduct): 
NB het zou wel een enorme kwaliteit betekenen

De Esch nu: rust, isolatie, veel variatie (ecologisch heel goed). 
Hoe die waarden bewaren, en tegelijkertijd ervaarbaar maken 
voor mensen (zonder dat ze massaal op het polder afkomen)? 
Mogelijke koppeling ecologie met functies Evides + inzet op 
versterken oever als recreatieve ruimte zodat de Esch vrijwaard blijft

De Esch: ecologische verbinding met 
Kralingse Bos en Eiland van Brienenoord 
wordt uitgebreid - verbinding park Twee 
Heuvels -> via losse parken richting Zuiderpark

Ambitie ecologie nabij Maastunnel: bomenrijen 
tbv begeleiding van vleermuizen en vogels, 
stepping stones voor dieren (struiken enz)

Grote kans voor hergebruik van grond vrijkomend 
bij tunnel of brug: getijdenprovisie/ oeververbetering 
Noordzijde - ruimte voor en inzet op recreatieve oever

Niet alleen verbinding tussen knoppunten 
maken, maar verbinding tussen de wijken 
(geen barrierevorming, maar juist actief 
positief e�ect nastreven (ontmoeting en 
verbijf, verschillende modaliteiten))

Ambitie voor �jnmazig netwerk op zuid, 
stimuleren van �etsen (ook/ vooral dwars op 
de OV verbinding)

Nieuwe Oeververbindinding zal reisitijden 
aanzienlijk verkorten voor alle modaliteiten

Balans in de lange lijnen met aandacht 
voor verschillende modaliteiten en meer 
ruimte voor ov en �ets en ook ruimte voor 
bijvoorbeeld groen (niet alleen vanwege 
aantrekkelijkhied maar ook bijdrage aan 
thema ’s natuurinclusief en biodiversiteit)

Ambitie: Oeververbinding zal bijdragen aan 
- de goede groei van de stad waarbij wordt verdicht 
in bestaand stedelijk gebied; 
- goede bereikbaarheid van werk, onderwijs en 
andere voorzieningen 
- ruimtelijke inpassing die verbindingen maakt op 
verschillende schaalniveaus en geen (nieuwe) barrières 
vormt maar deze juist eerder slecht

 Ambitie: verbeteren doorstroming OV

Ambitie: verbeteren kwaliteit OV 
verbinding (oplossen van de knelpunten)

Ambitie: versterken economisch vestigingsklimaat, 
verbinden van woon en werklocaties, regio 
goed aansluiten op netwerk

Dakken en overkappingen bieden 
kansen voor klimaatadaptatie en 
energieproductie

Mogelijk meekoppelkans 
vernieuwing Stadionviaduct

Ambitie ProRail: 
a. HOV-verbinding is een succesvolle feeder voor treinstation Stadionpark
b. HOV-halte en treinstation Stadionpark dragen bij aan een optimale 
multimodale OV-knoop, samen met andere ketenvoorzieningen en aansluitingen 
op de netwerkstructuur openbare ruimte – zowel in reguliere situatie als 
tijdens evenementenpieken Kuip & Ahoy.
c. Hindervrije/-arme spoorkruising HOV-tracé, zowel in de de�nitieve situatie 
(adaptiviteit: geen kolommen tussen de sporen of op het perron, zorgvuldige 
inpassing die bijdraagt aan integrale logica en beleving: zichtlijnen, sociale veiligheid) 
als in de bouwfasering.
d. Spoorkruising en lay-out HOV-halte is voorbereid (of heeft een antwoord paraat) 
op voorziene Schaalsprong Oude Lijn: invoering City-sprinter.

