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Introductie
Wat is Rotterdam van A tot Z?

Dit is de Koersnotitie voor de ontwikkeling van het stedelijk gebied van de 
Alexanderknoop tot aan Zuidplein in het Hart van Zuid. Rotterdam van Alexander tot 
Zuidplein. Van A tot Z.
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Met Rotterdam van A tot Z geven we invulling 
aan de vijf perspectieven uit de Omgevingsvisie - 
compact, inclusief, gezond, productief en circulair 
- met meerwaarde voor de stad. We versterken de 
samenhang binnen de bestaande stad, verbinden 
lopende plannen aan elkaar en agenderen nieu-
we gebiedsontwikkelingen. We richten ons op de 
integrale vraagstukken die individuele projecten 
overstijgen. 

Met de Koersnotitie leveren we onze visie voor 
beleidstrajecten die parallel lopen aan deze 
gebiedsuitwerking Rotterdam - van A tot Z. We 
schetsen een integraal ontwikkelperspectief voor 
de lopende MIRT-verkenning over de nieuwe 
OV-verbinding en de oeververbinding (met het mi-
nisterie IenW, MRDH en provincie Zuid-Holland). 
Ook leveren we hiermee een bouwsteen voor de 
Omgevingsvisie Rotterdam waarin we de ambities 
en koers willen verankeren voor Rotterdam van A 
tot Z.

De aanleiding: er bestaat een grote behoefte 
aan goede en betaalbare woningen in Rot-
terdam. De opgave voor Rotterdam tot 2040: 
minimaal 50.000 woningen en ruimte voor 
tienduizenden nieuwe arbeidsplaatsen. Met van 
A tot Z sorteren we voor op de hoofdkeuze in de 
Omgevingsvisie Rotterdam om deze woningen 
en arbeidsplaatsen zoveel mogelijk in de be-
staande stad te realiseren. Hiermee willen we 
investeringen optimaal ten goede laten komen 
van de bestaande stad en het landschap buiten 
de stad zoveel mogelijk openhouden.

In het gebied van Alexander tot Zuidplein zien 
we kansen om circa de helft van de opgave voor 
verdichting in Rotterdam te realiseren. Twee 
uitgangspunten staan vast: 1) ontwikkeling van 
20.000-30.000 nieuwe woningen en arbeids-
plaatsen in het gebied en 2) koppeling van de 
verdichting aan investeringen in het OV: een 
nieuwe OV-verbinding tussen Kralingse Zoom 
en Zuidplein, inclusief een nieuwe oeverver-
binding (brug of tunnel). Dit is de bestuurlijke 
opdracht die we uitwerken in deze Koersnotitie.



Alexanderknoop
• Stadsproject 

stationsomgeving
• Visie ontwikkeling 

Alexanderknoop

A16 zone / Lage land

Kralingse Zoom e.o.
• Gebiedsontwikkeling 

Brainpark I (fase 
masterplan)

• Uitvoering masterplan 
campus Woudestein EUR

• Gebiedsontwikkeling 
Excelsior (fase 
stedenbouwkundig plan)

• Gebiedsontwikkeling 
Rivium (Capelle a/d 
IJssel) 

De Esch
• MIRT-verkenning 

Oeververbinding en 
HOV 

Stadionpark
• Feyenoord City 
• Rivierpark 
• Eiland van Brienenoord 
• Feijenoord XL (haalbaar-

heidsonderzoek)

Zuid
• Hart van Zuid
• Nationaal Programma 

Rotterdam Zuid 

1 Lopende gebiedsontwikkelingen

Uit de lange termijn verstedelijkingsstrategie

Woningaanbod meer divers maken

Potenties Kralingse Zoom beter benutten

Kwaliteitsimpuls in buitenruimte nodig



Integrale opgave
Waarom is A tot Z belangrijk?1

Het gebied tussen Alexander en Zuidplein heeft bewoners en bezoekers veel te bieden, maar 
sommige plekken zijn niet meer bij de tijd. Woningen verouderen, openbare ruimte en groen raken 
versleten, op sommige plekken stapelen sociale problemen zich op. Er liggen stevige opgaven. 
Een integrale blik is nodig. Wat kan Rotterdam van A tot Z bijdragen?

pan uit: de WOZ-waarde per m2 is in Noord bijna 
twee keer zo hoog als op Zuid. Het stadscentrum 
wordt voor allerlei bedrijven en winkels te duur. En 
metrostation Beurs barst uit z’n voegen. Wat druk 
van de ketel zou fijn zijn. Op Zuid speelt juist het 
omgekeerde, onder meer omdat de bereikbaarheid 
hier te wensen over laat, vooral met het OV. Eén 
metrolijn en twee stations met alleen stoptreinen 
zijn niet veel voor een stadsdeel met 200.000 
mensen. Als je werkt in de Randstad, woon je 
op Zuid niet gunstig: vanuit Noord bereik je 
gemiddeld in dezelfde tijd twee keer zoveel banen 
als vanaf Zuid. En in verhouding tot Noord en Oost 
zijn er op Zuid erg veel sociale woningen. Oost ligt 
achter de A16. Veel mensen wonen hier fijn, maar 
veel woningen raken verouderd en de buitenruimte 
wordt sleets. Er zijn de komende jaren grote 
investeringen nodig om dit stadsdeel up-to-date te 
houden.

