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De serie workshops “Spelregels voor Kralingen aan de Maas”:
is geïnitieerd door:
Kralingen aan de Maas
is voorgezeten door:
Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk
is inhoudelijk begeleid door:
Cor Geluk – CULD
Els Leclercq – Studio Aitken Leclercq
Met veel dank aan Bakkers Hommen voor het gebruik
van het ‘clubhuis’ in hun kantoorpand.
Deelnemers:
Bakkers Hommen
Bewoners Honingerdijk en Omgeving
Bewoners Oostmaaslaan en Omgeving
Bewoners Woonwijk Leonidas
Bewonersplatform DWL-De Esch
Bewonersvereniging Kralingen- Oost
Bewonersvereniging Lusthofkwartier
Erasmus Universiteit Rotterdam
Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk
Gemeente Rotterdam, Dienst Stadsontwikkeling
Hogeschool Rotterdam
Impact Afstemgroep
Kralingen aan de Maas
Oeververbinding Rotterdam
Roeivereniging Nautilus
Vertegenwoordiging van samenwerkende partijen De Esch: Bakkers Hommen,
Echo, Era Contour, Stebru, Syntrus Achmea, Vesteda, Woonstad Rotterdam
Vertegenwoordiging van samenwerkende partijen Excelsior: Cordeel
Nederland, Impact Vastgoed, Stebru, SVB Excelsior Rotterdam
Stichting GroenWaarde
Stichting Kinderopvang Kralingen
Stichting Oude Plantage
Stichting Trompenburg Tuinen & Arboretum
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INLEIDING

Inleiding
Kralingen aan de Maas is een initiatief van bewoners en
lokale organisaties om de kwaliteit van de leefomgeving
van Rotterdam Oost te verbeteren, specifiek bij de
Abram van Rijckevorselweg en in omliggende buurten
van De Esch, Struisenburg en Kralingen Oost.
De initiatiefnemers willen de gemeente bewegen
om op korte termijn in actie te komen met
maatregelen om de leefbaarheid van de wijken en
de verbindingen tussen de wijken te verbeteren;
kortom om een integraal plan te maken om de
samenhang van de gehele omgeving te borgen.
Een aantal ontwikkelingen die het uiterlijk en
functioneren van Rotterdam Oost gaan veranderen zijn
in vroeg of verdergaand stadium van planvorming:
• Het verstedelijkingsprogramma A tot Z produceert
in de komende maanden de eerste ontwikkelvisie;
• In het MIRT traject voor de nieuwe
oeververbinding worden eind eerste kwartaal
van 2022 de ontwerpvarianten voor het
voorkeursalternatief opgeleverd;
• Voor de gebiedsontwikkeling van Excelsior zal deze
maanden het omgevingsplan worden opgeleverd;
• Op Brainpark is het masterplan klaar en
wordt de concretisering ingezet;
• Voor de Esch is de planvorming in volle gang;
• Voor de Oude Plantage begint momenteel
ideevorming over de toekomst.
• Arboretum Trompenburg krijgt een nieuwe ingang.
Vandaar dat nu ook het moment daar is om vanuit
het gebied duidelijke, haalbare wensen neer te
leggen bij deze individuele ontwikkelingen, die nu
vooralsnog zich geheel richten op het eigen ‘eiland’.
In december 2020 gaven wethouders wethouders
Kurvers en Bokhove tijdens een wandeling door het

