DE 7 STADSPROJECTEN

IMPACT OP DE STAD
We zijn door corona extra met de neus op de feiten gedrukt hoe
belangrijk een aantrekkelijke en groene buitenruimte is voor alle
Rotterdammers. Met de volgende zeven stadsprojecten geven we
Rotterdam meer groene stadslongen. Aantrekkelijke openbare
plekken waar bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten,
bewegen en recreëren. En die tegelijkertijd ook oplossingen
bieden voor andere belangrijke opgaven van de stad.
In deze coronatijd willen we Rotterdam er weer bovenop helpen.
Dat doen we door onze blik op de toekomst te richten en oplossingen te bedenken voor de opgaven die essentieel zijn voor
onze stad. Het verlagen van hittestress, de opvang van hevige
regenbuien en woningen bouwen op plekken waar het tot nu toe
niet of slecht mogelijk is vanwege geluidshinder of luchtvervuiling.
Maar ook meer ruimte voor verblijven, ommetjes maken en
recreëren. Daarnaast zorgen de zeven stadsprojecten voor meer
werkgelegenheid, een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor
ondernemers en meer ruimte voor festivals en natuurlijk toerisme.

Met een integrale blik!
De 7 stadsprojecten zijn plekken in de stad die een betekenis
hebben die verder gaan dan de plek zelf. Van gebiedsdragers
tot plekken die niet zouden misstaan op een monopoliebord.
• De zeven stadsprojecten zijn iconische projecten;
• De zeven stadsprojecten worden integraal aangepakt;
• De zeven stadsprojecten zijn plekken die als katalysator
dienen voor het omliggende gebied;
• De zeven stadsprojecten zijn samen meer dan de som
der delen.
Integrale score
De perspectieven uit de omgevingsvisie zijn gebruikt als kompas
voor de zeven stadsprojecten om de integrale benadering van
het project inzichtelijk te maken. Hierdoor kan richting gegeven
worden en keuzes worden gemaakt op de belangrijkste thema’s
van de stad.
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ALEXANDERPLEIN
De Alexanderknoop is een stedelijk knooppunt. Een belangrijke OV-hub
in het Rotterdamse systeem met Intercitystatus, directe aansluiting op
snelwegen én een plek met centrum-stedelijke voorzieningen. Er is echter
sprake van verbroken water- en groenstructuren. Te veel is er gekozen
voor pragmatische invullingen met als gevolg dat 64% van de ruimte
infrastructuur voor de auto is.
De verblijfskwaliteit laat ook te wensen over. Op dit moment is de Alexanderknoop vooral interessant om te werken of te winkelen en hierin vervult
het gebied ook een regionale functie. Echter programmatische en ruimtelijke
verbindingen naar de wijken in Rotterdam Oost zijn nauwelijks aanwezig.
Naast het genoemde winkelen zijn er geen andere stedelijke functies, zoals
gezellige terrassen. De potentie tot een hoogstedelijke plek is dus enorm.
De Alexanderknoop is een plek waar (grootschalig) gewoond kan worden.
Waar je niet slechts doorheen wil, maar wil verblijven. Een belangrijke
voorwaarde hiervoor is een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving die
resilient is ingericht nieuw stedelijk programma. Dan ontstaat er een hart
voor het oostelijk deel van Rotterdam met een hoogstedelijk werk- én
woonmilieu. Te beginnen bij het Alexanderplein.
Voornaamste kansen
De grote hoeveelheid buitenruimte die nu wordt toebedeeld aan
infrastructuur biedt kansen om op korte termijn de verblijfskwaliteit op
strategische plekken te vergroten. Daarnaast zijn er diverse stakeholders
in het gebied aan het investeren (bijvoorbeeld NS, Ret, ProRail, MRDH en
Klépierre). Als we van het Alexanderplein een volwaardig centrumstedelijk
gebied willen maken, ligt een groot deel besloten in de manier waarop
verdichting, infrastructuur, buitenruimte, vastgoed- ontwikkeling en het gebruik van de diverse functies elkaar versterken.

De stationsomgeving vormt, in combinatie met het Prins Alexanderplein, een
strategische plek binnen de Alexanderknoop. De investeringen van derden

zijn hier al goed zichtbaar door de vernieuwing van het station Rotterdam
Alexander. Door op deze plek een kwaliteitsingreep te doen in de
buitenruimte en deze langdurig te programmeren, onderschrijft de
gemeente dat dit gebied de potentie heeft om een hoogwaardig
centrumgebied te worden. Zo wordt een toon gezet die op korte termijn
gerealiseerd kan worden. Hiermee fungeert de buitenruimte als aanjager
voor andere ontwikkelingen en kan het een aantrekkelijke plek worden voor
bezoekers van het gebied.
Zie de ontegenzeggelijke kwaliteiten van de Alexanderplein als een
superhub; metrolijnen, intercitystation, nabijheid van snelwegen, alle
voorzieningen, nabijheid van aantrekkelijk groen en de verbinding met de
regio. Het zijn deze kwaliteiten die een eigen identiteit kunnen geven aan
de plek in Rotterdam als nieuw centrumstedelijke knoop. Door dit te
combineren met een goede verwevenheid met aangrenzende wijken te
creëren zullen de bewoners van Prins Alexander dit gebied als hun
“stadshart” gaan zien. Een aantrekkelijke (stedelijke) buitenruimte moet de
verbinding leggen tussen bewoners uit de omgeving, reizigers en regionale
bezoekers.
Stakeholders
Er ligt op dit moment een grote kans om alle geplande private en publieke
investeringen aan elkaar te koppelen en daardoor meerwaarde te creëren.
Met de Alliantie heeft het gebied een grote groep stakeholders die zich
willen inzetten in het gebied. Ze zijn bereid om tijd en geld te investeren en
kijken nu ook naar de gemeente. Nu investeren betekent hernieuwde
energie en het verbeteren van het imago van het Alexanderplein.

• NIEUWE BESTEMMING VOOR
ROTTERDAM OOST

compacte
stad

• RUIMTE VOOR VERBLIJVEN EN
ONTMOETEN
• MEER CIRCULAIR MAKEN
ALEXANDERKNOOP
• AANTREKKELIJKERE OMGEVING VOOR
WERKNEMERS

productieve
stad

inclusieve
stad

• AANHELEN GROEN- EN
WATERSTRUCTUREN
• MEER RUIMTE VOOR FIETSERS
• BETERE VERBINDINGEN VOOR
VOETGANGERS
• AMBITIE VOOR VERDERE VERDICHTING
EN KANSEN VOOR AANTREKKELIJK
WOONMILIEU

circulaire
stad

gezonde
stad

bestaande situatie
nieuwe situatie

COMPACTE STAD
Het aanwijzen van de Alexanderknoop als één van de nieuwe
hoogstedelijke knopen in Rotterdam is een enorme kans om meer divers
programma te realiseren. Meer woningen, maatschappelijke en culturele
voorzieningen naast de retail en kantoren die het gebied al heeft.
Veel ruimte in de Alexanderknoop is bestemd voor mobiliteit en
ontegenzeggelijk een meerwaarde voor de plek, maar ander programma
vraagt om een andere inrichting. Naast meer programma, meer groen,
meer ruimte voor ontmoeten, vermaken en beleven. Het Alexanderplein
als City Lounge. Of een nieuw hart voor Oost.
GEZONDE STAD
Focus ligt in eerste op de lucht, externe veiligheid en geluid. Door de grote
hoeveel verschillende infrastructuur in het gebied ligt het nu niet voor de
hand om groots en veel divers programma toe te voegen. Ook de
autodominantie van het gebied zal anders moeten om voetgangers en
fietsers meer en volwaardiger ruimte te geven. Zaken die passen met een
mix aan programma.
CIRCULAIRE STAD
Met de transformatie van de Alexanderknoop is er een mogelijkheid om
er een circulariteitscluster van de te maken. De ‘Green Business Club’ in het
gebied zijn er een groot aantal partners in het gebied die hier actief werk
van willen maken.