Ontwikkeling ruimte en mobiliteit 
moeten op elkaar afgestemd worden

Flexibiliteit ivm toekomstvastheid, 
bv tijdelijk gebruik ruimtereservering

Ontwikkeling ruimte en mobiliteit 
moeten op elkaar afgestemd worden

Openbaar vervoerpotentieel moet 
gemaximaliseerd (autoonafhankelijke stad)

Huidige plannen zetten de oeververbinding 
tussen tram en metro in, maar verdere 
toekomstplannen beginnen de draagvlak 
voor metro reëler te maken

Operationaliseren mobiliteitstransitie: 
- Bereikbaar maken huidige en nieuwe gebieden: 
In nieuwe gebieden OV vanzelfsprekend opnemen 
- Netwerk robuuster maken door shortcuts/ missing 
links: zo snel mogelijk van A naar B

Kans RET: meekoppelen opgaven: 
Dijkzicht/ EMC onderhoud metrotunnel 
+ perrons om bv een ondergrondse 
passage te maken onder 's Gravendijkwal. 
Werk met werk maken!

De verbinding moet een meerwaarde 
creëren voor de gebieden die het 
verbindt + omliggende gebieden

Kans RET: meekoppelen opgaven: 
Rotterdam Centraal? Werk met werk maken!

Kans RET: meekoppelen opgaven: 
Kralingse Zoom. Werk met werk maken!

Kans RET: meekoppelen opgaven: Oude lijn/ 
Stadionpark. Werk met werk maken!

Kans RET: meekoppelen opgaven: 
tram op zuid/ Bree/ lijn 25 -kans? 
Werk met werk maken!

Kans RET: meekoppelen 
opgaven: Zuidplein - nu op de 
schop, misschien kansen voor 
meekoppeling? 
Werk met werk maken!

De oeververbinding levert 
kansen op voor natuurontwikkeling, 
recreatie, openbare ruimte en 
stedelijke ontwikkelingen: deze 
moeten worden benut

De nieuwe verbinding moet bijdragen aan onverdeelde stad 
(scheiding is fysiek/letterlijk maar ook over sociale scheidingen); 
OV-knooppunten moeten echte belevingscentra worden (gemengde 
functies); DNA van de wijken versterken, leefbaarheid verbeteren.

De verbinding moet een meerwaarde 
creëren voor de gebieden die het verbindt 
+ omliggende gebieden

De Oeververbinding moet meerwaarde 
en kansen creeren voor de gebieden 
die binnen de invloedszone van de 
oeververbinding liggen 

De oeververbinding levert kansen op voor het verbinden 
van de huidige gebieden dus geen barriere werking 

HOV tracé - bus
HOV tracé - Metro
HOV tracé - tram
Bus - hoogfrequent
Bus
Tram

Metro
Train

Openbaar vervoer
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Bekende en te verwachten vliegroutes voor vleermuizen

Ecologische parels

Landmark
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Ontbrekende schakels

Maasparcours

Rooilijn industrie

Primaire waterkering
Dijken met een oorspronkelijke ligging

Natuur

Water

Landmark

Wegen en gebouwen

Bestaande items van belang

Historische dijken

Gemeentelijk monument
Rijksmonument - gebouwen
Rijksmonument - gebied

Beschermd stadsgezicht

Oudste natuurgebied van Rotterdam aan de rivier

Historisch dorpskern Ijsselmonde

Huidige parken en groengebieden
Historisch veerweide landschap

Parkbos: aangelegde parken en 
recreatiegebieden die een grote 
betekenis hebben voor de ecologische 
structuur van de stad
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Rotterdam CentraalRotterdam Centraal

BinnenstadBinnenstad

MaastunnelMaastunnel

Feyenoord CityFeyenoord City

ZuidpleinZuidplein

Kralingse ZoomKralingse Zoom

Kralingse PlasKralingse Plas
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Eiland van BrienenoordEiland van Brienenoord

BrainparkBrainpark

Alexander knoopAlexander knoop

ParkstadParkstad

Gemeentegrenzen zijn aandachtsgebieden 
ivm afschuiven lelijk programma

Sowiezo een klimaatopgave bij de Esch, 
Oeververbinding aanleiding om daarop 
vooruit te lopen/ mee te koppelen

Kralingen aan de Esch enz: initiatieven naast 
elkaar leggen en meekoppelkansen 
inventariseren, bv Abraham van Rijkevorselweg 
enorm zorgpunt voor omgeving, mogelijk kans 
om werk met werk te maken?