Kwaliteitsimpuls nodig in de wijken
De wijken tussen Alexander en Zuidplein zijn 
heel gevarieerd. Voor elk wat wils – maar dat 
kan beter. Wijken op Zuid krijgen de komende 
jaren te maken met vergrijzing. Het aandeel 
ouderen stijgt tot 2035 met meer dan 50%. Dit 
vraagt om woningen die ook geschikt zijn voor 
senioren. Vergrijzing verandert de wijk, ook in de 
behoefte aan voorzieningen en de inrichting van 
de buitenruimte. In sommige wijken ontbreken 
al basis- en middelbare scholen, met name in De 
Esch en ’s Gravenland. Klimaatverandering zorgt 
in de wijken voor wateroverlast en in de zomer 
voor hitteoverlast. En de wijken moeten van het 
gas af. Tussen wijken liggen flinke barrières van 
doorgaande infrastructuur. Dit zijn niet alleen 
de snelweg en de spoorlijn, maar ook de Abram 
van Rijckevorselweg, de Strevelsweg en de 
Alexanderlaan (inclusief de metro). De stedelijke 
ontsluitingswegen zorgen voor geluidsoverlast, 
fijnstof en zo voor een slechte leefkwaliteit. Dit 
alles zorgt voor stevige kwaliteitsopgaven in de 
wijken.

Veel kwaliteiten, maar het kan beter…
Uitwaaien in het Kralingse Bos en het 
Zuiderpark, shoppen op Zuidplein of in 
Alexandrium, studeren aan de Erasmus 
Universiteit, sporten in de Boszoom of naar 
Feyenoord in de Kuip. Het gebied van Alexander 
tot Zuidplein heeft veel te bieden. Je kunt er 
heerlijk wonen in bijvoorbeeld Prinsenland 
of Vreewijk. Werk, winkels en voorzieningen 
zijn in de buurt en de binnenstad is niet ver 
weg. En met de trein ben je vanaf Alexander 
zo in Utrecht. Toch kan het beter. Op sommige 
plekken spelen problemen of zien we ze 
aankomen, op andere plekken worden juist 
kansen gemist. Er valt het nodige te verbeteren 
in de wijken tussen Alexander en Zuidplein. 
De verdichtingsopgave biedt dé kans om die 
opgaven integraal aan te pakken.

Weinig aantrekkelijke OV-halten
In de omgeving van de OV-halten Alexander, 
Kralingse Zoom en Zuidplein zorgen auto- en 
spoorwegen voor lawaai en luchtvervuiling. Het 
zijn grote barrières in de wijken. Je kunt er met 
de auto gemakkelijk komen, maar de wandel- en 
fietsroutes vanuit de wijken zijn matig. En als je 
er eenmaal bent, zijn de gebieden zelf niet erg 
aantrekkelijk. Winkelcentra zijn naar binnen 
gekeerd, kantoren staan hier en daar leeg en er 
is relatief weinig groen. Zuidplein krijgt gelukkig 
een heel nieuw aanzien, maar ook hier zien we 
kansen om het centrum te versterken. Kralingse 
Zoom is nu vooral een winderig parkeerterrein. 
Het centrumgebied Alexander ondergaat een 
metamorfose en met het stadsproject pakken 
we het grote plein aan. Maar waarom is er 
geen échte grote publiekstrekker, waar ook 
Amsterdammers of Hagenezen op afkomen?

Groeiende verschillen tussen stadsdelen
De drie grote delen van de stad - Noord, Zuid en 
Oost - staan nogal op zichzelf. Noord gaat goed 
– een beetje te goed. Woningprijzen rijzen de 
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Lopende gebiedsontwikkelingen



Ambitie: goede groei2

Vijf perspectieven van de Omgevingsvisie Rotterdam



Ambitie: goede groei
Wat willen we samen bereiken?2

Hoe kunnen we de opgaven aanpakken in het gebied van Alexander tot Zuidplein? De aanleg 
van een nieuwe (oever)verbinding met het OV en de verdichting met 20.000-30.000 woningen en 
arbeidsplaatsen biedt de kans om de wijken, en daarmee de stad sterker te maken. Verdichting 
als motor voor een sterke wijk, stad en regio. Dat is goede groei!

3. Vitale stadswijken: we investeren in de 
leefbaarheid en vernieuwing van de bestaande 
wijken, passend bij de identiteit en opgaven 
van elke afzonderlijke wijk.  
-> hoofdstuk 5

Verduurzamen van de bestaande stad
De grote verdichtingsopgave van 20.000-30.000 
nieuwe woningen en arbeidsplaatsen realiseren 
we natuurlijk volgens hoge standaarden op het 
gebied van energie, klimaat en circulariteit. Zo’n 
groot ontwikkelprogramma biedt daarnaast ook 
kansen om vorm en inhoud te geven aan de grote 
transities voor verduurzaming van de bestaande 
leefomgeving. Het zijn meekoppelkansen om de 
leefbaarheid van de bestaande stad te verbeteren:
• Mobiliteitstransitie: versterken OV, 

deelmobiliteit, elektrisch vervoer en de fiets
• Energietransitie: energiebesparing en 

opwekken en opslag van duurzame energie
• Klimaatadaptatie: bodem, vergroening, 

waterberging en verkoeling van de wijk
• Gezondheid: beperken milieubelasting en 

stimuleren van fysiek bewegen (lopen/fiets)
• Sociale inclusie: functiemenging, variatie in 

woningen, voorzieningen en ontmoeting  

We geven invulling aan goede groei door 
onze drie centrale ambities te koppelen aan 
deze maatschappelijke transities voor het 
verduurzamen van de bestaande stad.  
-> hoofdstuk 6

