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Uitgangspunt1
A C H T E R G R O N D 
Het Rivium, gelegen aan de monding van de 
Nieuwe Maas en de Hollandsche IJssel, stond 
jarenlang hoog op de lijsten van grootste 
kantorenleegstand in Nederland. In Capelle aan 
den IJssel (verder: Capelle) was tegelijkertijd, 
mede door de crisisjaren, stilstand in de 
ontwikkeling van nieuwe woningen. De vraag naar 
kwalitatief goede woningen liet juist de afgelopen 
jaren een forse groei zien. Als het Rivium dan de 
kans krijgt om op korte termijn deze grote vraag 
naar woningen een plek te geven moeten we die 
kans met beide handen aangrijpen.

H U I D I G E  
I D E N T I T E I T 
Het Rivium ligt aan de westzijde van Capelle, 
aan de A16 en de Nieuwe Maas op de grens met 
Rotterdam en staat bekend om de ParkShuttle, 
het Zalmhuis, de windturbine en uiteraard de 
kantoren en bedrijvigheid. Deze kantoren en 
bedrijvigheid bepalen grotendeels de uitstraling 
en het imago van het Rivium; een keurig, 
goed onderhouden bedrijventerrein met nette 
gebouwen, een passende openbare ruimte, veel 
auto’s in beeld, parkeerplaatsen en leegstand.
Wat echter niet direct zichtbaar is, zijn de 
succesvolle bedrijven die zich achter de gevels 
bevinden. Bedrijven die innoveren, veel kennis 
hebben, bewust voor het Rivium kiezen en waar 

we als Capelle trots op zijn. Het Rivium staat 
als woongebied nog niet op de kaart, maar met 
de recente oplevering van de eerste woningen 
en aanstaande ontwikkelingen tot een levendig 
gebied, zal dat een kwestie van tijd zijn. 

Bij de transformatie naar een werkwoongebied 
beginnen we niet vanaf nul. Vanuit de vroege 
en recentere historie kent het gebied enkele 
identiteitsdragers die het gebied een ziel geven. 
Jaren geleden toonden de mensen uit dit gebied 
al lef en ondernemerschap door te pionieren 
met onder andere de grootste zalmafslag van 
Nederland en reed hier het eerste zelfsturende 
openbaar vervoer ter wereld. Deze eigenschappen 
zullen we koesteren en versterken. Tegelijkertijd 
kent het Rivium ook enkele opgaven om een 
hoog stedelijk werk-woongebied te realiseren. 
Het realiseren van deze opgave kent enkele 
grote uitdagingen zoals het verkeer, geluid, geur, 
slagschaduw.... maar deze locatie langs het water, 
grote stad, belangrijke routes en tussen de mooie 
wijken biedt tegelijkertijd zo veel potentie om een 
prachtige stedelijke omgeving te kunnen creëren, 
multifunctioneel, divers en bruisend. Deze kans 
willen we niet missen. Deze opgaven worden 
dan ook opgepakt, zodat het Rivium een gebied 
wordt waar mensen fijn kunnen werken, wonen, 
recreëren en elkaar kunnen ontmoeten.

1 . 1  H I E R  Z I J N  W E  B E G O N N E N

F E I T E N  &  C I J F E R S  ( p e i l d a t u m  2 0 - 3 - 2 0 1 9 )
• Ca. 53 ha terrein; fors opgehoogd gebied (slib met leeflaag) binnen polder
• Gelegen aan de A16, de Nieuwe Maas en de Abram van Rijckevorselweg aan de voet van de Van 

Brienenoordbrug;
• Per OV op unieke wijze ontsloten door de ParkShuttle die metrostation Kralingse Zoom verbindt met 

Fascinatio en Rivium en sinds de introductie in 1999 al ca. 7 miljoen passagiers heeft vervoerd;
• Ca. 260.000 m2 bedrijfs- en kantooroppervlak, waarvan ca. 110.000 m2 bezet;
• 75 kantoor- en bedrijfspanden;
• Ruimte voor ca. 14.000 werknemers, momenteel ca. 6.500 werknemers werkzaam;
• 113 bewoners, sinds 2019;
• 3 horecavoorzieningen.
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rond 1900
Zalmvisserij zit in het DNA van dit gebied rondom het vissersdorp Kralingse 

Veer. Het veer naar de overzijde van de rivier zorgde voor verbinding. Hier 

stond ooit de grootste zalmafslag van Nederland en werd in 1885 een 

recordomzet gehaald van 2 miljoen gulden. In 1906 opende het Zalmhuis zijn 

deuren, maar kort daarna ging het met de zalm in de rivieren bergafwaarts. 

Het enige wat nu nog herinnert aan deze florerende handelsplek is het 

opnieuw opgebouwde Zalmhuis in Art nouveau stijl. 

2019- ...
De weg naar het Nieuwe Rivium is inmiddels ingezet. Moderne, innovatieve 

bedrijven blijven waardevol voor het gebied en dragen actief bij aan een 

levendig Rivium. Pionier-bewoners hebben hun intrek genomen in de 

eerste woningen, aan de uitbreiding van de ParkShuttle wordt gewerkt en 

er ligt nog meer in het verschiet.....  

 Crystal building, 2001,  Pim van der Ven architecten

1980
Het Rivium is in de jaren ‘80 ontworpen als één van de nieuwe wijken in 

westelijk Capelle en krijgt het thema ‘Het Fort’. Dit vertaalt zich in een 

robuust stratenpatroon van radialen en dwarsstraten en hoogbouw aan de 

randen. Het Rivium maakt furore als modern, innovatief en goed bereikbaar 

bedrijvenpark en al snel vestigen zich hier lokale, nationale en internationale 

bedrijven. Op het hoogtepunt, in 2010, zijn er op het Rivium 353 bedrijven 

gevestigd die werk bieden aan 11.843 werknemers met een bezettingsgraad 

van ca. 85%.

1985 - 1995
Rond 1985 leefde de economie op en is high-tech architectuur, waarbij 

glasgevels, klimaatinstallaties, zonwering en energiebeperkende 

constructies nadrukkelijk het gevelbeeld bepaalden, populair. Na de 

oprichting van de Stichting Hoogbouw in 1983 werd het taboe op hoogbouw 

doorbroken en gaan gebouwen steeds meer de hoogte in. Gebouwen staan 

als ensemble op een kantorenpark of langs een belangrijke uitvalsweg, met 

de mogelijkheid van parkeren op of onder maaiveld rondom het gebouw. De 

Geminitoren I en II zijn iconen op het Rivium uit deze tijd.

1995 - 2005
Vanaf de jaren ’90 neemt automatisering een hoge vlucht. Door de introductie 

van internet, e-mail, mobiele telefoon, laptop en WIFI ontstaan nieuwe 

mogelijkheden en organisatievormen. Dit leidt tot nieuwe kantoorconcepten 

wat grote vrijheid geeft aan het ontwerp. Gebouwen worden meer dan ooit 

ontworpen als icoon waarbij de expressie van de gevels de boventoon voert.

De Crystal Building en Riverside offices zijn iconen op het Rivium uit deze tijd.

In 1999 werd de eerste generatie van de ParkShuttle geïntroduceerd. In 2005 

werd deze opgevolgd door de huidige generatie ParkShuttle 2.0.

Paviljoen café Van den Akker, Kralingse Veer - Het Zalmhuis

Stedenbouwkundigplan westelijk Capelle,  ‘80,  Ashok Bhalotra

Geminitoren I en II, 1998, Van Tilburg & Partners

Transformatie Rive Republic, 2019, Waterford



1 . 2  H I E R  Z I J N  W E  N U

A C H T E R G R O N D
Een levendig, bereikbaar én duurzaam werk-
woongebied. Met die ambitie is op 12 maart 
2018 Gebiedspaspoort Het Nieuwe Rivium 
(Gebiedspaspoort 1.0) vastgesteld door de 
gemeenteraad. Hiermee wordt invulling 
gegeven aan onze stadsambities:
- De Parkstad vernieuwen;
- Het hart laten kloppen;
- Logische verbindingen maken;
- De economische motor reviseren.

Dit Gebiedspaspoort 1.0 werd gezien/gebruikt 
als een uitnodiging van de gemeente Capelle 
aan den IJssel aan eigenaren, huurders, 
gebruikers en andere betrokkenen om de 
ambitie voor het gebied samen vorm te geven. 
De term ‘uitnodiging’ is overigens niet voor 
niets gekozen. Capelle staat bekend om haar 
pioniersmentaliteit en open houding naar buiten 
toe. De gemeente heeft de regie, maar we 
blijven in gesprek. Samen maken we de stad!

E N O R M E  
B E L A N G S T E L L I N G 
Sinds de uitgave van het Gebiedspaspoort 
Het Nieuwe Rivium, begin 2018, is er veel 
belangstelling getoond door (potentiële) 
initiatiefnemers.  Al deze partijen zien kansen 
om in dit gebied wonen, werken, ontmoeten 
en verblijven samen te brengen. Diverse 
projectontwikkelaars werken samen met 
hun architecten en de gemeente aan de 
ontwikkeling van hun kavels. Ook blijft het 
gewoon mogelijk om nieuwe bedrijven toe 
te voegen in het gebied. We merken dat de 
interesse van ondernemers wordt gewekt 
door de ontwikkeling van het gebied en de 
verbetering van het vestigingsklimaat die we 
daarmee zullen bewerkstelligen. 

3 ambities
• Levendig
• Duurzaam
• Bereikbaar

10 uitgangspunten
• Organisch ontwikkelen
• Gemengd programma
• Doe mee!
• Woondoelgroepen
• Slim parkeren
• Duurzame ontwikkeling
• Welkom
• Buitenruimte
• Gedeelde voorzieningen
• Dynamische Rivium Boulevard

V A N  G E B I E D S P A S P O O R T  1 . 0  . . .
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1 . 3  H I E R  G A A N  W E  N A A R T O E

“Een spannende stadswijk aan de Maas, 
voor mensen met lef, mensen die willen 
pionieren, voor ondernemerschap, creativiteit 
en opgestroopte mouwen. Bestaande en 
nieuwe kwaliteiten zorgen voor aantrekkelijke 
contrasten die mensen boeien, nu en in de 
toekomst. Het Nieuwe Rivium is voor iedereen 
die het ritme  van dit nieuwe gebied fascinerend 
vindt”

In 2030 is het Nieuwe Rivium een mix van een 
businesspark, uitdagende woonwijk en recreatie 
in één. Een stadswijk waar het fijn wonen en 
werken is, met ruimte om te pionieren, voor 
innovatie en duurzaamheid. 

De ontwikkeling van het Nieuwe Rivium zal  
aantrekkelijk zijn voor Capelenaren die meer 
stedelijk willen wonen, maar ook nieuwe 
doelgroepen aantrekken; mensen die kiezen 
voor anders wonen dan standaard, passend bij 
de Capelse kwaliteit. Het Nieuwe Rivium is voor 
iedereen die de dynamiek van het stads wonen 
met hoge kwaliteit aantrekkelijk vindt. Iedereen 

. . .  N A A R  G E B I E D S P A S P O O R T  2 . 0  

is welkom. Mensen kiezen uiteindelijk zelf waar 
zij het liefste wonen, werken, ontmoeten en 
verblijven. En dat wordt, als het aan ons ligt, in 
het Nieuwe Rivium.

De mix is voor het Nieuwe Rivium erg 
belangrijk; werken, wonen en ontmoeten gaan 
hand in hand. Werken kan zowel de maaksector 
zijn als kantoren maar natuurlijk ook een 
supermarkt, horeca en de voorzieningen. 
Ook in dat opzicht is het gebied gemixt. Het 
woonprogramma is een mix van huur- en 
koopwoningen, maar ook van kleinere en 
grotere woningen. 

Het Nieuwe Rivium is goed bereikbaar per 
fiets en OV en biedt vele faciliteiten voor 
alternatieven voor de auto als deelmobiliteit, 
fiets-parkeren, een waterbushalte en 
hoogwaardig en hoogfrequent zelfrijdend OV 
tussen Kralingse Zoom en de Nieuwe Maas, 
beide ingericht als transferium.

In Gebiedspaspoort 1.0 is uitgegaan van een 
meer geleidelijke, organische transformatie, 
met eventueel mogelijkheden  voor slopen en 
nieuwbouw. Als we nu echter de individuele 
plannen bij elkaar optellen, moeten we 
concluderen dat de transformatie helemaal niet 
zo geleidelijk en organisch zal gaan als bedacht. 
Dit  biedt voor het Nieuwe Rivium grote kansen 
om:
• van het Rivium een uitdagende en trendy 

hoogstedelijke wijk te maken voor zowel 
Capelle als de regio;

• de woningen te realiseren waar de Capelse 
markt en de regionale markt om vragen;

• echt verschil te kunnen maken op gebied 
van mobiliteit;

• de openbare ruimte een hoge verblijfs-
kwaliteit te geven;

• grote gemeentelijke opgaven een plek te 
geven, zoals het huisvesten van starters;

• plannen goed op elkaar af te stemmen, 
zodat de buren er ook iets aan hebben;

• een verbinding met het water te creëren 
voor de omliggende wijken met ruimte voor 
een recreatie en verblijf.

Het opstellen van Gebiedspaspoort 2.0 is op de 
typische Capelse manier tot stand gekomen: 
met open vizier, en samen met alle huidige 
gebruikers en eigenaren van het gebied, de 
omgeving, marktpartijen en toekomstige 
gebruikers. Het resultaat is een praktisch en 
haalbaar perspectief  voor een nieuw werk-
woongebied. Kortom, kansen genoeg om van 
het Rivium een gave stadswijk te maken!

7
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Ambitie voor 
het Nieuwe Rivium2

Impressie het Nieuwe Rivium
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Om richting te geven aan de gebiedsontwikkeling hebben we de volgende ambities opgesteld. 

1. Een gave, uitdagende wijk met karakter
2. De hotspots van het Nieuwe Rivium 
3. Een echte hoogstedelijke wijk
4. Te voet, te fiets en met OV
5. Beleef en geniet!

Alle plannen om tot het Nieuwe Rivium te komen, zullen bijdragen aan het realiseren van deze ambities. 
Hoe de mogelijke toekomst van het Nieuwe Rivium er uit kan komen te zien is hieronder geïllustreerd. Een 
stedelijk gebied, waar je wil werken, wonen en zijn! Wij nodigen initiatiefnemers dan ook uit om met gave 
ideeën te komen voor hun gebouwen en terreinen. Wij zullen hetzelfde doen voor de openbare ruimte. De 
vijf ambities zijn in dit hoofdstuk nader toegelicht.   

9
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Ambitie 1. 
Een gave, uitdagende wijk 

met karakter!
Het Nieuwe Rivium is in 2030 een innovatieve, hippe, levendige wijk met ruimte voor 
ontwikkeling, waar je wilt werken, wonen, recreëren en ontmoeten. Dit zijn wellicht woorden 
die nu niet direct te binnen schieten bij het huidige Rivium, maar toch zit dit al in het DNA. 
Dat DNA willen we dan ook graag koesteren. Want karakter ontstaat nooit van de een op 
de andere dag, maar altijd met de tijd en kent vaak meerdere lagen. De combinatie van 
het koesteren en versterken van het goede uit het verleden en het toevoegen van nieuw 
zorgt er dan ook voor dat het Nieuwe Rivium een boeiend, spannend gebied wordt met een 
hernieuwde waarde zowel voor het gebied zelf, maar ook voor de omgeving.

D N A :  K O E S T E R ,  V E R B E T E R  E N  V E R S T E R K
Om van het Nieuwe Rivium een hoogstedelijk werk-, woon- en verblijfsgebied te maken is 
voldoende, goede buitenruimte essentieel. De bestaande openbare ruimtes worden daarom 
gekoesterd en versterkt, met als resultaat een goed Waterfront met een mooi Maasplein, een ruime 
Boulevard met Marktplein en een beter park (zie ook ambitie 2). Fietsers en voetgangers krijgen 
voorrang en verblijf staat voorop (zie ook ambitie 2 en 4). De huidige verschillen in karakter binnen 
Rivium worden benut om een diverse en samenhangende leefomgeving op te bouwen waarin 
laagbouw en hoogbouw op verschillende manieren worden gecombineerd. In de laagbouw wordt 
maximaal ingezet op het toevoegen van de ontbrekende menselijke maat en schaal in de gebouwen 
en overgangen tussen openbaar en privé. De hoogbouw markeert het gebied in de omgeving. De 
Capelse skyline wordt versterkt met hoogbouw, een eigen expressie en enkele eyecatchers (zie ook 
ambitie 3).
  
Het ondernemerschap en lef wat in het DNA van Rivium zit, met ooit de grootste visafslag van 
Nederland en later ook andere innovatieve ondernemers, wordt eveneens gekoesterd. In de 
stadsblokken zijn dit ondernemerschap en lef terug te vinden in de leuke werkplaatsen en creatieve 
bedrijven. In de Creative Tech Campus wordt verder ingezet op kennis, creativiteit en techniek (zie 
ook ambitie 2). 

V A N
Het water verstopt
Identiteitloos
Netjes en keurig 
Monofunctioneel 
Te gast
Individu
9:00-17:00   
Auto
Gesloten
Geïsoleerd 
Aardgas

N A A R
Verbonden met de rivier
Karaktervol
Contrastrijk en verrassend
Multifunctioneel
Verblijven
Community
24/7
Mobiliteit als dienst
Open en zichtbaar
Verbonden 
Duurzame warmte
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CS

V A N  G E Ï S O L E E R D  N A A R  V E R B O N D E N
In het Nieuwe Rivium wordt ingezet op sterke fysieke, visuele en functionele verbindingen met de 
omgeving. Hierdoor wordt de bijzondere ligging verzilverd en krijgt het gebied een unieke positie in het 
stedelijk netwerk. 

Zo ligt het Nieuwe Rivium op het scharnierpunt van de ‘stedelijke’ rivier vanuit Rotterdam en de 
‘groene’ rivier richting het Groene Hart. Wie straks woont in een van de appartementen realiseert 
zich wat voor fantastisch uitzicht men hier heeft: een wijde blik over Capelle, de Nieuwe Maas en 
Rotterdam: mooier en centraler wonen kan bijna niet. 

Het Nieuwe Rivium heeft een goede positionering ten opzichte van het OV-netwerk. Je werkt of woont 
hier op slechts hooguit acht minuten met de ParkShuttle of 5 minuten met de fiets van metrostation 
Kralingse Zoom. Vandaar ben je met de metro in zeven minuten in Capelle centrum en in zo’n 
twaalf minuten in het centrum van Rotterdam. De Hogeschool en de Erasmus Universiteit liggen op 
steenworp afstand en met de waterbus en watertaxi ben je in de toekomst in een mum van tijd bij 
Feyenoord City, Erasmusbrug en Dordrecht. 

Tot slot neemt het Nieuwe Rivium positie in als bijzondere wijk in het Erasmusgebied waar ook 
aan een nieuw perspectief wordt gewerkt voor transformatie, ontwikkeling en verbinding. Zo werkt 
Rotterdam aan een visie op de A16-zone, waarin woningbouw, verbindingen en ruimtelijke kwaliteit 
belangrijke opgaven  zijn en zoeken we verbinding met de KennisAs. De KennisAs is voor de studenten 
en werkenden in de kenniseconomie een herkenbaar gebied waar zij elkaar kunnen ontmoeten en 
inspireren. 

Verbonden in de regio

Rivium

Fascinatio

De Esch

Erasmus

A16-zone

KennisAs

Feyenoord City

Centrum Capelle

Nieuwe Maas
Holla

ndsch
e IJ

ss
el

Snelweg
Stadsweg
Metro
ParkShuttle
3e Oeververbinding
Haltes Waterbus

Kaart positie het Nieuwe Rivium in de regio
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Ambitie 2. 
Hotspots van Het 

Nieuwe Rivium
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Rivium 2e straat

Rivium 3e straat

Rivium 4e straat

Rivium Promenade

Schaardijk

Groene Boulevard
Parkzone

Waterfont

Nieuwe MaaspleinZaal aan de Maas

Woonhart met 
Marktplein

Hier wil je zijn! De Hotspots van het Nieuwe Rivium hebben elk een eigen sfeer en identiteit. Deze 
openbare ruimtes maken samen het Nieuwe Rivium tot een interessant gebied en versterken 
de samenhang tussen wonen, werken, ontmoeten en verblijven. De Hotspots zullen overigens 
niet allemaal in een keer worden gerealiseerd, maar net als de bebouwing gefaseerd. Een van 
de eerste Hotspots die gerealiseerd zal worden is het Woonhart met Marktplein en De Groene 
Boulevard. 