gebied aan dat ze in het opstellen van ‘spelregels’
voor het gebied een goede eerste stap zagen naar
een overkoepelend plan. Spelregels die de ruimtelijke
karakteristieken beschrijven zijn onontbeerlijk om de
samenhang in het gebied te borgen en te verbeteren .
Tijdens een bijeenkomst met stakeholders in juni 2021, rond
een enorme maquette van het gebied, bleken verschillende
partijen graag verder te willen kijken dan hun eigen ‘eiland’.
Zij stonden open voor een constructieve samenwerking
met bewoners en lokale partijen, om gezamenlijk een
integrale visie voor het gebied te ontwikkelen, en daarmee
de verschillende individuele initiatieven een collectief
kader te kunnen geven. Dit kader zou vervolgens als input
kunnen dienen voor ‘A tot Z’ , het MIRT traject voor de
nieuwe oeververbinding en alle andere ontwikkelingen.
Om de eerste spelregels voor een integrale
visie te verkennen zijn, op uitnodiging van de
Gebiedscommissie Kralingen - Crooswijk en op
initiatief van Kralingen aan de Maas, drie workshops
georganiseerd, waarin betrokken publieke en private
organsiaties, bewonersvertegenwoordigers en lokale
partijen gezamenlijk op zoek zijn gegaan naar de
kernkwaliteiten en knelpunten van het gebied om zo
tot spelregels voor een integrale aanpak te komen.
Deze workshops richtten zich op de vier lange lijnen die
sterk bepalend zijn voor de leefomgeving in dit gebied:
1. Burgemeester Oudlaan (Kralingse Bos –
Arboretum – Oude Plantage – Maas)
2. Kralingse Zoom
3. Abram van Rijckevorselweg
4. Honingerdijk
Naast deze drie workshops met ‘volwassenen’ is er ook
een ontwerpsessie georganiseerd met kinderen van
groep 8 van de Montessorischool Kralingen, die na een
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spoedcursus over wat en van wie is de openbare ruimte,
hun creativitiet hebben losgelaten op het herinrichten van
de Abram van Rijckevorselweg nadat deze is overkluisd.

Workshop 1: Schets over ooghoogte perspectief
Workshop 2: Moodboards
Workshop 3: Mental mapping

De doelstellingen voor de workshops waren:

Lesje stedenbouw (zie beeld pag. 8)

1. Het benoemen van ruimtelijke en
programmatische randvoorwaarden voor de
vier lange lijnen, vertaald naar spelregels,
2. Het initiëren van een bestendige coalitie
tussen publieke en private actoren,
bewonersvertegenwoordiging en lokale partijen,
inclusief financiele dekking voor het vervolg.

Om de verbeelding van de deelnemers op
verschillende manieren te prikkelen, werd een
korte les gegeven over hoe het begrip van een
straatprofiel kan worden benaderd. Het idee was
om over te gaan van een lineaire flux -waarbij de
straten puur functioneel worden ontworpen- naar
een transversaal begrip van de openbare ruimte,
dit met de bedoeling om vanuit het principe van
de “city at eye level” te denken waar de belangrijke
aspecten gerelateerd zijn aan de identificatie
van plaatsen (of het ontbreken daarvan) waar
informele ontmoetingen en gesprekken of gewoon
puur verblijven en ervaren worden versterkt.

Naast de workshops is er ook een campagne
gestart om een inclusief en breed draagvlak te
realiseren voor de ideeën die zijn ontwikkeld in de
workshops. Voor deze campagne vormt de website
wwwkralingenaandemaas.nl het centrale punt.
In de komende maanden wordt het bereik verder
vergroot en zo meer bewoners betrokken, ook
diegenen die normaalgesproken minder snel geneigd
zijn te participeren. Het beoogde resultaat is dat zo
veel mogelijk mensen de mogelijkheid krijgen om te
reageren op de spelregels en om hun inzichten en eigen
initiatieven voor de leefkwaliteit kenbaar te maken.
Methodologieën (zie beeld pag. 7)

Rapportage
Dit verslag beschrijft de uitkomsten van de
workshops. In het eerste deel worden de
bevindingen gepresenteerd van zowel de
resultaten van de workhops, vertaald naar de
‘spelregels’ als ook van het proces. Het tweede deel,
de bijlagen, word het werkmateriaal dat tijdens
de verschillende workshops is geproduceerd
gepresenteerd (en hiermee gearchiveerd).