INCLUSIEVE STAD
Door het toevoegen van ander programma kan er een mix van programma
komen die niet alleen op bepaalde tijden interessant is, maar langer en
meer reuring kan geven. Programma wat ook uitnodigt als je in de
omliggende wijken woont en het vanzelfsprekend maakt dat je voor meer
dan alleen een winkel naar de Alexanderknoop gaat.
PRODUCTIEVE STAD
Onderwijs, retail en werken. Er gebeurt al veel in de Alexanderknoop.
Met ander programma wordt deze mix interessanter. Interessanter voor
bezoekers, maar ook voor direct omwonenden. De bereikbaarheid en
plek in Rotterdam zijn voor de productieve stad ontegenzeggelijk de
belangrijkste aanjagers. De impact van de eerste fase van de pleinvorming
kan al een groot verschil maken in de verblijfskwaliteit, horeca in plinten en
het cultuurprogramma. Ook ontstaat er een aantrekkelijker werkmilieu aan
de Marten Meesweg. Dan nodigt het uit tot toevallige ontmoetingen, rustige
lunchplekken of andere zaken die bijdragen aan een productieve
hoogstedelijke knoop. De bereikbaarheid van het gebied is belangrijk voor
een divers programma. De huidige situatie laat echter te wensen over voor
alle medewerkers. Deze vragen andere zaken van het gebied. Meer plekken om te wandelen, zitten, etc. De kantoorprijzen zijn op dit moment laag
te noemen en zullen bij een aantrekkelijker plek naar alle waarschijnlijkheid
stijgen.

GROENE LONG: HOFPLEIN
Historie Hofplein
Het Hofplein met fontein is een iconografische plek in Rotterdam, onderdeel
vormend in het collectieve geheugen bij menig stadsbezoeker. Voor de 2e
wereldoorlog was het een herkenbare plek met gemengd gebruik van snel
en langzaam verkeer met een vrij goede verblijfskwaliteit. Echter het
huidige ontwerp van het Hofplein stamt uit de jaren ’50 en is een gevolg
van het modernistische wederopbouwplan met veel ruimte voor de auto.
Het plein bestaat op dit moment uit niet veel meer dan de iconische fontein
en wat restruimte aan de rand, sterk gesplitst door bijna on-oversteekbare
brede zones van auto- en tramverkeer. De vorm van het plein is bovendien
volledig afgestemd op het verkeer en heeft nog weinig te maken met de
stedenbouwkundige grondvorm van het plein.
Meer evenwichtig verkeersmodel
In het nieuwe plan voor het plein is ingezet op een meer evenwichtig verkeermodel met een verschuiving van dominantie voor de auto naar de voetganger en fietser. Deze trend is al ingezet op de Coolsingel. Door ook de
aanvoer vanuit de andere zijden van het plein te beperken ontstaat
een meer ontspannen situatie van het autoverkeer die goed vergelijkbaar
is met de situatie op het Kruisplein/Stationsplein. In het voorstel volgt het
autoverkeer meer de stedenbouwkundige vorm van de gebouwen, waarmee
het middengebied met fontein kan worden getransformeerd naar een groot
en groen verblijfsplein. Dankzij comfortabele brede trottoirs langs de gevels
worden de loopstromen langs de gevels geïntensiveerd en ontstaat aan alle
randen van het plein een logische aansluiting op de omgeving daarvan.
Spectaculair Park Plein
Een spectaculair groot verblijfsgebied wordt daarmee in het midden
vrijgespeeld. Deze wordt ingericht met een combinatie van groene
grasvlakken, vaste planten, pleinachtige ruimten en een zee van bomen.
De huidige iconische fontein wordt het centrale “focal point” van het
nieuwe Hofplein, als prominent hart en icoon van het plan. Op het nieuwe
plein wordt de fontein omgeven door goed beloopbare zones. Daarbij

worden slimme hoogteverschillen ingezet zodat de kruisingen met de tram
worden beperkt en overzichtelijk worden gemaakt. Deze hoogte
verschillen worden verder benut voor het maken van zitbanken zodat je ook
bij de fontein kunt zitten en de prachtige waterbeesten die daar onderdeel
van maken in ogenschouw kunt nemen. Het plein in het midden wordt
bereikbaar gemaakt door 6 brede zebra’s die alle hoeken van het plein
met elkaar verbinden. De plinten van het plein, die grenzen aan de
bebouwing zijn breed genoeg voor een 2-zijdig fietspad, groen en zelfs
terrassen. Daarmee wordt het Hofplein een prettige en groene verblijfsplek
voor Rotterdammer en bezoeker: een plek om te lunchen, uit te rusten,
nieuwe energie op te doen of natuurlijk op de foto te gaan met de iconische
gebouwen van Rotterdam op de achtergrond. Dit levert een reductie op van
60 tot 70% van het autoverkeer op Hofplein.
Aanhechting van Rotterdam Noord op de binnenstad
Een belangrijk verworvenheid van de nieuwe indeling is de versterking van
de verbinding tussen het centrum (Coolsingel, Lijnbaan, Pompen burg Zuid
etc.), en het noorden van Rotterdam (Oude Noorden, Schieblok, Centraal
Station). Na het bombardement in de 2e wereldoorlog en de nieuwe
moderne opzet van het centrum is dit een punt in de stad geweest waar je
maar moeilijk van het ene naar het andere kunt lopen. Door de vergrote
verblijfsplek in het midden, een lagere verkeersintensiteit, brede plinten en
grote zebra’s is het plein straks goed diagonaal oversteekbaar geworden.
Zo kunnen de natuurlijke routes tussen Lijnbaan en het oude Noorden en
tussen Pompenburg Zuid en het Schieblok verder worden verstevigd. Het
plan versterkt daarmee de ambities van de vernieuwing van het oude
Hofpleinstation/ Hofbogen en van het Schieblok en omgeving.
Stakeholders
Eerste gesprekken met RET, MO/Festivals, Directie Veilig en eigenaren zoals
Hilton en ontwikkelaars rondHofplein zijn positief verrrast en enthousiast.
Allen zien kansen om hier aan bij te dragen.
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GROENE LONG: WESTBLAAK
Voorstel
De Westblaak is onderdeel van de boulevardstructuur van de binnenstad.
Door het aantal rijbanen voor auto’s terug te brengen naar 2x1 ontstaat
er veel ruimte voor fietsers, voetgangers, andere vormen van mobiliteit én
verblijven. Door de vrijgekomen ruimte grotendeels aan de noordzijde van
de boulevard te leggen kan er optimaal gebruik worden gemaakt van de
zonnige zijde van de ruimte.
Gezondheid
De gemiddelde belasting op de wanden langs de boulevards is nu meer
dan 70dB. Hiermee moeten er aanvullende maatregelen genomen worden
voor nieuwe projecten (denk aan dove gevels bij woningen) en mogen
milieugevoelige functies nu niet langs de boulevards een plek zoeken.
Met het voorgestelde profiel ontstaan er voor nieuwe gebouwen
mogelijkheden die nu niet kunnen. Meer programma met een kwaliteit die
er in de binnenstad langs de boulevards nu niet is (verlaging met 10dB!).
Denk aan leefruimtes in de woningen gesitueerd aan de Groene Long, met
dakterrassen en balkons met openslaande deuren of zélfs de mogelijkheid
om functies zoals scholen, mét speelplein, aan de boulevard te situeren. Met
het terugbrengen van het aantal rijbanen, betekent dit ook minder
rijbewegingen.
Klimaat
Met een Westblaak die groener wordt komt er ook meer schaduw en
koele plekken. eerste berekeningen laten een verlaging van 7°C zien als
een kwart van de ruimte onthard wordt en er 25% meer bomen bij komen.
Dit is voor de binnenstad als geheel (nu gemiddeld 10°C warmer dan in de
rest van de stad) een echte vooruitgang. Niet alleen voor de Westblaak,
maar zeker ook voor de omliggende gebieden als koelteplek in de stad
(zijn er nu nauwelijks!). Voor wat betreft het neerslagtekort in de binnenstad
liggen er nadrukkelijk kansen in de daken rondom de Westblaak en de
mogelijkheid tot waterberging in en onder de boulevard. Als er water zelf
wordt teruggebracht op de Westblaak kan dit een bijdrage leveren aan
het hele watersysteem (minder overstort op de Westersingel).