12
Figuur: de Hotspots van het Nieuwe Rivium
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Woonhart met 
Marktplein

H E T  W O O N H A R T 
M E T  M A R K T P L E I N
In het centrum van het Nieuwe Rivium, aan het begin 
van de Groene Boulevard, worden appartementen 
en studio’s gerealiseerd. Voor een deel door het 
transformeren van bedrijfspanden maar vooral 
door de bouw van nieuwe woontorens. Een 
optimale mix van wonen, voorzieningen, bedrijven, 
diensten en horeca. De combinatie van laagbouw 
aan de Boulevard-zijde, met daarin ruimte voor 
voorzieningen, met daarachter een hoog stedelijk 
karakter komt de menselijke maat en de eenheid 
van de Boulevard ten goede. De begane grond van 
het Woonhart krijgt een menselijke maat en invulling 
met een karakteristiek en ambachtelijk Marktplein 
vol met terrassen, koffiebars, restaurants en 
delicatessenwinkels. Allemaal voorzieningen die het 
wonen op het Nieuwe Rivium nog aantrekkelijker 
maken. Wie weet is er zelfs ruimte voor een 
rooftopbar …

D E  G R O E N E 
B O U L E V A R D
De Boulevard tussen de Rivium 1e Straat en Rivium 
4e  Straat wordt de centrale openbare ruimte van het 
Rivium voor verblijf, ontspanning en ontmoeting. 
Zij krijgt ook een belangrijke functie als het gaat 
om de identiteit en representatie van het gebied. 
De Rivium Boulevard is nu goed onderhouden en 
ziet er netjes uit. Maar het is wel zo dat de auto 
hier centraal staat, waardoor er te weinig aandacht 
en ruimte is voor verblijf en langzaam verkeer 
(fietsers en voetgangers). Door de focus te leggen op 
langzaam verkeer en verblijf, en minder aandacht 
en ruimte voor de auto te hebben, creëren we een 
aantrekkelijke boulevard en bijzonder groen plein. Dit 
vraagt om een herinrichting. De Groene Boulevard 
biedt dan ruimte voor terrassen, zitplekken, 
wandelen, winkelen en veel groen; en zo mogelijk 
ook sporten en spelen. Foodtrucks, evenementen 
of marktkraampjes kunnen hier van tijd tot tijd een 
plek krijgen. Met een groene uitstraling, eigen stijl 
van straatmeubilair, boulevardbestrating en de 
aanwezigheid van kunst versterken we de bijzondere 
identiteit van het plein. 

De ParkShuttle krijgt zijn eigen herkenbare baan met 
haltes. Auto’s mogen het beeld en het functioneren 
van de Groene Boulevard niet hinderen. Concreet 
zal dat uiteindelijk inhouden: het weghalen van de 
rijbanen van de Boulevard  tussen de Rivium 1e Straat 
en Rivium 4e Straat. Hierdoor wordt veel ruimte 
en waarde toegevoegd aan de verblijfsfunctie van 
het plein. Tevens is het een grote bijdrage aan de 
voorzieningen en de woonfunctie aan het plein, en 
draagt het bij aan de benodigde buitenruimte voor 
het Nieuwe Rivium als geheel. De boulevard verbindt 
ook de naastliggende wijk Fascinatio met de rivieren 
en biedt meer recreatieactiviteiten voor andere 
Capelse wijken.

Bij ambitie 4 is toegelicht welke positie deze 
zogenaamde ‘knip’ in de Rivium Boulevard heeft in 
het algehele mobiliteitsbeeld voor het Nieuwe Rivium 
en omgeving. 

Sfeerbeelden Marktplein en Groene Boulevard
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Sfeerbeelden Waterfront

Sfeerbeelden Open Zaal aan de Maas
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W A T E R F R O N T
Het water van de Nieuwe Maas is en blijft een 
grote trekker; voor jong en oud, voor ondernemers, 
bewoners en bezoekers. In de ontwikkeling van het 
Nieuwe Rivium willen we ervoor zorgen dat het water 
een sterke en recreatieve rol krijgt in het gebied. 
Zo wordt onder meer het traject van de ParkShuttle 
doorgetrokken tot aan de Nieuwe Maas en zetten we 
in de op de komst van de Waterbus.

Aan het Waterfront komen de rivier en het Rivium 
samen. Binnen een breder verband vormt het 
waterfront een podium binnen het Getijdenpark 
dat op regionale schaal aan de Nieuwe Maas 
wordt ontwikkeld. De expressie en beleving van de 
bijzondere positie van het Waterfront vragen om 
een vernieuwing van de buitenruimte. Te denken 
valt aan paden langs het water met plekken op land 
en water om de rivier te beleven. Een (binnendijks) 
strand past daarbij. De inrichting en de functie van 
de Schaardijk worden met Rotterdam bekeken. Het 
beperken van de auto-functie en het verhogen van de 
verblijfsmogelijkheden zijn onderwerp van gesprek.

H E T  N I E U W E  
M A A S P L E I N
De Rivium Boulevard eindigt nu op het alom bekende 
Zalmhuis. De opzet van de bebouwing eromheen 
en haar buitenruimte is nu echter zodanig dat 
de fysieke en visuele relatie tussen de Rivium 
Boulevard en de waterkant ontbreekt. Het is van 
belang om deze verbinding te realiseren en tevens 
een samenhangende ruimte aan het water mogelijk 
te maken: het Nieuwe Maasplein. Hier komen 
voorzieningen en verblijven samen.   

Voor ogen staat een plein met een ontspannen 
inrichting met een combinatie van groen/verharding/
strand en veel ruimte voor verblijf en spel; met 
het Zalmhuis en nieuwe horeca aan dit plein; het 
plein dient ook te functioneren als praktische en 
visuele verbinding tussen Boulevard, dijk en rivier, 
waarbij aantrekkelijke en geleidelijke wijze de 
hoogteverschillen worden overbrugd, inclusief die 
met de dekken boven parkeergarages. 

Een nieuwe inrichting van de Rivium Promenade ter 
hoogte van de Boulevard is nodig. Dit betreft in ieder 
geval de omvorming van de oversteekmogelijkheden 
tot een heldere, compacte en veilige voet/
fietsverbinding richting Maasplein. Het gaat ook om 
de continuïteit van het karakter en het beeld van 
de Boulevard tot aan het Zalmhuis. Het beperken 
van de afstand tussen bebouwing ter weerszijden 
van de dijk helpt de barrierewerking van de Rivium 
Promenade te verminderen. Streven is om bij 

nieuwbouw de bebouwing aan de dijk te plaatsen. De 
functie van de dijk als primaire waterkering beperkt 
de mogelijkheden daartoe. Gezien het belang van 
dit schakelpunt binnen Rivium is het de moeite 
waard om samen met het Hoogheemraadschap te 
verkennen welke opties er wel zijn en voor nu en 
later tot een passende oplossing te komen.

O N D E R  D E  B R U G : 
O P E N  Z A A L  A A N 
D E  M A A S
Hoewel het gebruik van deze ruimte 
voorlopig niet aan de orde lijkt o.a. vanwege 
veiligheidsoverwegingen en milieu, gaan we graag 
in gesprek met belanghebbenden waaronder de 
gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat om deze 
kansrijke verbinding en gebruiksplek op termijn te 
kunnen realiseren. 

De Van Brienenoordbrug heeft een fors landdeel. 
De ruimte onder de brug is opmerkelijk groot. Nu 
wordt deze grotendeels benut als opslagruimte 
voor Rijkswaterstaat.  Voorstelbaar is deze 
bijzondere ruimte een ander gebruik te geven, 
sterker aansluitend op en ondersteunend aan de 
ontwikkeling van het Nieuwe Rivium. De ambitie is er 
terreinen te maken waar ruimte is voor sporten en 
het organiseren van optredens, filmvertoningen en 
dergelijke. Een onaangename barrière kan zo worden 
omgezet in een opvallende locatie voor activiteiten 
en een goede verbinding met het waterfront en het 
Toepadgebied/de Esch. Een basis voor dit nieuwe 
gebruik kan worden gelegd door in delen van de 
ruimte een nieuwe vloer (met sportveldaanduidingen 
e.d.) en verlichting aan te brengen. Het idee is om 
met behulp van initiatieven uit de omgeving het 
terrein te programmeren en eventueel verder te 
ontwikkelen. Zo ontstaat een open zaal aan de Maas.

Sfeerbeelden Open Zaal aan de Maas
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C R E A T I V E
T E C H  C A M P U S
In het Rivium Quadrant, gelegen aan de west-
zijde van de ParkShuttle-baan zijn veel kantoren 
gevestigd en dit blijven we stimuleren. Onder 
andere de VANAD group vervult met hun Park 
Royale een belangrijke rol in dit deel van het 
Nieuwe Rivium. Deze locatie is door zijn diversiteit 
aan innovatieve  bedrijven ook zeer geschikt 
voor nieuwe startende bedrijven. Zo is er voor 
verschillende start ups al fysieke en financiële 
ruimte geboden om zich hier te vestigen en aan 
te sluiten bij de bestaande kennis. Extra aandacht 
gaat uit naar de verblijfskwaliteit langs de straten. 
Door onder andere groen en bankjes toe te voegen 
willen we het straatbeeld veranderen. 

De combinatie van creatief denkwerk en slimme 
technologische oplossingen vanuit de diverse 
bedrijven op het Rivium zijn een goede aanvulling 
op het kennisaanbod in Rotterdam (KennisAs). 
Door het Rivium Quadrant nog meer in te richten 
als campus, met bijvoorbeeld wandelroutes 
een meer aansprekende buitenruimte en 
ruimte voor het delen van kennis of plezier 
(collegezaal/theater...), wordt dit werk-leerklimaat 
aantrekkelijk voor velen. De aansluiting van 
het Rivium Quadrant op de rest van het Rivium 
kan verbeterd worden door aanpasssing van de 
buitenruimte rond de ParkShuttlebaan en ook 
eventueel toevoeging van bebouwing aan het 
kruispunt daarvan met de 1e Straat. 

Referentie groene Campus
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D E  P A R K Z O N E
In overleg met de gemeente Rotterdam en met 
bewoners van Kralingse Veer worden delen van 
het Kralingseveer Park heringericht en daardoor 
aantrekkelijker. De huidige opzet vormt daarbij 
de basis, het gebruik vanuit Kralingse Veer en de 
functie als ‘groen scherm’ richting Rivium worden 
gerespecteerd. De focus ligt op de Riviumzijde, 
waar ruimte voor recreatie wordt toegevoegd. Ook 
worden daar de verbindingen van Rivium met het 
park versterkt, zowel op visueel als op fysiek vlak. 
Bijvoorbeeld door het toevoegen van voetbruggen en 
het verbeteren van de aansluiting. Door op of langs 
de kade ten westen van het park een wandelpad 
met bankjes en bomen aan te leggen wordt het park 
vergroot en beter verbonden met het Nieuwe Rivium 
en het Waterfront. Zo creëren we een toegankelijk 
park waar bewoners en bezoekers in alle seizoenen 
terecht kunnen om bijvoorbeeld te kunnen sporten, 
barbecueën en recreëren. Het park is tevens een 
natuur-overgangszone tussen stads naar dorps 
woonmilieu. 

Gebouwen die aan deze groene zone worden 
gebouwd, zijn gericht naar de parkrand waardoor 
rust en groen worden ingezet als woonkwaliteit.

De kade met pad, bomen en zitplekken als nieuw parkdeel en als onderdeel van een rondje Rivium

De westrand van het park met tussen de bomen open plekken 

voor recreatie.



Ambitie 3. 
Een echte hoogstedelijke wijk

Ruimte bieden en toevoegen van een gevarieerd programma, zowel gebouwd als in de 
openbare ruimte en het mogelijk maken van hogere gebouwen zijn essentiële ingrediënten 
om van het Nieuwe Rivium een echte hoogstedelijke wijk te maken. Wij streven naar een 
wijk met ruimte voor een diversiteit aan bewoners, gebruikers en gebruiksmogelijkheden. 
Er wordt ingezet op een programmatische mix op verschillende schaalniveaus. Een 
heterogene wijk door spreiding, clustering en differentiatie in verschillende stedelijke 
blokken en buitenruimtes. Ook de bouwvolumes zijn gedifferentieerd met contrasten 
tussen oud & nieuw, hoog &laag en klein & groot.    

Figuur: wijk met wonen en werken
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Primaire locatie kantoren en bedrijvigheid

Beschikbaar voor woningbouw; kantoren/bedrijven mogelijk

indicatieve aanduiding van:
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Werken in het Nieuwe Rivium

Het Nieuwe Rivium staat voor creatief ondernemen 
met ruimte voor broedplaatsen en ambachten: 
van oud tot nieuw en van internationaal tot lokaal. 
De bestaande bedrijvigheid wordt gewaardeerd en 
gekoesterd. De ontwikkeling en vestiging van nieuwe 
bedrijvigheid wordt gefaciliteerd. Initiatieven vanuit 
het gebied worden gestimuleerd. 

Kantoren 
Binnen het bestaande kantooroppervlak staat op dit 
moment een aanzienlijk deel leeg. Deze leegstand 
is niet meer alleen op te lossen door het aantrekken 
van bedrijven. Er wordt daarom ingezet op het 
onttrekken van m2 kantoorruimte. Transformatie 
of sloop-nieuwbouw van kantoorruimte naar 
woningbouw en andere functies biedt hiervoor de 
mogelijkheid. De totale ambitie is om ca. 100.000 
m2 kantooroppervlak uit de bestaande voorraad te 
onttrekken. Deze ambitie is reeds opgenomen in 
de vastgestelde Strategie Werklocaties 2019-2030 
van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Dit zal 
geleidelijk gebeuren. Wij kiezen er voor om het te 
handhaven kantooroppervlak primair te clusteren 
in gebieden waar transformatie naar woningbouw 
niet aan de orde is. Dit biedt voldoende ruimte om de 
vraag tot 2030 te kunnen faciliteren. 

Bedrijvigheid
Op basis van de gemeentelijke WOZ-gegevens blijkt 
dat er op het Rivium ca. 50.000 m2 BVO feitelijk 
ingevuld is als bedrijvigheid (o.a. opslag, groothandel 
en horeca). Binnen de ruimte die in eerste instantie 
wordt opengesteld voor transformatie/nieuwbouw 
richting wonen bevindt zich hiervan circa. 6.000m2 
welke onttrekken kan worden. In alle gebieden waar 
transformatie of sloop/nieuwbouw aan de orde is 
(Stadsblokken, Parkblokken en Waterfront) dient ook 
ruimte te blijven voor werken (inclusief passende 
bedrijvigheid categorie 1 of 2) in verband met de 
gewenste mix. Bij elke transformatie/nieuwbouw is 
het uitgangspunt dat ten minste 5% van het totale 
BVO per pand geschikt is als werklocatie (voor 
kantoren, voorzieningen of werkplaatsen). Naar 
verwachting zal de bedrijvigheid hierin ruimschoots 
worden gecompenseerd. Gebouwen krijgen een 
flexibele opzet zodat kan worden ingespeeld op 
optredende verschuivingen in gebruik en ruimtevraag 
(toekomstbestendig). De architectuur zal hierop 
ontworpen moeten worden.

D E  J U I S T E 
P R O G R A M M A T I S C H E  M I X

Bestaande kantoren VANAD-campus: Trots op Tech

...tot creatieve flexplekken

Van klein kantoor.....
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Door slimme constructies te ontwikkelen waarbij 
bijvoorbeeld ondernemerschap en een sociale 
functie samengaan kan op een innovatieve en 
efficiente manier aan zowel de economische als de 
sociale ontwikkeling van Rivium worden gewerkt. Wij 
nodigen (sociaal) ondernemers uit om initiatieven te 
ontwikkelen die ondernemerschap combineren met 
een sociale functie voor de wijk. 

Startende bedrijven, broedplaatsen voor 
economische ontwikkeling en maakbedrijven 
leveren een bijdrage aan de levendigheid van het 
gebied en passen bij het pionierskarakter van het 
Nieuwe Rivium. Deze ondernemingen vormen een 
goede bestemming voor lege plintruimte omdat ze 
sociale en economische doelen kunnen combineren. 
Deze semi-commerciële voorzieningen kunnen 
meestal geen marktconforme huurprijs betalen. 
Om deze ondernemingen een kans te bieden op een 
duurzame toekomst is een instaphuur en in sommige 
gevallen een permanent lagere huur nodig dan de 
marktconforme huurprijs.

Voorzieningen om de hoek
Bij een echte hoogstedelijke wijk horen voorzieningen 
op loopafstand. Dit genereert levendigheid, gemak 
en geeft mogelijkheden voor ontmoeting. De 
voorzieningen kunnen ook betekenis hebben voor 
de omliggende wijken. Vanaf circa 2.400 woningen 
is er draagvlak voor enkele basisvoorzieningen in 
het gebied. Daarboven neemt dit draagvlak snel toe. 
Binnen een stedelijke wijk met circa 5.000 woningen 
(tot 7.500 inwoners) voor de gegeven doelgroepen 
vinden we de onderstaande voorzieningen passend. 
Voor de wijk en vele  voorzieningen zijn zichtbaarheid 
en goede toegankelijkheid van de voorzieningen 
essentieel,  evenals een goede onderlinge 
samenhang en passende concentratie of spreiding 
in de  wijk. Wij zetten daarom in op een gerichte 
plaatsing van  de voorzieningen in de wijk, verbonden 
met het beoogde karakter van de ‘hotspots’ en van de 
delen van de wijk. Bij de voorzieningen is aangegeven 
welke zonering in hoofdlijnen voor ogen staat. De 
voorzieningen zullen ook in uitstraling moeten 
aansluiten op die van het gebied en de differentiatie 
daarbinnen.

• Totale ruimte voor voorzieningen: 12.000 - 
15.000. m2 BVO. De genoemde metrages zijn 
een bandbreedte gebaseerd op kengetallen en 
onderzoeken. 

• Circa 8000 m2 is nodig voor maatschappelijke 
voorzieningen (zoals onderwijs, zorg, 
kinderopvang en welzijn). De benodigde ruimte 
voor de maatschappelijke voorzieningen is nader 

gespecificeerd in de bijgevoegde tabel ‘van 
Mensen naar Meters’. Voor het opstellen van 
deze tabel is gebruik gemaakt van landelijke en 
Capelse kengetallen.

• In de opbouw van de wijk: basisvoorzieningen 
waaronder horeca met een beperkte retailfunctie, 
eerstelijnszorg, en plekken voor ontmoeting, 
activiteiten en sport. Ook wordt voorzien in 
(tijdelijke) initiatieven voor placemaking en om de 
groei van voorzieningen/dienstverlening maximaal 
de gelegenheid te geven om tot ontplooiing en een 
duurzame business case te komen. De komende 
jaren zijn tijdelijke voorzieningen nodig die de 
vraag naar maatschappelijke dienstverlening 
invullen en bijdragen aan het proces van 
wijkontwikkeling. Placemaking is een aanpak 
waarbij de gebruikers van het gebied gezamenlijk 
plannen maken en uitvoeren om aantrekkelijke 
plekken te ontwikkelen en het sociaal weefsel 
te versterken. Voor deze initiatieven zijn 
zichtbaarheid en toegankelijkheid  voorwaarden. 
De locatie van deze functies is ten tijde van de 
opbouw van de wijk flexibel. Een uiteindelijke 
positionering conform de zonering (zie kaart 
“spreiding en clustering, programmatische mix”) 
is de inzet.

• Detailhandel, restaurants en cafés primair en 
geconcentreerd aan het Woonhart met Marktplein 
en het Nieuwe Maasplein. In het Woonhart ligt het 
accent op ‘ambachtelijke’ kleinschalige horeca, 
bij het Maasplein op (grotere) horecatrekkers.  
Indien er meer ruimte nodig is  voor detailhandel, 
restaurants en cafés in de verdere ontwikkeling 
van het gebied, dan is plaatsing aan het 
Boulevardplein passend, met name op de hoeken 
van de blokken.

• Supermarktruimte in de stadsblokken aan de 
het Marktplein, goed ontsloten en aansluitend 
op de verdere voorzieningen van het Woonhart. 
Besloten delen grenzen niet aan de straatruimte. 
De supermarkt is van een zodanige schaal dat 
de stadswijk en omliggende wijken (Fascinatio 
en Kralingse Veer) worden bediend, er geen 
verdringing van andere supermarkten plaatsvindt 
en er daarnaast ruimte in de markt blijft bestaan 
voor de vestiging van andere leveranciers 
binnen Rivium: supermarktruimte bedraagt ten 
hoogste 2000m2 BVO.  Daarnaast is er ruimte 
voor speciaalzaken voor overig dagelijks aanbod 
(ca 1250 m2 BVO) en biedt Rivium kansen voor 
gecombineerde concepten. De speciaalzaken en 
combinaties horen primair in plinten.

• We zien ruimte voor twee hotelformules (één 
voor de zakelijke markt en één voor de moderne 
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tabel van Mensen naar meters (bron: Maatschappelijke opgave in beeld RIVIUM: 
bijlage bij de Plintenleidraad Rivium)

toerist) op zichtlocaties, mits goed onderbouwd 
met marktonderzoek. Primair zijn locaties aan 
de Rivium Boulevard en wel bij de Abram van 
Rijckevorselweg en de Nieuwe Maas. Secundair 
zijn locaties aan de A16. Belangrijke factoren 
hierbij zijn onderscheidend vermogen en een 
passende mobiliteit. Tevens zien we ruimte voor 
kleinschalige ‘boutique-hotels’ langs de Boulevard 
en voor nieuwe hotelformules op diverse plaatsen 
binnen Rivium. Dit sluit aan op de groeiende vraag 
naar hotelruimte binnen diverse formules op goed 
bereikbare plaatsen in de randen van Rotterdam.

• Werkplaatsen en ateliers aan de Boulevard, 
Westlaan, Rivium 1e  2e, 3e en 4e Straat. Dit 
betreft steeds een beperkt aandeel binnen de 
straatwanden. Betreffende ruimtes moeten 
flexibel zijn en ook geschikt voor wonen.

• Gebouwen voor sport/fitness, film, cultuur en 
levensbeschouwing aan het Boulevardplein.

