
Kralingen aan de Maas
Trompenburg en de Oude Plantage als groene drager van Oost



• De Honingerdijk en omgeving wordt gedomineerd door de auto en bestrating.
• De dijk loopt door maar dit is nauwelijks voelbaar omdat het langzaamverkeer geen stevige 

plek heeft in de ruimtelijke structuur.
• De potenties van Trompenburg en de Oude plantage worden niet benut.
• Excelsior en het Arboretum missen een adres aan de Honingerdijk.





Kralingen aan de Maas

In de naam ‘Kralingen aan de Maas’ schemeren de kwaliteiten 
van deze plek al door. Maar wat is de rol van het landschap en 
welke kwaliteiten kan het bieden aan de bewoners van Rot-
terdam-Oost? 

De buurt bevindt zich aan de rand van de Maas en beschikt 
over meerdere parken, gemeenschappelijke tuinen (voedsel-
bos) en een geweldig arboretum. Op dit moment ervaar je op 
de Honingerdijk echter een gebied dat overheerst wordt door 
gemotoriseerd verkeer. Op de kruising van de Honingerdijk 
en Abraham van Rijckevorselweg domineert de infrastructuur 
en is bereikbaarheid belangrijker dan leefbaarheid.

Door de Honingerdijk te transformeren naar een fietsstraat 
waar autoverkeer te gast is krijgt het gebied een geheel nieuw 
karakter en een nieuwe kans. De Honingerdijk wordt een 
zachte groene ruggengraat voor het gebied. Door het Arbore-
tum Trompenburg aan te sluiten op de Oude Plantage ontsta-
at een grote groene drager voor Rotterdam oost. De prachtige 
uitzichten op de binnenstad van Rotterdam maken de Oude 
Plantage tot een bestemming en maken het oudste park van 
Rotterdam weer tot een stadspark.   

Het Arboretum Trompenburg krijgt een echt adres aan de 
dijk en de bomen groeien voorbij de hekken, tot aan de Maas. 
Groen zorgt voor koeling van de stad, is ondersteunend in 
een gezonde levensstijl en biedt ook kansen voor verdichting. 
De nieuwe inrichting van de Honingerdijk en Park de Oude 
Plantage wordt een fijnere plek voor bewoners en omwonen-
den en verbindt de menselijke maat aan de landschappelijke 
maat van de Maas.

1) Landschap als drager voor kwaliteit
2) Honingerdijk omvormen naar zachte ruggengraat
3) Gebruiksvriendelijkheid van de buitenruimte
4) Veiligheid, geschiktheid voor alle doelgroepen
5) Doortrekken van groen en routes richting Oude Plantage
6) Trompenburg Tuinen & Arboretum vormt een visitekaartje 
van de stad