Tracé HOV bus ligt grotendeels in tunnel/ bak
(’s Gravendijkwal, Maastunnel). 
Oversteekbaarheid + ruimtelijke kwaliteit van
de plekken waar het wél op maaiveld ligt zijn
aandachtspunten 

RWS: Grootst/ enig belang (ook vanuit grondpositie (die hoofdzakelijk in A16 en Algera corridor zit):
- Goed bevaarbare, veilige waterweg (geen con�ict Oeververbinding met scheepsvaart)
- aansluiting met andere maatregelen (bv A16, oost-west )

Kans/ raakvlak maar ook uitdaging:
- Transferium Kralingse Zoom: 
aantrekkelijkheid voor gebruikers A16.

NB Aantrekkelijkheid OV moet 
ondersteund worden door beleid 
dat auto's niet tot diep in het 
centrum toelaat (bv Amsterdam: 
P&R's liggen buiten centrum). 
Anders geen modal shift.

Uitdaging:
kansen voor mensen gaat niet alleen over 
wonen en werken maar ook bv sporten en 
recreëren. Hoe (aantrekkelijk) bereikbaar zijn 
de groengebieden en sportlocaties met OV 
en langzaam verkeer?

Grootste zorg/ showstopper:
- Brug vs vaarweg

Duurzame bereikbaarheid stimuleren/ 
faciliteren (niet alleen OV maar ook �ets)

Groot aandachtspunt 25 km/ uur

Aantrekkelijkheid Oeververbinding 
voor langzaam verkeer

Nieuwe infrastructuur moet robuust 
aangelegd worden (water moet goed 
weg kunnen), hoe in hoogstedelijk gebied?

Verknoping (bv West ivm afstand tussen bus 
en metro (bv a la Wilhelminaplein), tussen 
OV maar ook �ets en voetgangers (RMA)

OV knoppunten Kralingse Zoom Stadionplein 
Zuidplein, competitief maken vs auto: reistijden 
+ zachte kanten en ruimtelijke kwaliteit

Aandachtspunt inpassing: begeleiding van mensenstromen: afstand 
+ breedte + scheiding stromen (bv supporters en bewoners)
Referentie Arenapark (veel evenementlocaties bij elkaar, interferentie 
leidt tot drukte  (bv tegelijkertijd a�open evenementen)); 
FC Twente (Enschede): stadion te dichtbij station

Ketenmobiliteiten (onderliggend OV, �ets en toekomstige modaliteiten): 
- vanaf 1500 gebouwde voorziening nodig (�etsenstalling) 
- heel weinig ruimte (grondeigendom)NS. ProRail wel grondpositie naast 
station (waar traverse land wel van NS) 

Zorgen: Niet alleen verbinden met zuid/ Feyenoord City 
maar ook west (Hillesluis heeft nu geen toegang tot station 
Stadionpark!), NS daar geen grondpositie!

Ambities gemeente Rotterdam: 20 ha 
extra groen in de stad, biodiversiteitsvisie 
+ natuurkaart zijn in ontwikkeling. 
Mogelijke koppeling met natuurontwikkeling 
langs de oevers/ aanlandingen?

De Esch: verlichting op brug is wel in te 
passen (westelijke brug), geluid zou ook 
nog wel meevallen maar afgraven kan echt niet

Spanningsveld tussen rust en 
ecologie vs recreatie/ verstoring; 
visueel e�ect heel belangrijk 
(voorkomen)

Niet dingen verliezen die we niet terug 
kunnen brengen (De Esch, Eiland van Brienenoord)

De Esch, Eiland van Brienenoord zijn onderdeel 
van NNN: bescherming vanuit Provincie. E�ect 
ingreep dat niet mag: ruimtebeslag; extra verlichting, 
geluid en trillingen. Van afstand heien (trillingen bv, 
verlichting) mag wel. Als wel iets doen wat e�ect heeft: 
aantonen geen e�ect of analyse e�ecten en hoe omgaan 
+ compenseren. Afweging natuurverlies vs alle andere 
belangen (mobiliteit enz), nee tenzij toets

Voor delen van zuid is er sprake 
van ov-armoede en gezien de 
sociale economische positie van 
Zuid is tegelijkertijd ook 
bereikbaarheid van werk en 
opleiding van groot belang. 