De voorgestelde methodologieën voor de workshops
werden bepaald na een analyse van verschillende opties,
waarbij de opgelegde voorwaarden de verbeeldingskracht
van de deelnemers moesten prikkelen om op een
realistische manier beelden of oplossingen te bedenken.
Om deze reden zijn de geselecteerde methodieken
gebaseerd op een “hands on” benadering en is er
bij elke workshop een andere methode getest:
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Methodologieën
OVERVIEW

1

Methodologie

Schets over vogelperspectief

Schets over ooghoogte
perspectief

3
Mental map

Routing op locatie
SWOT Analyse

Beeldonderzoek

2
Mapping overlapping

Experimenteren | LQC
(Lighter-Quicker-Cheaper)

Moodboard

Vergelijkingen

7

Stedenbouwkundig lesje

Lineair vs transversaal

8

CONCLUSIES WORKSHOPS
‘spelregels’

Algemene ideeën

Visuele impressie van “het Grote Niets”
10

Algemene spelregels op thema

spelregels samenvatting

T H E M A’ S

I N V U L L I N G T H E M A’ S

SPELREGELS

PROGRAMMA

PROGRAMMA

Verstedelijking (hoge-lage dichtheid)
Winkels/horeca/kantoren/voorzieningen
Culturele instellingen

Geef de gebruiker de hoofdrol in de openbare ruimte:
richt je hierbij vooral op het verbeteren van
de verblijfskwaliteit met name tussen de
verschillende buurten, door keuze programma.

GROEN

GROEN

Lineaire structuren
Sterke nadruk op biodiversiteit
Klimaatadaptief

Versterk het groene karakter van buurten, straten en
gebouwen: meer en biodivers/ natuurinclusief groen.

MOBILITEIT

MOBILITEIT

Ondergronds (auto / OV)
Stadsboulevard (Kralingse Zoom/ Maasboulevard)
Verkeersluwe stadstraat (30km)
Auto te gast

Dring de auto terug uit het straatbeeld: Autoluw.
Parkeren in ‘hubs’. Ontmoedigen van autogebruik,
aanmoedigen van deelmobiliteit.

VERBLIJFSPLEKKEN

VERBLIJFSPLEKKEN

Spel en sport
Zijn (bankjes, kunst etc.)
Terras, kiosk, cultureel programma
Tijdelijke interventies

Geef de gebruiker de hoofdrol in de openbare ruimte:
stel informeel verblijf en spelen centraal

VERBINDINGEN

VERBINDINGEN

Fysieke en mentale connecties

Geef de gebruiker de hoofdrol in de openbare ruimte:
stel dagelijkse routes van mensen en
langzaam verkeer centraal

REFERENTIES
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Abram van Rijckevorselweg
“Onderdoorgaande route richting centrum op maaiveld. Boven: buurten verbinden”

PROGRAMMA

• Benut verdichtingskansen, maar zorg
daarbij dat de bestaande leefbaarheid en
verblijfskwaliteit erop vooruit gaan.
• Organiseer meer activiteiten aan
de rivier rond het haventje.
Ruimte voor cultureel en horeca programma

MOBILITEIT

• Leg doorgaand autoverkeer op de bodem
van de polder (-1). Ontvlecht dit van het lokale
autoverkeer, lokaal en doorgaand langzaam verkeer,
verblijfsplekken en groen op dijkniveau (BG).
• Overkluis de Abram van Rijckevorselweg
volledig, wanneer dit een randvoorwaarde
is om ruimte te creeren elders.

VERBLIJFSPLEKKEN

• Geef de gebruiker de hoofdrol
in de openbare ruimte:
stel informeel verblijf en spelen