• Binnen het sociaal domein is de gemeente 
verantwoordelijk voor het bieden van faciliteiten 
voor ontmoeting en voor het bieden van 
ondersteuning & hulpverlening. Hiervoor is totaal 
450 m2 nodig.  Een buurthuis in traditionele zin 
is geen voor de hand liggende voorziening in 
Rivium. De toekomstige inwoners zullen wel 
behoefte hebben aan ruimtes in de wijk waar 
zij hun buurtgenoten kunnen ontmoeten en 
waar zij zelf activiteiten kunnen organiseren 
en programmeren, een ‘huis van de wijk’. 
Deze publieke ruimtes zijn toegankelijk 
voor alle wijkbewoners en er is ruimte voor 
onder andere cultuur, ontspanning en andere 
bewonersinitiatieven.  Van belang is een goed 

Voorzieningen op de hoek: handig, nodig, prettig, leuk.
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zichtbare positie in de wijk, het beste is aan 
het Boulevardplein, Verder is ruimte nodig voor 
hulpverlening en ondersteuning, bijvoorbeeld een 
spreek- of praktijkruimte voor jeugdhulpverlening 
of een sociaal team. Deze kan overal in de wijk.

• De verwachting is dat binnen het Nieuwe Rivium 
op termijn een school aanwezig moet zijn. Om 
dit mogelijk te maken zal nu, voordat het gebied 
volloopt, een geschikte ruimte (4.000 m2 inclusief 
speelplaats en sportruimte) moeten worden 
gereserveerd: goed ontsloten, aantrekkelijk voor 
kinderen en prominent in de wijk. Als zoekruimte 
is aangemerkt de parkrand van Rivium. Een 
combinatie met kinderopvang en ruimtes voor de 
wijk is goed voorstelbaar. Inzet is om de locatie 
in eerste instantie te benutten als centrum voor 
placemaking en tijdelijke voorzieningen en later te 
ontwikkelen naar (een combinatie met) onderwijs. 
De gemeente beschikt in Rivium niet over eigen 
vastgoed en heeft ook geen grondpositie. Voor 
zowel de ruimtes voor de wijk als de schoollocatie 
zal de gemeente middelen voor huur of verwerving 
reserveren en actief ruimtes/gronden zoeken. 

• Zorgpraktijken, zorgcentra en apotheken 
met hun entrees en lobbys aan de Boulevard, 
Westlaan, Rivium 1e, 2e, 3e en 4e Straat; besloten 
delen grenzen niet aan de straatruimte. Dit 
betreft steeds een zeer beperkt deel van de 
straatwanden.

• Ook een in formaat, diversiteit en inrichting 
voldoende publieke buitenruimte geldt als 
basisvoorziening. De beoogde buitenruimte van 
het Nieuwe Rivium is weergegeven bij de hotspots 
(ambitie 2) en bij de paragraaf Buitenruimte van 
dit hoofdstuk (ambitie 3). In deze buitenruimte 
moet binnen passende afstanden voldoende 
ruimte zijn voor spelen (0,1 m2/inwoner), 
buitensport (1,2 m2/inwoner),  binnenwijks 
groen (12,5 m2/inwoner) en wijk/buurtpark (4 
m2 per inwoner m2). Bij maximale inzet op alle 
onderdelen van de buitenruimte is er voldoende 
ruimte voor genoemde buitenvoorzieningen. Er 
is geen sprake van een overschot. Investeren 
in en maximaal benutten van de recreatieve 
en groene potentie van alle onderdelen van de 
buitenruimte van Rivium en haar randen is nodig. 
Het realiseren van de Groene Boulevard (met knip) 
is daar een belangrijk deel van. Voor de benodigde 
sportruimte bieden de buitenruimtes binnen en 
rond de bouwblokken van Rivium in enige mate 
een alternatief voor de Zaal aan de Maas. Komt 
de ruimte van de Zaal niet (tijdig) ter beschikking, 
dan zullen deze buitenruimtes invulling  moeten 
geven aan een deel van de sportbehoefte. 

• Sportvelden, sporthallen  en een zwembad zijn 
in de omgeving van Rivium te vinden. Culturele 
voorzieningen met een stedelijk of regionaal 
bereik zijn niet gepland in het Nieuwe Rivium. 
Goed bereikbaar vanuit de wijk is een rijk 
cultureel aanbod te vinden in Capelle centrum en 
in Rotterdam. Wel kunnen in de wijk kleinschalige 
culturele voorzieningen zoals bijvoorbeeld een 
filmhuis een plek vinden.

Een deel van de functies kan geen marktconforme 
huurprijs opbrengen. Zorgvoorzieningen, welzijn 
en onderwijs vallen daaronder. De voorzieningen  
zullen in gebouwen van particuliere ontwikkelaars 
terechtkomen. Met hen zullen afspraken worden 
gemaakt over het aantal benodigde vierkante meters 
en de maximale maatschappelijke huurprijs.

Puike plinten
Voor het (be-)leven van de stedelijke wijk is wat er 
op ooghoogte te zien is sterk bepalend. Boeiende 
plinten horen dan ook deel uit te maken van de 
gebouwen. Er is juist in de plinten ruimte voor 
functies die bijdragen aan de levendigheid. Het 
Woonhart, de Boulevard, straten en het Maasplein 
krijgen verschillende plintkarakteristieken 
door een specifieke omgang met de functies, 
de toegankelijkheid, de gevelopbouw, de 
gevelmaterialisering- en detaillering, en de overgang 
van openbaar naar privé van de betreffende plinten. 
De beoogde zonering voor de invulling van de 
plinten van deze wijkdelen is weergegeven in figuur 
‘zonering van functies/voorzieningen in plinten’. 

Binnen de gevelopbouw is de plint herkenbaar met 
een eigen grote hoogte en kleine schaal en ook met 
materiaal en detaillering die inspelen op de beleving 
van de voetganger. Goede plinten appeleren via 
invulling én ontwerp aan de behoefte van alle type 
gebruikers in het gebied. De wijze waarop we willen 
omgaan met de plinten is nader weergegeven in de 
separate Plintenleidraad RIVIUM (zie bijlage).
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Opties zichtlocatie ketenhotel

Figuur: zonering van functies/voorzieningen in plinten

zoekruimte schoolreservering

zoekruimte restaurants/cafés

horeca, boutiquehotel, filmhuis, centrum voor cultuur/levensbeschouwing

opties zichtlocaties ketenhotel

primaire locatie detailhandel

zoekruimte supermarkt

zoekruimte sportzaal, fitness, huis van de wijk

zoekruimte zorgpraktijken, zorgcentra, apotheek, werkplaatsen, ateliers

indicatieve aanduiding van:

* tijdelijke voorzieningen: in het gehele gebied ruimtelijk mogelijk

* bestaande voorzieningen: continuering mogelijk

Wonen, kantoren/kleine bedrijvigheid in de plinten mogelijk

Kantoren, bedrijvigheid in de plinten mogelijk

wonen, kantoren en kleine bedrijvigheid in plinten mogelijk

kantoren en bedrijvigheid in plinten mogelijk

indicatieve aanduiding van:
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Hier woon je fijn!
De toekomstige bewoners van het Rivium laten 
zich niet makkelijk in een hokje stoppen: oud, 
jong, werkend, studerend, mensen met en zonder 
kinderen. Toch hebben deze mensen allemaal 
één ding gemeen: ze voelen zich aangetrokken tot 
de pioniersmentaliteit en dynamiek in dit gebied. 
Om een levendig en toekomstbestendig gebied 
te realiseren voor al deze doelgroepen wordt 
ingezet op een gedifferentieerd woningaanbod (met 
verschillen qua koop/huur, prijsklasse en grootte) 
en ook aanpasbare woningen waarbij woningen 
afhankelijk van de vraag in de toekomst kunnen 
worden aangepast. Gebouwen bieden diverse 
woonmogelijkheden door hun opzet met vernuftige 
woningindelingen, prettige (private en collectieve) 
buitenruimte en fraaie uitzichten. 

Het Nieuwe Rivium geeft invulling aan de vraag 
naar woningen vanuit Capelle en vanuit de regio, De 
Capelse vraag komt voor dit gebied met name van 
doelgroepen zoals jongeren, starters en ouderen, 
regionaal betreft het jongeren en ouderen. Binnen 
het gebied wordt ten minste 10% aan sociale 
woningen gerealiseerd, waarvan er minimaal 330 
woningen tot de categorie gereguleerde sociale 
huurwoningen (zie begrippenlijst) behoren. De huur 
van een sociale huurwoning mag niet hoger zijn 
dan de sociale huurtoesslaggrens. Deze woningen 
bieden onder andere ruimte aan jongeren/starters 
uit Capelle die binnen Capelle zelfstandig willen gaan 
wonen en met een beperkt budget een huurwoning 
zoeken. 

In het gebiedspaspoort 2.0 is de ambitie de realisatie 
van circa 5.000 woningen. De regionale vraag 
bestaat met name uit mensen met de rode leefstijl 
(eigenzinnig, spontaan, dynamisch, avontuurlijk, 
zelfbewust) die geïnteresseerd zijn in het wonen in 
het Nieuwe Rivium. Het zijn innovatieve jongeren 
tot 30 jaar die na de studie een volgende stap willen 
maken alleen of met een partner. De combinatie van 
hoge opleiding en een stijgend salaris (en leeftijd) 
maakt dat ze qua huisvesting meer willen dan het 
kleine kamertje in de stad. De “blauwe” leefstijl 
(gericht op presteren, status, succes, controle) 
moet zeker niet worden uitgesloten in dit gebied. 
Deze zal er snel op volgen als het gebied een wat 
meer luxe en hoogwaardige uitstraling heeft met 
een goed imago. “The place to live”. Voorts laat 
woondoelgroepenonderzoek zien dat de meeste 
mensen uit de betrokken doelgroep bereid zijn een 
huur te betalen die ligt boven de huurprijsgrens van 
sociale huurwoningen. De beoogde diversiteit in 
het woonprogramma biedt niet alleen ruimte voor 
diverse doelgroepen, maar tegelijkertijd ruimte voor 
het doorstromen binnen de wijk.

Kinderen de deur uit

Studenten / Capelse jongvolwassenen

Jonge stellen met kind

Professionals

Starters / Young professionals
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Met deze aantallen kan een goed functionerend 
leefgebied (inclusief basisvoorzieningen) worden 
gerealiseerd. Een verdere ontwikkeling van woningen 
past binnen de transformatie van Rivium naar een 
onderscheidend en concurrerend werk-woongebied 
binnen de regionale markt. Om deze verdere 
ontwikkeling te schragen en te sturen wordt de 
woningbouw gefaseerd en zal jaarlijkse monitoring 
en geregeld marktonderzoek plaats vinden. 
Gemeente en ontwikkelende partijen trekken hierin 
samen op. Met Rotterdam en in regionaal verband 
vindt afstemming plaats.

Om een gedifferentieerd woningaanbod te realiseren 
zijn uitgangspunten opgesteld met betrekking tot de  
verdeling koop/huur, prijsklassen en woninggrootte 
(zie hoofdstuk 3). Deze verdeling is in eerste instantie 
een opgave per kavel en vraagt dus een inspanning 
van elke initiatiefnemer. 

Fijn wonen: goede buitenruimte

Fijn wonen: slimme plattegronden

Fijn wonen: fraai uitzicht
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Het Nieuwe Rivium is een stedelijk gebied met een 
gedifferentieerd beeld en een diverse leefomgeving. 
Het Nieuwe Rivium kent een vooruitstrevende, 
gebiedseigen inrichting en architectuur, met 
contrasten die als een magneet werken. 
Combinaties van oud en nieuw, laag en hoog, klein 
en groot, rust en reuring. Een mix van functies en 
stijlen zorgt voor een levendige en optimistische 
sfeer. Binnen het gebied en haar stedelijke blokken 
worden hoog- en laagbouw geïntegreerd, waarbij de 
menselijke maat en optimistische hoogstedelijkheid 
tezamen tot uitdrukking worden gebracht. Inzet 
is nieuwbouw in maat, positie en uitwerking goed 
te laten verhouden tot bestaande gebouwen. Het 
opnemen van bestaande gebouwen in bouwblokken 
draagt bij aan de karakteristiek van het gebied. 
Zo ontstaat een gebied waarin goed wonen en 
werken, prettige straten en een opvallende skyline 
samenkomen. 

De opbouw van het gebied wordt bepaald door 
het samenspel tussen de verschillende stedelijke 
blokken en de verschillende buitenruimtes. 
Te onderscheiden zijn het Waterfront, de 
Parkblokken ten noorden van de Rivium 1e Straat, 
de Stadsblokken ten zuiden ervan en daarbinnen 
straten en randen met hun eigen karakteristieke 
profielen. De gebieden verschillen in dichtheid en 
ordening van gebouwen en maat van onbebouwde 
ruimte. De vormgeving van de gebouwen sluit 
daarop aan. Het gaat dan om aspecten als de 
hoogteverhoudingen, de wijze van aaneensluiten, de 
spreiding, de geleding en de expressie. 

Het gebied tussen de Oostlaan en Westlaan wordt 
een samenhangend en in hoogte getrapt landschap 
van gebouwen. De hoogtes kennen een onderlinge 
samenhang en een samenhang met de bestaande 
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bebouwing in het Rivium en met de directe en 
wijdere omgeving. In hoogte zijn nieuwe torens in 
principe vergelijkbaar met de bestaande torens 
binnen het Rivium. De hoogste torens bevinden zich 
in de omgeving van de Boulevard tussen de 1e en 3e  
Rivium Straat, oplopend van de randen (Oosttaan, 
Westlaan, Rivium Promenade en 1e Straat) naar de 
Boulevard en Woonhart. Hoogte-accenten markeren 
bijzondere punten aan de Boulevard. Naast de 
bestaande hoogbouw bij de afslag van de Abram van 
Rijckevorselweg betreft het de mogelijkheid van een 
extra hoge toren zowel aan het Woonhart als aan het 
Maasplein.
 
De gebouwen bieden een waaier van hoogstedelijke 
leef-, woon- en werkomgevingen. In hun expressie 
brengen de gebouwen verschillende, typische 
mogelijkheden daarvan nadrukkelijk tot uitdrukking. 
Zij worden er het beeldmerk van, net zoals de 
gebouwen van Rivium nu uitdrukking geven aan de 
‘corporate identity’ van de bedrijvigheid. Door ieder 
een ander accent te kiezen, vanuit bijvoorbeeld 
bijzondere woonkwaliteiten, specifieke eisen van 
doelgroepen, bijzondere bouwwijze etc. krijgen de 
gebouwen eigenheid en onderscheid, met identiteit 
en een rijk beeld als resultaat. Initiatiefnemers 
worden uitgedaagd de mogelijkheden te verkennen 
en uit te diepen.

Het combineren van bestaande en nieuwe gebouwen draagt bij aan het profiel van het Nieuwe Rivium. 
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hoge, afwisseldende plin-
ten met opvallende entrees

functionele toegangen (tot 
garages, installaties etc) 
als deel van de architectuur 
van de plint

Aansprekende straat-
wanden hebben goede 
plinten, afwisselende 
gevels en zichtbare (mix 
van) activiteit.

een zichtbare overgang tussen privé en 
openbaar gebied met ruimte voor entrees, 
groen, zitplekken etc. 

stevige basis van 6 
bouwlagen, met op-
topping van 2 bouw-
lagen met setback 

ontspannen rand aan 
parkzone.
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Stadsblokken: 
Een stevige basis, torens en een special 
In de stadsblokken wordt een stevige basis 
mogelijk gemaakt van zes bouwlagen. Het realiseren 
van de menselijke maat en het maken van prettige, 
karakteristieke en continue straatbeelden zijn 
belangrijke aspecten voor deze basis. 
Variatie, zichtbaarheid, entrees, overgangen 
openbaar-privé, plintvorm en beleving op maaiveld 
zijn hierbij relevante thema’s. Aan de Rivium 
Boulevard is het mogelijk om de basishoogte uit te 
breiden met een in vorm afwijkende bouwlaag van 
twee verdiepingen. De stadsblokken kennen aan de 
Boulevard en de nummerstraten een voornamelijk 
gesloten, maar gevarieerd gevelfont. Aan de 
binnenzijde van de stadsblokken worden middelen 
als verschaling van de gebouwen naar een kleinere 
schaal ingezet om een optimale woonkwaliteit 
aan de binnenruimte te realiseren. De bebouwing 
aan het park vormt samen met het groen van de 
Oostlaan een ontspannen rand. Variatie, regelmatig 
verspringende of onderbroken gevellijn, beleving 
en naar binnen trekken van het groen en een 
verschaling richting een kleinere schaal zijn hier 
belangrijke thema’s. De ruimtes aan en tussen 
gebouwen krijgen een inrichting aansluitend op 
die van de parkinrichting van de Oostlaan. Aan de 
Westlaan kan de stevige basis worden uitgebreid 
tot 8 lagen. Er is hier sprake van een ritmiek aan 
blokbebouwing.

Op of naast de stevige basis is ruimte voor 
torens. Het torenlandschap vertoont een rijk 
en samenhangend beeld en onderscheid zich van 
de basis: zij speelt op en ander niveau een rol in 
het beeld en functioneren van Rivium en geeft 
uitrukking aan de optimistische hoogstedelijkheid. 
Van belang zijn een maatvoering en vormgeving van 
basis en torens die zorgen voor een goed licht- en 
luchtbeeld in de straten, in het bouwblok en voor 
verre omgeving, met ruime (door-)zichten. Torens 
zijn daarom bijvoorbeeld in principe rank. De torens 
staan wat binnen de basis van stadsblokken, ook om 
valwinden te breken. Iedere toren heeft een eigen 
expressie en een andere hoogte dan de naastgelegen 
torens, wat bijdraagt aan een gevarieerd beeld.

De particuliere buitenruimtes aan de Boulevard, 
de 1e Straat en de Oostlaan krijgen een inrichting 
die aansluit op het gebruik van de plint en van 
het openbaar gebied. Inrichting van het openbaar 
gebied en particuliere buitenruimte vormen zoveel 
mogelijk een geheel als het gaat om karakter en type 
verharding of beplanting.

Referenties Torens
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Basis - Hoogte vergelijkbaar met huidige Riviumblokken

Blokkentorens - Hoogte vergelijkbaar met huidige blok/torenhoogte parkblokken

Torens -  Hoogte vergelijkbaar tot huidige hoogste gebouwhoogtes omgeving

Uitzonderlijke hoogte

Basis - Hoogte vergelijkbaar met huidige Riviumblokken

Blokkentorens - Hoogte vergelijkbaar met huidige blok/torenhoogte parkblokken

Torens -  Hoogte vergelijkbaar tot huidige hoogste gebouwhoogtes omgeving

Uitzonderlijke hoogte

De particuliere buitenruimte aan de 2e Straat, 3e  
Straat, en 4e  Straat vormt een zichtbare overgang 
tussen privé en openbaar gebied en biedt ruimte 
voor entrees, groen, zitplekken etc. Qua uitstraling 
verbindt zij de architectuur van het gebouw met die 
van de straat. 

Parkblokken: ensembles in een park 
De parkblokken worden gekenmerkt door een 
verspreide tot geclusterde bebouwing in een 
parkachtige setting met grote bomen, paden, 
velden ed.. Het park kan op maaiveld én op een 
tweede maaiveld worden gerealiseerd. Streven is 
een bebouwing waarin ensembles te herkennen 
zijn. De ensembles zullen verschillend van opzet 
zijn (bijvoorbeeld een combinatie van geschakelde 
blokken, hoven en sets aan torens), waarbij het 
maken van nieuwe verblijfsruimtes/plekken centraal 
staat. Ten noorden van een brede groenstrook aan 
de 1e  Straat is ruimte voor een reeks gebouwen 
met eenzelfde hoogte als de basisbebouwing van 
de stadsblokken. In het verdere gebied is ruimte 
voor kleine torens en blokken. De parkblokken 
hebben aan de 1e Straat een front waarbij zowel de 
straatbebouwing als de bebouwing op de terreinen 
erachter en de ruimte ertussen georiënteerd zijn 
op de 1e  Straat. Aan de zijde van de Abram van 
Rijckevorselweg is sprake van een open rand met 
een afwisseling van groen en verspreide bebouwing.

In het Nieuwe Rivium is ruimte voor de toevoeging 
van uitzonderlijke gebouwen, zogenaamde 
‘specials’. Zo’n ‘special’ brengt de speciale locatie 
tot uitdrukking en draagt op bijzondere wijze bij aan 
het concept van het gebied en de publieke ruimte/
zaak daarbinnen. Specials functioneren als baken en 
oriëntatiepunten in wijk en (ver) erbuiten. Deze zaken 
komen tot uiting in de totale architectuur van het 
gebouw en  de buitenruimte ervan.