Met de drie centrale ambities en de 
meekoppelkansen geven we invulling aan de 
vijf perspectieven van onze Omgevingsvisie: 
Rotterdam als compacte, gezonde, inclusieve, 
productieve en circulaire stad. In deze Koersnotitie 
werken we dit uit in een aantal ontwikkelkeuzen 
die richting geven aan de ontwikkeling van het 
gebied Alexander tot Zuidplein. Keuzen waarmee 
onze koers bepalen en kunnen vasthouden.

Slim combineren van opgaven
In het gebied tussen Alexander en Zuidplein 
komt een groot aantal strategische opgaven bij 
elkaar. Hier liggen kansen om een groot deel 
van de verstedelijkingsopgave van Rotterdam 
duurzaam te realiseren, aangejaagd door een 
nieuwe hoogwaardige OV-verbinding, een 
nieuw station en een nieuwe oeververbinding. 
Het combineren van de twee grote opgaven 
- verdichting en oeververbinding - brengt 
tal van mogelijkheden met zich mee om de 
bestaande wijken en de stad als geheel sterker 
te maken. Economisch, sociaal en fysiek. Maar 
dan moeten we wel ervoor zorgen dat de OV- 
en oeververbinding en de verdichtingsopgave 
invulling geven aan hetgeen de verschillende 
stadsdelen en wijken nodig hebben.

Goede groei: drie ambities
In het gebied Alexander tot Zuidplein 
gaan we concreet invulling geven aan de 
opgave van goede groei. We benutten de 
verdichtingsopgave als motor voor het 
verbeteren van de leefbaarheid in de wijken 
en het maken van één ongedeelde stad. Dit 
betekent dat de realisatie van de nieuwe 
OV-verbinding, de oeververbinding en de 
verdichting ten goede komt aan de wijken van 
Alexander tot Zuidplein. En aan Rotterdam als 
geheel. De opgave goede groei moet leiden tot 
een meer sociale, economische, duurzame en 
gezonde stad.

Voor goede groei stellen we drie ambities 
centraal op verschillende schaalniveaus:
1. Sterke centra: we maken van de OV-

knooppunten Alexander, Kralingse Zoom, 
Stadionpark en Zuidplein aantrekkelijke 
centra voor wijk, stad en regio.   
-> hoofdstuk 3

2. Ongedeelde stad: we werken aan een 
betere balans en sterkere samenhang tussen 
de stadsdelen Noord, Zuid en Oost.  
-> hoofdstuk 4
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Van OV-knooppunten

Naar stedelijke centra

3



Sterke centra
Koers: van OV-knooppunten naar stedelijke centra3

Vier centrumgebieden die via een nieuwe openbaar vervoersverbinding verbonden worden: 
Alexander, Kralingse Zoom, Hart van Zuid en het toekomstige knooppunt Stadionpark. Je reist 
er gemakkelijk naar toe én kunt er prettig wonen, werken en vertoeven. Het zijn levendige 
ontmoetingsplekken voor reizigers uit de regio én voor bewoners om de hoek.

van functies én concentreren van verdichting op 
en rond deze OV-knooppunten. Op deze goed 
bereikbare plekken kunnen we nieuwe bedrijven, 
werk- en winkelfuncties goed combineren met 
wonen en maatschappelijke voorzieningen. In een 
mix die per knooppunt kan verschillen. Alexander 
kent veel kantoren en winkels, hier voegen we 
meer wonen toe om een sterk centrum te maken. 
Kralingse Zoom kan sterk worden als levendige 
entree voor de Erasmus Universiteit met nieuwe 
stedelijke voorzieningen en woningbouw, terwijl 
Hart van Zuid werkt aan de diversiteit en menging 
van grote én kleine winkel-, werk- en culturele 
functies. Stadionpark wordt de toegangspoort 
voor het nieuwe Feyenoord City. De vier centra 
moeten natuurlijk niet met elkaar concurreren, 
dus bouwt ieder centrum aan een eigen profiel. 
Zo dragen deze centra bij aan het economisch 
vestigingsklimaat van Rotterdam.

OV-knooppunt als centrum voor de buurt
Zo’n sterk centrum is er niet alleen voor bezoekers 
en reizigers, maar ook voor de buurt: je kunt 
er je boodschappen doen, naar een goede 
kapper of met vrienden een biertje pakken. 
Dit vraagt om een voetgangervriendelijke 
openbare ruimte waar het prettig is om elkaar 
te ontmoeten voor een praatje of meer. En het 
is er goed wonen. Door nieuwe woningbouw te 
concentreren op en rond deze OV-knooppunten 
ontstaat een breder aanbod van woningen: 
klein en groot, huur en koop, betaalbaar en 
duur. Zo komen er meer keuzemogelijkheden en 
meer combinatiemogelijkheden, bijvoorbeeld 
woon-werk woningen of woonzorgwoningen. 
De OV-knooppunten, met veel mensen en 
activiteiten, bieden op termijn ook meer en 
betere voorzieningen: winkels, horeca en 
maatschappelijke diensten. Dit biedt zeker 
ook kansen voor (kleine) ondernemers in de 
omringende wijken.