Verdere verdichting
Zonder al te extreem te verdichten kan er ca. 200.000m2 extra
programma komen langs de Westblaak waarbij de mogelijkheden veel
groter zijn dan in de oude situatie. Zo mogen er nu wel milieugevoelige
functies op de Westblaak komen. Ook de directe aanleiding van het
ophogen van het energielabel (vanaf 2022 mag er geen kantoor verhuurt
meer worden met label C of lager) is een majeure opgave in de binnenstad
en zeker langs de boulevards, (West) Blaak in bijzonder. Dit biedt ook
kansen voor een snelle transformatie
Meer ruimte voor fiets, voetganger en nieuwe mobiliteit
Deel van de transformeerbare ruimte kan benut worden om de toename
van het aantal fietsers te faciliteren. Concreet betekent dit ruimte voor
bredere fietspaden (en bredere voetpaden). Ook nieuwe vormen van
mobiliteit (e-step, e-bike, e-bezorgdiensten, etc.) die sneller gaan dan een
fiets, maar langzamer dan een auto kunnen een eigen plek krijgen op de
boulevard. Hiermee wordt er een indeling op snelheden voorgestaan. Dit is
ook de plek waar eventuele hulpdiensten gebruik van kunnen maken als het
nodig is.
Meer ruimte voor spelen, ontmoeten en verblijven
Het nieuwe principe voor de Westblaak geeft (veel) meer ruimte voor
zaken die ook een plek moeten hebben in een drukker wordende
binnenstad. De boulevard wordt nu ervaren als een drukke, auto
gedomineerde ruimte. Met de vrijkomende ruimte is er de kans om er
een plek van te maken waar bewoners in de omgeving een buitenruimte
hebben, werknemers een wandeling kunnen maken en kinderen een plek
hebben om te spelen.
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COMPACTE STAD
De ruimte die op de boulevardstructuur vrijkomt kan worden ingezet voor
sporten, spelen, onmoeten, verblijven. Hier is al een te kort aan in de Binnenstad en deze ruimte zit ook nog eens gekoppeld aan de grootste 		
toevoeging van woningen in Rotterdam de aankomende periode. Hiermee
wordt een passend antwoord gegeven aan de uitgangspunten van de CIty
Lounge. Daarnaast is de boulevardtypologie een gevolg van de moderne
opzet van de Binnenstad. Onderdelen hiervan kunnen gebruikt worden om
de rauwheid van het modernisme en dynamiek van de Binnenstad te
benadrukken. Hier speelt zeker mee dat met de nieuwe gebouwen en
getransformeerde boulevards het karakter als architectuurstad versterkt 		
wordt. De noodzaak voor het toevoegen van groen is reeds hoog door de
verdichtende Binnenstad en zal alleen maar hoger worden met meer
inwoners, meer werknemers en meer toeristen.

CIRCULAIRE STAD
Veel van de panden langs de boulevards zijn uit de wederopbouw en
hebben een energielabel lager dan C. Voor de toekomstige verhuur van
deze panden moet er voor 2022 maatregelen genomen worden. Dit zal
leiden tot investeringen in het vastgoed. Daarnaast worden er in de Binnenstad al veel experimenten gebruikt om ingrepen (fysiek en programmatisch)
te testen. Voor de transformatie van de boulevardstructuur lijkt dit een
goede manier om ingrepen te testen (zaken niet direct onomkeerbaar te
maken).

INLCUSIEVE STAD
De inrichting van de groene long/boulevards moet worden afgestemd op
verschillende behoeften voor diverse gebruikers en vergroot hiermee de
kans op ontmoeting. Versterken van beleving en verblijf op de boulevards
zorgt voor meer binding tussen buurten.

GEZONDE STAD
De nabijheid om te sporten, groen beleving en sociale functies kunnen
allemaal een plek krijgen op en rond de boulevards. Door de transitie van
de boulevards ontstaat er (veel) schonere lucht en (veel) minder geluid.
Hiermee is het mogelijk om ook milieu gevoelige functies een plek te geven
langs de boulevards. Aaneengesloten groene verbindingen zorgen
daarnaast voor uitnodigen tot bewegen en door toevoegen van meer groen,
meer bomen, minder verharding en wellicht oppervlakte water neemt de
hittestres af, is er genoeg bergingscapaciteit en kan zelfs de waterkwaliteit
in het peilgebied toenemen. Door aanpassing van de boulevards ontstaan
er kansen om het geluidsniveau significant te verlagen om in de directe omgeving ook rustplekken te hebben in een levendige Binnenstad.

PRODUCTIEVE STAD
Hoogwaardig ingerichte ruimtes langs de belangrijkste werklocaties van de
Binnenstad zorgen voor een grotere aantrekkingskracht van (nieuwe)
bedrijven. Ook de grootste groep werkenden (ZZP’ers) in de BInnenstad
gebruiken de Binnenstad elke dag op verschillende manieren, verschillende
plekken en bewegen zich meer door de Binnenstad. Door de tranformatie
van de boulevards naar plekken voor verblijf en ontmoeting ontstaan er
nieuwe kansen voor werken in de Binnenstad. Vermeld moet worden dat
TNO berekent heeft dat de totale verdichting in de BInnenstad zal leiden
tot ca. 30.000 banen extra (2040). De afgelopen jaren zijn er investeringen
geweest die vanuit werkgelegenheid en economie prima renderen en hebben zelfs de economie al gekanteld. Verdere investeringen zullen hier meer
aan bijdragen.

HOFBOGENPARK
De Hofbogen bevinden zich tussen de binnenstad en de A20/SFG. Het
voormalige spoorviaduct is tevens rijksmonument en doorkruist verschillende
dichtbevolkte stadswijken. Met het Hofbogenpark wordt een nieuw, twee
kilometer lang stadspark gerealiseerd in het noorden van Rotterdam.
Rotterdammers, wijkbewoners, huurders van de bogen: allemaal dromen zij
al jaren van een park op de Hofbogen. Een nieuw icoon voor de stad, dat
groen is en leeft en dat er is voor alle Rotterdammers om te bezoeken en
te beleven. Met de aanleg van het Hofbogenpark krijgt Rotterdam Noord
een nieuw park dat een integraal antwoord geeft op verschillende urgente
vraagstukken. Zo verbindt het park op stedelijke schaal de (binnen)stad met
het ommeland. Het Hofbogenpark is bovendien een natuurinclusief stuk stad
met een hoge ecologische waarde. Met een slim en circulair watersysteem
draagt het Hofbogenpark bij aan de ambities van Rotterdam op het gebied van klimaatadaptatie. Ook geeft het nieuwe park antwoord op lokale
vraagstukken: een groene verblijfplek die uitnodigt tot actief gebruik en
bewegen voor de bewoners van het stenige Noord.
Met de verkoop aan Dudok krijgt de transformatie van de Hofbogen een
nieuwe impuls. Daarnaast heeft de gemeente zo het recht verkregen om
een park op het dak te realiseren. Hiermee staan de Hofbogen aan de
vooravond van een nieuwe en veelbelovende toekomst! Er ligt nu een kans
om de Hofbogen van een op zichzelf staand fysiek object te transformeren
naar een integraal verbindend onderdeel van de omgeving. De ontwikkeling van de Hofbogen wordt ingezet als katalysator voor een grotere
kwaliteitsslag voor de stadswijken in Rotterdam Noord.

