van grijs naar groen
VAN GRIJS NAAR GROEN
EEN GROENE STADSENTREE VOOR ROTTERDAM-OOST
De verschillende ontwikkelingen in Kralingen-Oost tonen de noodzaak aan van een coherent stedenbouwkundig verhaal dat verschillende opzichzelfstaande projecten aan elkaar hecht. Tegelijkertijd
moet dat verhaal gaan over veel meer dan alleen een keurige integrale benadering. Het moet gaan over in wat voor stad we willen wonen?

VERBONDEN MET HET LANDSCHAP

BINNEN DE RUIT EEN ECHTE STAD

DE STAD IS VOOR MENSEN

In het oosten van Rotterdam is de stad via diepe lijnen verbon-

De eerste kilometers Rotterdam vanaf het Kralingse Plein

Als de Abraham van Rijckevorselweg een stadsentree is zou

den aan het agrarische landschap. De Abraham van Rijc-

bestaan uit een spaghetti van infrastructuur en vormeloze

het ook een plezierig en groen verblijfsklimaat moeten bieden.

kevorselweg en ‘s Gravenweg lopen door tot aan Nieuwerkerk

bedrijfsgebouwen. Rotterdam is een fantastische stad, dus

Een echte stadslaan die bestemmingen ontsluit, in plaats van

a/d IJssel en ontsluiten daar het historisch slagenlandschap.

waarom zou je dat niet meteen laten zien als je de stad

een snelweg die er langs raast. Een laan die ruimte biedt aan

Maar wie goed kijkt ziet dat landschap ook terug in de lanen

binnenkomt (met fiets of auto)? Waarom zou dat gebied geen

verschillende vervoersmodaliteiten (voetganger, fietser, ov en

van Kralingen: Rotterdam is verstedelijkt landschap.

echte stad kunnen zijn?

auto), maar vooral aan mensen.

Verbind stad en land door inzet van het landschap langs

Maak een stadsentree direct vanaf het Kralingse Plein.

Maak van de Abraham van Rijckevorselweg een echte

lange lijnen voor coherente regionale ontwikkeling.

stadslaan met een plezierig verblijfsklimaat.

1.

2.

3.

Leg 21ste eeuwse fietsinfrastructuur aan van Nieuwerkerk a/d

Ontvlecht infrasctruur en maak ruimte voor gevarieerde stede-

Vetraag de snelheid (auto) en maak ruimte voor fietser, voet-

IJssel tot aan de Boompjes.

lijke ontwikkeling aan de Abraham van Rijckevorselweg.

gangers en ov. Maak een gevarieerd groen straatprofiel met
bestemmingen aan de straat.