Een kralensnoer van OV-knooppunten
In het gebied Alexander tot Zuidplein liggen 
nu drie knooppunten van openbaar vervoer: 
Alexander, Kralingse Zoom en Zuidplein. En 
straks het nieuwe knooppunt Stadionpark 
bij Feyenoord City. Vier OV-knooppunten die 
ieder goed met de binnenstad, maar slecht met 
elkaar verbonden zijn. Dat maakt de stations 
in het stadscentrum druk, terwijl lang niet 
iedereen hier moet zijn. Reizigers uit de richting 
Utrecht en Dordrecht kunnen meer direct hun 
bestemming in Oost en Zuid bereiken als we een 
goede openbaar vervoerverbinding aanleggen 
tussen Kralingse Zoom en Zuidplein. Als een 
kralensnoer die alle vier knooppunten onderling 
verbindt. Zo kom je gemakkelijker bij Ahoy, 
Feyenoord of de Erasmus Universiteit zonder 
omwegen.

Nieuw schakelpunt in de zuidelijke Randstad
Ook versterken we de spoorlijn Leiden-
Dordrecht (de Oude Lijn) met meer reizigers 
via die nieuwe OV-verbinding met goed 
functionerende knooppunten. Met de komst 
van station Stadionpark en de realisatie van de 
nieuwe OV-verbinding tussen Kralingse Zoom 
en Zuidplein haken we een enorm stuk stad aan 
op de Oude Lijn. De lijn is de centrale as van het 
stedelijk gebied binnen de zuidelijke Randstad. 
Het verbindt een aantal (inter)nationale functies 
aan elkaar. Via de Oude Lijn komen Schiphol, 
de universiteiten van Delft en Leiden en het 
‘Central Innovation District’ in Den Haag binnen 
handbereik. En het station Stadionpark wordt 
het nieuwe schakelpunt voor het gebied tussen 
Alexander en Zuidplein, én voor stad en regio.

Verdichten en mengen rond OV-knooppunten
Op dit moment zijn de OV-knooppunten vooral 
op het reizen gericht. Functioneel, maar niet 
erg bruisend of aantrekkelijk. Er is meer nodig 
om van OV-knooppunten levendige gebieden 
te maken. De sleutel: combineren en mengen 
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4 Van gescheiden stadsdelen

Naar één  ongedeelde 
stad



Ongedeelde stad
Koers: van gescheiden stadsdelen naar één ongedeelde stad4

Rotterdam kent losse stadsdelen, van elkaar gescheiden door de Maas en door snelwegen en 
spoorlijnen. Het gebied tussen Alexander en Zuidplein speelt een sleutelrol om de gescheiden 
stadsdelen met elkaar te verbinden. Met goed openbaar vervoer, slimme verdichting én groene 
verbindingen maken we van Rotterdam één ongedeelde stad.

ruimtelijke scheiding tussen de stadsdelen. De 
verdichting met 20.000-30.000 woningen kan 
op een strategische manier worden ingezet: 
als middel om de stedelijke structuur te helen 
en de stadsdelen meer in samenhang te 
ontwikkelen. Rekening houdend met veiligheid en 
milieubelasting, zijn er goede mogelijkheden voor 
extra woon- en werkfuncties in die zones, of met 
speciale voorzieningen voor sport, onderwijs of 
zorg. Zo’n ontwikkeling zorgt voor meer eenheid en 
een betere dooradering met loop- en fietsroutes.

Groenblauw netwerk als bindmiddel
Verdichten kan niet zonder extra en beter groen. 
Het bouwen van nieuwe woningen, werkfuncties 
en voorzieningen moet hand in hand gaan met 
investeren in de kwaliteit van parken, lanen en 
groene plekken. Door verdichting neemt de druk 
op huidige parkgebieden, zoals het Kralingse 
Bos, de Rotte en Zuiderpark, verder toe. In deze 
coronatijden hebben we die druk gezien, en ook 
de waarde. Het kwalitatief verbeteren van de 
bestaande parken en groengebieden is hard nodig. 
Als tegenhanger van verdichtingsopgave vraagt 
het gebied Alexander tot Zuidplein om een flinke 
schaalsprong in het groen. We zien kansen om de 
Maasoevers te ontwikkelen en zo bij te dragen aan 
de Maas als het grootste park van Rotterdam. De 
rivier fungeert nu vooral als snelweg voor schepen 
en de recreatieve potentie van de oevers wordt 
te weinig benut. Maar de grootste meerwaarde 
ontstaat als we erin slagen de losstaande parken 
- bestaand en nieuw - met elkaar te verbinden als 
één groen netwerk. Met aantrekkelijke groene 
loop- en fietsroutes in en tussen de wijken, maar 
ook als ecologische structuur van flora en fauna 
die de beleving prikkelt van iedere Rotterdammer.