Kansen
Het Hofbogenpark biedt de mogelijkheid om verbindingen te maken tussen
stedelijke plekken. Zo creëert de verbinding met Pompenburg en het Schiekadeblok een unieke obstakelvrije wandelroute vanuit de noordelijke stadswijken naar het Centraal Station én de binnenstad. De transformatie van de
Hofbogen verzilvert de nabijheid van de binnenstad voor Rotterdam Noord.
Aan de noordzijde biedt een verbinding over de A20 interessante
mogelijkheden voor de werknemers en bezoekers van het Sint Franciscus
Gasthuis en Schiebroek. Op lokaal niveau verandert de Hofbogen van
een barrière naar een verbinding tussen en met de aangrenzende
wijken. Met het realiseren van het Hofbogenpark zijn er kansen om de
leefomgeving te verbeteren. Niet alleen voor de mensen die aan of naast
de Hofbogen wonen, maar ook voor de wijken eromheen en voor de stad
als geheel. Thema’s als rust, groen, bewegen, klimaatadaptatie en
ecologie zijn hierbij belangrijke uitganspunten.
Stakeholders
Voor het Hofbogenpark bestaat een zeer breed draagvlak. Velen kunnen
nauwelijks wachten tot het zover is. Dudok is sinds de zomer eigenaar van
de Hofbogen. De gemeente heeft het recht van opstal voor het dak. De
wijkraden en bewoners van Rotterdam Noord volgen de ontwikkelingen
van de Hofbogen op de voet en adviseren Dudok en de gemeente. Bij alle
bovengenoemde partijen is er sprake van veel enthousiasme voor het
project. Wijkraad en bewoners participeren zeer actief in het proces en de
samenwerking is tot op heden uitstekend. Wel bestaat er enige bezorgdheid
over mogelijke overlast bij direct aanwonenden. De huurders van de
Hofbogen zijn eveneens betrokken belanghebbenden. De groep
stakeholders van eigenaren/ontwikkelaars van de naast en langs de
Hofbogen gelegen gebiedsontwikkelingen zijn overwegend enthousiast
over de realisatie van het Hofbogenpark.

• 2 KILOMETER PARK;
VAN GEVEL TOT GEVEL

compacte
stad

• NIEUWE RECREATIEVE ROUTE
• RUIMTE VOOR SPELEN, SPORTEN
• GROEN ZORGT VOOR MEER
WATERBERGING
(+100 BLUELABEL PANDEN MINDER)

productieve
stad

inclusieve
stad

• NIEUWE ROUTES NAAR CONCENTRATIES
WERKLOCATIES (BOGEN, SFG,
BINNENSTAD)
• VERSTERKT DE GROEN-BLAUWE S
TRUCTUUR VAN DE STAD
• VERGROOT DE BIODIVERSITEIT
• HOFBOGENPARK ONTHARDT EN
VERKOELT

circulaire
stad

gezonde
stad

• MAAKT EEN RUSTIGE GROENE PLEK IN
EEN DRUKKE, STENIGE OMGEVING
bestaande situatie
nieuwe situatie

COMPACTE STAD
Het Hofbogenpark is een hoogwaardige groenvoorziening op loopen fietsafstand van een groot aantal Rotterdammers. Het park voegt
hoogwaardige plekken voor ontmoeting en verblijf toe, juist in een deel van
de stad waar daar behoefte aan is. Hierbij wordt voortgebouwd op het
unieke karakter van Rotterdam: rauw en dynamisch. Met aandacht voor het
rijksmonument en Rotterdam als architectuurstad. Met het Hofbogenpark
gaat verdichting in de omgeving en vergroening hand in hand. Het gaat
hierbij onder andere om de gebiedsontwikkelingen Zomerhofkwartier en
Pompenburg, maar ook om tal van kleinere projecten. Daarnaast onderzoekt Dudok momenteel nieuwe ontwikkelingen in de directe nabijheid
van de Hofbogen. Hierbij is het versterken van de verbinding tussen het
Hofbogenpark en de stad/omliggende wijken het uitgangspunt.
GEZONDE STAD
Het toevoegen van heel veel groen (zowel op dak als maaiveld) in een
stenige omgeving is één van de belangrijke pijlers van de gezonde stad. De
groen-blauwe infrastructuur van het Hofbogenpark stimuleert beweging en
ontspanning en draagt zodoende bij aan de fysieke en mentale gezondheid
van de Rotterdammers. In de aanliggende straten is er meer ruimte voor
actieve mobiliteit (wandelen en fietsen). Het Hofbogenpark draagt ook bij
aan het verminderen van geluidshinder en het verbeteren van luchtkwaliteit.
Dit komt de gezondheid direct ten goede. Het dak van De Hofbogen biedt
voor bezoekers tevens rust in een omgeving met veel reuring.

CIRCULAIRE STAD
Een tweede leven voor het bestaande spoorviaduct toont een circulaire
benadering. Bovendien wordt mogelijk nog beschikbaar spoormateriaal
(bielzen, rails) gebruikt bij de inrichting van het dakpark. Ook water wordt
circulair ingezet als grondstof. Regenwater wordt op het dak verzameld
en gezuiverd en kan gebruikt worden voor onder andere besproeiing,
verkoeling en voor het nathouden van houten paalkoppen. Het vele extra
groen verbetert de CO2-balans. Het organisch afval (bladeren,
snoeiafval) zal na compostering weer gebruikt worden op het
Hofbogenpark. Bewoners krijgen mogelijk een rol in het beheer van
het groen.
INCLUSIEVE STAD
Op en in de Hofbogen heeft iedereen de kans om mee te doen. Er is
volop ruimte voor verblijven en voor ontmoeting. Het Hofbogenpark
brengt mensen op een vrijblijvende manier samen (bijvoorbeeld bij
groenonderhoud en activiteiten in het park). Dit bevordert de sociale
cohesie in een aantal gemengde wijken. Het Hofbogenpark is
rolstoeltoegankelijk en te gebruiken door jong en oud (o.a. dankzij
voldoende toegangen). Bovendien dragen de Hofbogen bij aan de
identiteit van de omliggende wijk. Zo kan er een collectieve trots
ontstaan.
PRODUCTIEVE STAD
De bedrijvigheid in de Hofbogen draagt nu al in beperkte mate bij aan
een concurrerend en innovatief vestigingsklimaat. Bij verdere ontwikkeling
wordt dit versterkt. Daarnaast bieden de Hofbogen en het Hofbogenpark
in toenemende mate inspirerende plekken voor ontmoeting, uitwisseling van
kennis, creativiteit en ondernemerschap. De Hofbogen zullen bijdragen aan
de trots van bedrijven op hun vestigingslocatie. Zij zullen dit vervolgens
willen tonen aan de rest van de wereld.

PARK MAASHAVEN
Park Maashaven combineert het gevoel van de haven en de dynamiek van
de rivier met de ervaring van een modern groot park voor de omliggende
stadswijken. Park Maashaven is een park voor Rotterdam-Zuid in het
algemeen en voor alle bewoners van de omliggende stadswijken en de
haven in het bijzonder. Het is dé plek waar je elkaar tegenkomt, waar je
uitgedaagd wordt om te bewegen en waar je geniet van het fantastische
uitzicht op de Maashaven. Het park is zeven ha groot: een formaat
waarmee het echt wat nieuws toevoegt aan de bestaande parkenstructuur
van Rotterdam-Zuid. Het park is een levendige ontmoetingsplek en maakt
de combinatie van rust en activiteit mogelijk met in en aan het park
publieksaantrekkende functies. Park Maashaven bestaat uit 3 onderdelen:
het park, het plein tussen metrostation Maashaven en Maassilo en de
boulevard van de Maashaven-Oostzijde.
Het park
Het parkgedeelte bestaat uit veel groen, grote bomen, grasvelden,
zitgelegenheden en is dooraderd met wandel- en fietsroutes. Park
Maashaven nodigt je uit om sportief te bewegen, te spelen en te
ontspannen. Het park kent verschillende ruimten en is multifunctioneel
in het gebruik. Je kunt er slenteren, zonnen, spelen en er is ruimte voor
kleinschalige activiteiten. Het park kent veel hoogteverschillen. Allereerst
vallen de twee heuvels op die uitdagen om beklommen te worden en waar
je kunt genieten van fantastische uitzichten over de Maashaven richting de
Nieuwe Maas en Rotterdam-Zuid. Daarnaast bestaat de overgang van
het park naar het water uit een geleidelijke, prachtig vormgegeven rand
van verschillende typen natuurlijke planten die het getij tweemaal daags
zichtbaar maken.
Metrostations
Het plein tussen het metrostation Maashaven en Maassilo wordt een
aantrekkelijk aankomst- en verblijfsplein. Metrostation Maashaven sluit goed
aan op de Brielselaan, Dordstelaan, Putselaan en Maashaven-Oostzijde: er
is een goede oversteekbaarheid en de openbare ruimte is zodanig ingericht
dat de voetganger centraal staat en uitnodigt om vanuit de stadswijken of
vanuit de metro het park in te lopen.

