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Introductie groep die zich bezig houdt met “Oeververbindingen” (Mobiliteit) 

 
Door: Ben van Rooij 
Als bewoners moeten we rekening houden met veel projecten: 
 
1. Oeververbindingen (met veranderingen op de A16, de Algeracorridor en de Van 

Rijckevorselweg als verbindende factor en een verbinding tussen Rotterdam Noord- 
en Zuid); een groot mobiliteitsvraagstuk, 

2. Verstedelijking A-Z, 
3. Excelsior, 
4. Brainpark en EUR 
5. Rivium.  
Ook houden we het project Feyenoord-City in de gaten.  
 
Om de mening van bewoners gestructureerd en positief kritisch naar voren te brengen is 
een samenwerking gestart van bewonersorganisaties in Kralingen, De Esch 
(Bewonersplatform DWL-De Esch), Bewoners Leonidas-terrein, Kralingse Veer en Capelle 
aan den IJssel. We communiceren onder de naam IMpact. 
 
Als IMpact streven wij naar een goede kwaliteit van het leef- en woonklimaat We richten 
ons specifiek op de mobiliteit en daarbij de effecten in en rond de regio Rotterdam Noord 
in ogenschouw nemend. Daarnaast wordt ook kennisgenomen van ideeën als “Kralingen 
aan de Maas”, met een accent op de inrichting van de omgeving in en rond Kralingen. 
 
Sinds 2019 nemen we deel aan de participatie. We hebben o.a. contact met het MIRT-
projectmanagement, de bestuurders en de politieke partijen van de gemeente 
Rotterdam. Maar hebben ook aangedrongen op participatie bij commissie EDEM, met een 
petitie bij Provinciale Staten en commissie Infrastructuur & Waterstaat van de 2e kamer. 
 
 “Het project Oeververbindingen” bestaat uit verschillende onderdelen en die hebben net 
zoals de andere projecten veel invloed op onze leefomgeving. 
 
Het zijn projecten die gedurende een lange tijd worden voorbereid maar het is zeker niet 
een “ver van ons bed show”. 
Ook proberen we te voorkomen dat het zgn. NIMBY effect (not in my backyard) de 
overhand krijgt (Bijvoorbeeld; Rivium bouwproject en verkeer over Toepad, Parkeren op 
afstand; ponton; De Esch en de Leonidas-bewoners opzadelen met een grote toename 
van autoverkeer, de Van Rijckevorselweg als uitvalsweg in belang laten toenemen). 
 
In de afgelopen analyse fase zijn tientallen ideeën van ambtenaren en externen terug 
gebracht naar 3 kansrijke opties, die in een zgn. NKO (Nota Kansrijke Oplossingen) 
zullen worden beschreven. Eind van dit jaar volgt de beoordelingsfase met als 
eindresultaat een Keuze Voorkeurs Alternatief (KVA). 
 
We hebben een Pakket 6 ingediend als extra variant die binnen de kaders valt van het 
beleid van de Gemeente Rotterdam. In dit Pakket 6 zit een brug naast de Van 
Brienenoordbrug en een tunnel voor OV vanaf de Kralingse Zoom naar Zuidplein. 
 
Het doel van het ingediende plan is om na de huidige fase als Kansrijke Oplossing in de 
volgende fase te worden meegenomen. 
 
 
Bent u geïnteresseerd in meer informatie mail dan: impact-oeververbinding@xs4all.nl 


