Kralingen aan de Maas
Natuurinclusieve stadsontwikkeling die bijdraagt aan de
Woonvisie voor Rotterdam en het verbeteren van De Esch

In 2014 ontwikkelde de gemeente een bijzonder woningbouwexperiment op kleine schaal; Woonwijk Leonidas. Wonen
dichtbij de stad, maar in een groene omgeving. Duurzame
woningbouw waar het wooncomfort belangrijk is en rekening
wordt gehouden met klimaatveranderingen.
Onze toekomstvisie richt zich op woonwijk De Esch. Wij stellen
voor om het succesvolle experiment op grote schaal voort te
zetten waarmee De Esch zich kan ontpoppen tot een uniek
woongebied en daardoor een sterke aantrekkingskracht krijgt
voor gezinnen in de stad; natuurinclusief wonen, in de stad.
De voorgenomen ontwikkelingen rondom het gebied, zoals
de nieuwe oeververbinding, de grotere woningbouwopgave
van Rotterdam en de wensen om kleinschalige verbindingen
tussen bestaande woonwijken te maken, worden aangegrepen
om De Esch te versterken.
Door de woonwijk extreem te vergroenen levert het een
bijdrage aan de biodiversiteit. Tegelijkertijd zorgt het voor
meer kwalitatief hoogwaardige buitenruimtes. Auto’s worden
uit het gebied gemeden of krijgen compacte oplossingen
zoals mobiliteit hubs. Van wederopbouwwijk naar een
natuurgebied waar gewoond kan worden. De benodigde
bomen kunnen voor een deel geplant worden in samenwerking
met Arboretum Trompenburg en andere organisaties die zich
inzetten voor een stad met meer groen.
Het plan gaat uit van de bestaande groenstructuren. Bomen
blijven behouden, woningen kunnen gerenoveerd worden,
of wanneer nodig vervangen op basis van ‘nieuw voor oud’.
Hierdoor kunnen bestaande bewoners in het gebied blijven
wonen en kunnen nieuwe bewoners een plek krijgen.
Uit onderzoek blijkt de wijk te bestaan uit een relatief monotone
woonmix. Veel appartementen, eenpersoonshuishoudens en
voor 80% huurwoningen. Vergeleken met andere woonwijken
in de stad een relatief hoog getal. De woonvisie van Rotterdam
heeft als ambitie ruimte voor gezinnen. In deze visie wordt
daarop ingespeeld.

Wij zien in onze toekomstvisie het aantal woningen voor de
De Esch stijgen. Met een betere mix aan woningen zullen
(wijk) voorzieningen een plek vinden. Langs de voormalige
waterbassins zien we nieuwe voorzieningen waardoor
levendigheid ontstaat; retail en horeca kunnen zorgen voor een
nieuwe aantrekkingskracht, zelfs buiten de wijk.
De ontwikkelingen kunnen ondersteund worden vanuit de
grotere plannen die op de tekentafel liggen. De toekomstige
oeververbinding zal een grotere verkeersintensiteit creëeren.
Door deze ontwikkeling integraal met de ontwikkeling van
de wijk te benaderen, kunnen geluidsproblemen maar ook
logistieke afwikkelingen van de wijk worden opgelost en
verbeterd. De sterke toename van groen zorgt ook voor het
opvangen van fijnstof.
We stellen voor om de ontsluiting van de wijk richting de
Burgemeester Oudlaan te leggen; een route met een lage
snelheid. Hierdoor kan een maximaal smal profiel voor de
toekomstige oeververbinding ontstaan, omdat afslagen
minder nodig zijn. Aan de noordzijde, richting de Oude Plantage,
stellen we een nieuwe verbinding richting de Oostzeedijk
voor waarbij de Abraham Rijkevorselweg ondergronds komt
te liggen. Langzaam verkeer krijgt hierdoor een veilige en
prettige verbinding richting de stad.
Onze toekomstvisie laat een idee zien over nieuwe manieren
van stadsontwikkeling waar duurzaamheid een belangrijke
rol speelt. Natuurinclusiviteit en rekening houden met
klimaatveranderingen gaan hand in hand met beter en
gezonder wonen.
Samenvattend levert onze visie:
•
Natuurinsclusief wonen; toepassen van duurzame
materialen, energieneutrale gebouwen en een bijdrage
aan de biodiversiteit door de wijk verder te vergroenen.
•
Integraal benaderen van ontwikkelingen rondom de
wijk met ontwikkelingen in de wijk waardoor altijd
kwaliteitsverbeteringen ontstaan.
•
Een bijdrage leveren aan de Woonvisie van Rotterdam door
meer gezinswoningen en voorzieningen toe te voegen aan
de wijk.
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