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RIEDERPLEIN: VAN VERKEERSPLEIN NAAR SCHAKEL,
MET BETEKENIS VOOR DE BUURT
Rotterdam Zuid is volop in ontwikkeling. Er wordt hard gewerkt aan een prettige leefomgeving: een fijn huis,
goede voorzieningen in de buurt, en ruimte voor beweging, ontspanning en ontmoeting. Enerzijds ontstaan er
nieuwe wijken, anderzijds krijgen bestaande buurten extra aandacht. Door deze dynamiek verandert de rol van
bestaande plekken. Door de aanpak van Boulevard Zuid, het nieuwe treinstation Stadionpark en de geplande
verbetering van de Riederlaan, verandert ook de rol van de kruising op de grens van de wijken Bloemhof en
Hillesluis en de straten Beijerlandselaan en Groene Hilledijk.
Zo is het idee van het ‘Riederplein’ ontstaan. Het kruispunt is nu een drukke, goed bereikbare plek met veel trams,
auto’s, scooters, fietsers en voetgangers, maar het is een plek zonder karakter. Het bestaat uit losse delen, de
gebouwen van McDonald’s en KFC nemen het zicht weg naar de singels en de Riederlaan, en het lijkt erop dat
iedereen onderweg is.
Wat als dit een fijn plein voor de buurt wordt? Een herkenbare plek die uitnodigt om langer te blijven? Het
Riederplein kan een hart voor de Boulevard Zuid worden, een plek die de wijken bij elkaar brengt en waar je
even kunt ontspannen. Om dit te bereiken, moeten we alle onderdelen van het plein grondig en in samenhang
aanpakken: de wegen en de trambanen, de inrichting van de openbare ruimte en de gebouwen eromheen.

Heldere en veilige
fietsroutes

Podium voor de buurt, om te
sporten, spelen of optreden –
voor jong en oud

COLOFON
De Alliantie Hand in Hand zet zich in de periode
2019 - 2029 in voor een vitale lokale economie en
een aantrekkelijk woonklimaat op de Beijerlandselaan
en de Groene Hilledijk. Voor bewoners, ondernemers
en bezoekers.
De komende jaren verbeteren we het kruispunt van
Boulevard Zuid, de Hillevliet, de Randweg en de
Riederlaan. In het plan van aanpak noemen we
dit kruispunt het ‘Riederplein’. Eind 2021 heeft de
gemeente Rotterdam, als partner in de Alliantie Hand
in Hand, een toekomstbeeld laten schetsen voor dit
plein. In deze brochure vindt u een samenvatting van
dat toekomstbeeld, en negen uitgangspunten voor de
aanpak. Wij zijn ontzettend benieuwd naar uw ideeën
over de toekomst van het Riederplein!

Studio
for New
Realities

CONTACT
Heeft u vragen over de ontwikkeling van het
Riederplein? Kijk dan op www.handinhand.nu
of mail naar handinhandSO@rotterdam.nl
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WAT WILLEN WE DOEN?
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De winkelstraten, groene singels en het
nieuwe station met elkaar verbinden
Het Riederplein ligt op een mooie plek, op de
kruising van de Boulevard Zuid, de singels en de
Riederlaan. Het plein verbindt de levendigheid van
de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk aan de
rust, het water en het groen van de singels. Hier kun
je even aan het water zitten met familie of vrienden,
en lees je een boek in het gras. Door het plein meer
als één geheel in te richten, bijvoorbeeld door
het gebruik van dezelfde materialen, ontstaat een
prettige, samenhangende plek. Via de Riederlaan
verbindt het Riederplein de omliggende buurten met
het nieuwe station.

Verkeersdruk verminderen en meer ruimte
creëren voor publiek gebruik
Het Riederplein blijft een belangrijke doorgangsplek
voor voetgangers, fietsers, automobilisten en
openbaar vervoer. Maar door de verschillende
verkeersstromen van auto, tram, fiets en voetganger
beter op elkaar af te stemmen, ontstaat meer ruimte
voor publiek gebruik. Voetgangers en fietsers krijgen
hierbij voorrang: veiligheid staat voorop.
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De gebouwen rond het plein opknappen
Aantrekkelijke gebouwen rond het plein dragen bij
aan een prettige sfeer. Niet alle gebouwen zijn nu in
een goede staat. De gebouwen die niet meer voldoen
aan de eisen van deze tijd willen we verbeteren.
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Passend programma bieden voor buurt
én wijk
Het plein kan een fijne verblijfsplek worden in het
hart van de buurt. We willen het plein zo inrichten
dat een breed publiek zich er thuis kan voelen.
Buurtbewoners van alle leeftijden, maar ook
het winkelend publiek van de Boulevard Zuid
en toevallige passanten. Bijvoorbeeld door
straatmeubilair neer te zetten waar je even kunt
zitten, of door een kiosk of een kunstwerk te
plaatsen. Zo wordt het een plek waar je graag
bent en iets te doen hebt.

Zorgen voor bedrijvigheid op de begane
grond van de gebouwen rondom het plein
Een levendig plein is een plein waar iets te doen
is, op verschillende momenten van de dag. Dat
geldt net zo goed voor het plein zelf als voor de
gebouwen eromheen. De functies en winkels op de
begane grond moeten een open uitstraling krijgen,
zodat je kunt zien wat er gebeurt. Zij kunnen ook
gebruik maken van hun stoep, waardoor er meer
interactie tussen binnen en buiten is. Dit zorgt ook
voor een veiligere omgeving.
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Fijne, betaalbare woningen realiseren voor
met name ouderen en starters
Bij herontwikkeling van gebouwen rond het plein
wordt ervoor gezorgd dat er evenveel sociale
woningen terugkomen. Daarnaast komen er
middeldure huur- en koopwoningen bij, waar een
groot tekort aan is in de buurt. Hierbij wordt niet
ingezet op studio’s, maar op wat ruimere woningen
voor starters en ouderen.
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Bewoners en ondernemers praten mee
over het nieuwe plein
Het verbeteren van de omringende bebouwing
betekent ook dat huidige bewoners en
ondernemers (tijdelijk) hun huis of winkelpand
moeten verlaten. Het is hierbij heel belangrijk
om voor herhuisvesting te zorgen die past bij hun
wensen, en de mogelijkheid te bieden om in de
buurt te blijven wonen en werken.

Herontwikkeling van het plein inzetten als
kwaliteitsimpuls voor de omgeving
Het uiteindelijke doel van de ontwikkeling is om
een beter, mooier en veiliger plein op te leveren.
Dit kan niet los gezien worden van de omgeving.
De realisatie van het plein geeft daarmee directe
aanleiding om ook de gebouwen en gevels
eromheen aan te pakken, en meer woningen voor
de stad te realiseren op deze plek.

Grote en kleine projecten in gang zetten
voor verschillende doelgroepen
Het opknappen van het plein wordt niet in één
keer gedaan. Het plan bestaat uit verschillende
deelprojecten, van klein tot groot, die op
verschillende momenten in gang worden gezet.
Sommige projecten hebben bijvoorbeeld meer
voorbereidingstijd of afstemming met verschillende
partijen nodig, terwijl andere projecten bij wijze
van spreken morgen uitgevoerd kunnen worden.
Zo kan er op korte termijn al actie worden
ondernomen, en wordt de pleinontwikkeling
tegelijkertijd behapbaar en flexibel gehouden.
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