Zuid: reistijden zijn groter 
waardoor onvolwaardig 
onderdeel vd stad

Zorgen:
- Vergrote barrière werking tussen wijken (mn bij tram 25 km /uur) 
Dit dwarsboomt de wens om juist �jnmazig netwerk te versterken. 
Waar wordt 25km/ uur gehaald (binnenstedelijk) en hoe ziet het eruit?
- Fysieke inpassing van ov-tangent mn ter plaatse van aantal kruisingen 

Aandachtspunt �exibiliteit indeling brug; nu 
eerst inzetten op bijv 2 x1, �ets ,voet en ov bus. 
Op termijn nieuwe vormen van elektrisch 
geautomatiseerd individueel of collectief vervoer?

Combinatie brug en 
tunnel niet uitsluiten 
(bij Kop van Zuid is er 
immers ook brug 
en tunnel) en 
mogelijk ook 
in de tijd faseren

Niet alleen verbinding tussen knoppunten 
maken, maar verbinding tussen de wijken 
(geen barrierevorming, maar juist actief 
positief e�ect nastreven (ontmoeting en 
verbijf, verschillende modaliteiten))

Tunnel Brielselaan aandachtspunt 
(doorrijhoogte?) maaiveldoplossing 
te onderzoeken

Balans in pro�el: modaliteiten maar ook 
gebruik (verhard vs groen en ondergrond) 
en niet alleen focus op doorgaande richting/ 
langsrichting (ook dwarsverbindingen/ 
doorwaadbaarheid)

Zichtrelatie tussen 
tram en nieuwe 
busstation (in april 
klaar); loopafstanden 
tram - metro  worden 
overbrugd door 
inrichting als 
verblijfsruimte

kruising met tram 25 Breeweg/ Strevelsweg 
(ongelijkvloerse kruising Groene Hilledijk; 
logische plek voor station

Ambitie: doorstroming OV verbeteren

Ambitie: verbeteren kwaliteit 
OV verbinding (oplossen van de 
knelpunten)

Zorg: wat voor concessies 
worden er gedaan aan OV 
kwaliteit ivm inpassingskwaliteit

Aandachtspunt: alternatieven 
dragen bij aan doelen maar in 
hoeverre (doelbereik) kan verschillen

Hoeveel gouden kralen moet Rotterdam 
hebben? Balans tussen Rotterdamse 
ambities om zichzelf met elke 
ontwikkeling te pro�leren en haalbaarheid 
+ vervoerskwaliteit + leefbaarheid

Zorg: wat voor concessies worden er gedaan 
aan OV kwaliteit ivm inpassingskwaliteit

Zorg: dat de toekomstige ontwikkelingen 
de OV ingrepen mogelijk frustreren of 
onmogelijk maken

Zorg: dat de toekomstige ontwikkelingen 
de OV ingrepen mogelijk frustreren of 
onmogelijk maken

Politieke spanning ivm �nanciering 
(als het erop aankomt trekt iedereen 
terug naar eigenbelang: bv Rijk die 
metroverbinding als lokale 
aangelegenheid neerzet ivm �nanciering)

Initiatiefnemers hebben 
verschillende focus/ belangen: 
Rijk vooral A16, Provincie vooral 
Algeracorridor, Gemeente: 
Overeverbinding + OV

Ruimtelijke relatie spoorkruising 
(boven en ondergronds) en 
station/ perrons

Westelijke brug trekt business case 
Station Stadionpark in twijfel, 
aandachtspunt ivm multimodale 
vervoerswaarde knoop