Of eerst op hoogte een blik over het park en de haven werpen als je
aankomt met de metro: ook dat kan vanaf een verhoogd uitkijkpunt.
Het park en de Maassilo
Je kunt op termijn op verschillende wijzen door of om de Maassilo heen.
Aan de Park Maashavenzijde van de Maassilo kom je aan op een
water- en binnenvaartplein. Hier spuiten fonteintjes nevel de lucht in en
spelen kinderen in een oud binnenvaartschip onder toeziend oog van
ouders die van een drankje genieten. Gezien de inrichting van dit plein
en de ligging aan de Maassilo is dit bij uitstek de plek voor stedelijke
evenementen. Alleen al deze plek is een toeristische trekpleister. Een
mogelijk bijzonder element is dat onder het park een ondergrondse ruimte
kan komen voor bijzondere stedelijke, culturele voorzieningen waardoor het
park nog interessanter kan worden voor culturele en toeristische activiteiten.
Omliggende wijken
Tarwewijk, Hillesluis en Bloemhof komen direct aan het park te liggen. De
Maashaven-Oostzijde is een aantrekkelijke stadsboulevard geworden.
Deze boulevard maakt deel uit van de stadsas, die de heringerichte
Coolsingel, via de Posthumalaan, met Hart van Zuid verbindt. Het aantal
autorijbanen van de Maashaven-Oostzijde gaat terug van twee naar één.
Hierdoor ontstaat er ruimte tussen de metrobaan en dit versmalde profiel
voor een aantrekkelijk ingerichte promenade met verschillende bomenrijen,
zit- en speelgelegenheden en een tweerichtingsfietspad. Met deze
stadsboulevard begint het parkgevoel al op de grens van bebouwing van
de Maashaven-Oostzijde.
Stakeholders
Met het havenbedrijf en de binnenvaartschippers zijn in een eerder stadium
gesprekken gev oerd over de Maashaven. Deels blijft het een werkende
haven met ook ligplaatsen voor de binnenvaart. Daarnaast zijn er al
informatieavonden geweest waarbij er tal van betrokken bevraagd zijn
over een mogelijk park in de Maashaven.

• EEN NIEUW STADSPARK VAN CA.
7 HECTARE GROEN
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• VERLAGING VAN HITTE-EILAND ROND
STADSWIJKEN
• PLEK VOOR ONTMOETEN, VERBLIJVEN,
SPORTEN EN SPELEN
• PLEK VOOR KUNST, CULTUUR, EDUCATIE
EN FESTIVALS
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stad
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• WEDERZIJDSE VERBINDINGEN MET
OMLIGGENDE BUURTEN EN PARK
MAASHAVEN
• SHOWCASE VOOR HET BOUWEN VAN
PARKEN IN DE DELTA
• RUIM BAAN VOOR LANGZAAM VERKEER
• NATUURLIJKE DYNAMIEK VAN WATER
WORDT ZICHTBAAR
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• VESTIGINGSVOORWAARDE VOOR EEN
MEER GEMENGD WOON- EN WERKMILIEU
bestaande situatie

• VERSTERKING PROGRAMMA MAASSILO

nieuwe situatie

COMPACTE STAD
Park Maashaven voegt een substantiële hoeveelheid nieuwe openbare
ruimte toe (ca. 7 ha) in de directe nabijheid van dichtbevolkte stadswijken.
Hier is nu een tekort aan groen en openbare ruimte en dat wordt ook zo
ervaren door de bewoners. Tegelijkertijd is Feijenoord na het centrum het
snelst groeiende gebied op het gebied van het aantal nieuwe woningen. De
behoefte aan goede openbare ruimte wordt daardoor alleen maar groter.
Park Maashaven versterkt het rauwe karakter van de havenstad door het
benadrukken van iconische gebouwen zoals de Maassilo. Het verlichten
van de Maassilo na zonsondergang en het beter inpassen van de Maassilo
leveren een bijdrage aan het vieren van iconische gebouwen in Rotterdam.
Dit alles draagt weer bij aan Rotterdam als Architectuurstad.

GEZONDE STAD
Er zal door Park Maashaven ca. 7 hectare groen worden toegevoegd om
te bewegen, te sporten en te spelen. De milieukwaliteit wordt vergroot:
door natuurvriendelijke oevers verbetert de waterkwaliteit en wordt de
biodiversiteit vergroot. Door het toevoegen van een fors areaal groen
verbetert de luchtkwaliteit. Rotterdam wordt klimaatbestendiger door
de aanleg van Park Maashaven: de omliggende wijken warmen door
de aanleg van groen en meer schaduw minder snel op (juist de oude
stadswijken in Rotterdam hebben veel last van hittestress). En de aanleg van
het park voor de hoofdwaterkering levert een bijdrage aan een sterker
wordende hoofdwaterkering. Door het zichtbaar maken van de natuurlijke
dynamiek van het water. In het licht van de mogelijke verdere verdichting,
levert een park een toevoeging in het realiseren van een goede combinatie
tussen rust en reuring.

CIRCULAIRE STAD
Park Maashaven levert een belangrijke bijdrage aan het principe reststof/
grondstof door het hergebruik van zand uit de verdieping van de Nieuwe
Waterweg. De eerste fase van het park, de onderwaterfase, is uitgevoerd
waarbij vuil slib is verwijderd en schoon zand uit de Nieuwe Waterweg

ervoor in de plaats is gekomen. Het bouwen van een dergelijk grootschalig
park in de Maashaven, in een dynamische omgeving met tweemaal
dagelijks getij, de mogelijkheid van extreem hoogwater en rekening
houdend met de bestaande kenmerken van de Maashaven (denk aan de
kaden, de metro, de bestaande bebouwing), vergt een experimenteel
ontwerp. Park Maashaven is een showcase voor het innovatief (parken)
bouwen in de delta.

INCLUSIEVE STAD
Park Maashaven is de plek waar mensen uit alle lagen van de bevolking
en van alle leeftijden kunnen meedoen en elkaar ontmoeten. Park
Maashaven is er voor de omwonenden, voor de binnenvaartschippers, voor
de Rotterdammers, voor werkenden in en rondom de Maashaven en voor
bezoekers. Het is de plek waar mensen uit de verschillende omringende
wijken elkaar ontmoeten: het versterkt de binding met elkaar en met de
verschillende buurten. De toegankelijkheid van de Maashaven wordt in alle
opzichten vergroot.

PRODUCTIEVE STAD
Met de herinrichting van de 120 ligplaatsen voor de binnenvaartschepen
en het gebruik van de haven rondom het bekken en de aanleg van het
Park Maashaven, staat de Maashaven symbool voor de havenstad van
de toekomst. Park Maashaven is een inspirerende plek voor interactie,
ontmoeting en uitwisseling van kennis van de bedrijven rondom het park,
waarbij de Maassilo een bijzondere rol vervult. Park Maashaven draagt bij
aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor economische activiteiten waar
Rotterdamse bedrijven trots op zijn: made in Rotterdam. Het is ook een
plek die aantrekkelijk is voor werknemers van bedrijven om gebruik van te
maken. De Maashaven is geen Binnenstad, maar is als aangrenzende locatie
zeker interessant als innovatiemilieu en overloop vanuit de Binnenstad. Hier
zijn alle voorwaarden aanwezig om gelaagdheid aan te brengen in het
econmische milieu, met spin-off naar de omliggende wijken.