Als stad valt Rotterdam uiteen in globaal drie 
grote stadsdelen. In Rotterdam-Zuid kampen 
veel bewoners met sociaal-economische 
achterstanden, leefbaarheid en een slechte 
bereikbaarheid. In Rotterdam-Oost vergrijzen 
de wijken. Bewoners zien de kwaliteit van hun 
leefomgeving dalen door de veroudering van 
gebouwen en slijtage van de openbare ruimte. 
En het centrum en Noord zijn steeds populairder 
geworden waardoor de prijzen stijgen, de 
woningmarkt oververhit raakt en de druk op 
de ruimte toeneemt. De verschillen tussen de 
stadsdelen worden groter. 

Stadsdelen met elkaar verbinden door OV
De ontwikkeling van het gebied Alexander tot 
Zuidplein levert een bijdrage om die verschillen 
te verkleinen. Door een betere bereikbaarheid 
van banen en voorzieningen vanaf Zuid. Door 
een flinke opwaardering van de leefkwaliteit in 
Oost en door de druk op het centrum en Noord 
te verlichten. Dit begint met het maken van 
stevige verbindingen tussen de stadsdelen: 
naast verbetering van de Oude Lijn, vraagt het 
om een nieuwe openbaar vervoerverbinding 
- en een nieuwe oeververbinding - tussen 
Zuidplein en Kralingse Zoom. Woon je op Zuid, 
dan ben je zo op de Erasmus Universiteit. En 
vanuit Prinsenland ga je gemakkelijker baantjes 
trekken in het 50-meterbad in Hart van Zuid. 
Via het nieuwe station Stadionpak worden de 
wijken in Zuid en Oost gekoppeld aan stad en 
regio. Iedere Rotterdammer profiteert hiervan.

Verdichting inzetten voor de ongedeelde stad
De stadsdelen zijn relatief onafhankelijk en 
op afstand van elkaar ontstaan. Dat is nu nog 
goed te zien aan de zones van infrastructuur 
tussen de stadsdelen. Zo zorgt de zone langs 
de A16 voor een stevige scheiding tussen 
Oost en andere stadswijken. En is de Maas 
nog steeds een barrière tussen noord en zuid. 
De doorgaande infrastructuur zorgt voor een 
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5 Van geïsoleerde 
woonbuurten 

Naar vitale stadswijken



Vitale stadswijken
Koers: van geïsoleerde woonbuurten naar vitale stadswijken5

De buurten en wijken binnen het gebied Alexander tot Zuidplein kennen ieder hun eigen 
kwaliteiten en kracht. Onze inzet: verdichting slim combineren met het verbeteren van de 
leefkwaliteit voor de huidige én nieuwe bewoners. Maar de ene wijk is de andere niet. Het is 
maatwerk: hoe kunnen we met verdichting het eigen DNA van de wijk versterken?

of loodgieter - te stimuleren om zich te (her)
vestigen in de wijk. Ook via stedelijke kavelruil of 
herschikking van bedrijven tussen verschillende 
terreinen blijft er ruimte behouden voor zwaardere 
werkfuncties.

Barrières en overlast van verkeer aanpakken
De auto overheerst het straatbeeld in de wijken. 
Die dominantie van de auto en de soms matige 
kwaliteit van het OV en de OV-halten zet de 
leefkwaliteit van de wijken onder druk. Vooral 
stedelijke ontsluitingswegen zorgen voor veel 
geluidsoverlast, fijnstof en zo voor een slechte 
leefkwaliteit. Deze grotere ontsluitingswegen zijn 
ook flinke barrières. Wijken zijn beter te verbinden 
als we die barrièrewerking weten te verminderen, 
zoals de Abram van Rijckevorselweg in Kralingen 
of de Strevelsweg en het spoor op Zuid. Het is 
zaak de wijken meer autoluw, meer verkeersveilig 
en uitnodigend te maken voor wandelaars en 
fietsers. Bewoners willen immers zonder overlast 
een ommetje maken, veilig oversteken of met een 
gerust hart hun kinderen naar school laten fietsen.

Investeren in wandelen, fietsen en vergroenen
In de wijken is veel leefkwaliteit te winnen door 
een voetgangervriendelijke inrichting van de 
openbare ruimte. Als de auto minder ruimte 
vraagt, ontstaat er ook ruimte voor meer groen 
en water: parkjes, groene pleinen, waterpartijen 
en geveltuinen die uitnodigen tot verblijf en 
ontmoeting in de buurt. En bijdragen aan het 
opvangen van piekbuien en het verminderen 
van hitteoverlast in de zomer. Met de verdichting 
ontstaat ook draagvlak voor mobiliteitshubs 
in de wijken waar vormen van deelmobiliteit 
worden aangeboden (bijv. deelauto’s, deelfietsen, 
e-scooters). De (elektrische) fiets vervult een 
sleutelrol om de wijken met de OV-knooppunten, 
binnenstad en de groengebieden te verbinden. Met 
de fiets kun je gemakkelijk via doorgaande (snel)
fietsroutes de Maas, Zuiderpark, Kralingse Bos en 
de Rotte bereiken.