Balans instappers en uitstappers 
over de dag irt programma eromheen

Dakken en overkappingen bieden kansen 
voor klimaatadaptatie en energieproductie

Bijdrage van omgeving van het 
station aan aantrekkelijkheid en gebruik

Gemeente wil emplacement verplaatsen 
ivm ontwikkeling Feyenoord XL 
(zoeklocatie bv Barendrecht)

Opdrachtgevers moeten de 
juiste incentives instellen en 
daar beleidsmatig en �nancieel 
achter staan om de opdrachtnemers 
te bewegen de juiste dingen te 
doen, anders komt er niks van

Fasering Stadionpark ivm drukte Oude Lijn

Beheer is tegen 
ophangen 
bovenleiding aan 
onderkant viaduct

Voor ProRail vormen de oeververbinding en 
de HOV-verbinding an sich geen urgent vraagstuk. 
Wél werkt ProRail graag mee aan ruimtelijke en 
duurzame bereikbaarheidsopgaven op het gebied 
van woningbouw en versterking van de economie 
en wil het haar assets, in dit geval de Oude Lijn, daar 
zo goed mogelijk voor benutten. Onze focus bij 
deelproject HOV-verbinding ligt bij:
a. Verknoping HOV-halte en treinstation Stadionpark
b. Spoorkruising HOV-tracé

Vanuit ProRail geen formeel standpunt wat betreft 
SDG's voor andere deelprojecten dan station Stadionpark. 
Voor de gezamenlijke multimodale OV-knoop willen we 
graag ambities op de gearceerde en toegelichte thema’s 
afspreken. Vereiste daarbij: de opdrachtgevers moeten 
concrete ontwerpeisen meegeven (en de �nanciering 
daarvan onderkennen), waarna ontwerpers en stakeholders 
dit gezamenlijk in het ontwerp integreren. Wij opdrachtnemers 
kunnen de opdrachtgevers helpen met het toepasbaar formuleren 
van die eisen, maar het initiatief en de intrinsieke wil moet ook 
van de opdrachtgevers/�nanciers komen. Waarbij de tussen 
ProRail en I&W generiek afgesproken duurzaamheidskaders 
sowieso randvoorwaardelijk zijn voor het ontwerp.

Zorgen ProRail: 
a. Bij keuze metrostation onder spoorbundel: bouwfasering
b. Bij keuze eigen tramviaduct: overspanning 
viaduct zonder tussensteunpunten in de spoorbundel
c. Bij keuze tracé over Olympiaweg: ruimtelijke kwaliteit 
van de inpassing van de boog Olympiaweg - Stadionviaduct
d. Impact op aanpassing OV-knoop bij Invoering City-sprinter
e. Afwikkeling evenementenpiekstromen 
HOV-reizigers (looproute en maatvoering)

Vertikaal alignement tussen Varkenoordse 
viaduct en Stadionviaduct (naar boven en 
naar beneden en weer boven)

Impact ingreep op 
openbare ruimte 

Impact ingreep op 
openbare ruimte 

Impact ingreep op 
openbare ruimte 

Compact verknopen met bestaand
OV en doorkoppelen (bv Kralingse 
Zoom en Zuidplein): ruimtelijk en 
vervoerskundig een uitdaging! 

Compact verknopen met bestaand
OV en doorkoppelen (bv Kralingse 
Zoom en Zuidplein: ruimtelijk en 
vervoerskundig een uitdaging). 

Hoge gem. snelheid en betrouwbaarheid 
afgezet tov lokale bereikbaarheid langzaam 
verkeer, doorwaadbaarheid gebied

Impact ingreep op 
openbare ruimte 

Balans verkeer/ haalbaarheid 
en leefkwaliteit is een uitdaging

Radicale verandering ruimtelijk 
beleid (compacte stad vs in de 
wei uitbreiden

Risico: radicale verandering 
ruimtelijk beleid (compacte 
stad vs in de wei uitbreiden)

Remiselocaties (bestaande hebben 
uitbreidingsruimte (Kralingse Zoom 
of Zuidplein) of nieuwe bouwen) en 
verbinding daarmee

Balans tussen lokale en 
doorgaande belangen

Uitdaging/ Risico RET: dat er vanuit andere 
overwegingen de technische randvoorwaarden 
niet gehaald kunnen wordenDe nieuwe verbinding mag 

geen nieuwe barrière vormen

Alle opties hebben veel 
problemen, geen 
de�nitieve winnaar

Veel ambities op 
Kralingse Zoom, 
past het allemaal?