SCHOUWBURGPLEIN
Het Schouwburgplein is 21 jaar geleden opnieuw ingericht als Rotterdams
plein. Verwijzingen naar moderniteit en haven voerden de boventoon. De
inrichting kreeg vooral positieve reacties uit de architectuurwereld. Veel
Rotterdammers vonden het plein echter vooral glad en kaal en er was niets
te beleven.
Tien jaar geleden is de Vereniging Verenigd Schouwburgplein (VVS)
begonnen met het organiseren van meer levendigheid op het plein. De
culturele instellingen zorgden dat de plinten meer geopend werden. En
aansluitend zorgde de gemeente voor aanpassingen die ervoor zorgden
dat het plein een aangenamere plaats werd om te zijn: meer bomen
rondom, meer plaatsen om het plein op te kunnen lopen, stoelen, bankjes
en niet te vergeten het Flying Grass Carpet. De samenwerking, de
programmering en de aanpassingen aan het plein waren succesvol: het
plein is een bestemming geworden, waar mensen in het zonnetje zitten en
kinderen spelen. En mét ca. 80 evenementen per jaar, van gratis
yogalessen en dance battles tot Circusstad en Rotterdam Pride. Het
Schouwburgplein is echt een plein geworden van en voor de hele stad!
Toch is er alle reden om nu een nieuw plan te maken voor het
Schouwburgplein. De eerste reden is dat het dak van de eronder gelegen
parkeergarage lek is en gerepareerd moet worden. Omdat daarvoor eerst
de bovenkant van het plein verwijderd moet worden is dit hét moment om
na te denken over een nieuwe inrichting. De tweede reden is dat het
succesvolle Flying Grass Carpet niet kan blijven liggen omdat het op hout
ligt, waarvoor in de loop van de tijd houtrot dreigt. De derde reden is dat
de ventilatie van de parkeergarage aan vervanging toe is. Dat levert het
moment op om te bezien of het wenselijk is de drie ventilatietorens op
dezelfde manier terug te laten komen. De vierde reden is dat de
gemeenteraad heeft opgeroepen tot het benutten van ruimte in
gemeentelijke parkeergarages voor fietsenstallingen. Tot slot zijn er
hernieuwde afspraken nodig zijn tussen VVS en de gemeente Rotterdam
over samenwerking en financiering.

De huidige samenwerking is te incidenteel en impliciet, wat geen goede
basis is voor een toekomstbestendig pleinmanagement. Intussen heeft 7
Square Endeavour plannen ontwikkeld voor verduurzaming van het plein en
de omliggende gebouwen. Nu is dus de tijd om te zorgen dat het plein
omarmd wordt door alle Rotterdammers en de kans om het een echte
bestemming te laten zijn.
Stakeholders
Dit plan is de weerslag van een jaar lang intensieve samenwerking tussen
gemeente (ambtelijk), Vereniging Verenigd Schouwburgplein en 7 Square
Endeavour. Die samenwerking startte begin 2019 tijdens een ontbijt waarin
de wethouders Wijbenga en Bokhove bij de partijen de uitdaging neerlegden om met een ambitieus plan voor het Schouwburgplein te komen..
De Vereniging Verenigd Schouwburgplein (VVS) verenigt alle partijen
rondom het plein. De VVS heeft als belang het Schouwburgplein te
versterken en verbeteren als cultuurplein voor alle Rotterdammers. Ze levert
een bijdrage door het plein te programmeren. Daarnaast levert ze o.a.
haar bijdrage in pleinmanagement. Ze is de schakel tussen gemeente en alle
lossen partijen aan het plein. 7 Square Endeavour (7SqE) verenigt culturele
instellingen, vastgoedeigenaren, overheden, en bedrijfsleven met als inzet
een klimaatneutraal Schouwburgplein in 2030. Het plein moet een internationale showcase worden. Denk hierbij aan groene daken, wateropslag, en
warmte-koude uitwisseling tussen gebouwen.
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• HET PODIUM VAN DE STAD
• PLEK OM TE VERBLIJVEN
• DUURZAME EVENEMENTENLOCATIE
• NIEUWE FIETSENSTALLING
• GROENE DAKEN OMLIGGENDE
GEBOUWEN
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• VAN EN VOOR ALLE ROTTERDAMMERS
• VAN GEVEL TOT GEVEL
• AUTOLUWE INRICHTING STRATEN OM
PLEIN
• MEER RUIMTE HORECA
• BETER BETREKKEN HARTSUYKERFLAT EN
SCHOUWBURG BIJ PLEIN
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• MEER GROEN
bestaande situatie
tijdelijk situatie (flying grascarpet)
nieuwe situatie

COMPACTE STAD
De nieuwe inrichting van het plein maakt het zo goed en flexibel mogelijk
wordt benut: er is ruimte voor evenementen, maar ook voor verblijf, sport
en spel, en cultuur. Een fietsenstalling maakt het ook aantrekkelijk om op de
fiets te komen. Daarnaast kan er in deze stalling meer dan alleen het stallen
van je fiets, er zullen ook voorzieningen toegevoegd worden. Het plein heeft
al grote architectonische en cultuurhistorische waarde. De beeldbepalende
elementen hiervan worden behouden. De herinrichting geeft een passend
vervolg aan de City Lounge, maar borgt het rauwe en dynamische
karakter van Rotterdam. Gezien de verdichting in de binnenstad,
wordt er extra groen toegevoegd aan het plein.
GEZONDE STAD
De nieuwe inrichting vergroot de aantrekkelijkheid op het gebied van
groen- en waterbeleving, cultuurbeleving, verblijven en ontmoeten, en
bewegen. Aaneengesloten voetgangersroutes (niet meer onderbroken door
straten bij De Doelen/Schouwburg/fietspad & horeca KD) nodigen uit tot
wandelen door de binnenstad. Door meer groen, het verminderen van
autogebruik en het stimuleren van fietsen en wandelen, wordt de
luchtkwaliteit verbeterd. Het sterk verminderen van autogebruik in het
gebied komt ook ten goede aan de waterkwaliteit. Door een waterberging,
waterdoorlatende verharding en toevoegen van groen maken we het plein
klimaatbestendig: zo is er genoeg bergingscapaciteit en kan hittestress
afnemen.
CIRCULAIRE STAD
Het regenwater gaat niet meer in het vuilwaterriool, maar wordt separaat
opgevangen zodat het ook kan worden hergebruikt om bijvoorbeeld
groene daken van water te voorzien. Het plein leent zich heel goed voor
het testen van systeemwijzigingen. De materialen die door de ingrepen niet
meer nodig zijn willen we hergebruiken op het plein of elders in de stad.

INCLUSIEVE STAD
De inrichting van de openbare ruimte is afgestemd op verschillende
behoeften van vele doelgroepen (van 0 tot 100 bijvoorbeeld) en
verschillend (flexibel) gebruik. Het plein brengt zo bewoners vanuit de hele
stad en bezoekers van buiten de stad samen, maar vooral ook bewoners
vanuit sociaaleconomisch heel verschillende buurten in de directe omgeving
van het plein. Dit vergroot de ruimte voor ontmoeting en dit zie je terug
in de programmering op het plein. Die is voor een breed publiek, brengt
zowel high culture als straatcultuur en zowel kleinschalige als grootschalige
evenementen. Het plein wordt zo ingericht dat ook kleinschalige cultuur zijn
plek krijgt op het plein. Dit is een laagdrempelige manier voor iedereen in
de stad om met cultuur in aanraking te komen.
PRODUCTIEVE STAD
De verwijzingen naar Rotterdam havenstad blijven behouden in het nieuwe
ontwerp. De instellingen en voorzieningen rondom het plein worden door het
nieuwe ontwerp beter bij het plein betrokken. Deze verbinding tussen buiten
en binnen maakt het plein een inspirerende plek voor ontmoeting.
Door het plein zo in te richten dat ook kleine culturele producties zich
kunnen presenteren krijgt creativiteit de ruimte om te groeien. De sterkere
aanwezigheid van de grote culturele instellingen aan het plein kan hier
nog extra aan bijdragen. De culturele instellingen zijn trots op hun
vestigingslocatie en dragen dit uit. Dit doen ze ook door het plein te
gebruiken als podium van de stad. Vanwege het ontwerp van gevel tot
gevel mag verwacht worden dat alle omliggende bedrijven van het
nieuwe ontwerp profiteren. In het bijzonder geldt dit voor De Doelen als
congrescentrum, waarmee Rotterdam internationaal meer kan bijdragen
aan kennisdeling.