VERBINDINGEN

• Maak een goede stadsstraat voor de nieuwbouw
van de Erasmus Universiteit. Speel in op de
hoogteverschillen haaks op de Abram van
Rijckevorselweg, en maak een aaneenschakeling
van verschillende verblijfsplekken:
• Laat het Arboretum, de ruimten ten oosten en
zuiden van het nieuwe Excelsior stadion, ‘het
huidige grote niets’, de verschillende niveaus
van de Oude Plantage, Nautilus, Maaskantine,
het haventje en de Watertoren samen een
belangrijke en verbindende rol spelen.
• Geef het Arboretum een rol, aanwezigheid en
verbinding met de Oude Plantage. Maak daar
ook meer ruimte voor natuurlijk spelen.
• Maak het mogelijk om over langere afstand langs
de rivier te blijven fietsen, verknoop deze lijn met
de lange afstand fietspaden tussen Rotterdam
Centraal en Gouda die nu worden aangelegd.
Verbindt Struisenburg, Arboretum en
Excelsior met de rivier voor bewoners en
andere dagelijkse stadsgebruikers.

Visuele impressie
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Honingerdijk
“Een groene buurtstraat”

GROEN

Meer ruimte voor groen. Dijk versterken als groene ader.

MOBILITEIT

Geef voorrang in de openbare ruimte aan langzaam verkeer en verblijf,
ten opzichte van parkeren en doorgaand autoverkeer: Meer ruimte voor
voetganger, fietser, bewoner en groen, veel minder voor de auto.
Maak weg éénrichtingsverkeer.

VERBINDINGEN

Herstel de oorspronkelijke loop van de Honingerdijk naar de Esch
als hoogwaardig, groentraject en verblijfplaats voor mens en dier

Visuele impressie
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Burgemeester Oudlaan
“Verbindende groene as van Kralingse Bos via Oude Plantage naar de Maas” .

GROEN

MOBILITEIT

• Verrijk, versterk en intensiveer de groene
• Verplaats tram en doorgaand autoverkeer
structuren met nadruk op het versterken van de naar de Kralingse Zoom, waar het hoort.
biodiversiteit, gebruiksfuncties en groenbeleving.

VERBLIJFSPLEKKEN

• Realiseer verschillendeverblijfsplekken voor
een divers publiek. Stimuleer verblijf, langere
en kortevormen van ontmoeting

VERBINDINGEN

• Maak de langzaam verkeer verbinding tussen
het bos en de rivier sterker en belangrijker voor
dagelijks gebruik en voor meer mensen.
• Geef vanaf de Burgemeester Oudlaan
ook toegang tot het Arboretum

Visuele impressie
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Kralingse Zoom (van metrohalte tot EUR)
“Stadsboulevard met stedelijk allure”

PROGRAMMA

• Maak een stadsboulevard met stedelijk allure,
met actieve begane gronden (voor oa. winkels,
horeca en andere diensten) die ook toegang
geven tot specifieke, hoogwaardige binnengebie
• Maak ruimte voor een culturele instelling.

MOBILITEIT

VERBLIJFSPLEKKEN

• Leg OV (metro) bij voorkeur niet op
• Geef de gebruiker de hoofdrol
maaiveld maar ondergronds.
in de openbare ruimte:
• Parkeren in ‘hubs’. Ontmoedigen van
stel informeel verblijf en spelen
autogebruik, bemoedigen ‘shared mobility’
en andere vormen van mobiliteit.
• Omarm Kralingse Zoom als belangrijke OV knoop.

VERBINDINGEN

• Behoud en verrijk het groene karakter van het
hart van het Brainpark. Verbindt dit via de Plaza
Promenade met de EUR, Excelsior en Arboretum.

Visuele impressie
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CONCLUSIES WORKSHOPS
‘proces’