Referenties Parkblokken

‘Special’ aan het Woonhart met Marktplein
Eén van deze specials is geprojecteerd aan het 
Woonhart met Marktplein. Deze special omvat in 
de plint ruimten die werken, recreëren, ontmoeten, 
voorzieningen en wonen op een opvallende wijze aan 
elkaar koppelen. Dit is deel van de ‘motorfunctie’ 
die zo’n special kan hebben voor Rivium en vormt 
een aandeel in de placemaking binnen Rivium. 
Een substantieel oppervlak aan publieke ruimte 
(gebouwd en buitenruimte) is daar onderdeel 
van. Deze publieke ruimte is een goed en prettig 
toegankelijk deel van het stedelijke weefsel, en fysiek 
en visueel sterk verbonden met de openbare ruimte 
van de Boulevard. 
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De vormgeving van het gebouw is gericht op de 
iconische werking binnen en buiten het gebied 
enerzijds en de ervaring van de menselijke maat 
en de aansluiting op de omgeving anderzijds. Op 
verschillende manieren wordt het optimistische 
hoogstedelijke wonen en leven mogelijk gemaakt 
en tot uitdrukking gebracht. Voor ogen staat 
een bouwbasis die past bij de verschillende 
straatprofielen en een bovenbouw met een set 
van hoogbouwtorens. De bovenbouw is ook 
beeldbepalend in ruimer verband. Het gebouw is 
goed doorwaadbaar met ook aansluitingen op de 
omliggende straten en op ruimtes op andere niveaus 
binnen het gebouw.

Waterfront met ‘special’ aan de Nieuwe Maas
De Riverside Offices vormen een samenhangend 
ensemble met een grote herkenbaarheid. De fysieke 
en visuele relatie tussen de Rivium Boulevard en 
het water ontbreekt nu echter. Het is van belang 
om deze verbinding te realiseren en tevens een 
bijzondere ruimte aan het water mogelijk te maken. 
Dit kan door aanpassing van de bebouwing en de 
buitenruimte aan de oostzijde van het ensemble. 
De sloop van het meest oostelijke gebouw en 
het realiseren van vervangende bebouwing in de 
omgeving wordt ook als kans gezien. Deze plek biedt 
dan ruimte aan een ‘special’ aan de Nieuwe Maas. 
Voor het vierde gebouw, oostelijk van het Zalmhuis is 
sloop/nieuwbouw ten gunste van een nieuw gebouw 
met als functie hotel en/of wonen mogelijk. Het is 
aan de ontwikkelaar van het vierde gebouw om aan 
te tonen dat wonen milieuplanologisch haalbaar en 
uitvoerbaar is. Nieuwbouw en omgeving functioneren 
als scharnierpunt tussen Boulevard en Waterfront, 
wat op iconische wijze tot uitdrukking wordt 
gebracht. Dit vraagt een bijzondere inzet qua ruimte, 
functie en uitstraling. Om het ensemble herkenbaar 
te houden willen we de andere gebouwen behouden. 
Qua beeld is aanvullende nieuwbouw aan de zijde van 
de dijk en de A16 te overwegen, waarbij  bezien moet 
worden of dit ook past in relatie tot de waterkering en 
de milieu-omstandigheden. Voor het derde gebouw, 
westelijk van het Zalmhuis is transformatie naar een 
hotel mogelijk. Een hotel op deze locatie draagt bij 
aan de hotspot ‘Nieuwe Maasplein’.
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De 5e gevel
Het dak van een gebouw noemen we ook wel de 
5e gevel omdat deze minstens net zo belangrijk is 
als de andere gevels. Zeker in een stedelijk gebied 
met hoogbouw is een zorgvuldig ontwerp (zowel in 
vormgeving als in programmering) van deze 5e gevel 
essentieel.  

In het Nieuwe Rivium zijn twee type daken te 
onderscheiden. De ‘lage’ daken; dit zijn de daken 
van de ‘stevige basis’ en lage torens/bouwdelen, 
waar zicht op is vanuit hogere torens. Op deze daken 
staat een groene inrichting, verblijf en een passend 
programma centraal: zij functioneren praktisch en/of 
in beeld als collectieve of particuliere buitenruimte. 
Door verder te zorgen voor  aantrekkelijke 
verbindingen naar de collectieve daken onstaat 
een daklandschap dat deel is van het hoogstedelijk 
leven in de blokken. De ‘hoge’ daken omvatten de 
daken van de hogere torens. Op deze daken staan 
de beleving van het uitzicht, energievoorzieningen 
(waaronder zonnepanelen) en harde substraten 
centraal. 

Op alle daken wordt ingezet op een bijdrage aan 
de waterhuishouding. En op een bijdrage aan de 
biodiversiteit en beleving van natuur dicht bij huis. 
Binnen de ontwikkeling van percelen en blokken 
wordt ruim aandacht besteed aan de mogelijkheden 
die daken en gevels bieden op dit vlak; hun 
inrichting en vormgeving zijn er mede op gericht 
(natuurinclusief bouwen). Bijzonder accent ligt op het 
realiseren van hotspots voor vlinders en bijen. 

Daken van parkeergarages in de stadsblokken 
en de parkblokken worden overal uitgevoerd 
als ruimtelijk aaneengesloten en in karakter en 
inrichting samenhangende collectieve buitenruimte. 
De collectieve buitenruimte is geschikt voor verblijf, 
sport en/of spel. De hoogte van deze daken ten 
opzichte van het maaiveld wordt beperkt om een 
goede relatie met de openbare buitenruimte mogelijk 
te maken. Er worden diverse fysieke en visuele 
verbindingen gerealiseerd tussen de collectieve 
buitenruimte van een blok en de openbare ruimte 
eromheen. Aan de parkranden langs de Westlaan 
en de Oostlaan en ook bij de Parkblokken aan de 1e  
Straat zijn deze breed, om zo ruime verbindingen en 
zichten tussen binnen -en buitenruimte te leggen.  
Daar waar bij de stadsblokken gesloten gevelfronten 
worden beoogd, zijn de verbindingen smal en 
ondergeschikt aan de blokwanden. Alle verbindingen 
zijn aantrekkelijk en uitnodigend en kennen een fraai 
aanzicht vanaf de openbare ruimte. 



31

De 5e gevel op daken en binnenruimten vormen bruikbare buitenruimten binnen de gebouwen. 
Veel groen maakt het mooi en biedt ruimte aan ontmoeting, natuur en waterberging. Er zijn goede 
verbindingen met de openbare ruimte.
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De buitenruimte is een aantrekkelijk deel van het 
(be-)leven in het Nieuwe Rivium, een essentieel 
deel van de ‘stad op ooghoogte’ en de drager van de 
levendigheid van een wijk. Een publieke ruimte van 
een voldoende formaat, met een ruime diversiteit 
en een passende inrichting is een belangrijke factor 
voor de leefbaarheid van het gebied en voorwaarde 
voor de ontwikkeling van het ambitieuze programma 
binnen Rivium. Om zo’n buitenruimte te realiseren 
is vernieuwing, toevoeging en verbinding van 
ruimtes nodig. Van de nieuwe buitenruimte maken 
deel uit: de straten, de Boulevard, het park tussen 
Rivium en Kralingse Veer, de groene randen van de 
wijk inclusief de dijken, de zaal aan de Maas, het 
Maasplein met de waterkant bij de Nieuwe Maas, en 
ook de collectieve buitenruimtes van de stads- en 
parkblokken en het Quadrant. 

In de vernieuwde buitenruimte staan verblijf, 
interactie, beweging en -in collectieve terreinen- 
toeeigening centraal. Daar zijn straks de 
buitenplekken van de wijk te vinden waar bewoners, 
werkers en bezoekers kunnen ontmoeten, spelen, 
sporten en rusten, en waar natuur en water ruimte 
krijgen. Door met de gebruikers aantrekkelijke 
verblijfsplekken te ontwikkelen wordt bijgedragen 
aan de leefbaarheid, sociale cohesie en veiligheid. 
De buitenruimte zal klimaat- en weerbestendig, 
groen en herkenbaar als typisch voor het gebied en 
haar delen zijn. Door meer groen wordt het Rivium 
als leefruimte aantrekkelijker voor mens, plant en 
dier. De hittestress wordt ermee beperkt. De vele 
verbindingen zorgen ervoor dat het gebied een 
stelsel van beleefbare groene ruimtes bevat, met 
paden en plekken die ook uitnodigen tot bewegen. 
Een nieuwe integrale ‘groene draad’ is onderdeel 
van de buitenruimte van het Nieuwe Rivium: 
gebiedseigen inrichtingselementen (straatmeubilair 
en bestrating) geven daar uitdrukking aan.

Voor het Nieuwe Rivium spelen alle genoemde 
ruimtes in samenhang een rol. Voor een goed 
en toekomstbestendig hoogstedelijk Rivium is 
waarborging van de realisatie en (her-)inrichting van 
dit geheel terrein essentieel. Daarbij speelt dat delen 
particuliere (transformatie-)terreinen betreffen, 
gebieden al in gebruik zijn, en forse delen op het 
grondgebied van de gemeente Rotterdam liggen. 
Samenwerking en tijdige, concrete (inhoudelijke, 
financiële en organisatorische) afspraken met 
eigenaren/ontwikkelende partijen en gemeente 
Rotterdam maar ook overleg met gebruikers 
en verdere belanghebbenden zijn een cruciaal 
onderdeel van deze waarborging. Ook een passende 
fasering hoort daarbij. 

E E N  B U I T E N R U I M T E  O M  T E  ( B E ) L E V E N !

Padennet: sport- en wandelrondes
In de groene ruimtes in het Rivium en omgeving 
zijn nieuwe paden geprojecteerd. Zo zijn er meer 
wandel- of sportrondes mogelijk. Het gaat om 
paden langs en in het Park, langs de 1e Straat 
en langs de rivier. En om paden in de groene 
randen rond de waterzuivering. Inzet is om met 
het Hoogheemraadschap toe te werken naar de 
realisatie van een nieuw wandelpad in de strook aan 
de noordzijde van de waterzuivering. Door daar groen 
en picknicktafels aan toe te voegen wordt deze zone 
voor werknemers en bewoners van het Rivium een 
aangename ruimte om individueel of gezamenlijk te 
bewegen, werken of te rusten.

Fietsnet: zo op pad
Fietsen wordt sterk gestimuleerd. (Deel-)
fietsenstallingen voor bewoners en bezoekers krijgen 
prominente, aantrekkelijke plekken in de woon- of 
bedrijfsbebouwing of binnen de buitenruimte van 
de blokken. In de buitenruimte van de Boulevard 
zijn fietsenbeugels gedacht bij de haltes van de 
shutlle. Verkend zal worden wat de mogelijkheden 
(op termijn) zijn om ook aan de Westlaan ruimte te 
maken voor beugels voor (deel-) fietsen, met name 
voor gebruikers van de ParkShuttle. In de overige 
straten is binnen de openbare ruimte in beperkte 
mate ruimte voor fietsbeugels; ook de particuliere 
gronden bieden daarvoor ruimte. Met de Provincie, 
gemeente Rotterdam en MRDH zal worden gekeken 
naar de toevoeging/uitbreiding van de fietsroutes en 
betere verbindingen met de omgeving.

Natuurnet: natuur aan de voordeur
De geschetste groenstructuur biedt een goede 
basis voor de ontwikkeling van natuurwaarden in 
een samenhangend natuurnet. In het Rivium kan 
de natuur als het ware tot aan de voordeur komen. 
Binnen het net ligt het accent op waarden die 
passen bij het stedelijk gebied enerzijds en bij de 
rivier anderzijds. Voor het stedelijk gebied gaat de 
aandacht in het bijzonder uit naar hotspots voor 
vlinders en bijen, voor de rivier naar getijdennatuur. 
Realisatie en behoud van deze waarden vragen om 
een inrichting en een beheer die mede gericht zijn op 
vergroten van biodiversiteit en natuurbeleving. Naast 
de openbare ruimte speelt de particuliere ruimte 
hierin een rol. 

Het natuurnetwerk bestaat uit een aantal 
onderdelen. De brede groene oostrand van het 
Rivium kan als natuurverbinding richting rivier, dijk 
en park werken. Door de ontwikkeling van meer 
bloemrijk gras en enige ruigte wordt de verbinding 
versterkt. Het bestaande stelsel aan waterlopen kan 
worden verrijkt door op diverse plekken via inrichting 
en/of beheer nieuwe natuurvriendelijke oevers aan te 
brengen. 
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De wateren in de parkrand en de noordrand van de 
waterzuivering bieden daarvoor kansen. Door binnen 
de straten en de Boulevard gras- en bloemrijke 
perken aan te brengen wordt de natuur tot in het 
hart van het Rivium gebracht. Het beoogde groen op 
daken en aan gevels kan een deel van dit netwerk 
worden als ook daar op natuurwaarde wordt gelet. 
Nieuwe getijdennatuur aan de rivier draagt bij aan 
het grotere natuurverband van de getijdenrivieren. 
Tevens wordt met deze natuur de typische positie van 
het Rivium benadrukt en het gebied ook in beleving 
meer een geheel met het totale stedelijk gebied aan 
het Getijdenpark in ontwikkeling.

Figuur: groen en water, een netwerken van verbindingen

Dordrecht
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Waternet: aantrekkelijk klimaat- en weerbestendig
Het is de bedoeling dat de buitenruimte van het 
Rivium klimaatbestendig wordt gemaakt. Eén 
van de opgaven is een adequate omgang met 
hemelwater ter voorkoming van wateroverlast 
én watertekort. De openbare én de particuliere 
buitenruimte spelen hierin een rol. Binnen de 
particuliere buitenruimte wordt gevraagd te zorgen 
voor voldoende mogelijkheden voor de buffering 
van hemelwater, ook op daken. Door het specifieke 
karakter van het Rivium als ‘terp’ tussen wateren zal 
het waternet hier bestaan uit een subtiel stelsel van 
bergingsmogelijkheden en van afvoerlijnen richting 
de omliggende wateren. Binnen dit stelsel krijgen 
speciale bestrating, bijzondere goten en aangepaste 
ondergronden hun plek. 

Beheer: hoogstedelijke buitenruimte
De ambitie is van het Rivium een hoogstedelijk 
gebied met een bijzondere identiteit te maken. Een 
buitenruimte die dat mogelijk maakt en daaraan 
bijdraagt is essentieel. Dit vraagt een gerichte 
(her) inrichting én een gericht beheer. De volgende 
achtergrond speelt daarbij een rol. Voor het 
gebied  worden vanuit de gemeente beheerniveaus  
aangehouden die gelden voor haar kantoren- en 
bedrijvenparken en die dus aansluiten bij de huidige 
functie. Vanuit het Parkmanagement van Rivium 
wordt het actuele verzorgende beheer naar een 
hoger niveau getild, zodat het gebied nu een sterke 
buitenruimtekwaliteit houdt. Met de toevoeging 
van wonen en voorzieningen als functies zal het 
gebied een breder gebruik krijgen; en met de 
beoogde dichtheden en gebruikersprofielen zal 
de gebruiksintensiteit van de buitenruimte veel 
hoger zijn. Dit geldt voor vele onderdelen, van de 
Boulevard en de rivierpromenade tot trottoirs in de 
nummerstraten en de paden in het groen. Verder 
geldt dat bermen en perken met een verhoogde 
waarde voor natuur en beleving een aangepast en 
kostbaarder beheer vergen. Vanuit de verandering 
van functie richting ook wonen/voorzieningen, vanuit 
de intensiteit en vanuit de natuur/belevingswaarde 
van groen in deze hoogstedelijke wijk zal er een 
beheerinspanning nodig zijn die verder gaat dan 
het huidige beheerniveau. De gemeente zal in 
afstemming met Parkmanagement passende 
beheerniveaus en beheerbudgetten voor het 
Nieuwe Rivium en haar onderdelen vaststellen. Het 
beheer betreft de gehele publieke ruimte inclusief 
particuliere  terreinen daarbinnen.
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Ruimte voor voetgangers, fietsers, hemelwaterberging en natuur vormen belangrijke onderde-
len van  de karakteristieke en diverse buitenruimte van het nieuwe Rivium.
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Ambitie 4. 
Te voet, te fiets 

en met OV

36

In het Nieuwe Rivium zullen diverse vormen van vervoer beschikbaar zijn. De woonwerkwijk 
wordt nog sterker dan nu onderdeel van lokale en ruimere verkeersnetwerken. Om een 
aantrekkelijke, leefbare, onderscheidende én goed bereikbare hoogstedelijke wijk te 
maken - en te kunnen maken - geldt voor de mobiliteit op Rivium het motto, ‘te voet, 
te fiets of met OV’. Dit is anders dan in het Rivium nu en anders dan in Capelle aan den 
IJssel gebruikelijk is, maar sluit aan op de nieuwe manieren van het vervoer in de ernaast 
liggende metropool. Met de introductie van wonen naast werken, de komst van nieuwe 
bewoners en de mogelijkheid hen voorafgaand aan de verhuizing naar Rivium al passende 
mobiliteitsoplossingen aan te bieden, kan deze trendbreuk worden gerealiseerd. Een 
breuk die past bij de maatschappelijk trend naar duurzaamheid, minder auto(bezit), 
groei van deelmobiliteit en fietsgebruik, mede vanuit gezondheidsperspectief. Inzet is 
deze mobiliteitsaanpak te verankeren in de ontwikkeling van Rivium en daarmee ook de 
basis te beiden voor het bereikbaar houden van Rivium en het beperken van ongewenste 
verkeerskundige en mobiliteitseffecten voor de omgeving van Rivium.

L E V E N D I G E 
W I J K ? 
M I N D E R  A U T O ’ S !
De primaire ambitie voor dit paspoort is een 
gebied te ontwikkelen waar het prettig wonen, 
werken en verblijven is. Daarvoor zijn allerlei 
voorzieningen nodig, en om die levensvatbaar 
te maken is een omvangrijk aantal woningen/
bewoners nodig. Hoe hoger het aantal 
woningen en bewoners evenwel, hoe meer 
verkeer wordt toegevoegd. Een essentiële 
vraag is dan in welke mate de invulling en de 
omvang van het programma voor het Nieuwe 
Rivium de bereikbaarheid beïnvloeden. 
En andersom, hoe de mobiliteit en 
bereikbaarheid kunnen worden vormgegeven, 
zodanig dat zij de ontwikkeling van de 
beoogde woonwerkwijk ondersteunt en niet 
hindert. Er is een aantal studies uitgevoerd 
om grip te krijgen op de mogelijkheden, 
beperkingen en oplossingsrichtingen om 
het gebied en haar omgeving bereikbaar 
en leefbaar te houden. In bijlage 
‘Mobiliteitsaanpak 2020-2030 RIVIUM’ zijn de 
belangrijkste uitgangspunten, onderzoeken, 
uitkomsten en oplossingen uitgewerkt.

De voornaamste conclusie van de diverse 
onderzoeken en analyses is dat de 
hoofdinfrastructuur voor auto’s al zwaar belast is en 
dat het vanuit autonome ontwikkelingen de komende 
jaren drukker wordt. Voor de bereikbaarheid in 
het algemeen geldt daarom dat beperking van 
het autogebruik niet alleen wenselijk, maar ook 
noodzakelijk is, ongeacht welke ontwikkeling van 
Rivium dan ook. Temeer omdat elke toekomstige 
ontwikkeling van Rivium (en Fascinatio) hoe dan ook 
mobiliteit toevoegt. De mate waarin en met welke 
effecten dat gebeurt, verschilt nogal per verkend 
ontwikkelperspectief. Vooral als Rivium volledig 
in gebruik zou zijn als werkgebied wordt er nog 
meer autogebruik verwacht. Het combineren van 
werken en wonen leidt in zijn totaliteit weliswaar 
ook tot meer verplaatsingen per dag, maar door de 
tegengestelde verplaatsingspatronen van werken 
en wonen zijn de spitseffecten heel wat kleiner dan 
bij alleen werken. Bovendien zijn er bij wonen veel 
meer verplaatsingen buiten de spitsen. Dat is ook 
gunstig voor de bezetting van de ParkShuttle, omdat 
er continu in beide richtingen tegelijk gereisd wordt 
(van Kralingse Zoom naar Rivium en omgekeerd).
Om de realisatie van de beoogde ambitie en het 
genoemde aantal woningen te kunnen realiseren is 
noodzakelijk om de alternatieve vervoersmiddelen 
dan autogebruik toe te voegen in het gebied en het 
bestaande openbaar vervoer te upgraden. 
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Bijkomend geldt, dat hoe meer de 
autoafhankelijkheid en het gebruik ervan daalt, 
hoe meer mogelijkheden er voor ontwikkeling 
van woningen zijn. Voorwaarde is dan wel dat 
alternatieven voor de auto ruim en tijdig beschikbaar 
en van voldoende kwaliteit zijn en dat er veel minder 
parkeerruimte beschikbaar is dan in Capelle te 
doen gebruikelijk. Dat leidt ook tot de ambitie om 
belangrijke voorzieningen in het gebied zelf te 
realiseren voor de dagelijkse behoeften, zoals een 
supermarkt, horeca, gezondheidsvoorzieningen, 
onderwijs, kinderopvangen en voor bewegen en 
sporten. Dat wordt verder bevorderd door te zorgen 
voor goede en uitgebreidere basisvoorzieningen voor 
lopen en fietsen en door extra capaciteit te creëren in 
de ParkShuttle. 

Daarmee is de primaire leidraad voor de verdere 
ontwikkeling van Rivium vanuit het oogpunt 
van mobiliteit: inzetten op lopen, fietsen, OV 
(hierna afgekort als LV/OV) en deelmobiliteit, 
samen ingrediënten voor een duurzamer 
verplaatsingspatroon. We willen in het Nieuwe 
Rivium een integraal en samenhangend pakket aan 
maatregelen toepassen om dit mogelijk te maken.