RIJNHAVENPARK
In, op en langs de ‘oude’ Rijnhaven met zijn historische kades, industriële
monumenten en fraaie vergezichten, komt een nieuw stuk centrum. Hoogbouw grenst straks aan een stadspark dat een groot deel van het huidige
havenbekken inneemt. Een park dat deels drijft in de haven met een
permanent stadsstrand. Waar het water op veel verschillende manieren
kan worden ervaren. Een stuk stad langs de belangrijke route van Zuidplein
naar Hofplein. Goed bereikbaar met het openbaar vervoer en
de fiets en met prettige voorzieningen om te werken, ondernemen en recreëren. Maar ook met diverse woonmogelijkheden en -vormen. Kortom: een
uitbreiding van het Rotterdamse stadscentrum op de zuidoever.
Stakeholders
De plannen voor de Rijnhaven zijn niet nieuw. Ze passen binnen de eerder in
gang gezette ontwikkelingen van de Kop van Zuid, Wilhelminapier en
Katendrecht. Over het ambitiedocument Rijnhaven heeft de gemeente in
2018 en 2019 met bewoners en ondernemers gesproken. Dat heeft veel
ideeën en inzichten opgeleverd die vertaald zijn in dit stadsproject.
Unieke positie
De Rijnhaven heeft een bijzondere positie in de Rotterdamse
havengeschiedenis. Nog steeds is het een uitzonderlijke plek door
zijn centrale ligging, finke omvang en twee openbaarvervoerstations midden
in het hart van Rotterdam. En dankzij de vorm van het bekken en bebouwing
op de omliggende kades voelt de haven beschut, bijna als een plein.
De karakteristieke vijfhoekige vorm maakt de Rijnhaven uniek. De vele
vergezichten over het open water blijven verrassen. Allemaal kwaliteiten
die de verdere ontwikkeling van de Kop van Zuid en de uitbreiding van het
stadscentrum op de zuidoever mogelijk maken.

Hoog en levendig
Tussen de Posthumalaan en het water van de Rijnhaven wordt straks
gebouwd. Hier is plaats voor het landpark en ca. 2.500 woningen.
Daarvoor wordt ongeveer eenderde deel van het
wateroppervlak gedempt. Op dat nieuwe stuk land worden fraaie
bouwblokken met hoge torens neergezet om in te wonen en te werken.
Met functies en voorzieningen.
Rondje Rijnhaven
De inrichting van de Rijnhaven is vernieuwend met een deels drijvend park
(stijgerpark) en een openbaar strand midden in de stad. Het park, strand
en meerdere overgangen langs de kades zorgen voor een unieke beleving
langs, op en in het water. Met de aanleg van de Rijnhavenbrug was er al
een wandelcircuit ontstaan. Dat wordt nu tussen Wilhelminapier en Katendrecht echt afgemaakt via de Posthumalaan en de routes door het park:
het rondje Rijnhaven.
Nieuw centrum aan de zuidzijde
Dit deel van het stadscentrum biedt met zijn nieuwe gebouwen en het
stadspark met strand een nieuwe bestemming voor de stad en voor
bewoners van de omliggende wijken in het bijzonder. Een gebied ook waar
voetgangers en fetsers voorrang krijgen. En waar openbaar vervoer en
andere nieuwe vervoersvormen (over water of via delen en lenen) voor de
hand liggende keuzes zijn. De twee openbaarvervoerstations zorgen ervoor
dat de nieuwe Rijnhaven vanaf twee kanten goed met de metro te benaderen is. Daarnaast is het ook een nieuwe plek voor evenementen en festivals
in de stad.
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COMPACTE STAD
Het 21 ha groot havenbekken wordt herontwikkelt tot een compact hoogstedelijk stukje stad met o.a. 2500 woningen en een 8ha groot stadspark. Met
verbeterde en extra verbindingen, toevoeging van aanvullend programma
en recreatieruimte wordt in het centrum, in de nabijheid van velen, nieuwe
voorzieningen op loop- en fietsafstand bereikbaar. Met de realisatie van
de Rijnhavenontwikkeling zal de binnenstad op 2 oevers definitief vorm krijgen: een centrumstedelijk milieu, met veel cultuur, ontmoetingsplekken en recreatie waar langzaam verkeer het primaat heeft: City Lounge op Zuid. De
Rijnhavenontwikkeling bouwt voort op de cultuurhistorie en het unieke rauwe
en dynamische karakter van de Rijnhaven, waar Rotterdam in al zijn facetten te beleven is: haven(verleden), rivier en getij, hoogbouw, architectuur, de
grote schaal, het contrast, etc. De metrostations worden opgewaardeerd tot
mobiliteitshubs en krijgen door de situering van 2 grote entreepleinen een
zeer voorname plek in het gebied.
GEZONDE STAD
De gebiedsontwikkeling Rijnhaven met zijn stadspark ligt centraal in de stad
en in de directe nabijheid van mensen (zowel in de binnenstad als in de Kop
van Zuid) die een groot tekort aan bereikbaar en kwalitatief hoogwaardige groene recreatieve ruimte hebben. Met het stadspark wordt ca 8 ha
groen toe om te bewegen, te sporten, te spelen. De waterkwaliteit verbetert door verondiepen, natuurvriendelijke oevers en onderwaternatuur en
de biodiversiteit wordt vergroot. Ook op het aspect klimaatbestendigheid
scoort de gebiedsontwikkeling Rijnhaven goed. Het groen op de landaanwinning en de drijvende parkdelen leveren een bijdrage aan het voorkomen van hittestress. In de drukke binnenstad en dichtbebouwde stadswijken
op Rotterdam-Zuid levert de gebiedsontwikkeling Rijnhaven zowel een significante verdichting als een groot recreatieve stadspark, waar zowel rust als
reuring te vinden is.
CIRCULAIRE STAD
Het park en de recreatieve voorziening zijn uitstekend met fiets, voet en
OV. De nieuwbouw moet voldoen aan de BENG-eisen. En met de aanleg
van een stadspark wordt significant vergroend. Dit draagt allemaal bij aan
de ambitie om Rotterdam CO2 neutraal te maken. Het experiment wordt

niet geschuwd in de Rijnhavenontwikkeling. Het stadspark zal voor een deel
bestaan uit drijvende parkdelen rekening houdend met het dagelijks getij
en extreem hoogwater. In de bouwblokken kan vanwege de schaal die ze
hebben, worden geëxperimenteerd met circulariteit in bijv. afvalstromen
en het sluiten van kringlopen. Ook bij de landaanwinning kan het principe
reststof is grondstof worden toegepast door het hergebruik van zand uit de
verdieping van de Nieuwe Waterweg en/of ander baggerslib.
INCLUSIEVE STAD
In de Rijnhaven wordt een gemengde wijk ontwikkeld, waar in een hoogstedelijke functiemix zowel wonen voor diverse doelgroepen en in alle prijsklassen als commercieel en maatschappelijk programma een plek heeft. De
Rijnhaven wordt een plek voor de bewoners, omwonenden, de Rotterdammer en de bezoekers van de stad. Het is dus zowel een plek waar mensen
uit de verschillende omliggende wijken Wilhelminapier, Katendrecht, Kop
van Zuid en Afrikaanderwijk elkaar ontmoeten (in het park, bij de horeca of
mobiliteitshubs), waarmee het de binding met elkaar en met de verschillende buurten onderling versterkt. De toegankelijkheid wordt in vele opzichten
verbeterd: er komen meer en betere verbindingen tussen de omliggende
wijken door verminderen barrierewerking stadsas, nieuwe verbinding op de
landaanwinning en op het water.
PRODUCTIEVE STAD
Met zijn hoogstedelijk woon- en werkmilieu waar bedrijven en bewoners een
plek kunnen vinden en het bijzondere recreatieve stadspark met een centrale rol voor het havenbekken, draagt de Rijnhaven op meerdere manieren bij
aan versterken van het Rotterdamse vestigingsklimaat, dat concurrerend en
innovatief is. Het stadspark is dat ook, met zijn drijvende parkdelen bijvoorbeeld. De gebiedsontwikkeling Rijnhaven stimuleert innovatie doordat
het interactiemilieus realiseert, met een stadspark, met het hoogstedelijke
gemengd programma, met aanbod van betaalbare bedrijfs-/kantoorruimte
waar creativiteit en ondernemersschap de ruimte krijgen om te groeien en
bloeien. Rijnhaven wordt een inspirerende, Rotterdamse plek voor interactie,
ontmoeting en rondom het havenbekken, waarin er uiteraard ook plek is om
de successen van made in Rotterdam te tonen en te vieren met plek voor
evenementen, showcases vanuit maritieme sector, etc..