Conclusies proces
Workshops
Bij de eerste twee workshops ontvingen de betrokken
organisaties ene uitnodiging om één vertegenwoordiger
deel te laten nemen; de groep hierdoor bestond
uit 18 mensen. Bij de laatste workshop is iedereen
uitgenodigd die ooit het initiatief Kralingen aan
de Maas gesteund heeft of betrokken is geweest.
Hier tekenden zich vijftig mensen voor in.
Aan de deelnemers werd een actieve betrokkenheid
gevraagd; de workshops bestonden uit analyse- en
ontwerpopdrachten waarbij gezamenlijk werd nagedacht.
De spelregels voor de belangrijkste assen in het gebied
zijn dus in co-creatie ontwikkeld, niet bedacht door
een ontwerper. De ideeën die tijdens de workshops zijn
ontstaan zijn vervolgens geanalyseerd en visueel verbeeld.
Door het benadrukken van de gewenste actieve houding
en door het gezamenlijk (moeten) ontwerpen en tekenen,
ontstond een positieve en constructieve sfeer. Door
het open kakrakter van het proces en de gelijkheid van
de individuele mensen in de groep was van de vaak
gehoorde ‘tegenkracht’ of ‘negatieve houding’ van
betrokken bewoners of bewonersgroepen geen sprake.
Ze konden in de workshops proactief meedenken in
plaats van reageren op voorliggende voorstellen. Blijkt
ook dat dagelijkse ervaringen van bewoners andere
urgenties oproepen dan vanuit rationele overwegingen
en datasets die vaak gebruikt worden om problemen
te identificeren. Zo lijkt de oversteek over de Abram
van Rijckevorselweg van Honingerdijk richting de Oude
Plantage in theorie goed te volbrengen: er zijn immers
zebrapaden en stoplichten. Uit de individuele ‘mental maps’
van veel deelnemers bleek echter dat deze plek - nu ook
‘het grote niets’ gedoopt - aanleiding geeft tot negatieve
ervaringen op dagelijkse wandel- en fietsroutes.

De aanwezige ambtenaren die (vanuit verschillende
functies en met dus verschillende rollen en
verantwoordelijkheden) participeerden in dit proces,
hadden een initiërende noch leidende rol en konden
dus ‘vrij’ denken. Het brengen van ambtenaren in deze
positie leverde in dit proces veel creatieve ideeën op.
Vervolg
De resultaten van de workshops - de spelregels,
beelden en perspectieven- vormen input voor
gemeentelijke planvorming die momenteel gaande is:
•
•
•
•

Ontwikkelvisie voor AtotZ (deadline juni 2022)
MIRT verkenning (deadline einde 2022)
Opknappen Oude Plantage
Herinrichting entree Arboretum Trompenburg

Hopelijk vormen de spelregels ook stof tot nadenken
voor de private ontwikkelingen die in het gebied
gaande zijn en hoe deze individuele ontwikkelingen
met name aan de randen aansluiting vinden in het
publieke domein van de verbindende assen:
• Masterplan Brainpark
• Ontwikkeling Excelsior
• Ontwikkeling vanuit Consortium de Esch
De betrokken actoren hebben tijdens de workshops
de nadrukkelijke wens uitgesproken dat ze dit
proces van samen ontwerpen aan de toekomst
van Kralingen Oost graag voort willen zetten.
Kralingen aan de Maas onderschrijft het belang van
continuering en zal initiatief nemen om een volgend
gesprek te organiseren waarin betrokken actoren
gezamenlijk het vervolgproces kunnen vormgeven.
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BIJLAGEN
‘resultaten workshop 1’

Workshop 1
Schets over
ooghoogte
perspectief
F E B R UA R I | 09 | 2022

19

Groep 1
• Overkluizing van de Abraham van Rijckvorselweg
ook in de richting van Capelle. 		

o

Hierop

groen of sportvelden
o

Wonen – misschien niet (nog een vraag)

• Hele wijk verkeersluw
• Parkeren in ‘mobility hubs’ (gecombineerd met
pakketophaal dienst?), focus op “shared mobility”
heeft de voorkeur. Door de wijk rijden dan
shuttles (nu al in Capelle);
• Kralingse Zoom eindigt in een T-splitsing op de
overkluisde AvRweg. De Kralingse Zoom aan
de zijde van de Esch is geen doorgaande weg
meer maar wordt ook een verkeersluwe as, waar
fietsers en voetgangers prioriteit hebben.
• De A16 heeft geen aftakking richting AvR naar
Rotterdam en Capelle. Kralingse Zoom wordt de
enige afrit aan de noordoostzijde van Rotterdam.
• Op de begane grond van bebouwing Kralingse
Zoom programma’s zoals winkels, artsen,
dietisten etc.
20