N I E U W  I N  R I V I U M ? 
P A K  H E T  H O V , 
V O E T  O F  F I E T S !
Op Rivium wonen nu nog weinig mensen, maar dat 
gaat snel veranderen. Als je ergens nieuw bent, dan 
zullen je gewoontes zich daar nog gaan vormen, 
ook die voor mobiliteit. Dit geldt voor zowel nieuwe 
bewoners als werknemers en bedrijven. Door het 
aanbieden van een breed scala aan beschikbare, 
klantvriendelijke, betaalbare alternatieve 
vervoersmogelijkheden kunnen bewoners en 
werknemers er direct voor kiezen niet of minder 
gebruik te maken van auto’s. Voor deze groep zal 
het niet meer vanzelfsprekend of nodig zijn om voor 
alles de auto te pakken. Een transformatie vindt 
plaats van bezit naar gebruik(s-diensten) ofwel het 
inkopen van mobiliteit.  De tijdige aanwezigheid van 
de alternatieven, en een consequente en heldere 
communicatie hierover binnen het keuzeproces 
rond wonen en werken zijn voorwaarden voor het 
verminderen van het autogebruik. Op deze wijze 
kan een groot verschil worden gemaakt richting 
duurzame mobiliteit. Om de nieuwe gebruikers 
van Rivium daarbij te helpen zetten we, samen met 
ontwikkelende en andere partijen, in op een set aan 
maatregelen, randvoorwaarden en communicatie-
inspanningen. Denk aan de volgende punten:

• Het verbeteren van de beschikbaarheid van 
vervoersoplossingen:
- Het uitbreiden en verbeteren van de netwerken 

voor LV/OV binnen Rivium en omgeving, en voor  
relaties met de centra van Capelle aan den IJssel 
en Rotterdam en NS- en metrostations. 

• Het aantrekkelijker maken van 
vervoersalternatieven, door onder meer:
- Faciliteiten voor LV, deelvervoersmiddelen en 

HOV een prominente, zichtbare en handzame 
plek in het gebied te geven;

- Door deze faciliteiten op kwalitatief 
hoogwaardige wijze te integreren in de 
architectuur van gebouwen en buitenruimte . 
Vanaf de voordeur kun je comfortabel en snel/
efficiënt je bestemming bereiken; 

- De routes van en naar de HOV haltes zijn kort, 
aantrekkelijk en veilig.

• Het vermijden van verplaatsingen (per auto) 
bevorderen door o.a.:
- Voorzieningen op loopafstand/om de hoek; 
- Het faciliteren en stimuleren van deelgebruik 

van fiets, auto of scooter;
- Gebruik te maken van een Mobility Hub om 

o.a. het gebruik van deelmobiliteit te bedienen. 
Een Hub is door een derde partij integraal te 
organiseren, financieren en beheren;

- Door aan te haken bij service- en 
gebruiksgerichte mobiliteitsdiensten, zoals 
MaaS (Mobility as a Service).

• Het hanteren van een passende parkeerstrategie.
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E E N  P A S S E N D E 
P A R K E E R S T R A T E G I E
De auto krijgt een minder prominente en 
zichtbare plek. Deze verandering vereist 
een ondersteuning door een ambitieuze 
parkeerstrategie. Zo’n strategie bepaalt mede 
de hoeveelheid verkeer van, naar en op Rivium. 
Wij willen inzetten op een parkeerstrategie 
voor gemotoriseerd verkeer met de volgende 
ingrediënten.
• Voor nieuwe woningen en bedrijven binnen 

nieuwbouw of transformaties in Rivium: het 
hanteren van lagere parkeernormeringen 
voor auto’s dan de huidige parkeernorm 
voor Rivium en Capelle; namelijk normen 
behorende bij ‘zeer sterk stedelijk’, in 
plaats van hogere normen die behoren 
bij een gebied dat als ‘stedelijke schil’ 
gekwalificeerd wordt. Deze lage normen 
zijn praktisch uitvoerbaar door het eerder 
genoemde, samenhangende pakket aan 
mobiliteitsmaatregelen. De normen zijn te 
vinden in bijlage ‘Mobiliteitsaanpak 2020-
2030 RIVIUM’. Bijzonder aspect van deze 
normering is dat daarin van de ontwikkelaars 
wordt verlangd dat zij substantieel investeren 
in HOV met een reductie van de norm 
tot gevolg, en dat hen wordt gevraagd 
ook te investeren in, fiets en/of MaaS 
en deelmobiliteit, waardoor een verdere 
reductie op de norm wordt gerealiseerd (en 
dus minder ruimtebeslag en kosten voor 
parkeerplaatsen).

• Het vrij van parkeerpaatsen maken van de 
openbare buitenruimte van geheel Rivium, 
waarbij de vrijgekomen ruimte wordt benut 
voor voetgangers, (beperkt) fietsparkeren en 
groen.

• Uitgangspunt is dat parkeren voor bewoners 
en bezoekers in parkeervoorzieningen 
binnen de nieuwe bouwblokken wordt 
ondergebracht, met parkeren niet zichtbaar 
aanwezig binnen de Stadsblokken, en 
beperkt binnen de Parkblokken en het 
Maasplein.

•  Het efficiënter gebruiken van bestaande 
parkeervoorzieningen binnen het gebied 
(denk aan parkeervoorzieningen bij 
kantoorpanden die in de avond leegstaan) 
en realisatie van een eventuele nieuwe Park 

& Ride bij de Van Brienenoordbrug (parkeren 
op afstand introduceren). Onderdeel daarvan 
is het dubbelgebruik van parkeerplaatsen door 
werknemers en bewoners.    

• De inzet is ten minste 20% van de parkeervraag 
op te vangen door deelauto’s/deelmobiliteit. Op 
dit moment hanteren wij als rekenregel: één 
deelauto-parkeerplaats vervangt 4 reguliere 
parkeerplaatsen. 

• Het parkeren geen deel uit laten maken van de 
huurprijs/kooprijs van woningen. De inzet is  
nergens vaste/eigen parkeerplaatsen toe te wijzen 
(wel eventueel een parkeerrecht), uitgezonderd 
voor enkele specifieke doelgroepen zoals 
mindervaliden. Er wordt betaald per tijdseenheid 
voor gebruik van een beschikbare plek. Daardoor 
ontstaat bij bewoners meer bewustzijn over de 
meerkosten van parkeren. Dit komt het bewustzijn 
ten goede over duurzame keuzes. 

• In Fascinatio is overleg gestart met de bewoners 
voor vergunning-parkeren om het verplaatsen 
van parkeerdruk te voorkomen. Wij gaan met de 
gemeente Rotterdam en Kralingse Veer in gesprek 
om eenzelfde koers te hanteren.

Voor ontwikkelende partijen betekent deze strategie 
dat wij van hen een grote inspanning verwachten (en 
afspreken) om deze maatregelen te organiseren en 
te realiseren. 
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Bereikbaarheid en de mogelijkheden van en naar 
het Nieuwe Rivium te reizen zijn de rode draad van 
de mobiliteitsambitie. Startpunt is de zelfrijdende 
ParkShuttle, die sinds 1999 Rivium verbindt met het 
OV knooppunt Kralingse Zoom. De ParkShuttle is al 
sinds het begin de verreweg meest kosteneffectieve 
wijze van openbaar vervoer gebleken. Oplossingen 
als reguliere bussen of een tram zijn door 
de chauffeurskosten bij eenzelfde frequentie 
en capaciteit aanzienlijk duurder en minder 
betrouwbaar. Bussen hebben ook meer ruimte nodig. 

Voor de nabije toekomst is de toevoeging van een 
nieuw OV knooppunt (de Rivium vervoersknoop) 
bij het water voorzien. Deze vervoersknoop staat 
centraal in de bereikbaarheidsvisie voor het 
Nieuwe Rivium. Op de Schaardijk, aan de Nieuwe 
Maas, worden de ParkShuttle, vervoer over water, 
deelmobiliteit en P+R voorzieningen bij elkaar 
gebracht. De route van de ParkShuttle is hier in 
2019 voor verlengd. De aangepaste route van de 
ParkShuttle gaat door het hart van Rivium en zorgt 
voor korte loopafstanden tussen werkplek, woning 
en de haltes van het OV. De route wordt zo optimaal 
mogelijk ingepast in de stedelijke omgeving. Begin 
2018 heeft de MRDH aan Connexxion een nieuwe 
ov-concessie gegund, die betekent dat inzet van 
de nieuwe ParkShuttle tot 2033 is geborgd. In 
deze concessie is de vernieuwing en uitbreiding in 
2019/2020 opgenomen. De zes geheel nieuwe en 
moderne shuttles van de derde generatie hebben een 
vergelijkbare capaciteit als de huidige, maar deze zijn 
wel langer inzetbaar en sneller. Met zes voertuigen 
kunnen tot ca. 500 passagiers per uur per richting 
worden vervoerd.

In de aanbesteding voor personenvervoer over water 
van de Provincie Zuid-Holland en MRDH is vastgelegd 
dat de waterbus Rivium gaat aandoen vanaf 
januari 2022. Aan de Schaardijk zullen passende 
voorzieningen worden getroffen voor de halte en 
bijkomende faciliteiten. Hieraan zal nauw worden 
samengewerkt met de gemeente Rotterdam, van wie 
de weg is waar deze aansluiting moet komen.

De ParkShuttle wordt ook elders bijzonder gevonden. 
In 1999 was de introductie van de ParkShuttle 
een wereldprimeur. In 2020 is een volgende 
wereldprimeur voorzien als de shuttle op delen van 
de uitbreiding van het tracé ook in gemengd verkeer, 
tussen andere voertuigen en fietsers, gaat rijden. Dit 
moderne en vooruitstrevende karakter past perfect 
bij de ambities voor Rivium als geheel.

P A R K S H U T T L E  E N  W A T E R B U S , 
V E R B I N D I N G  M E T  D E  R E G I O

De transformatie van het Nieuwe Rivium naar 
werk-woongebied leidt tot een forse groei in de 
vraag naar de ParkShuttle. Ook zal de aard van 
de vraag veranderen. Inwoners hebben andere 
verplaatsingspatronen dan werknemers. De 
capaciteit kan middels enkele aanpassingen worden 
verhoogd tot maximaal 1.300 passagiers per uur per 
richting, door:
• uitbreiding van de dienstregeling: op avonden 

langer doorrijden en ook inzet in de weekenden;
• uitbreiding van de vloot aan shuttles, waarbij de 

capaciteit van 6 naar 12 shuttles kan gaan en 
mogelijk tot 1.300 mensen per uur, per richting 
kunnen worden vervoerd;

• een upgrade van de halte Kralingse Zoom om 
de groei aan voertuigen en reizigers te kunnen 
opvangen;

• platooning (treintje rijden) met de shuttles, zodat 
binnen een zelfde dienstregeling meer mensen 
kunnen worden vervoerd en slagbomen niet of 
nauwelijks vaker dicht zijn dan bij de dienstregeling 
met de vorige generatie shuttles;

• een nieuwe control-room en een grotere of als dat 
niet kan een nieuwe werkplaats voor onderhoud 
aan en stalling van de shuttles.

We zetten in op de realisatie van deze 
capaciteitsverhoging, in pas met de ontwikkeling 
van het Nieuwe Rivium. Tevens kan in de toekomst 
gedacht worden aan uitbreiding van routes, 
bijvoorbeeld via Fascinatio naar Capelse Brug of 
naar de eindhalte van tram 21/ 24 op de Esch. Naar 
de toekomst toe is van belang dat de kwaliteit van 
het metronetwerk op orde blijft. De ParkShuttle 
is een first/ lastmile met metrostation Kralingse 
Zoom verbinding en dus voor het gebruik ervan 
mede daarvan afhankelijk. Rotterdam werkt aan 
capaciteitsvergroting van de metroverbindingen 
naar Kralingse Zoom, waar anders vanaf 2025 
een knelpunt zou ontstaan. De plannen voor de 
3e oeververbinding over/onder de Nieuwe Maas, 
geprojecteerd ter hoogte van Kralingen/Feijenoord, 
zijn daarbij van belang. In deze plannen  is een tram 
van Kralingse Zoom naar Zuidplein of eventueel zelfs 
een metro een serieuze, nader te onderzoeken optie. 
Realisatie van deze plannen kan tot een verdere 
toename in het gebruik van de ParkShuttle leiden en 
maakt ook de genoemde route-uitbreidingen van de 
shuttle zelf relevanter.
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Figuur: verkeersstructuur en parkeervoorzieningen

Parkeergebouwen met leefdak

Parkeergebouw met leefdak + 
max 50% parkeren op maaiveld 

Beoogde primaire zijde toegang parkeren

Beoogde secundaire zijde toegang parkeren

Hoofdontsluiting gebied (auto)

Parkshuttle

Secundaire ontsluiting gebied (auto)

Fietspaden

Fietsroute extra

Beoogde knip in weg

Parkshuttle extra

Wandelroute

Beoogde uiteindelijke aanlegplaats Waterbusw
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E E N  P A S S E N D E 
V E R K E E R S S T R U C T U U R
Hoe sterk we ook inzetten op LV/OV, door het 
toevoegen van het woningbouwprogramma komen 
er meer auto’s in het gebied. Door de LV/OV 
maatregelen en de parkeerstrategie wordt aan de 
voorkant bewerkstelligd dat die toename binnen de 
perken blijft, maar aanvullende verkeerskundige 
en mobiliteitsmaatregelen zijn evenzeer nodig om 
de toename van het aantal auto’s in goede banen 
te leiden. Verkeerskundige onderzoeken tonen 
dat de structuur op Rivium zelf de toename van 
het aantal auto’s in beginsel wel aan kan, maar 
enkele aanpassingen aan vooral kruispunten blijven 
nodig en diverse aansluitingen op de omliggende 
infrastructuur behoeven aandacht. 

Fysieke maatregelen op Rivium:
• Het creëren van extra capaciteit op de kruising 

van de Rivium Boulevard met de Abram van 
Rijckevorselweg;

• Verkeersregelinstallaties  op de Rivium Promenade 
zijn voorzien voor de kruisingen met de Rivium 
Boulevard en de Schaardijk ten behoeve van 
voorrang voor de ParkShuttle;

• Een verkeersregelinstallatie op de kruising Rivium 
Boulevard - Rivium 1e Straat; 

• Het verleggen van het fietspad op de Rivium 1e 

Straat van de noord- naar de zuidzijde van de weg 
en bijbehorende aanpassingen;

• Een verbeterde ligging van en aansluiting op 
de fietsbrug op de route van de 1e Straat naar 
Kralingse Veer;

• Het knippen van de weg Quadrant bij de aansluiting 
op de 1e Straat ter hoogte van de ParkShuttle-
kruising.

Fysieke maatregelen in de directe omgeving van 
Rivium:
• Een verkeersregelinstallatie op de kruising 

IJsselmondselaan en de IJsseldijk, omdat het in 
spits voor bewoners van Kralingse Veer nauwelijks 
mogelijk is om op de IJsseldijk te komen;

• Rotondes zijn voorzien op de kruising van het 
Toepad en Kralingse Zoom en waar het Toepad en 
de Rivium Quadrant/1e Straat elkaar kruisen, en 
tenslotte waar het Toepad overgaat in de Rivium 
Promenade.

De exacte vorm van de maatregelen hangt mede af 
van keuzes op Rivium zelf, o.a. met betrekking tot de 
uiteindelijke parkeercapaciteit.

We gaan voor het autovrij maken van de Rivium 
Boulevard tussen de 1e Straat en de 4e Straat. Deze 
maatregel is nodig om voldoende openbaar gebied 
te scheppen en heeft ook menig ander voordeel. 
Een ‘knip ’in de Boulevard leidt bijvoorbeeld 
tot aanzienlijk minder doorgaand verkeer op 
Rivium (minstens 6.000 voertuigen per dag), wat 
leefbaarheid, buitenruimte en veiligheid in het 
gebied aanzienlijk ten goede komt. De knip kan wel 
tot meer verkeer op de Abram van Rijckevorselweg 
(AVR) en het Toepad leiden. Door uitvoering van 
de maatregelen uit onze mobiliteitsaanpak wordt 
het effect van de knip op de situatie daar blijkens 
modelstudies van RHDHV grotendeels teniet gedaan. 
Daarnaast zijn voor de bereikbaarheid op het 
hoofdwegennet, die door autonome ontwikkelingen 
nu al onder druk staat, vooral op regionaal niveau 
maatregelen nodig en deze zijn ook voorzien: de 
derde oeververbinding over/onder de Nieuwe Maas 
en plannen om in dat kader de Algera-corridor aan te 
pakken. Onder de Algera-corridor wordt verstaan de 
verkeersverbinding tussen Kralingse Plein/A16 tot de 
provinciale weg oostelijk van Krimpen aan den IJssel 
via de Algera-brug. 
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R U I M T E  G E V E N  A A N  V O E T G A N G E R S 
E N  F I E T S E R S
Een belangrijke ambitie is om veel ruimte te 
geven aan voetgangers en fietsers binnen prettige 
stoepen en straten. Op de 2e , 3e en 4e Straat, en 
ook de Westlaan en Oostlaan wordt de ruimte 
voor auto’s beperkt ten gunste van voetgangers, 
fietsers, groen en de mogelijkheid een bankje 
of stoel buiten te zetten of er te spelen. Ruimte 
hiervoor ontstaat onder andere door verwijdering 
van de autoparkeerplaatsen. Deze wegen dienen 
voor de ontsluiting van de Stadsblokken, en 
krijgen in principe éénrichtingsverkeer als het 
gaat om auto’s, met een 30 km/u regime. Fietsers 
mogen in beide richtingen, Trottoirs worden 
verbreed. In delen van de 2e en 4e Straat wordt 
rekening gehouden met de reeds gerealiseerde 
baan voor de ParkShuttle. De Rivium 1e Straat is 
naast een belangrijke ontsluitingsweg een groene 
verbinding tussen de groene oostrand en het 
Kralingse Park enerzijds en de Westlaan en de 
groene rand rond de waterzuivering anderzijds. 
Bij de reconstructie van de weg ten gunste van 
de auto-ontsluiting wordt ook gezorgd voor een 
aantrekkelijke route voor fietsers en wandelaars. 
Dit gebeurt door langs de betreffende paden 
groen met meer bomen aan te leggen. 

Het netwerk voor fietsers wordt zo compleet 
mogelijk gemaakt. De ontsluiting Erasmus/
Toepad -Rivium -Kralingse Veer/Capelle-West en 
verder wordt verbeterd door aanpassing van een 
deel van het fietspad en van (de aansluiting op) de 
brug bij het park. Met Rotterdam wordt verkend 
of het fietspad vanaf de Rivium Promenade of 
1e Straat met een rechte lijn onder de A16 kan 
worden doorgetrokken richting Rotterdam en 
omgekeerd. Dit levert een verheldering van deze 
utilitaire én recreatieve hoofdroutes parallel 
aan de Nieuwe Maas op. In breder verband 
wordt verkend of een betere en directere 
fietsverbinding tussen de Esch/Erasmus en 
Rivium kan worden meegenomen in de ambitie 
voor plannen betreffende de ontwikkeling 
van de A-16 zone en/of in het kader van  de 
realisatie van nieuwe snelfietsverbindingen. 
Tevens kan een verbetering van de snelfietsroute 
tussen Rotterdam en de Krimpenerwaard 
helpen om minder autogebruik te genereren 
aan de Algeracorridor. Aan het Waterfront 
kan een kwaliteitsslag worden gemaakt door 
de Schaardijk te ontdoen van haar functie als 
doorgaande verbinding voor auto’s, ten gunste 
van fietsers en voetgangers. 

Uitgangspunt is dat fietsenstallingen op 
aantrekkelijke wijze in bouwblokken worden 
opgenomen. Dit impliceert een veel groter aantal 
inpandige fietsparkeerplaatsen dan voorheen 
gebruikelijk. en is vergelijkbaar met andere nieuwe 
binnenstedelijke inbreidingsplannen. 
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Het zichtbaar maken en het verbeteren van LV, OV en 
de beschikbaarheid van deelmobiliteit zullen ook een 
positieve invloed hebben op bestaande gebruikers. 
Zo heeft een significant aantal bestaande gebruikers 
van het Rivium in recent onderzoek al aangegeven 
vaker gebruik te gaan maken van de ParkShuttle na 
vernieuwing en uitbreiding daarvan. Er worden zo 
aantrekkelijke alternatieven gerealiseerd voor de 
auto op loopafstand van woning of werkplek.
Neemt niet weg dat bestaande kantoren en bedrijven 
voor een deel afhankelijk zijn van autogebruik. 
Dit gebruik blijft op het Nieuwe Rivium ook in de 
toekomst mogelijk. We zijn en gaan wel actief 
in gesprek met huidige werkgevers om ook zo 
optimaal mogelijk van de nieuwe of verbeterde 
vervoersmogelijkheden gebruik te maken.