GETIJDENPARK FEYENOORD
Context Feyenoord City
Het te ontwikkelen Feyenoord City wordt een van de nieuwe knooppunten in Rotterdam. Naast een nieuw voetbalstadion en NS-station komen er
meer woningen, horeca, kantoren en een maatschappelijk programma. Ook
wordt er flink vergroend. Zo verdwijnen de kale, stenige parkeerterreinen
en komen er aantrekkelijke openbare ruimte in de vorm van groene pleinen
en parken. In de buitenbocht van de Nieuwe Maas, van het Eiland van Brienenoord tot het Mallegatpark, wordt een uniek getijdenpark van ca 3 ha
aangelegd met getijdennatuur en recreatiemogelijkheden. Bewoners van de
Veranda, Feyenoord City, maar ook de dichtbevolkte stadswijken op Zuid
hebben straks de natuur om de hoek.
In Rotterdam-Zuid speelt de Nieuwe Maas een grote rol bij het creëren van
nieuwe ecologische en recreatieve kwaliteiten langs de oevers van de rivier.
Parken en sportterreinen op Zuid vormen nu al een netwerk van meer
gecultiveerd groen, de Gordel van Smaragd genoemd. In die Gordel van
Smaragd zijn het Zuiderpark en park de 2 Heuvels belangrijke grote
structuren. Feyenoord City, samen met het Eiland van Brienenoord, voegt
daar een derde grote groene, ecologische structuur aan toe: een getijdenpark van Mallegat tot en met het Eiland van Brienenoord, dat in zichzelf
een ecologische verbinding is met hoge natuurwaarde als intergetijdennatuur. Het biedt de huidige en nieuwe bewoners van Feyenoord City de
mogelijkheid de riviernatuur die straks aan hun voordeur ligt zelf
te ervaren. Voor de natuur worden daarin luwe plekken gecreëerd. De
gebouwen dragen bij aan de ecologische kwaliteit in het gebied.
Het getijdenpark
Een getijdenpark gaat over het natuurlijker, beleefbaarder en
aantrekkelijker makenvan de rivier in relatie tot de stedelijke omgeving.
Vanuit de rivier bezien versterkt een getijdenpark de relatie tussen water
en land en tussen natuur en stad. Het getijdenpark probeert verschillende
meerwaarden te genereren voor de stad op het gebied van ecologie en
recreatie, sociaal maatschappelijke waarde en economie, ervaring van

natuurlijke dynamiek en laboratorium voor kennisontwikkeling, waarbij de
rivier tevens een veilige scheepvaartroute blijft.
Getijdenpark Feyenoord
Voor het getijdenpark Feyenoord zijn een aantal zaken belangrijk binnen
het ontwerp. Het getijdenpark biedt in eerste instantie de mogelijkheid stad
en natuur dichter bij elkaar te brengen. Een nieuw langzaamverkeersnetwerk maakt het mogelijk om snel en gemakkelijk bij, in en door het park te
bewegen. Daarnaast wordt het park geactiveerd door verschillende
activiteiten te realiseren die het park voor de omliggende buurten
(en Rotterdam) een bestemming zal maken. Het getijdenpark kenmerkt zich
ook door verschillende type landschappen aan de rivier. Van stedelijke
delen tot meer natuurlijke delen. Belangrijk in het ontwerp is dat er een
aaneengesloten ecologisch netwerk ontstaat dat aansluit op andere delen
langs de rivier. Als laatste blijft met het ontwerp de bereikbaarheid voor de
scheepvaart gewaarbord.
Stakeholders
Het gesprek over een mogelijke getijdenpark is niet nieuw op deze plek.
Waterschap, Rijkswaterstaat, havenbedrijf tot aan het WNF zijn betrokken
(geweest) bij de planvorming. Binnen de plannen voor Feyenoord City wordt
hier een vervolg aan gegeven. Voor deze plannen zijn al meerdere
gesprekken gevoerd met diverse stakeholders.
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COMPACTE STAD
Feyenoord City wordt ontwikkeld als een van de nieuwe knooppunten in
de stad Rotterdam. Rondom een nieuw NS-station en nieuw voetbalstadion
wordt veel en divers programma gerealiseerd: woningen, horeca, leisure,
kantoren en maatschappelijk programma. Naast verdichten wordt ook vergroend. De vele verharde parkeerterreinen, die het huidige gebied kenmerken, verdwijnen en worden vervangen door een aantrekkelijke groene
openbare ruimte bestaande uit diverse pleinen en parken. In de buitenbocht
van de Nieuwe Maas, van het Eiland van Brienenoord tot het Mallegatpark, wordt een uniek rivieroeverpark gerealiseerd met getijdennatuur en
allerlei recreatiemogelijkheden. Het rivieroeverpark geeft de Veranda en
Feyenoord City, maar ook de dichtbevolkte stadswijken op Zuid, groot en
bijzonder groen in de nabijheid. Het nieuwe stadion met het getijdenpark
aan de Nieuwe Maas voegt een nieuw icoon toe aan de architectuurstad
Rotterdam.
GEZONDE STAD
Met het getijdenpark Stadionpark worden natuur, groen en recreatieve mogelijkheden toegevoegd aan de Nieuwe Maas, waarmee de rivier voor de
wijken in de nabijheid een bestemming wordt om te bewegen, te ontmoeten
en te verpozen. Waar zowel rust als reuring te vinden is: naast de reuring
op de concourse rond het nieuwe stadion de rust van de getijdennatuur in
het getijdenpark. Die getijdennatuur zorgt ook voor verbetering van de waterkwaliteit, vergroting van de biodiversiteit en helpt tegen het voorkomen
van hittestress. Het getijdenpark maakt het getijde in de rivier zichtbaar en
ervaarbaar, waarmee het ook bijdraagt aan de bewustwording over
thema’s klimaatbestendigheid en waterveiligheid.

CIRCULAIRE STAD
Het getijdenpark Stadionpark draagt bij aan de doelstelling Rotterdam
CO2 neutraal doordat er natuur en groen gerealiseerd in de bestaande
stad op fiets- en loopafstand. Bij de aanleg ervan zijn er vele kansen voor
circulariteit, bijvoorbeeld door het hergebruik van zand benodigd voor de
aanleg van het nieuwe stadion, uit de verdieping van de Nieuwe Waterweg
en/of ander baggerslib. In het aanlegde park ontstaan allerlei natuurlijke
kringlopen. Ook in het beheer van het park liggen hier kansen. Het getijdenpark met zijn getijde biedt ook allerlei mogelijkheden voor experimenten met nieuw te ontwikkelen materialen, zoals bijvoorbeeld e-concrete.
INCLUSIEVE STAD
Het getijdenpark Stadionpark maakt de Nieuwe Maas toegankelijk en beleefbaar. Het wordt een plek waar iedereen de natuur, de rivierdynamiek
en de rust kan beleven. Waar Rotterdammers elkaar kunnen ontmoeten en
samen op deze bijzondere plek van hun stad kunnen genieten: aan de Maas
met uitzicht op de skyline. Met het getijdenrpark Stadionpark krijgen de
aangrenzende wijken op Zuid een goed bereikbare en bijzondere openbare ruimte erbij. Die extra kwaliteit aan hun directe woonomgeving toevoegt,
waarmee de binding met wijk en de stad vergroot wordt.
PRODUCTIEVE STAD
Realisatie van het getjidenpark Stadionpark met zijn getijdenatuur en recreatieve mogelijkheden in de levensader van de Rotterdamse haven past
uitstekend bij de havenstad van toekomst. Waar in en aan de Nieuwe Maas
naast transport en overslag ook duurzaamheid, ecologie, ontmoeting en beleving een plek hebben. En waardoor bijzondere openbare ruimte en woonmilieus in Stadionpark kunnen bijdragen aan een Rotterdams vestigingsklimaat, dat concurrerend en innovatief. Het getijdenpark biedt Rotterdamse
bedrijven en organisaties kansen en mogelijkheden te tonen dat ze trots zijn
op hun stad. Het tempo van de ontwikkelingen is ook van belang in Feyenoord City. Geef de economie tijd om mee te bewegen waarbij er richting
wordt door de gemeente. De (middel)lange termijn heeft Feyenoord City de
potentie om zich te ontwikkelen als een gewilde economische hotspot voor
bedrijven en kantoren.