Groep 2
Burgemeester Oudlaan:
• Een groene natuurinclusieve route die Kralingse Bos,
via burgermeester Oudlaan en Arboretum naar Oude
Plantage langs de Maas naar de Eschpolder
• Burgemeester Oudlaan is uitsluitend een ecologische
verbindingszone en verblijfsgebied (doorgang fietsers/
voetgangers?). Tram en autoverkeer naar Kralingse
Zoom. Natuurlijk spelen, flora en fauna spelen de
hoofdrol. Er komt een nieuwe ingang naar het
Arboretum (bij Groene Wetering).
• Kruising Burgemeester Oudlaan/AvR wordt een park,
grenzend aan Oude Plantage.
• Excelsior doet mee aan de ecologische ambitie door
oa een groene gevel aan de zijde van Burgermeester
Oudlaan.
Honingerdijk:
• Breder trottoir met bomen aan de zijde van de woningen
• Eenrichtingsverkeer
• Parkeren alleen aan de tramzijde
• Bredere groene dijkhelling
• Nieuwe entree van Trompenburg goed zichtbaar
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Groep 3
• Overkluizing van de AvRweg richting de
stad doortrekken zodat de Maasboulevard
ook (gedeeltelijk) ontzien wordt van huidige
verkeersdrukte. Dit biedt perspectief voor
bebouwing (wonen), groen en recreatie. AvR kan
verlegd worden onder Boerengat.
• Versterken van infrabundels door ze te
ontvlechten. Infrabundels kunnen dan smaller
uitgevoerd met minder aftappingen.
• Kralingse zoom: sterk versmallen en meer
vergoenen. Minder asfalt en aangenamer
leefklimaat zodat studenten ook een betere
route hebben naar Kralingse Zoom.
• Overkluizing AvRweg biedt perspectief voor
bebouwing (wonen), groen en recreatie.
• Minder asfalt en aangenamer leefklimaat
• Breng de stad (met zijn hoogbouw etc.) dichter
naar Kralingen
22

Kralingse Zoom

Meer ruimte
voor groen en
bomen

Analyse

Diensten aan
de straatkant

Ecologische
brug

Introductie van
Mobility Hubs

Minder autobanen
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Nesserdijk

Diensten aan
de straatkant

Meer ruimte
voor groen en

Introductie van
Mobility Hubs

Analyse

Actieve City at
eye level
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Burgemeester Oudlaan

Groene gevel
Excelsior stadion

Analyse

Verbinding op
verschillende
niveaus

Groene gang
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Burgemeester Oudlaan

Analyse

Geen
verdichting

Ecologische
berm

Duideliljke entree
Trompenburg

Geen tram

26

Maasboulevard

Excelsior stadion
zichtbaar en groen

Analyse

Verdichting

Gemakkelijke
verbinding richting
maas
Minder
ruimte voor
auto’s
27

Honingerdijk
- Meer ruimte voor groen en fietsen
- Duidelijke ingang Trompenburg
- Eenrichtingsverkeer
- Actieve straat, meer mensen overdag
en ‘s nachts

Analyse

Duidelijke ingang
Trompenburg

Actieve straat, meer
mensen overdag en
‘s nachts

Eenrichtingsverkeer

Meer ruimte voor
groen en fietsen

28
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Samenvatting

Dilemma’s

Dilemma’s

Local Scale

Urban Scale

30

Verschillende meningen

Abram van Rijckevorselweg

31

BIJLAGEN
‘resultaten workshop 2’

Groep 1
• Kralingse Zoom als stadsallee
• Dubbele fronten Brainpark
• Groene corridor afbakenen over AvR
naar Oude Plantage.
• Slim gebruik van hoogteverschillen;
gebruik ze voor verblijfsplekken (van
niks plek naar bestemming)
• Veiliger toegang van het Arboretum
naar de rivier wandelen (en van de Esch
naar de stad)
• -Oude haventje: gezellige plek, beter
verbinden met omgeving