A A N T R E K K E L I J K 
A LT E R N A T I E F

B E R E I K B A A R H E I D 
T I J D E N S  D E  B O U W
Met de realisatie van de ambities van dit 
gebiedspaspoort worden aanzienlijke stromen 
bouwverkeer op gang gebracht. Tijdens de sloop- 
en bouwwerkzaamheden zijn het waarborgen van 
de bereikbaarheid van het Rivium en de individuele 
panden van bestaande gebruikers en het beperken 
van overlast belangrijke aandachtspunten. Uit 
ervaringen elders blijkt aldus TNO dat maar liefst 
50 tot 80% van de verplaatsingen in de bouwfase 
vermijdbaar zijn bij een goede organisatie (TNO, 
2018). Via de in heel Nederland gangbare BLVC 
plannen (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid 
en Communicatie) dienen ontwikkelaars zichtbaar 
te maken hoe zij dat vormgeven. Uit eerste 
verkenningen ten aanzien van de effecten van 
bouwverkeer blijkt dat Rivium niet als op zichzelf 
staand gezien moet worden, maar bij voorkeur 
vanuit een regionale visie en strategie in breder 
verband wordt opgepakt: niet alleen financieel, 
maar ook qua veiligheid en risicobeheersing. Het 
beste is bouwlogistiek vooraf en verder in het gehele 
ontwikkelproces een plaats te geven ten einde veel 
onnodige verplaatsingen te voorkomen. Dit reduceert 
bijbehorende ongewenste effecten onder andere 
betreffende verkeersveiligheid en veiligheid op de 
bouwplaats. Het voorkomen van ongevallen heeft 
daarin een prominente plaats. 
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Ambitie 5. 
Beleef en geniet!

Het Nieuwe Rivium wordt een wijk waar je je fijn en prettig voelt en je kunt genieten; ofwel een 
leefbare wijk. Leefbaarheid  wordt o.a. bepaald door sociale factoren, milieufactoren, duurzaamheid, 
comfort en veiligheid. Door een multifunctionele wijk te creëren zorgen we ervoor dat er, ook 
voor de bedrijven en kantoren die blijven, een leefbare en dynamische omgeving ontstaat. De wijk 
krijgt tevens een nauwere verbinding met de omgeving. Op sommige factoren hebben we bij het 
Nieuwe Rivium weinig invloed. Het gebied ligt nu eenmaal langs de A16 met haar autogeluid en 
de windturbine geeft slagschaduw. In planuitwerkingen zal duidelijk getoond moeten worden hoe 
ook op deze punten een aanvaardbaar woon- en leefmilieu wordt gerealiseerd. De aanwezigheid 
van voorzieningen en een hoge ruimtelijke kwaliteit zijn ook van invloed op de leefbaarheid. Deze 
zijn eerder in dit gebiedspaspoort beschreven.  

E E N  B E T R O K K E N 
W I J K
Mensen maken de stad. En dat niet als individu maar 
samen. Dat begint ermee dat je elkaar kent of in 
ieder geval kan leren kennen. In een sterke, vitale 
stad voelen mensen zich verbonden met elkaar en 
met hun leefomgeving. In Rivium gaat het daarbij 
om de bestaande gebruikers en de nieuwkomers. 
We ondersteunen het opbouwen van communities 
en stimuleren de mogelijkheden voor ontmoeting,  
gezamenlijke activiteiten en samenwerking. Het 
realiseren van aantrekkelijke ontmoetingsplekken in 
de openbare ruimte, in en rondom de verschillende 
blokken en in plinten is daar onderdeel van. Evenals de 
realisatie van een ontmoetingsruimte. 

Bewoners, ontwikkelaars, bedrijven, maatschappelijke 
stakeholders en de gemeente hebben elkaar nodig 
om van het Nieuwe Rivium een vitale wijk te maken. 
Vanaf het begin van de ontwikkeling van het gebied 
trekken de diverse stakeholders met elkaar op om 
plannen te maken, initiatieven uit te werken en 
faciliteiten te creëren voor een levendige, prettige wijk. 
In co-creatie werken ze gezamenlijk aan voortdurende 
placemaking.  Voor de organisatie en het aanjagen van 
deze placemaking is er iemand nodig die stakeholders 
bij elkaar brengt, zorgt voor monitoring van de sociale 
wijkontwikkeling, kansen en risico’s signaleert en 
hiervoor een passende aanpak ontwikkelt.
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J E  V E I L I G  V O E L E N 
N U  E N  I N  D E 
T O E K O M S T
Het Nieuwe Rivium is een plek waar het veilig, 
wonen, werken en leven is. Het ontwerp van de 
gebouwen en de openbare ruimte moet zoveel 
mogelijk bijdragen aan die veilige omgeving. 
Een duidelijke relatie van het programma op de 
eerste 4 verdiepingen met het maaiveld (zien 
en gezien worden), goede verlichting, een gevoel van 
openheid en welkom (geen anonieme entrees) 
en levendigheid buiten kantooruren (van 9:00-17:00 
naar 24/7) dragen daar bijvoorbeeld aan bij. En het 
benutten van de kennis die worden ontwikkeld op 
het gebied van smart cities en veiligheid. Als we nu 
bij de ontwikkeling aandacht besteden aan veiligheid 
dan zijn in de toekomst goede randvoorwaarden 
aanwezig voor een fijne wijk. Er wonen en werken nu 
echter ook al mensen in het Rivium, dat na 17:00 uur 
uitgestorven is. Voor de eerste 113 bewoners geeft 
dat niet altijd een prettig gevoel. We spannen ons 
daarom in om ook op korte termijn deze veiligheid 
te vergroten. Bijvoorbeeld door het verbeteren van 
de verlichting en het meedenken met of (onder 
voorwaarden) mogelijk maken van (tijdelijke) 
initiatieven om de levendigheid te vergroten. Of door 
gevoel van controle van mensen te vergroten door 
concreet handelingsperspectief te bieden om de kans 
op slachtofferschap te verkleinen. Ook (tijdelijke) 
kunst kan een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit 
en aantrekkelijkheid van de openbare ruimte, en 
daarmee het gevoel van veiligheid. We nodigen 
kunstenaars en ontwikkelaars uit om daar invulling 
aan te geven.

S M A R T  R I V I U M
Het Nieuwe Rivium wordt een wijk waar innovatieve 
technologieën de standaard zijn. In de buitenruimte 
wordt Smart City technology toegepast, zoals 
slimme lantaarnpalen die ook luchtkwaliteit en 
geluid kunnen meten of worden ingezet voor 
cameratoezicht. Ontwikkelaars nodigen we uit om 
principes van Smart Home toe te passen, zowel 
gericht op comfort als op energie-efficiëntie. 
Verwarming en lampen kunnen dan op afstand aan 
en uitgezet, en de (af)wasmachine draait bijvoorbeeld 
als de zon schijnt of de wind waait, om zo efficiënt 
en goedkoper om te gaan met energie. Ook het 
wijkmanagement kan slimmer. Denk aan sensoren 
in vuilnisbakken zodat volle bakken direct geleegd 
kunnen worden. Het resultaat is een schonere wijk 
en besparing van kosten door innovatieve middelen 
toe te passen.
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D U U R Z A A M 
E N  G E Z O N D
Het Nieuwe Rivium draagt bij aan een 
klimaatneutraal en gezond Capelle in 2050. 
Binnen de gebiedsontwikkeling wordt gewerkt 
aan een duurzame, collectieve en slimme 
energievoorziening, een klimaatbestendige 
leefomgeving en intelligente mobiliteits-concepten. 
Duurzaamheid is in het Nieuwe Rivium een 
zichtbaar en merkbaar deel van het gebied en het 
leven daarbinnen. 

De ambitie is de kansen benutten die te vinden 
zijn in de energietransitie en het slim koppelen 
van de mobiliteits-, warmte-, koude- en 
elektriciteitsvraag. Door Smart Home concepten 
aan te bieden  kunnen we ervoor zorgen dat de 
bewoners van het Nieuwe Rivium in een moderne 
en toekomstgerichte wijk wonen en zich betrokken 
voelen bij hun leefomgeving. Coöperatieve vormen 
van energieopwekking worden gestimuleerd en door 
gebruik te maken van innovatieve technologieën 
worden energievraag en opwekking op elkaar 
afgestemd zonder beperkingen voor de bewoners.

Getransformeerde of nieuwe bebouwing maakt 
binnen de gebouwen geen gebruik meer van 
aardgas voor koken of verwarmen. De gemeente 
staat achter de ontwikkeling van een collectieve 
warmtevoorziening, waarbij innovatie en het gebruik 
van lokale warmte- en koudebronnen voorop staan. 
Lokale bronnen zijn warmte uit oppervlaktewater, 
bodem of asfalt. De afvalwaterzuiveringsinstallatie 
(AWZI) van het Hoogheemraadschap van Schieland 
en de Krimpenerwaard in Rivium zou ook als 
lokale bron kunnen fungeren. Uit onderzoek blijkt 
dat dit gezuiverde water zoveel warmte heeft dat 
hiermee de woningen en een deel van de bestaande 
bedrijven in Rivium verwarmd kunnen worden. 
Warmtepompen zorgen voor de juiste temperatuur 
voor verwarming en tapwater in de woningen en 
voor voldoende comfort in de zomer in de woningen 
door te koelen. Door een aansluiting op het smart 
grid kan er optimaal gebruik gemaakt worden van 
duurzaam opgewekte stroom. 

De mogelijkheden voor lokale energieopwekking  
worden begrensd door de beoogde hoge 
bouwdichtheden van het gebied. We zoeken 
samen met de ontwikkelaars naar koppelkansen 
voor het zo efficiënt mogelijk sturen van de 
energievraag voor de maximale benutting van 
duurzame energiebronnen. De koppeling van de 

electriciteitsvoorziening aan een smart grid is daar 
een voorbeeld van. 

De percelen, de blokken en de gebouwen worden 
zodanig vormgegeven en ingericht dat er een 
goed binnen- en buitenklimaat heerst. Daarbij 
wordt zo weinig mogelijk energie gebruikt voor de 
klimaatbeheersing bijvoorbeeld door waar mogelijk 
gebruik te maken van passieve zonnewarmte, de 
koeling van het collectieve warmtesysteem en 
natuurlijke ventilatie.

Bestaande gebouwen worden verduurzaamd. Vanaf 
2023 horen kantoorpanden ten minste energielabel 
C hebben en vanaf 2030 energielabel A. Zij kunnen 
in de toekomst op eigen tempo aansluiten op het 
duurzame collectieve warmtenet in Het Nieuwe 
Rivum.

Circulair gebruik van water binnen percelen, blokken 
en gebied wordt nagestreefd. Hemelwater wordt 
zoveel mogelijk gebufferd en benut binnen percelen 
en/of blokken, bijvoorbeeld als sproeiwater en 
spoelwater. De afvoer van hemelwater van deze 
percelen/blokken naar de omgeving zal geringer 
moeten worden dan  in de huidige situatie; inzet is 
de hemelwatertoevoer vanuit de omgeving niet meer 
dan nu te laten zijn. 
 
Door meer openbaar én particulier groen wordt 
het Rivium als leefruimte aantrekkelijker voor 
mens, plant en dier. Ook heeft meer groene 
omgeving positieve effecten op de gezondheid en 
het welbevinden van de gebruikers. De hittestress 
wordt ermee beperkt. Groenblauwe daken en 
groene wanden maken onderdeel uit van de groene 
inrichting. 
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M I L I E U
In het hoogstedelijke Rivium willen we een  goed 
woon-, werk- en leefklimaat realiseren. Dit is 
vanuit het oogpunt van milieu een bijzondere 
opgave, gezien de directe nabijheid van wegen als 
de A16 en de Abram van Rijckevorselweg, van de 
windturbine en van bepaalde bedrijven. De wegen, 
bedrijven en windturbine vormen een gegeven. Het 
geluid van de wegen en bepaalde bedrijven en de 
slagschaduw van de windturbine zijn sterk bepalende 
aspecten als het gaat om de kwaliteit van en de 
ontwikkelingsmogelijkheden voor (delen van) het 
Nieuwe Rivium als woongebied. 

Om te komen tot een kwalitatief hoogwaardige 
leefomgeving is het nodig dat er op het vlak van het 
voorkómen van hinder van geluid en slagschaduw op 
ruime schaal inspanningen worden verricht als het 
gaat om de exacte plaatsing en de vormgeving van 
gebouwen. Gezien de beoogde hoogte en dichtheid 
van de bebouwing staat het Nieuwe Rivium ook 
ten aanzien van zon en wind voor een bijzondere 
opgave. Dit blijkt uit milieutechnisch onderzoek 
dat is gedaan in combinatie met 3D-modellering 
van de bouwmogelijkheden in het gebied. Inzet 
is te komen tot een hoogwaardige leefomgeving 
waar er sprake is van een aanvaardbaar woon- en 
leefmilieu. Om Rivium te transformeren naar een 
werk-woongebied is het toepassen van innovatieve 
en creatieve maatregelen binnen de mogelijkheden 
van de bestaande wet- en regelgeving in de 
planuitwerkingen noodzakelijk. 

Het Nieuwe Rivium is geen standaard woonwijk 
maar ligt in een gebied waar veel geluid aanwezig 
is. Voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat 
is in elk geval nachtrust van essentieel belang. 
Er zijn verschillende geluidsbronnen: de A16, 
N210, gezoneerde industrieterrein Stormpolder 
en individuele bedrijven. Het gehele gebied ligt 
binnen de invloedssfeer van het wegverkeerslawaai 
van de verschillende wegen en is boven de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximale 
ontheffingswaarde voor buitenstedelijke wegen ligt 
op 53 dB (A16/N210) en voor binnenstedelijke wegen 
tot 63 dB.

We streven ernaar dat nieuwe bebouwing van Rivium 
de bezonning van de bestaande bebouwing in de 
omgeving van Rivium niet beneden de norm brengt 
die we in de gemeente Capelle hanteren (de lichte 
TNO-norm). Tevens beogen wij dat hoogbouw in  
Rivium de bestaande bebouwing in de omgeving 
van Rivium in de in de norm geldende periode niet 
meer dan 2 uur per etmaal in de schaduw stelt. 
Door de mogelijke massa en hoogtes is het niet 
realistisch nadere eisen te stellen ten aanzien van 
beschaduwing tussen gebouwen binnen Rivium 
onderling of daar de TNO-norm te hanteren. Als 
onderdeel van een kwalitatief prettig leefmilieu is 
het wel van belang voldoende bezonning te hebben 
op voldoende collectieve en publieke buitenruimtes 
die (ook) bedoeld zijn voor verblijf. In algemene zin 
geldt dat voor de centrale buitenruimtes van Rivium 
(Groene Boulevard, het Woonhart met Marktplein 
en het Nieuwe Maasplein) een substantiele 
bezonning mogelijk moet blijven. Voor de collectieve 
buitenruimtes van de gebouwen geldt hetzelfde. 
Voor het bestaande park bij Kralingse Veer is een 
beperkte afname van de bezonning aan de orde. 
Ten aanzien van specifieke onderdelen van de 
buitenruimte (bv locatie voor terassen) kunnen in 
verdere planvorming bijzondere zoneisen worden 
benoemd. In ontwikkelingen moet expliciet worden 
gemaakt waar kwaliteit op het vlakvan bezonning 
wordt behouden of gerealiseerd.

We gaan voor buitenruimtes met een voldoende 
windmilieu, waar het nergens gevaarlijk en nergens 
slecht voor lopen zou mogen worden. Bij de rivier ten 
zuiden van de Rivium Promenade is een windrijke 
omgeving te verwachten en is de kans op een matig 
windklimaat voor lopen acceptabel. In het overige, 
normaal als luw ervaren gebied, wordt voor lopen 
een goed windklimaat beoogd. Hiermee is het 
windmilieu ook steeds voldoende foor fietsers, wat 
het fietsgebruik ten goede komt. Het is de bedoeling 
dat bij de plaatsing en vormgeving van gebouwen 
hiermee rekening wordt gehouden. 
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Zo gaan we onze 
ambitie realiseren!3

De gezamenlijke ambitie zoals in hoofdstuk 2 is toegelicht, is in hoofdstuk 3 uitgewerkt  in heldere 
uitgangspunten. Dit zijn o.a. programmatische, ruimtelijke en milieukundige uitgangspunten, 
maar ook uitgangspunten over procedures, overeenkomsten en samenwerking. Tijdens het 
gehele proces van schetsontwerp tot en met uitvoering zijn de ambities en uitgangspunten 
leidend voor de dialoog. Dit wordt later per kavel meer concreet gemaakt in een Bouwenvelop. 
Het voldoen aan de uitgangspunten is overigens geen doel op zich, het voldoen aan de ambities 
wel. Dat betekent dat op onderdelen, lokaal en incidenteel van de letter van een uitgangspunt 
kan worden afgeweken indien met een bepaald voorstel gemotiveerd en naar oordeel van de 
gemeente beter aan de intentie van de uitgangspunten en de gestelde ambities wordt voldaan. 

P R O G R A M M A 
Kantoren en bedrijvigheid
- Binnen de beschikbare locaties voor transformatie 

en sloop/nieuwbouw wordt per ontwikkeling  ten 
minste 5% van het BVO geschikt voor werken 
(voorzieningen, bedrijvigheid categorie 0, 1 en 2 
waaronder kantoren en (collectieve) werkplaatsen; 
niet zijnde woonwerkwoningen en horeca). 

- Gebouwen buiten het beoogde woon-werkgebied 
blijven beschikbaar als werklocatie. 

-  Aan het gebied wordt ten hoogste 100.000 m2 BVO 
kantoren onttrokken. Bedrijvigheid wordt beperkt 
en goed gemotiveerd onttrokken.

- Verplaatsing van kantoormatige bedrijvigheid, 
veroorzaakt door een nieuwe ontwikkeling, wordt 
actief door de betreffende ontwikkelaar begeleid. 
Ontwikkelaars gaan hierbij op passende wijze om 
met (de verhuizing van) bestaande huurders. De 
gemeente kan hierbij een faciliterende rol spelen.

- Stimuleer ondernemen in leegstaande kantoren. 
De gemeente kan hierbij een faciliterende rol 
spelen. 

Wonen
Op dit moment wordt er ruimte gezien voor ca. 5.000 
woningen in totaal. Om een mix van doelgroepen te 
realiseren, worden de volgende uitgangspunten voor 
de woningen voor het Nieuwe Rivium als richtlijn 
aangehouden (zie begrippenlijst  voor definitie GO). 
- Ten minste 80% van de woningen is groter dan 50 

m2 GO. Ten minste de helft hiervan is groter dan 
70 m2 GO.

- Het aantal kleinere woningen (<50 m2 GO) 
bedraagt ten hoogste 20% (nieuwbouw + 
transformatie), ten hoogste 5% mag een 
oppervlakte tussen 30-40 m2 hebben (hiertoe 
behoren ook de eventuele specifiek voor studenten 
en jongeren bestemde woningen). 

- Woningen kleiner dan 30 m2 GO zijn niet aanwezig.
- Voor de kleinere woningen 30-40 m2 bestaat de 

mogelijkheid de oppervlakte van bij deze woning 
behorende gemeenschappelijke verblijfsruimten 
(zoals een inpandige gemeenschappelijke 
verblijfsruimte) naar rato bij de oppervlakten van 
deze woningen op te tellen. 

- Bouwplannen hebben kwalitatief goede, 
zo mogelijk innovatieve plattegronden. De 
woonkwaliteit zit niet alleen in m2 vloeroppervlak 
van de woning, maar ook in goede oplossingen 
ten aanzien van buitenruimte, plattegronden, 
beleving, van woning en gebouw. Het is aan de 
ontwikkelende partijen om op deze kwaliteiten te 
overtuigen.

- Ten minste 10 % van het woningbouwprogramma 
bestaat uit sociale huurwoningen (zie 
begrippenlijst) die onder de huurtoeslaggrens 
vallen zoals genoemd in artikel 13 lid 1 onder a 
van de Wet op de huurtoeslag of koopwoningen 
met een verkoopprijs onder de €225.000,-- v.o.n..

- Binnen het hierboven genoemde minimale sociale 
prijssegment van 10 % valt ook de opgave van 
330 gereguleerde sociale huurwoningen (zie 
begrippenlijst).

3 . 1  W E  O N T W I K K E L E N  A A N  D E  H A N D  V A N 
H E L D E R E  U I T G A N G S P U N T E N
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- Ten minste 50 % van alle woningen valt binnen het 
middeldure prijssegment: middeldure huurwoning 
vanaf de wettelijke huurtoeslaggrens tot € 1.000 
maandhuur en/of middeldure koopwoning € 
225.000 ,-- v.o.n. tot de Nationale Hypotheek 
Garantie-grens (conform NHG voorwaarden). 
Deze grens ligt op € 310.000,-- v.o.n. (prijspeil 
2020). Voor woningen met energiebesparende 
voorzieningen ligt deze grens op € 328.600,-- 
v.o.n. (prijspeil 2020).

- Om voldoende differentiatie in het middeldure 
huursegment te realiseren wordt uitgegaan 
van de volgende verdeling: 10% midden/laag 
(>liberalisatiegrens) €737 - €870, prijspeil 2020; 
30% midden €870 - €1.000, prijspeil 2020; ten 
hoogste 10% midden/plus €1.000 - €1.250, 
prijspeil 2020.

- Als instandhoudingstermijn wordt voor sociale 
huurwoningen 20 jaar gehanteerd en voor de 
middeldure huurwoningen 15 jaar.

 - Het aandeel koopwoningen zal ten minste 30 % 
van het totale aantal woningen zijn.

- Om bovenstaande mix voor het totale gebied te 
realiseren gelden bovenstaande uitgangspunten 
in beginsel als een opgave per kavel; deze 
kavelopgave kan worden losgelaten als de 
mix op blok of gebiedsniveau kan worden 
gerealiseerd. Dit wordt tijdig afgesproken en in 
een gecoördineerde ontwikkeling binnen een 
afgesproken, afzienbare periode (ten hoogste 
5 jaar) gerealiseerd. De programmatische 
mix is onderdeel van de te sluiten anterieure 
overeenkomst en/of bouwenveloppen. 