Kans: Zoeken naar aansluiting met lopend beleid 
om draagvlak te versterken (contact opnemen welk 
beleid het beste op gemeente, regio enz schaal 
meegekoppeld kan worden). Voorbeeld: ecologische 
oevers > Kaderrichtlijn water. Opgaven stapelen = meer 
draagvlak creëren (ook op Rijksniveau, ook �nancieel)

Recreatie: zwemmen in de Maas kan 
wel (waterkwaliteit) maar mag niet: 
con�ict met scheepsvaart (veiligheid). 
Maar, er mogen dus wel recreatieve 
zwemplekken gecreëerd worden als die 
niet in de weg staan van het scheepsvaart.

Raakvlak/ kans: - Oevers ecologischer en 
recreatiever maken (beleid: Kaderrichtlijn 
water RWS) - in later stadium aanhaken 
(ontwerp voorkeursinitiatief ), nu rekening
 mee houden en meekoppelen.

RWS areaal (bv oevers) kan ingezet worden 
voor duurzame energieopwekking en 
klimaatadaptatie (-> `wel spanningsveld 
met ecologie, scheepsvaart en waterkwaliteit)

Rivieroever als lange stedelijke lijn/ ligging 
aan de rivier is een intrinsieke kwaliteit, grote 
kans om hier meer mee te doen bij ontwikkelingen 
(meekoppelen)

Kans: langzaam verkeer 
verbinding  met Oostervant 
zwembad (ontwikkeling, 
vernieuwing zwembad)

Brainpark: markt aan zet, veel initiatieven. 
Plotsgewijze bouwplanontwikkeling 
binnen masterplan

Aanhaken op Rondje Coolhaven 
(langzaam verkeer  verbinding)

Kans: lokale verbinding met 
(woningbouwontwikkeling rondom) 
winkelcentrum de Esch

Rivieroevers als drager recreatieve/ 
publieke programma (Blue City, 
De Oude Plantage (plannen voor 
verbetering), Maasparcours)

Kans voor koppeling lokale verbindingen 
Rivium (people mover, Schaardijk, Rivium 
Promenade)

Aanhaken op het DNA van de wijk: 
stedenbouwkundige ensembles, Evides

Klimaat en energie meenemen 
bij ontwikkeling 
knopen (als eis (indien zinvol))

PZH ambitie: regionale bereikbaarheid verbeteren, 
verstedelijking faciliteren, betaalbare oplossing 
(verkenning + bundeling A16, Algera +Oeververbinding)

Oeververbinding: mogelijk 
toch auto of �exibele inrichting 
- duurzamer

Metro groter bereik voor regio 
(Hoekse Waard, Krimpen, Capelle enz) 
mits lijnen en knooppunten goed 
ingepast zijn en functioneren

Stadionpark: 
- Koppeling landelijke en lokale (onderliggende) 
mobiliteitsnetwerk 
- Multimodale voorzieningenknoop (2-3 winkels) 
- Loopafstand is goed bij pieken loopstromen 
(evenementen), anders veel drukte op klein gebied
- Mogelijkheid om Station Zuid te sluiten ten tijde 
van evenementen ivm overlast (of permanent...)