Meer diversiteit in wonen en voorzieningen
Natuurlijk hebben de buurten en wijken ieder 
hun eigen kwaliteiten, toch is er een aantal 
gedeelde zwakten te benoemen. Zo kennen 
sommige wijken relatief veel dezelfde typen 
woningen, die inmiddels flink verouderd zijn. 
De wijken liggen geïsoleerd en profiteren 
weinig van de grootstedelijke kwaliteiten en 
de groengebieden ‘om de hoek’. Verdichting 
biedt kansen om - naast beter openbaar 
vervoer - meer diverse woningtypen te 
ontwikkelen door nieuwbouw, maar ook door 
renovatie van bestaande woningen. Door 
bijbouwen, een opbouw of samentrekken 
worden bestaande woningen aantrekkelijker. 
Door nieuwbouw in en aan de randen van de 
wijken, en woningbouw op en rond de OV-
knooppunten komen er betaalbare woningen 
vrij voor mensen die moeilijk een woning 
kunnen vinden, zoals starters of jonge gezinnen. 
Bovendien leidt deze verdichting tot meer 
draagvlak voor voorzieningen in de wijken, 
met meer divers aanbod. Dit alles biedt meer 
keuzemogelijkheden voor bewoners, maar 
ook nieuwe kansen voor (jonge) ondernemers 
binnen de bestaande wijkeconomie.

Toekomstbestendige bedrijventerreinen
In het gebied van Alexander tot Zuidplein zijn 
diverse bedrijventerreinen te vinden. Sommige 
zijn relatief nieuw, andere sterk verouderd. 
Vernieuwing van bedrijventerreinen is nodig 
om het economisch vestigingsklimaat te 
versterken. Het is in de huidige situatie echter 
niet houdbaar om alle bedrijventerreinen in 
het gebied te behouden vanuit het oogpunt 
van verdichting. We moeten bedrijventerreinen 
intensiever benutten (meer arbeidsplaatsen 
per ha), mengen met wonen en andere functies 
of volledig transformeren naar gemengde 
stadswijken. Tegelijkertijd stimuleren we de 
menging van werkfuncties in de bestaande 
woonwijken. Dat kan door relatief lichte, schone 
werkactiviteiten - zoals een fietsenmaker 
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Duurzaam verdichten6

Klimaatadaptatie: getijdennatuur langs de Maas Mobiliteit: inzetten duurzame vormen van vervoer

Sociaal inclusief: ontmoeten in ‘Huis van de Wijk’ Gezondheid: fietsen in een gezonde leefomgeving 

Energietransitie: duurzame energie in nieuwbouw Verduurzaming: klimaatadaptief stationsgebied



Verdichting van Alexander tot Zuidplein biedt kansen om tegelijkertijd het gebied te 
verduurzamen. Verdichting koppelen we aan de grote transities in mobiliteit, energie, 
klimaat, gezondheid. Niet alleen nieuwbouw, maar ook de bestaande wijken profiteren van de 
verduurzaming via de grote verdichtingsopgave. Duurzaam verdichten.

het moeilijk verdichten in infrastructuurzones 
vanwege geluidsbelasting, fijn stof of externe 
veiligheid. Overlast beperkende maatregelen 
zijn conditioneel voor verdichting, bijvoorbeeld 
door snelheidsverlaging, geluidschermen of 
maatregelen nabij, aan of in de bebouwing.

Anderzijds door in te zetten op 
gezondheidspreventie: het stimuleren van 
fysiek bewegen (lopen, fietsen) in een gezonde 
leefomgeving, met een voetgangervriendelijke 
openbare ruimte die hiertoe uitnodigt. Met rustige 
plekken om elkaar te ontmoeten of plekken om 
actief te bewegen, met sport en spel. Zo is het 
behoud van het huidige aantal sportvelden een 
belangrijke voorwaarde die we stellen binnen de 
verdichtingsopgave.

…en sociaal-economische kansen
Met verdichting kunnen we wijken meer sociaal 
inclusief maken door kansen te bieden aan 
allerlei verschillende bewoners. Menging van 
verschillende soorten woningen - klein en groot, 
betaalbaar en duur - menging van werk en een 
ruimer aanbod van (buurt)voorzieningen zorgen 
voor een gevarieerde buurt. Beter OV en ook 
de fiets zorgen ervoor dat meer banen in bereik 
komen van verschillende groepen, ook voor 
praktisch geschoolden.

Verdichting: duurzame leefomgeving
In Rotterdam - en in het gehele land - werken 
we samen aan een meer duurzame fysieke 
leefomgeving. Door verduurzaming van onze 
mobiliteit: minder ruimte voor de auto, meer 
prioriteit voor lopen, fietsen en het OV. Ook de 
koppeling aan de energietransitie biedt kansen 
voor Alexander tot Zuidplein: warmtenetwerken 
tussen nieuwe en bestaande woningen, 
energiebesparende maatregelen voor 
bestaande woningen en bedrijven, zonnedaken 
en andere kleinschalige energieopwek door 
coöperaties in de wijken, en elektrificering 
van het vervoer (eHubs) waardoor we de CO2-
uitstoot beperken.

Voor de openbare ruimte en bebouwing zetten 
we in op maatregelen voor klimaatadaptatie. 
Niet alleen door het vergroenen van ‘stenige’ 
pleinen en straten, maar ook door robuuste 
watermaatregelen om wateroverlast in 
de wijken op te vangen, en droogte en 
hitteoverlast tegen te gaan. Ook het circulair 
en natuurinclusief bouwen van de nieuwe 
woningen levert een bijdrage aan het hergebruik 
van (bouw)materialen en grondstoffen, en ook 
CO2-opslag als houtbouw op grotere schaal in 
de stad kan worden toegepast.

