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Rotterdam Groeit

 Bevolking groeit, trek naar stad

 Druk op woningmarkt neemt toe

 Tot 2040 circa 300.000 extra woningen nodig in Zuid-Holland

 Minimaal 50.000 woningen in Rotterdam

30 juni 2020



Goede groei

 Groei is meer dan woningen

 Groei als motor voor aantrekkelijke

stad en transities

 Combinatie met arbeidsplaatsen,

voorzieningen, groen, sport

 Goede bereikbaarheid belangrijke

voorwaarde

8 februari 2021



Slimme groei

30 juni 20208 februari 2021



Gebiedsuitwerking Alexander - Zuidplein

LT verstedelijking

Gebiedsuitwerking Alexander – Zuidplein
Bereikbaarheid en verstedelijking in samenhang

Projectoverstijgende opgaven

Omgevingsvisie /
RMA

MIRT-verkenning

Strategie
(boven-)stedelijk
Lange Termijn

Strategie / Tactiek
Wijken / stad
Middellange Termijn

Concreet / Uitvoering
Plots / buurten
Korte Termijn

Plannen
Buren



13-4-20216

Ambitie voor A-Z: goede groei

Sterke centra

Ongedeelde stad

Vitale stadswijken



Van OV-knooppunten naar stedelijke centra

Keuze 1: impuls voor Openbaar Vervoer

Wat betekent de keuze?
 Station Stadionpark

 HOV tussen Kralingse Zoom en Zuidplein

 Verstedelijking rondom OV

Wat moet er nog uitgewerkt worden?
 Keuze voor tram(kwaliteit) en metro

 Tracés en haltes inpassing

 Bij metroverbinding meer verdichting en concentratie op hoogstedelijke

knooppunten

 Bij tramverbinding meer spreiding van woningen

 Mogelijkheid doortrekken HOV tussen Kralingse Zoom en Alexander

13-4-20217



13-4-20218

Van OV-knooppunten naar stedelijke centra

Keuze 2: ontwikkelen van stedelijke centra

Wat betekent de keuze?

 (Door)ontwikkelen Alexander, Kralingse zoom, Stadionpark en Hart van
Zuid tot centrumlocaties
Menging van wonen, werken en voorzieningen (niet perse winkels)
 Aantrekkelijke buitenruimte, goede verbindingen
 Ieder centrum kent zijn eigen unieke profiel



13-4-20219

Van gescheiden stadsdelen naar een ongedeelde stad

Keuze 3: stadsdelen verbinden door verdichting

Wat betekent de keuze?
 20.000 – 30.000 woningen in gebied tussen Alexander

en Zuidplein
 Variaties aan type woningen en woonmilieus
 Nieuwe arbeidsplaatsen
 Voorzieningen, zoals onderwijs, sport en zorg

Wat moet er nog uitgewerkt worden?
 Gebiedsuitwerkingen: hoeveel wonen, werken en

voorzieningen op welke plek
 Consequenties voor huidige functies
Mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik



Van gescheiden stadsdelen naar een ongedeelde stad

Keuze 4: groene verbindingen en nieuw rivierpark

Wat betekent de keuze?
 Groene netwerk van verbonden groengebieden (bv Kralingse bos naar

Maas)
 Goede verbindingen voor langzaam verkeer tussen wijken en

groengebieden (binnen en buiten stad)
 Kwaliteitsverbetering bestaande parken (o.a. Oude Plantage)
 Rivierpark langs de Maas (noord- en zuidoever)

13-4-202110



Van geïsoleerde woonbuurten naar vitale stadswijken

13-4-202111

Keuze 5: kansen voor bewoners en
ondernemers

Wat betekent de keuze:
 Verdichtingsopgave laten aansluiten bij

kenmerken en (sociale) structuur van de
wijk
Meer variatie in woningaanbod
 Verbeteren van de leefkwaliteit
 Versterken van voorzieningen aanbod en

wijkeconomie

Wat moet er nog uitgewerkt worden?
 Gebiedsuitwerking samen met

bewoners, bedrijven en gebruikers



13-4-202112

Van losse woonbuurten naar vitale stadswijken

Keuze 5: groene openbare ruimte én sport

Wat betekent de keuze:
 Keuze voor duurzame mobiliteit: autoluwe wijken met groene openbare ruimte
 Goede fiets- en wandelroutes in en tussen de wijken
 Behoud aanbod sportvelden ontwikkeling naar moderne,

toekomstbestendige sportcomplexen

Wat moet er nog uitgewerkt worden?
 Mobiliteitshubs
 Sportcomplex van de toekomst: combinatie met andere functies



Uitwerkingsopgaven

13-4-202113

Kansen voor meervoudig ruimtegebruik (bv stapelen van

functies, overkluizing van infrastructuur)

Onderzoek naar intensiever gebruik volkstuincomplexen

Toekomststrategie bedrijventerreinen: impact nieuwe

economie

Kansen voor bestaande wijken op het gebied van

energietransitie, gezonde leefomgeving en klimaatadapatie:

hoe kunnen we meeliften met verdichting?



Proces komende periode

Besluitvormingsproces
 Juni 2021 Vaststellen concept- omgevingsvisie Rotterdam in

college
 Zomer 2021 Zienswijze periode
 Najaar 2021 Vaststellen omgevingsvisie gemeenteraad

Uitwerking A-Z met omgeving
 Omgevingswandelingen: opgave per wijk
 Serious games over keuzes per deelgebied: gesprek over afwegingen en

keuzes
 Brede omgevingsdialoog om deelgebieden op schaal A-Z bij elkaar te

brengen

13-4-202114



Reservesheets

13-4-202115



Work
Recreation
Geen

Lobby

Private
focus

Public

assets

Alexanderknoop

• Ontwikkeling naar gemengd gebied
• Visie in ontwikkeling

Hart van Zuid
• Gebiedsontwikkeling in

uitvoering

Brainpark I
• Van kantorenpark naar

gemengd gebied
• Masterplan in ontwikkeling
• Concrete bouwplannenOntwikkeling Woudestein / EUR

• Ontwikkeling naar gemengde campus
(wonen, werken, onderwijs, recreëren)

• In uitvoering

Feyenoord City / Stadionpark
• Nieuw stadion Feyenoord
• Gebiedsontwikkeling: 3500

woningen, kantoren, leisure
• Rivierpark

De Esch

Excelsior
• Stadionuitbreiding met

woningen en buitenruimte
• Planvormingsfase

A16-zone Noord /
Boszoom

Rivium
• Van kantorenpark naar

gemengd gebied
• Capelle a/d IJssel

Metrostation
Kralingse Zoom

Lopende ontwikkelingen en deelgebieden

Stadswijken
Rotterdam Zuid

Oeververbinding + HOV
Kralingse Zoom -

Zuidplein