-  De woningbouwplannen worden zodanig 
ontworpen dat ze de mogelijkheid in zich hebben 
om in een later stadium bij een veranderende 
vraagontwikkeling woningen hierop te 
kunnen aanpassen. Dit draagt ook bij aan de 
duurzaamheid (toekomstbestendigheid) van het 
gebouw. De plannen hebben hiervoor in hun 
principes voor installatietechniek en constructie 
aantoonbare flexibiliteit, om wijzigingskosten laag 
te houden.

 
Voorzieningen
- Rivium biedt 12.000-15.000 m2 BVO ruimte 

voor voorzieningen. Daarvan is circa 8.000 m2 
maatschappelijk.

- Bij de plaatsing van voorzieningen in het gebied 
wordt de zonering gevolgd zoals die gegeven is in 
de kaart ‘zonering van functies/voorzieningen in 
plinten’.

- Een voorziening draagt bij aan de levendigheid van 
het gebied, passend bij de doelgroep en gericht op 
24 uurs economie. Een nieuwe voorziening is een 
maatwerk toevoeging aan de voorzieningen, waarbij 
wordt gestreefd naar win-win situaties; de nieuwe 
voorziening passen binnen de aard en schaal van de 
omgeving.

-  Met de introductie van een voorziening mogen in de 
omgeving aanwezige voorzieningen niet onevenredig 
in hun bedrijfsvoering worden geschaad; 

-   Nieuwe functies mogen geen onaanvaardbare 
verkeersaantrekkende werking en parkeerdruk tot 
gevolg hebben.

- Er is ruimte  voor de functie  supermarkt met bruto 
ten hoogste 2.000 m2 BVO. Daarnaast is er ruimte 
voor speciaalzaken voor overig dagelijks aanbod 
(ca 1250 m2 BVO) en biedt Rivium kansen voor 
gecombineerde concepten. De speciaalzaken en 
combinaties horen primair in plinten.

- Twee hotelformules (voor de zakelijke markt en voor 
de moderne toerist), mits goed onderbouwd met 
marktonderzoek. De hotelclassificatie is ten minste 
drie sterren. Kleinschalige ‘boutique-hotels’ met een 
maximum aantal kamers van 15 kunnen langs de 
Boulevard een plek krijgen. Nieuwe hotelformules 
kunnen op diverse plekken in het gebied, mits goed 
onderbouwd met marktonderzoek.

- Ontwikkelaars bieden tegen een passende  
vergoeding en in voldoende mate ruimte aan 
voor startende ondernemers, broedplaatsen,.  
maakbedrijven en aanbieders van zorgvoorzieningen 
(denk bv aan een huur/omzet-constructie). Zij 
maken hierover langdurige afspraken (min. 5 
jaar). De maximale huurprijzen en de ruimtevraag 
die in bijlage ‘Plintenleidraad RIVIUM: bijlage 
Maatschappelijke opgave in beeld RIVIUM, tabel Van 
Mensen naar Meters’ worden genoemd zijn daarbij 
uitgangspunt.

B E B O U W I N G
Algemeen voor alle bebouwing
- Nieuwbouw vindt plaats binnen in de 

bouwenveloppen aangegeven bouwvlakken.
- Ontwikkelende partijen geven aan hoe bestaande 

bebouwing op hun percelen (of delen ervan) op 
kwalitatieve wijze geïntegreerd kan worden in de 
nieuwe bebouwing. 

- Gebouwen bieden een goed licht- en luchtbeeld in 
het bouwblok, in de straten eromheen en in de verre 
omgeving, met ruime doorzichten.

-  Het bebouwingsvolume van een initiatief blijft binnen 
de ‘floor space index’ (zie begrippenlijst) en het 
‘aandeel onbebouwd gebied’ (zie begrippenlijst), 
typisch voor het betreffende gebiedsdeel zoals 
aangegeven op blz. 53 in figuur ‘gebiedsmilieus en 

tabel categorisering programma wonen 
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bebouwingsdichtheid’.
- In hoogte passen nieuwe basisgebouwen van 

de stads- en parkblokken bij de bestaande 
bebouwing aan de Rivium straten en Boulevard.

- Nieuwe bebouwing heeft de vormkenmerken 
als aangegeven in de figuur ‘basisbebouwing en 
randen’ op blz. 53. 

- In hoogte passen nieuwe torens en blokgebouwen 
boven de 8 lagen bij de hogere gebouwen binnen 
Rivium en voegen zich naar naar de opbouw van 
relatieve gebouwhoogtes zoals aangegeven in 
figuur ‘torens en specials’ op blz. 53.

- Programma binnen gebouwen is afleesbaar aan 
de gebouwopzet en het gevelbeeld. In expressie 
van gebouwen gaat bijzondere aandacht uit naar 
onderdelen die duiden op ‘interactie’.  

- Hoofdentrees van gebouwen zijn uitnodigend en 
goed herkenbaar. Zij bevinden zich aan de zijde 
van de openbare ruimte. 

- Voorzieningen voor verplaatsingen (zoals gang, lift 
en galerij) zijn zoveel mogelijk te vinden binnen 
gebouwen; gevels gedomineerd door galerijen of 
liften komen niet voor. 

- Gevels kennen een geleding en gelaagdheid. 

Plinten van alle gebouwen
- Het Woonhart met Marktplein, de Groene 

Boulevard, straten en het Nieuwe Maasplein 
hebben verschillende plintkarakteristieken die 
verbonden zijn met de sfeer, schaal en functie 
van de betreffende wijkdelen en hun publieke 
ruimte. Dit komt tot uitdrukking in de specifieke 
omgang met de functies, de toegankelijkheid, 
de gevelopbouw, de gevelmaterialisering- en 
detaillering, en de overgang van openbaar naar 
privé van de betreffende plinten.

- Van de gebouwwanden aan de Boulevard en het 
Maasplein is er een plinthoogte  van 7 tot 9 m; bij 
de straten is dat 6,5 tot 7 m. De plinthoogte staat 
in verhouding tot het gebouwde volume. Plinten 
worden gerekend als twee bouwlagen.

- De plinten passen binnen de ontwerpuitgangs-
punten van de Plintenleidraad RIVIUM (zie bijlage).

Specifiek voor Stadsblokken
- Bebouwing in de stadsblokken bestaat uit een 

basisbebouwing aan de straten in combinatie met 
torens. 

- Het beoogde verschil in het karakter van 
de straten wordt vormgegeven met diverse 
samenhangende en in enige mate uit te wisselen 
middelen, waaronder hoogte(limiet), setbacks, 
geleding en verschaling. 

-  Bij een basisbebouwing van 8 bouwlagen is er 
in voorzien dat  de bovenste 2 lagen een setback  
hebben van 5 meter of meer ten opzichte van de 
rooilijn en tevens een architectonisch verschil met 
de onderbouw hebben.

- De onderste bouwlagen tot een hoogte van circa 

15 m gaan een duidelijke relatie aan met het 
maaiveld, zowel overdag als ‘s nachts. 

- Variatie van gebouwen binnen een bouwblok is de 
norm.

- De Boulevard en straten zijn voorzien van een 
gesloten gevelfront met ten minste om de 35-40 m 
een verandering in gevelbeeld, vooral verbonden 
met wisseling in gebouwopzet.

- De binnenzijde van de stadsblokken hebben een 
kleinere schaal dan de buitenzijde, bijvoorbeeld dmv 
geleding of gevelopeningen.

Specifiek voor torens
- Woontorens hebben een eigentijdse stedelijke 

expressie en hebben particuliere en/of collectieve 
buitenruimte (waaronder balkons) die in het 
gevelbeeld bepalend zijn. 

- Iedere toren heeft een eigen expressie ten 
opzichte van andere torens en ten opzichte van de 
basisbebouwing. 

- De toppen van torens zijn als open kronen 
vormgegeven. Installaties en andere voorzieningen 
zijn daarin slim geïntegreerd.

- In hoogte verschillen torens 5 of meer verdiepingen 
van de naastgelegen toren; binnen ensembles van 
de Parkblokken kan dit verschil geringer zijn, elders 
alleen als torens in expressie en in kroon al sterk 
verschillen. 

- Torens (inclusief balkons en loggia’s) staan ten 
minste 3 m achter de rooilijn van de basisbebouwing 
van de straten. Kleinere setbacks over korte 
lengtes passen indien dit de menselijke maat van 
straatbeeld en torens versterkt.

- Torens (inclusief balkons en loggia’s) staan ten 
minste 5 m achter de rooilijn van de basisbebouwing 
van de Boulevard met een zodanige variatie in 
afstand tot de rooilijn dat een  ‘dynamisch’of 
gevarieerd beeld van de hoogbouw aan de Boulevard 
ontstaat. 

- Maat en vorm van het grondvlak van torens en de 
afstand tussen torens dragen in samenhang bij aan 
een goed licht/luchtbeeld, aan rankheid van torens 
en aan woongenot. 

- De afstand tussen blokken hoger dan 35 m en 
torens is groter dan de maat van de langste 
grondvlakzijde voorkomend in het aanzicht van de 
betreffende gebouwen en minstens 25 m.

- Het grondvlak van een toren is inclusief loggia’s, 
exclusief balkons ten hoogste 625 m2; enige 
overschrijding (tot 10 % van het grondoppervlak) 
van de toren) is mogelijk als per toren en/of binnen 
een blok eenzelfde kwaliteit wordt gerealiseerd 
via middelen als ruimere afstand tussen torens, 
verticale geleding, verjonging, terrassering/
fragmentering. 

- Als algemeen principe voor de rankheid van torens 
is het volgende uitgangspunt van toepassing: de 
breedte van het grondvlak van een toren is kleiner 
of gelijk aan 1,5 maal de kortste zijde van het 
grondvlak. 
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FSI *

3,2-4,1 maaiveldniveau > 40%
2e maaiveldniveau > 65%

maaiveldniveau > 10%
2e maaiveldniveau> 45%

2e maaiveldniveau > 60%

Special aan de Markt (uitzonderlijke hoogte 
mogelijk)

Special aan Maasplein (uitzonderlijke hoogte 
mogelijk)

Relatieve bouwhoogte nieuwbouw torens en 
blokgebouwen

Hoger

Lager

5,5-8,5

5,2-6,0

4,5-5,5

5,5-8,4

basis

basis + optie 2 bouwlagen extra met setback 

blokken

gesloten gevelfront, openingen < 10m

verspringend/onderbroken front, openingen > 20m

open front, openingen >15m 

open rand

reeks blokken

indicatie grens nieuw bouwvlak

Aandeel onbebouwd *Parkblokken

Stadsblokken

Waterfront

* zie begrippenlijst

Figuur: gebiedsmilieus en bebouwingsdichtheid

Figuur: basisbebouwing en randen

Figuur: torens en specials

specialblok
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Specifiek voor Westrand
- Er is sprake van een ritmiek aan blokbebouwing.

Specifiek voor Oostrand
- Bebouwing heeft een kleinere schaal en een 

regelmatig diep verspringende of onderbroken 
gevellijn.

- Ruimtes aan en tussen gebouwen krijgen een 
inrichting aansluitend op die van de parkinrichting 
van de Oostlaan.

Specifiek voor Parkblokken 
- Bebouwing binnen de parkblokken bestaat uit 

ensembles van gebouwen binnen een parkachtige 
setting.

-  De inrichting en het groen van zowel maaiveld 
als verhoogde maaivelden dragen bij aan de 
parkachtige setting. Paden, velden en bomen 
van de 1e orde grootte maken hier deel vanuit. 
Een goed parkddek met ook zeer geleidelijke 
aansluitingen op de omgeving kan park op 
maaiveld vervangen; het aandeel bebouwd 
op maaiveld kan door meer parkdek het 
uitgangspunt genoemd in figuur ‘gebiedsmilieus 
en bebouwingsdichtheid’ overschrijden.

- De ensembles van gebouwen verschillen in opzet 
en uiterlijk van elkaar; tbv eigenheid en sterkere 
samenhang van ensembles kan in delen van 
ensembles plaatselijk afgeweken worden van de 
voorgeschreven maatverhouding/footprint voor 
torens.

- Nabij de 1e Straat is langs een te respecteren 
groenzone aan de straat, ruimte voor een reeks 
basisgebouwen, met in de aansluitende velden 
ensembles van torens en blokken.

- De bebouwing en buitenruimte aan en de 
collectieve buitenruimtes achter het front van de 
1e Straat zijn gericht op de 1e Straat; 

- Bij de Abram van Rijckevorselweg: een open rand 
met een afwisseling van groen en verspreide 
bebouwing.

Waterfront
- Behoud de drie westelijke gebouwen van het 

ensemble van de River Side Offices.
- Voor het 3e gebouw (westelijk van het Zalmhuis) is 

transformatie richting hotel bespreekbaar. 
- Voor het vierde gebouw, oostelijk van het Zalmhuis 

is sloop/nieuwbouw ten gunste van een nieuw 
gebouw met als functie hotel en/of wonen 
mogelijk (zie uitgangspunten special Maasplein). 
Het is aan de ontwikkelaar van het vierde gebouw 
om aan te tonen dat wonen milieuplanologisch 
haalbaar en uitvoerbaar is.

Specials 
- Specials zijn wenselijk rondom twee hotspots: het 

Marktplein en het Maasplein. De in de kaarten 
aangeduide locaties van de special zijn indicatief, 

ze staan in relatie tot de gewenste hotspots en zijn 
aangeduid op basis van nu bekende initiatieven.

- Voor de specials gelden eigen -hierna beschreven- 
uitgangspunten voor de onderdelen: setbacks en 
hoogte betreffende de basisbebouwing en torens, 
de expressie en de footprint van gebouwen, en er 
is ruimte voor een verdergaande plaatsspecifiek 
vormgeving van het gebouw indien daarmee de 
ambitie van een uitzonderlijk, plaatsgebonden 
gebouw met bijzondere bijdrage aan het concept 
en de publieke zaak op uitmuntende wijze tot 
uitdrukking wordt gebracht.

Specifiek voor de special aan het Marktplein
- Het gebouw kent in hoofdopzet en functioneel-

ruimtelijke uitwerking een sterke orientatie en 
aansluiting op het Marktplein. 

-  De blokplint omvat een grote publieke ruimte 
(gebouwde delen waaronder commerciele ruimte 
en vrij toegankelijke buitenruimte in de open lucht) 
sterk verbonden met de Boulevard. De vloer van 
de publieke ruimte in de open lucht bevindt zich bij 
voorkeur ten minste 50 % op maaiveld, overige vloer 
7 m of minder boven het huidige maaiveld.

-  Voor een optimale aansluiting van de publieke 
ruimten van gebouw en Boulevard kan een deel van 
het Boulevardfront teruggelegd worden ten opzichte 
van de vaste gevellijn van de Boulevard. Bij de 1e en 
2e Straat volgt de gevel de blokgevellijn, bij Oostlaan 
is er sprake van een overgangsruimte zonder vaste 
gevellijn voor de special. 

- De special omvat blokbebouwing en diverse torens 
welke een samenhangende compositie en op 
(boven-)gebiedsniveau een beeldbepalende eenheid 
vormen door hun onderlinge positionering, vorm en 
expressie. 

-  De special kent een goed licht- en luchtbeeld in het 
bouwblok, in de straten eromheen en in de verre 
omgeving, met ruime doorzichten.

- De opzet van de blokbebouwing sluit aan op de 
beoogde profielen en opbouw van gevelbeeld van 
de aanliggende straatruimten. De blokbebouwing 
is geleed met een setback bij 6 tot 8 lagen (op 21 
tot 28 m hoogte) van ten minste 5 m breed; aan de 
Boulevard is de basisbebouwing niet hoger dan 28 
m; aan de straten is de blokbebouwing niet hoger 
dan 40 m.

- De special mag torens met een uitzonderlijke 
hoogte omvatten; torens onderscheiden zich in 
hun hoogte nadrukkelijk van de blokbebouwing. 
Torens staan minimaal 5 m uit de rooilijnen langs de 
Boulevard en de straten.

- Indien de special een goedgeplaatste en 
karakteristieke toren boven de 120 m bevat is een fsi 
van ten hoogste 9,5 mogelijk binnen het specialblok 
aangeduid in de figuur ‘gebiedsmilieus en 
bebouwingsdichtheid’. Fsi van het totale stadsblok 
blijft binnen de uitgangspunten als aangegeven in 
dezelfde figuur; overige uitgangspunten (oa qua 
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licht/lucht, zon, aandeel onbebouwd) blijven 
gelden en kunnen hierop van invloed zijn.

- Maat en vorm van het grondvlak van torens en 
de afstand tussen torens dragen in samenhang 
bij aan een goed licht/luchtbeeld, aan rankheid 
van torens en aan woongenot. Voor torens 
geldt ook hier als uitgangspunt de benoemde 
verhoudingsnorm voor het grondvlak, zoals 
omschreven onder kopje ‘specifiek voor torens’.

- Plaatselijke afwijkingen van de uitgangspunten tav 
wandhoogtes, setbacks en grondvlakverhouding 
zijn mogelijk als deze leiden tot een beter ontwerp 
irt genoemde ambities en kwaliteiten voor de 
special en omgeving. 

Specifiek voor de special aan het Maasplein
- De bebouwing maakt ruimte voor een 

aantrekkelijke fysieke en visuele verbinding vanaf 
Rivium Boulevard naar de waterkant. Zij draagt 
door haar positionering en uitwerking bij aan het 
verkleinen van de barrièrewerking van de Rivium 
Promenade, aan een betere omgeving van het 
Zalmhuis, en aan een bijzondere ruimte aan de 
rivier.

- De buitenruimte rond de bebouwing is 
integraal onderdeel van een aaneengesloten 
en vrij toegankelijke pleinruimte die ligt op het 
niveau van de bestaande buitenruimte op de 
parkeerdekken, en heeft goede aansluitingen op 
de niveaus van de buitenruimte in de omgeving. 

- Omvat de special één of meerdere torens, dan 
mogen deze een uitzonderlijke hoogte hebben; 
ook hierbij geldt als uitgangspunt de benoemde 
verhoudingsnorm voor het grondvlak, zoals 
omschreven onder kopje ‘specifiek voor torens’. 
Afwijking van deze grondvlakverhouding is 
mogelijk als dit leidt tot een beter ontwerp irt 
genoemde ambities en kwaliteiten voor de special 
en omgeving. 

- Indien de special een goedgeplaatste en 
karakteristieke toren boven de 120 m bevat is 
een fsi van ten hoogste 9,5 mogelijk binnen het 
specialblok aangeduid in de figuur ‘gebiedsmilieus 
en bebouwingsdichtheid’. Overige uitgangspunten 
(oa qua zon, aandeel onbebouwd) blijven gelden 
en kunnen hierop van invloed zijn.

- De nieuwbouw respecteert het Zalmhuis onder 
andere door meer afstand dan nu te houden. In 
het ontwerp van het gebouw wordt aangegeven op 
welke wijze verder rekenschap wordt gegeven van 
de aanwezige bebouwing, inclusief ensemble.  

-  In de uitwerking van gebouw en omgeving wordt 
de historische betekenis van de plek en haar 
omgeving tot uitdrukking gebracht.

- De plint van het gebouw bevat horeca. 
- Parkeerplaatsen en stallingen van nieuwe 

ontwikkelingen aan het Maasplein zijn binnen 
overdekte parkeergarages. De in paragraaf 
‘parkeren’ geformuleerde uitgangspunten ten 

aanzien van de dakinrichting, randen en toegangen 
van de garages gelden ook hier.

 - Gezien de eigendomsgrenzen is uitgangspunt dat er 
een integraal plan en gezamenlijke afspraken wordt 
gemaakt voor bebouwing, parkeren en buitenruimte 
van het gehele Maasplein.

D U U R Z A A M H E I D
- Nieuwe of getransformeerde gebouwen zijn 

aardgasloos.
- De bouwplannen voldoen aan een gemiddelde score 

van 8 binnen GPR Gebouw® voor de vijf thema’s 
energie, milieu, gezondheid, gebruikswaarde 
en toekomstwaarde met een minimum GPR-
score van 7,0 voor alle thema’s. Het gebruik van 
een vergelijkbaar duurzaamheidsinstrument is 
bespreekbaar, indien dit meerwaarde oplevert ten 
aanzien van de gebiedsambities. Bewijslast hiervoor 
ligt bij de ontwikkelaar.

- Toe te voegen woningen in het nieuwe Rivium 
maken zoveel mogelijk gebruik van lokale warmte, 
dat geleverd wordt via een collectief warmtenet. 
Bij voorkeur kan via het collectief warmtenet ook 
koeling worden geleverd.

- De afvoer van hemelwater naar de omgeving 
van kavels/blokken is geringer dan in de huidige 
situatie. 

- Minstens 50% van elk perceel binnen Parkblokken 
en minstens 40% van elk perceel binnen 
Stadsblokken en Waterfront kent een groene 
inrichting, waarbij geldt dat een overlap van groen 
en zonnepanelen mogelijk is van ten hoogste 10% 
van het totaalterrein. Groene gevels zijn een pré. 
Onder groen wordt verstaan met levende begroeiing.

- Natuurinclusief bouwen is mede uitgangspunt 
voor de inrichting van daken en de vormgeving van 
gevels. Voorbeeld  daarvan is het integreren van 
voorzieningen voor vleermuizen, wilde bijen en 
vogels zoals de toepassing  van vleermuiskasten, 
grind/zanddaken en mussenvides.  