Verdichting helpt gezondheid…
Verdichting is geen doel op zichzelf, maar ook 
niet alleen een middel om de fysieke omgeving 
te verbeteren. Het biedt ook sociale en 
economische kansen voor bestaande én nieuwe 
bewoners: welzijn en welvaart. Dit begint met 
een goede leefbaarheid en gezondheid. 

Enerzijds door gezondheidsbescherming door 
het beperken van de milieubelasting voor 
bewoners. De doorsnijding en milieubelasting 
van doorgaande weg- en spoorinfrastructuur 
- en de wettelijke regelgeving hiervoor - 
zorgen voor beperkende condities. Zo is 

Duurzaam verdichten
Verduurzamen van A tot Z door verdichting6
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Koers: stip op de horizon
Welke koers gaan we varen?7

We koesteren drie centrale ambities: sterke centra, ongedeelde stad en vitale stadswijken. Voor 
ieder van deze ambities maken we een aantal keuzen die richting geven aan de ontwikkeling 
van Alexander tot Zuidplein. Deze richtinggevende keuzen zijn een aanvulling op de 
kernbeslissingen die voor de gehele stad worden vastgelegd in de Omgevingsvisie.



Sterke centra - Koers: van OV-knooppunten naar stedelijke centra

Ongedeelde stad - Koers: van gescheiden stadsdelen naar één ongedeelde stad

Vitale stadswijken - Koers: van geïsoleerde woonbuurten naar vitale stadswijken

Ontwikkelkeuze 1: impuls voor openbaar vervoer
We versterken de bereikbaarheid van het gebied Alexander tot Zuidplein met een nieuwe 
hoogwaardige OV-verbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom, inclusief een nieuwe 
oeververbinding. Een nieuw station Stadionpark zorgt voor de koppeling aan de Oude Lijn 
en de regio. We zorgen voor een sterke impuls van de OV-bereikbaarheid van Zuid en Oost.

Ontwikkelkeuze 2: ontwikkelen van stedelijke centra
De nieuwe OV-verbinding is de ruggengraat voor vier stedelijke centra. Alexanderknoop, 
metrostation Kralingse Zoom/EUR, station Stadionpark en Hart van Zuid ontwikkelen we tot 
sterke hoogstedelijke centra. Door een goede menging van wonen, werken en voorzieningen 
krijgen de centra een belangrijke functie voor regio, stad én de omliggende buurten. 

Ontwikkelkeuze 3: stadsdelen verbinden door verdichting
We zetten de verdichting met 20.000-30.000 nieuwe woningen in om het gebied Alexander 
tot Zuidplein te ontwikkelen tot een samenhangend gebied. Dit verbindt de wijken in Oost 
en Zuid met andere delen van de stad. We ontwikkelen een rijke variatie aan woonmilieus in 
combinatie met nieuwe arbeidsplaatsen en goede voorzieningen in onderwijs, sport en zorg.

Ontwikkelkeuze 4: netwerk van groene verbindingen
We ontwikkelen een groen netwerk van aantrekkelijke en waardevolle groengebieden 
tussen Alexander en Zuidplein. We realiseren een samenbindend netwerk van groene 
verbindingen tussen de stadsdelen en vanuit de wijken naar de groengebieden. We 
verbeteren de kwaliteit van de bestaande parken en ontwikkelen een nieuw centraal 
rivierpark aan de Maasoevers.

Ontwikkelkeuze 5: kansen voor bewoners en ondernemers
We zorgen voor een betere leefkwaliteit in de bestaande wijken in het gebied Alexander tot 
Zuidplein. We koppelen de verdichtingsopgave aan de kenmerken en (sociale) structuur van 
de wijken. We benutten gebiedsspecifieke kansen om het karakter, de variatie in woningen, 
de eigen wijkeconomie en de sociale samenhang in de wijken te versterken. Zo bieden we de 
huidige én toekomstige bewoners nieuwe kansen voor ontwikkeling.

Ontwikkelkeuze 6: schone, prettige openbare ruimte én sport
Verdichten biedt kansen voor duurzame mobiliteit. We pakken samen de milieubelasting 
(geluid, luchtkwaliteit) en verkeersveiligheid aan. Met mobiliteitshubs en slim parkeren 
maken we de wijken meer autoluw waardoor we de openbare ruimte kunnen vergroenen en 
herinrichten, met prettige verbindende wandel- en (snel)fietsroutes in en tussen de wijken.

Ook het behoud van de sportvelden in grotere clusters nabij de bestaande wijken is een 
belangrijke basiswaarde. We zien kansen om de huidige sportvelden van de sportcirkel te 
ontwikkelen tot moderne toekomstbestendige sportcomplexen.

Koers: stip op de horizon
Welke koers gaan we varen?7
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Uitwerking: nadere verkenningen
Dit zijn de eerste ontwikkelkeuzen om vorm 
en inhoud te geven aan onze drie ambities. Ze 
geven een eerste richting aan en zetten samen 
een stip op de horizon. Tegelijkertijd zijn er 
vragen te stellen over de verdere invulling 
en concretisering ervan in en voor de wijken. 
Gekoppeld aan de ontwikkelkeuzen zien we 
concrete uitwerkingsopgaven:

• verkenning van het toekomstperspectief 
van het doortrekken van de nieuwe OV-
verbinding van Kralingse Zoom naar de 
Alexanderknoop via de A16-zone, en de 
kansen en (on)mogelijkheden hiervan voor 
bereikbaarheid, verdichting, leefbaarheid en 
groen.

