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Rotterdam Oost bestaat niet. Rotterdam Oost is een verzameling van buurten tussen grote 
infrastructuur. De geluidsdruk en luchtkwaliteit zijn slecht. Op veel plekken is de verblijfskwaliteit 
laag. De voorspelde autonome groei van het autoverkeer, de intensivering van verkeer door de 
nieuwe Oeververbinding en de grote verdichtingsopgave van ‘A tot Z’ tellen hierbij op. 
 
Een betere leefomgeving kan de verdere verdichting en intensivering van de stad ondersteunen. 
Rotterdam Oost kan een bestemming op zich worden, met een duidelijke identiteit en hoogwaardige 
leefomgeving: Buiten in de stad. 
 
Dat beeld is bereikbaar door i) ontvlechting van het stadsverkeer van voetgangers en fietsers, ii) 
zorgen dat alle straten ten eerste goede en gezonde verblijfsplekken zijn, iii) grote natuurlijke en 
recreatieve systemen met elkaar verbinden en iv) dubbelgrondgebruik mogelijk maken. 
 
De sturingsmogelijkheden die zich hier en nu voordoen moeten we daarvoor benutten. Dit kan enkel 
door gemeentelijke coördinatie, ‘een groter plan’ en een publiek proces voor belangafwegingen. We 
roepen de gemeente Rotterdam daarom op: 
• Pak urgenties aan zoals de verkeerssituatie op de Honingerdijk, de geluidsdruk op woonwijk 

Leonidas en de meerwaarde voor de omgeving van de gebiedsontwikkeling Excelsior; 
• Maak met partijen in het gebied én bewoners een plan voor de verbetering van de Abram van 

Rijckevorselweg en omgeving. Doe dit parallel aan Oeververbinding en van ‘A tot Z’. 
• Neem het initiatief om met partners structurele oplossingen te ontwikkelen voor de combinatie 

van verdichting, grotere bereikbaarheid én een betere leefomgeving in Rotterdam Oost. 
 
Laten we met elkaar onderkennen dat ‘stad maken’ ook anders kan. Laten we met elkaar vooral 
energie besteden aan het vergroten van de koek en realiseren van meer waarde. 
 
Laten we Kralingen aan de Maas realiseren. Buiten in de stad! 
 
Kralingen aan de Maas is een initiatief van bewoners en lokale organisaties om de kwaliteit van de 
leefomgeving in Rotterdam Oost te verbeteren. Dat begint door de aantrekkelijkheid van onze stad 
meer centraal te stellen in het handelen van de gemeente Rotterdam. 