Sporenbundel heel breed vanwege opstelsporen (wordt nu 
gekeken of deze in bv Dordrecht terecht kunnen)
En/of sporen verder uit elkaar om ruimte te creëren om 
steunpunten mogelijk te maken voor bouwen boven het spoor. 
Businesscase op zich is zwaar negatief maar maatschappelijke 
baten wel groot, afweging

Bovenleiding (ProRail) onder brug kan, 
moet onderhouden en vervangen worden 
(maar niet onder gebouw (want privaat))
 - Vanuit bouwen boven het spoor wordt 
hier wel op gestudeerd op dit moment 
(eigendom plaat overkluizing los van het 
vastgoed), Feyenoord XL ook deze discussie

Ambitie ecologische verbinding Stadionviaduct 
(min 1 meter breedte), van Sportcampus naar Zuiderpark

Ambitie: mogelijke stepping stones op Oeververbinding 
(groen en mitigeren verlichting), maar: rivieren zijn 
natuurlijke barrieres. Het slechten van zo een barrière 
zou zeer zeer ambitieus zijn  (oeververbinding als ecoduct): 
NB het zou wel een enorme kwaliteit betekenen

De Esch nu: rust, isolatie, veel variatie (ecologisch heel goed). 
Hoe die waarden bewaren, en tegelijkertijd ervaarbaar maken 
voor mensen (zonder dat ze massaal op het polder afkomen)? 
Mogelijke koppeling ecologie met functies Evides + inzet op 
versterken oever als recreatieve ruimte zodat de Esch vrijwaard blijft

De Esch: ecologische verbinding met 
Kralingse Bos en Eiland van Brienenoord 
wordt uitgebreid - verbinding park Twee 
Heuvels -> via losse parken richting Zuiderpark

Ambitie ecologie nabij Maastunnel: bomenrijen 
tbv begeleiding van vleermuizen en vogels, 
stepping stones voor dieren (struiken enz)

Grote kans voor hergebruik van grond vrijkomend 
bij tunnel of brug: getijdenprovisie/ oeververbetering 
Noordzijde - ruimte voor en inzet op recreatieve oever

Niet alleen verbinding tussen knoppunten 
maken, maar verbinding tussen de wijken 
(geen barrierevorming, maar juist actief 
positief e�ect nastreven (ontmoeting en 
verbijf, verschillende modaliteiten))

Ambitie voor �jnmazig netwerk op zuid, 
stimuleren van �etsen (ook/ vooral dwars op 
de OV verbinding)

Nieuwe Oeververbindinding zal reisitijden 
aanzienlijk verkorten voor alle modaliteiten

Balans in de lange lijnen met aandacht 
voor verschillende modaliteiten en meer 
ruimte voor ov en �ets en ook ruimte voor 
bijvoorbeeld groen (niet alleen vanwege 
aantrekkelijkhied maar ook bijdrage aan 
thema ’s natuurinclusief en biodiversiteit)

Ambitie: Oeververbinding zal bijdragen aan 
- de goede groei van de stad waarbij wordt verdicht 
in bestaand stedelijk gebied; 
- goede bereikbaarheid van werk, onderwijs en 
andere voorzieningen 
- ruimtelijke inpassing die verbindingen maakt op 
verschillende schaalniveaus en geen (nieuwe) barrières 
vormt maar deze juist eerder slecht

 Ambitie: verbeteren doorstroming OV

Ambitie: verbeteren kwaliteit OV 
verbinding (oplossen van de knelpunten)

Ambitie: versterken economisch vestigingsklimaat, 
verbinden van woon en werklocaties, regio 
goed aansluiten op netwerk

Dakken en overkappingen bieden 
kansen voor klimaatadaptatie en 
energieproductie

Mogelijk meekoppelkans 
vernieuwing Stadionviaduct

Ambitie ProRail: 
a. HOV-verbinding is een succesvolle feeder voor treinstation Stadionpark
b. HOV-halte en treinstation Stadionpark dragen bij aan een optimale 
multimodale OV-knoop, samen met andere ketenvoorzieningen en aansluitingen 
op de netwerkstructuur openbare ruimte – zowel in reguliere situatie als 
tijdens evenementenpieken Kuip & Ahoy.
c. Hindervrije/-arme spoorkruising HOV-tracé, zowel in de de�nitieve situatie 
(adaptiviteit: geen kolommen tussen de sporen of op het perron, zorgvuldige 
inpassing die bijdraagt aan integrale logica en beleving: zichtlijnen, sociale veiligheid) 
als in de bouwfasering.
d. Spoorkruising en lay-out HOV-halte is voorbereid (of heeft een antwoord paraat) 
op voorziene Schaalsprong Oude Lijn: invoering City-sprinter.