• verkenning naar de 
verdichtingsmogelijkheden voor 
woningbouw, werkfuncties en 
voorzieningen in de deelgebieden, 
inclusief het gebiedsgericht uitwerken 
van strategieën voor toekomstbestendige 
bedrijventerreinen in relatie tot groei van 
arbeidsplaatsen.

• verkenning van oplossingen voor duurzame 
mobiliteit met mobiliteitshubs of e-Hubs 
met deelmobiliteit, oplossingen voor 
milieubelasting en verkeersveiligheid, 
parkeren en routes voor wandelen 
en de (elektrische) fiets, inclusief 
fietsvoorzieningen.

• verkenning naar de toekomst van de huidige 
volkstuincomplexen die door de opgave 
voor verdichting in een nieuw licht komen te 
staan. Onderzoek naar (on)mogelijkheden 
om de volkstuinen intensiever te benutten of 
te verplaatsen.

• verkenning van de kansen voor de 
bestaande wijken op het gebied van 
duurzame energie, klimaatadaptatie 
en een gezonde leefomgeving. Op 
welke manier kunnen we meekoppeling 
maken met opgaven voor verdichting, 
bereikbaarheid en leefbaarheid?

Onzekerheden: flexibiliteit en maatwerk
We moeten rekening houden met onzekerheden 
voor de toekomst. Zo moeten we rekening 
houden met de ontwikkeling van de Rotterdamse 
woningbehoefte in de komende 20 jaar. En weten 
we nog weinig over de lange termijn effecten van 
de coronapandemie op ons mobiliteitsgedrag, op 
de verhuisgeneigdheid of op de manier waarop 
we recreëren in de buurt. Ook besluitvorming en 
toekenning van grote investeringen zullen nog een 
tijd onzeker blijven, bijvoorbeeld over de nieuwe 
OV-verbinding en de nieuwe oeververbinding. Dit 
vraagt ook om flexibiliteit, bijsturing en maatwerk 
in de ontwikkeling van Alexander tot Zuidplein.

Met de drie centrale ambities en de 
ontwikkelkeuzen zetten koers naar een 
samenhangend, duurzaam en aantrekkelijk gebied 
van Alexander tot Zuidplein. De opgave voor 
verdichting met 20.000-30.000 nieuwe woningen 
in het gebied is een bijzonder pittige opgave. 
Dit zal leiden tot nieuwe kansen, maar ook tot 
grote veranderingen in de wijken. Niet iedereen 
zal dit toejuichen, daar zijn we ons terdege van 
bewust. Maar de uitdaging staat om dit samen 
invulling te geven in het vervolgproces. Samen met 
bewoners, ondernemers, instellingen, private en 
maatschappelijke partijen.
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Koers: stip op de horizon
Welke koers gaan we varen?7
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Naar een wenkend perspectief
Hoe verder?8

Met deze Koersnotitie zetten we de koers uit voor de ontwikkeling van het gebied van Alexander 
tot Zuidplein. We lanceren drie centrale ambities en benoemen een aantal ontwikkelkeuzen 
die richting geven aan de opgaven van bereikbaarheid, verdichting én leefbaarheid. Het is een 
eerste bod: een agenda om samen aan de slag te gaan.

Het resultaat: een wenkend perspectief voor de 
ontwikkeling van Alexander tot Zuidplein. In dit 
product combineren we de signalen, meningen 
en ervaringen uit de wijken met de ideeën en 
inzichten uit de inhoudelijke verkenningen. Dit 
kan leiden tot verschillende perspectieven of 
integrale ontwikkelscenario’s voor Alexander tot 
Zuidplein. Op basis van een brede dialoog over 
de scenario’s en opties werken we daarna aan 
een gemeenschappelijke visie en strategie voor 
de ontwikkeling van het gebied van Alexander tot 
Zuidplan. Rotterdam van A tot Z.

In aanloop op deze Koersnotitie hebben we 
al drie Meet-Up’s georganiseerd met private 
en maatschappelijke partners en enkele 
bewonersorganisaties uit de wijken. Zij hebben 
waardevolle ideeën en inzichten aangereikt die 
we in deze Koersnotitie hebben verwerkt.

We zetten in twee richtingen verdere 
vervolgstappen:

Enerzijds inhoudelijk: er zijn nog veel vragen 
te stellen, en er is nog veel te ontdekken, uit te 
zoeken en uit te werken. De komende maanden 
werken we aan een aantal verkenningen en 
verdiepende uitwerkingen voor nadere invulling 
van de drie ambities en de ontwikkelkeuzen. We 
brengen diverse deskundigen en disciplines bij 
elkaar om samen onderzoekend en ontwerpend 
nieuwe perspectieven te schetsen.

Anderzijds procesmatig: de ontwikkeling 
van Alexander tot Zuidplein kan niet zonder 
een goede, stevige dialoog met bewoners 
en ondernemers in de wijken, en met onze 
private en maatschappelijke partners. Hiervoor 
organiseren we in de komende maanden een 
serie ‘Omgevingswandelingen’ (coronaproof) 
door de wijken Lage Land/Prinsenland, 
Kralingen, De Esch en op Zuid met een 
brede Omgevingsdialoog voor ieder die wil 
meedenken en meedoen.
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