33

Groep 2
• Actieve plinten Kralingse Zoom voor
studenten (UC Berkeley als referentie)
• Stedelijke ontwikkeling en functiemenging
• Programma toevoegen om meer mensen toe
te voegen, ook culturele instellingen
• Hart van Brainpark behoudt groen karakter
en met dubbele voorkant
• Campus moet ook veel meer een gezicht
naar buiten krijgen, zeker ook aan de
Kralingse zoom.
• We zien campus EUR ook als woongebied.
• Lange afstand fietspad langs de Maas
• Rol voor Arboretum in Oude Plantage
als “kraamkamer voor sanering van
verontreinigde grond”
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Groep 3
• Bouwen tot aan de dijk door verdichting of
versterking van het natuurlijke karakter.
• Houd de dijk als groene verkeersader, en
auto te gast
• Kralingse Zoom wordt knooppunt van
openbaar vervoer. OV niet op maaiveld maar
ondergronds
• Kralingse Zoom wordt een stadsstraat
• Kralingse Zoom ter hoogte van Leonidas
wordt ook een stadstraat maar de
bebouwing kan aansluiten op wat er aan de
andere kant ligt. Compact en kleinschalig
• Kralingen verbinden met de rivier.
• Tram weg uit Burgemeester Oudlaan.
• Op de Honingerdijk is de auto te gast.
• AvR: stadstraat, eronder overige verkeer.
Goede verbindingen tussen EUR en DWL
terrein
35

BIJLAGEN
‘resultaten workshop 3’

Workshop 3
Mental Mapping
M A A R T | 24 | 2022
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Individuele mental maps

39

Individuele mental maps

40

Individuele mental maps

4 routes:
1. Bezoeker gaat van
Kralingse Zoom naar
Arboretum Trompenburg
2. Gerard Jan laat zijn
hondjes uit en wandelt naar
de rivier en weer terug
3. Een zakenvrouw loopt van
Brainpark naar de Maaskantine
voor een lunchafspraak
4. Bart gaat met zijn
dochter Anna schaatsen
op de schaatsbaan
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Groeps resultaten

Van Kralingse Zoom
begint Arboretum
(groen gevoel)

AvR ligt verdiept, ruimte
geven om verbinding
te maken met de rivier
Verbindingen
vergemakkelijken
tussen EUR en
omliggende wijken

Analyse

Langs de Maas
nieuwe verbinding
met De Esch (brug)
Parkeren tussen
gebouwen
verwijderen
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Kralingse Zoom is
moeilijk, moeilijk om
een route te bepalen

Van het grote niets
naar “groen depot”
Aantrekkingspunt

Analyse

Trappen naar oever

Duikplanken
en bruggetje
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Meer toegang tot
belangrijke plaatsen
in de omgeving

Routes aan de
Esch Polder

Arboretum als openbaar
gebied. gemakkelijke
verbindingen tussen
Oudedijk - arboretum
- Oude Plantage

Wonen en fietsen
op de dijk

Analyse

Nieuwe plek om
te zijn (koffiebar).

Groenverbinding
Brug
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Groene
doorsteekjes

Groene verbinding tussen
vijvers en met campus

Brede groene zone
naar de Esch

Kijk- of
waarderingspunten

Analyse

Groene corridor
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Verdichting en
groene verbinding

Plek om te
ontspannen en
te sporten

Menselijke maat
voor gebouwen

Nieuwe groene as

Analyse

Verbinding tussen
water en groene as,
met onderweg cafes
en restaurants
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Nieuw park met
actieve plinten
er tegenover

Nieuwe verbinding
tussen Maas en
Honingerdijk

Analyse

Nieuwe groene
verbinding

Waterzuivering

48

BIJLAGEN
‘resultaten workshop groep 8
Montessori School Kralingen’
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studioAitken
urbanists
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