Ontwikkeling ruimte en mobiliteit 
moeten op elkaar afgestemd worden

Flexibiliteit ivm toekomstvastheid, 
bv tijdelijk gebruik ruimtereservering

Ontwikkeling ruimte en mobiliteit 
moeten op elkaar afgestemd worden

Openbaar vervoerpotentieel moet 
gemaximaliseerd (autoonafhankelijke stad)

Huidige plannen zetten de oeververbinding 
tussen tram en metro in, maar verdere 
toekomstplannen beginnen de draagvlak 
voor metro reëler te maken

Operationaliseren mobiliteitstransitie: 
- Bereikbaar maken huidige en nieuwe gebieden: 
In nieuwe gebieden OV vanzelfsprekend opnemen 
- Netwerk robuuster maken door shortcuts/ missing 
links: zo snel mogelijk van A naar B

Kans RET: meekoppelen opgaven: 
Dijkzicht/ EMC onderhoud metrotunnel 
+ perrons om bv een ondergrondse 
passage te maken onder 's Gravendijkwal. 
Werk met werk maken!

De verbinding moet een meerwaarde 
creëren voor de gebieden die het 
verbindt + omliggende gebieden

Kans RET: meekoppelen opgaven: 
Rotterdam Centraal? Werk met werk maken!

Kans RET: meekoppelen opgaven: 
Kralingse Zoom. Werk met werk maken!

Kans RET: meekoppelen opgaven: Oude lijn/ 
Stadionpark. Werk met werk maken!

Kans RET: meekoppelen opgaven: 
tram op zuid/ Bree/ lijn 25 -kans? 
Werk met werk maken!

Kans RET: meekoppelen 
opgaven: Zuidplein - nu op de 
schop, misschien kansen voor 
meekoppeling? 
Werk met werk maken!

De oeververbinding levert 
kansen op voor natuurontwikkeling, 
recreatie, openbare ruimte en 
stedelijke ontwikkelingen: deze 
moeten worden benut

De nieuwe verbinding moet bijdragen aan onverdeelde stad 
(scheiding is fysiek/letterlijk maar ook over sociale scheidingen); 
OV-knooppunten moeten echte belevingscentra worden (gemengde 
functies); DNA van de wijken versterken, leefbaarheid verbeteren.

De verbinding moet een meerwaarde 
creëren voor de gebieden die het verbindt 
+ omliggende gebieden

De Oeververbinding moet meerwaarde 
en kansen creeren voor de gebieden 
die binnen de invloedszone van de 
oeververbinding liggen 

De oeververbinding levert kansen op voor het verbinden 
van de huidige gebieden dus geen barriere werking 

HOV tracé - bus
HOV tracé - Metro
HOV tracé - tram
Bus - hoogfrequent
Bus
Tram

Metro
Train

Openbaar vervoer
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Interviews

Historische wegen/linten

Snelweg

Rooilijn langs aanlanding

Bekende en te verwachten vliegroutes voor vleermuizen

Ecologische parels

Landmark

Secundaire weg
Ontbrekende schakels

Maasparcours

Rooilijn industrie

Primaire waterkering
Dijken met een oorspronkelijke ligging

Natuur

Water

Landmark

Wegen en gebouwen

Bestaande items van belang

Historische dijken

Gemeentelijk monument
Rijksmonument - gebouwen
Rijksmonument - gebied

Beschermd stadsgezicht

Oudste natuurgebied van Rotterdam aan de rivier

Historisch dorpskern Ijsselmonde

Huidige parken en groengebieden
Historisch veerweide landschap

Parkbos: aangelegde parken en 
recreatiegebieden die een grote 
betekenis hebben voor de ecologische 
structuur van de stad

Buitendijks gebied
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Stadsboulevard
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