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Rotterdam Groeit 

!  Bevolking groeit, trek naar 
stad 

!  Druk op woningmarkt neemt 
toe 

!  50.000 nieuwe woningen 
nodig 

!  Goede groei: voorzieningen, 
werklocaties, sport 



Slimme groei 



Ontwikkelrichting 



Opgave gebiedsuitwerking Alexander - Zuidplein 

Regionaal:  
-  G4 business case bekostiging 
-  Woondeal zuidelijke randstad 
-  Verstedelijkingsalliantie 

Bereikbaarheid en verstedelijking in samenhang uitwerken 
Focus op (middel)lange termijn 

Lange termijn verstedelijkingsstrategie Verkenning oeververbinding + HOV 



 Work 
Recreation 
Geen 

Wat gebeurt er allemaal tussen Alexander en Zuidplein? 

Lobby 

Private 
focus 

Public 

assets 

Alexanderknoop:  
•  Visie voor transformatie in 

ontwikkeling 
•  Aanpak station en 

buitenruimte op korte 
termijn  

Ontwikkeling 
Hart van Zuid  

Brainpark I: 
•  Ontwikkelen van eenzijdig 

kantorenmilieu naar 
gemengd, aantrekkelijk 
stadsdeel 

 
Ontwikkeling Woudestein / EUR 

•  Levendige campus in ontwikkeling 
•  Verbindingen oost – west 
•  OV-ontsluiting optimaliseren 

Feyenoord City / Stadionpark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Esch: 
•  Nieuwe eigenaar 

winkelcentrum met 
wens voor 
herontwikkeling 

•  Aanlanding 
oeververbinding 

Excelsior: 
•  Verkenning 

stadionuitbreiding in 
integrale context  

 
 
 
 
 

A16-zone:  
•  Onderdeel strategische 

verkenning verstedelijking 
•  Lange termijn  

  
 

Rivium 
 

3.000 – 5.000  
  woningen 

 
 
 
 

Kralingse Zoom: 
•  Mobiliteitsknoop/ hub 
•  Voorzieningencentrum 
 

Oeverver
binding 

HOV 
Kralingse 

Zoom - 
Zuidplein 

Station 
Stadionpark 

Wat is er nu al gaande? 

Feyenoord XL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nationaal 
programma 
Rotterdam 

Zuid 



Groei Alexander - Zuidplein: Rotterdamse jaarring invoegen 

" 1. Historische groei: uitleg randen 
 

" 2. Centrum, vervanging hart 
 

" 3. Toekomst: jaarringen invoegen 
 



•  Aantrekkelijke gemengde wijken + knopen: eigen identiteit, maar wel 

in samenhang 

•  Vasthouden huidige kwaliteiten: groen en sport 

•  Levendiger en sociaal veiliger gebied 

•  Meer draagvlak voor voorzieningen 

•  Aansluiten bij sociaal-maatschappelijke opgaven per wijk 

•  Goede verbindingen en logische structuur 

•  Verbinding tussen wijken en groenvoorzieningen 

•  Vergroten bereikbaarheid van banen en onderwijs 

•  Logischer en begrijpelijker ingepast 

•  Verminderen barrières  

•  Stedelijk & regionaal 

•  50% van de groeiopgave: 20.000 – 30.000 woningen 

•  Vergroten capaciteit en betrouwbaarheid van het openbaar vervoer  

•  Knooppunten: toegangspoorten tot stad, voorzieningencentra 

Goede groei: kwaliteitsimpuls op verschillende niveaus 



Planning en fasering MIRT-Verkenning  
 



Producten gebiedsuitwerking A-Z 

 

Producten met toenemend detailniveau:  

1.  Opgaven gebiedsuitwerking in beeld  (gereed febr. 2020)  

! Onderzoeken perspectieven omgevingsvisie in het gebied   

 

2. Wenkend perspectief (gereed najaar 2020) 

  

 

3. Gebiedsvisie, fasering en financiering (eind 2021) 
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" Samenhang tussen verschillende ontwikkelingen 
" Richting bepalen, relatie met 1e keuzemoment MIRT-verkenning 
" Opstellen samen met omgeving 

" Uitwerken van de visie 
" Ruimtelijk kader voor projecten 
" Vastleggen voorkeursvariant oeververbinding + OV + verstedelijking 



Gebiedsuitwerking samen met de omgeving 

Aantal opgaven als uitgangspunt: 

•  Rotterdam groeit, opgave om 20.000 – 30.000 woningen + 

bijbehorende voorzieningen te realiseren in deze zone 

•  Oeververbinding en OV-verbinding Kralingse Zoom - Zuidplein 

•  Inpassen sportcirkel: behoud sportvelden in nabijheid 

•  Korte termijn ontwikkelingen gaan door, tenzij… 
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Gebiedsuitwerking samen met de omgeving 

Werkwijze:  

•  Samen met de omgeving bouwen aan het wenkend perspectief:  

•  Hoe kunnen we de opgaven zo inpassen dat het gebied er beter 

van wordt? 

•  Hoe zorgen we dat er inderdaad ‘goede groei’ plaatsvindt? 

 

•  Kennismaken en in gesprek met huidige gebruikers, bedrijven en 

bewoners 

•  Richting zomer: ateliers of bijeenkomsten, ook in samenwerking met 

MIRT-verkenning en lopende projecten 
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