M I L I E U
- Ten aanzien van geluid zijn van toepassing de 

wettelijke grenswaarden voor geluidsbelastingen op 
de gevel van woningen conform de Wet geluidhinder.  
Waar gevelmaatregelen nodig zijn is toepassing van 
dove gevels mogelijk; evenals het realiseren van 
gesloten balkons, loggia’s of serreachtige ruimtes 
waardoor de geluidsbelasting ter plaatse van de 
achtergelegen gevel van de woning wordt verlaagd 
tot de  maximaal toelaatbare geluidsbelasting op de 
binnengevel. Uitgangspunt is dat er daarbij sprake 
is van compensatie door de aanwezigheid van 
geluidsluwe collectieve buitenruimtes.

-  Hoogbouw in Rivium is zodanig dat bestaande 
bebouwing in de omgeving voldoet aan de lichte 
TNO-norm: er moet ten minste twee uren per 
etmaal bezonning mogelijk zijn in de periode van 
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19 februari tot en met 21 oktober. En door nieuwe 
hoogbouw in Rivium wordt de bestaande bebouwing 
in de omgeving van Rivium in dezelfde periode niet 
meer dan 2 uur in de schaduw gesteld.

-  Nieuwbouw wordt zodanig vormgegeven dat er 
per dag ten minste 4 uur bezonning mogelijk is 
in de periode van 21 juni tot 21 september op de 
Groene Boulevard, de Markt, het Maasplein en op 
de collectieve buitenruimtes (maaiveld, verhoogd 
maaiveld en daken), waarbij het bij ieder onderdeel 
ten minste de helft van de buitenruimte betreft. 
Voor het bestaande park bij Kralingse Veer is 
alleen een beperkte  afname van de bezonning 
tussen 19 februari en 21 oktober acceptabel. 
Ten aanzien van specifieke onderdelen van de 
buitenruimte (bv locatie voor terrassen) kunnen 
specifieke uitgangspunten aan de orde zijn, die bij 
verdere planvorming zullen worden uitgewerkt. 
In ontwikkelingen moet hiermee rekening worden 
gehouden en expliciet worden gemaakt waar 
kwaliteit op dit vlak wordt behouden of gerealiseerd.

- Planvorming voldoet aan de bouwbesluiteisen tav 
daglichttoetreding, daarnaast worden woningen 
beoordeeld op zicht- en zonkwaliteit.

-  Met nieuwbouw mag de windgevaarkans in het 
gehele gebied nergens op het niveau gevaarlijk 
komen; de windhinderkans voor lopen nergens 
slecht en in het deel van Rivium ten noorden van de 
Rivium Promenade voor lopen ook niet matig. Eea 
volgens de criteria en bepalingsmethoden van NEN 
8100. Om het windklimaat aan de voorkant van het 
proces te waarborgen moeten door ontwikkelaars 
windonderzoeken worden gedaan op het niveau 
van het gebouw binnen het gebied, startend bij het 
Voorlopig Ontwerp. Bij hoogbouw moet altijd (ook) 
windtunnelonderzoek van het gebouw binnen het 
gebied worden gedaan door de initiatiefnemer(-s).

- Voor slagschaduw van de windturbine 
is voor gebouwen anders dan kantoren 
en bedrijfsgebouwen van toepassing het 
Activiteitenbesluit  milieubeheer artikel 3.12: 
daaruit blijkt dat er per jaar hoogstens 6 uur 
slagschaduw op ramen van deze gebouwen mag 
zijn. De wettelijke mogelijkheden betreffende 
slagschaduw (bv tav toepassing van schermen) 
worden door de gemeente verkend.

M O B I L I T E I T
Fietsparkeren
- Het aantal fietsparkeerplaatsen voor bewoners 

en bezoekers voldoet aan de normen 
voor fietsparkeren opgenomen in bijlage 
‘Mobiliteitsaanpak 2020-2030 RIVIUM’, bijlage 
Parkeernormen RIVIUM. Dit is in eerste instantie 
een opgave per kavel.

- Bewoners stallen hun fiets in hun eigen of 
collectieve berging.

- Bezoekersparkeren vindt plaats in openbaar 
toegankelijke stallingen binnen de blokken.

Autoparkeren
- Het aantal autoparkeerplaatsen voldoet aan de 

normen voor parkeren opgenomen in bijlage 
‘Mobiliteitsaanpak 2020-2030 RIVIUM’, bijlage 
Parkeernormen RIVIUM. Dit is in eerste instantie een 
opgave per kavel. 

- Parkeerplaatsen binnen de stadsblokken zijn 
overdekte parkeergarages.

- Parkeerplaatsen in de parkblokken zijn ten minste 
50% overdekte parkeergarages. 

- Het dak van de garages is (buiten de delen binnen 
gebouwen) ingericht als een toegankelijke en 
grotendeels groene buitenruimte. 

- Parkeergarages worden begrensd door gebouwen of 
door kwalitatief hoogwaardige verbindingen tussen 
het dek en de overige buitenruimte (groene taluds, 
trappen, groene wanden etc). 

- Autotoegangen tot de parkeergarages zijn 
vormgegeven als integraal onderdeel van de 
architectuur van de gebouwen. Zij bevinden zich niet 
aan de Boulevard en de Oostlaan.

- De entrees en looproutes van garages voor 
voetgangers zijn goed herkenbaar, sociaal veilig en 
aantrekkelijk.

- De parkeergarages strekken zich inclusief dek uit tot 
hoogstens 7 m boven maaiveld. 

- Tot de mogelijkheden behoort het realiseren van 
een grote, centraal gelegen parkeergarage die de 
behoefte dekt aan parkeermogelijkheden in het 
gehele woongebied of een groot deel ervan. Deze optie 
kan worden benut als zij inhoudt dat het maaiveld 
van een substantieel aantal andere stadsblokken 
en/of parkblokken gevrijwaard kan worden van 
parkeergarages. Deze grote parkeergarage mag 
dan hoger zijn. Een loopafstand van niet meer 
dan 200 meter tussen woning of wooncomplex en 
parkeerplaats geldt als uitgangspunt. 

- Alle parkeervoorzieningen zijn EV-ready. Draadloos 
opladen en snel opladen heeft hier de voorkeur. 

MaaS en mobiliteitsarrangementen
-  In het kader van MaaS (Mobility as a Service) 

worden binnen kavels voor bouw of transformatie de 
fysieke mogelijkheden gerealiseerd voor duurzame 
mobiliteitsoplossingen als deelauto’s, deelfietsen, 
fietsgebruik en lopen. Ontwikkelaars hebben de 
verantwoordelijkheid te zorgen dat al hun nieuwe 
huurders of kopers, bewoners dan wel werkgevers en 
hun werknemers via MaaS providers toegang krijgen 
tot deze middelen en diensten en ov, en dragen actief 
bij aan het promoten dan wel aantrekkelijker maken 
van het gebruik ervan.

- In overleg met de belangrijkste stakeholders 
(projectontwikkelaars en gemeente enerzijds, 
aanbieders van mobiliteit anderzijds) worden 
mobiliteitsarrangementen afgesproken om het 
gebruik van ov, deelmobiliteit en de fiets te vergroten. 
Mensen die afzien van een parkeerplaats kunnen 
gunstige(re) condities krijgen voor het gebruik van 
deze alternatieven. 
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Overig
- Laden- en lossen wordt grotendeels inpandig 

en/of binnen de rooilijnen van de blokken 
gefaciliteerd en afgewikkeld.

- Er zijn in de wijk voorzieningen voor gescheiden 
afvalinzameling in minimaal de fracties textiel, 
glas, papier, gft en restafval; verzameling en 
zoveel mogelijk ook verwijdering van alle fracties 
buiten glas en textiel vindt inpandig c.q. binnen de 
rooilijnen van de bouwblokken plaats.

P A R T I C U L I E R E 
B U I T E N R U I M T E
- Particuliere buitenruimtes aan de Boulevard, de 

1e Straat en de Oostlaan vormen in inrichting één 
geheel met de aansluitende openbare ruimte. 

- Particuliere buitenruimtes aan de 2e, 3e, en 
4e Straat vormen een zichtbare en bruikbare 
overgang tussen privé- en openbaar gebied. 
Hoog opgaande erfafscheidingen mogen niet 
voorkomen. 

- De stadsblokken en de parkblokken omvatten 
ieder een ruimtelijk aaneengesloten en in 
karakter en inrichting samenhangende collectieve 
buitenruimte met een vloer op hooguit 7m boven 
maaiveld. Deze buitenruimtes strekken zich uit 
tot aan de gevels van de omliggende gebouwen of 
tot aan de beperkte particuliere buitenruimte aan 
gebouwen. De collectieve buitenruimte is geschikt 
voor verblijf, sport en/of spel. Opgaand groen in 
de vorm van grote bomen maakt er deel vanuit.
Hekken zijn niet aanwezig. 

- Aan de basisgebouwen van de stadsblokken kan 
aan de binnenzijde van de blokken een particuliere 
buitenruimte met een breedte tot 5m worden 
gerealiseerd. De vormgeving van deze particuliere 
buitenruimte sluit aan op die van de gebouwen. 
Hekken zijn niet aanwezig.

- Richting Westlaan/westrand en richting Oostlaan/
oostrand is er per blok een open (fysieke en visuele) 
verbinding in de vorm van open ruimte tussen 
afzonderlijke bouwblokken tussen collectieve 
binnenruimte en openbare buitenruimte van ten 
minste 20 m breed.  

- Bij beoogde gesloten gevelfronten zijn de 
verbindingen en andere openingen tussen 
gebouwen in beeld ondergeschikt aan of deel van 
de samenhangende wand, en in principe ieder 
niet breder dan 10 m; breder kan alleen als met 
de vormgeving ten minste eenzelfde effect wordt 
bereikt. 

- In het open front van de parkblokken aan de 1e 
Straat zijn de openingen in de vorm van open ruimte 
tussen afzonderlijke bouwblokken ieder 15 m of 
meer breed. 

- Alle verbindingen zijn aantrekkelijk, geleidelijk en 
uitnodigend en kennen een fraai aanzicht vanaf de 
openbare ruimte. Ten minste 1 verbinding per blok 
is ook geschikt voor rolstoelgebruikers. 

- De daken van de ‘stevige basis’ en lage torens/
bouwdelen, waar zicht op is vanuit hogere torens 
zijn grotendeels geschikt gemaakt voor gebruik 
als collectieve of particuliere buitenruimte. De 
collectieve daken zijn op aantrekkelijke wijze te 
bereiken. 

- Een deel van de daken van hoge bouwdelen wordt 
uitgevoerd met een toplaag van zand of grind. 
Hiermee ontstaat een leefgebied voor wilde bijen 
(nestgelegenheid) en broedplaats voor vogels als 
visdief en scholekster. Dit valt niet onder groen.

O V E R I G
- Er is afstemming van de ontwikkelaar met de 

nutsbedrijven (vóór indiening van een plan) over 
benodigde capaciteit en voorzieningen voor water, 
riolering, verwarming, energie en telecom/intern.

- Plannen voldoen aan de wettelijke en gemeentelijke 
normen, tenzij het bestuur anders daarover beslist.

Figuur: particuliere buitenruimte en relatie 
met openbare ruimte
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S T A P  1  I N T A K E
Initiatiefnemers wordt gevraagd hun eerste ideeën 
conform een vast format voor te leggen aan het 
ambtelijke Intaketeam. Het ambtelijke Intaketeam 
doet een eerste toets op hoofdlijnen met betrekking 
tot het type intiatief, de ambitie en de wenselijkheid. 
Het intaketeam zorgt dat de relevanten disciplines 
worden betrokken bij deze eerste toets op 
hoofdlijnen. Dit zijn in ieder geval stedenbouw, 
mobiliteit, economische zaken en milieu. Afhankelijk 
van de aard en omvang van het initatief kunnen 
andere disciplines worden betrokken.  Als het advies 
positief is kan er door de initiatiefnemer gewerkt 
worden aan het schetsontwerp (SO).

S T A P  2  S O ,  A D V I E S 
Het SO van een initiatief wordt ter beoordeling 
voorgelegd aan de ambtelijke werkgroep en het het 
Q-team(plus) Rivium wordt erover geconsulteerd. 
Voor Rivium bestaat het Q-team(plus) uit het 
ambtelijke Q-team met daaraan toegevoegd 
interne ambtelijke expertise en tevens een aantal 
externe adviseurs die ervaring hebben op het 
gebied van hoogstedelijkheid en een grote mate van 
professionaliteit en zelfstandigheid kennen. 

De externe adviseurs dragen in deze stap bij 
aan de borging van de integrale, duurzame en 
karakteristieke kwaliteit van het gebied in de verdere 
uitwerking van de plannen. Het kan hierbij dan gaan 
om bijvoorbeeld de stedenbouwkundige kwaliteit en 
samenhang, om de inrichting van de buitenruimte en 
om de woon/gebruikskwaliteit van de verschillende 
onderdelen van het plan. Doel van deze externe 
adviseurs is het stimuleren en inspireren van 
de landschappelijke, stedenbouwkundige en 
architectonische kwaliteiten en het garanderen van 
continuïteit. De expertise van deze adviseurs betreft 
o.a. stedenbouw, architectuur en mobiliteit. 

Bij de beoordeling worden de plannen getoetst aan 
de in het Gebiedspaspoort 2.0 opgenomen ambities 
en uitgangspunten, de bijbehorende bijlagen 

3 . 2  W E  G A A N  H E T  L E U K E R  M A K E N

Het Nieuwe Rivium is een grote en ingrijpende ontwikkeling waarbij op verschillende momenten 
en manieren wordt gestuurd op o.a. kwaliteit, planning en draagvlak. In Capelle zetten we in 
op een helder proces voor initiatiefnemers ten behoeve van een optimale dienstverlening. Op 
hoofdlijnen voorzien we het volgende proces met bijbehorend instrumentarium. Dit stappenplan 
wordt t.z.t. nader uitgewerkt en voorzien van bijvoorbeeld indieningsvereisten en wordt via de 
gemeentelijke projectwebsite beschikbaar gesteld. Bij vaststelling van Gebiedspaspoort 2.0 
komt Gebiedspaspoort 1.0 (vastgesteld door de gemeenteraad op 12 maart 2018) te vervallen.

en de samenhang met andere initiatieven en de 
buitenruimte. Ernaast is er de mogelijkheid om met 
specifieke disciplines, zoals stedenbouw, verkeer of 
duurzaamheid in gesprek te gaan betreffende het 
SO en VO. Het Q-team(plus) Rivium adviseert aan 
de ambtelijke werkgroep. Bij een positief advies kan 
over worden gegaan naar stap 3.

S T A P  3 
B O U W E N V E L O P 
E N  A N T E R I E U R E 
O V E R E E N K O M S T
Het Gebiedspaspoort 2.0 is een ambitiedocument 
en biedt op zichzelf nog onvoldoende grond 
voor de beoordeling van een aanvraag om 
vergunningverlening. Om die reden zal voor elke 
ontwikkeling een Bouwenvelop worden opgesteld, 
waarin kaders specifiek worden uitgewerkt. De 
Bouwenvelop zal worden gebaseerd op een ambtelijk 
gedragen SO en zal in ieder geval inzicht bieden in de 
volgende onderwerpen:  
• Context en samenhang in gehele gebied.
• Ruimtelijke kaders (rooilijnen, hoogten).
• Programmatisch kader (aantallen 

woningen, differentiatie in woonprogramma, 
maatschappelijk en commercieel vastgoed).

• Leefmilieuvereisten (buitenruimte, 
woningplattegronden) en beeldkwaliteitsthema’s.

• Mobiliteit (ontsluting, parkeren, afval, logisitiek).
De Bouwenvelop omvat de verdere uitwerking 
van de ambitie en uitgangspunten van het 
Gebiedspaspoort 2.0 RIVIUM in toetsingskaders 
per plot: de gedetailleerde stedenbouwkundige 
randvoorwaarden en het programma per locatie. De 
concept-bouwenvelop wordt met verzoek om reactie 
voorgelegd aan de initiatiefnemer. Het Q-team 
wordt geconsulteerd. De bouwenveloppen worden 
vastgesteld door het bestuur van de gemeente.
 
Paralel aan de Bouwenvelop wordt een anterieure 
overeenkomst afgesloten. Hierin wordt een directe 
koppeling gemaakt met alle kwalitatieve en 
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in artikel 4 onder 11 van bijlage II van het 
Besluit omgevingsrecht (reguliere procedure). 
Bijvoorbeeld voor pop-up initiatieven;

2. binnenplans afwijken: een afwijking die 
al als bevoegdheid in het betreffende 
bestemmingsplan is opgenomen (reguliere 
procedure). Bijvoorbeeld voor het toestaan van 
een café of restaurant;

3. buitenplans afwijken: een afwijking die valt 
onder de kruimelgevallen die past binnen een 
van de categorieën uit artikel 4 van bijlage 
II van het Besluit omgevingsrecht (reguliere 
procedure). Bijvoorbeeld voor het transformeren 
(functiewijziging zonder sloop-nieuwbouw) van 
een kantoorgebouw tot woongebouw;

4. buitenplans afwijken: een grotere afwijking 
die niet valt onder de kruimelgevallen 
(uitgebreide procedure), vergelijkbaar met een 
(postzegel) bestemmingsplan. Bijvoorbeeld 
bij functiewijziging van een kantoorpand tot 
woningen of voorzieningen zoals sport of 
detailhandel waarbij tevens sprake is van sloop- 
en nieuwbouw van een pand.

Voor deze laatste afwijking wordt doorgaans 
gerekend met een tijdspad van 26 weken. Als 
het initiatief aansluit bij de ambities en de 
uitgangspunten van dit door de gemeenteraad 
vastgestelde Gebiedspaspoort en de nog op te 
stellen Bouwenvelop, dan kan die proceduretijd 
van de omgevingsvergunning worden verkort tot 
circa 14 -16 weken. Daarmee creëert de gemeente 
een eenvoudiger proces voor initiatiefnemers met 
een optimale dienstverlening en vermindering van 
administratieve lasten.

Coördinatie
Om het vergunningenproces sneller en 
overzichtelijker te laten verlopen, is de gemeente 
voornemens om de coördinatieregeling uit artikel 
3.30 van de Wet ruimtelijke ordening op de 
diverse aanvragen voor het Rivium toe te passen. 
Toepassing van deze regeling houdt in dat de 
benodigde besluiten (vergunningen) voor een bepaald 
initiatief binnen het Rivium gecoördineerd (in één 
voorbereidingsprocedure) worden voorbereid en 
bekend gemaakt, waarna tegen die (bundel van) 
vergunningen rechtstreeks beroep open staat bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, die vervolgens binnen 6 maanden uitspraak 
moet doen. Een initiatiefnemer kan dan kiezen deze 
procedure te volgen. 

 S T A P  6 
R E A L I S A T I E !

kwantitatieve ambities en uitgangspunten. Tevens 
worden er afspraken gemaakt over de financiële 
bijdrage aan de collectieve voorzieningen (zoals 
de ParkShuttle) en het openbaar gebied. De 
anterieure overeenkomst zal altijd gesloten worden 
voordat de vergunningsaanvraag ingediend kan 
worden. Een toets van de wet Bibob maakt ten alle 
tijden deel uit van de procedure. De wet (artikel 
2.20, eerste lid van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht) voorziet in de mogelijkheid om een 
omgevingsvergunning vanwege integriteitaspecten te 
weigeren.

S T A P  4  V O ,  A D V I E S
Na vaststelling van de Bouwenvelop en het 
ondertekenen van de anterieure overeenkomst 
kan er aan het Voorlopig ontwerp (VO) worden 
gewerkt. Het VO wordt ter beoordeling voorgelegd 
aan de ambtelijke werkgroep en aansluitend aan 
het Q-team(plus) Rivium. Het Q-team(plus) Rivium 
adviseert aan de ambtelijke werkgroep. Een positief 
advies is een voorwaarde om over te kunnen gaat tot 
stap 5.

S T A P  5  D O ,  T O E T S 
E N  V E R G U N N I N G
Na vaststelling van de Bouwenvelop en het 
ondertekenen van de anterieure overeenkomst 
kan er aan het DO worden gewerkt en de 
vergunningaanvraag worden ingediend. Ook in 
deze stap zal de ambtelijke werkgroep het initiatief 
beoordelen.  

Welstand
Ook de formele toets ten aanzien welstand vindt 
plaats in de DO-fase. De adviesrol met betrekking 
tot welstand is formeel toebedeeld aan het 
Q-team(plus). Het Q-team(plus) adviseert daarnaast 
aan B&W in het kader van de Omgevingsvergunning 
en het vooroverleg daarop. Dat is voor Rivium dus 
het Q-team(plus) Rivium: het Q-team aangevuld met 
interne expertise en genoemde externe adviseurs. 

Procedure
De meeste kavels op het Rivium hebben in 
het bestemmingsplan Rivium de bestemming 
‘bedrijventerrein’ of ‘kantoor’. Ontwikkelingen 
en transformaties kunnen passend zijn binnen 
deze bestemmingen, maar zeker niet altijd. Als 
de gewenste functie niet passend is, is er aantal 
procedures mogelijk voor het verlenen van een 
omgevingsvergunning, te weten:
1. tijdelijk afwijken: een afwijking voor een 

termijn van ten hoogste 10 jaar als geregeld 
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Inspraakperiode
De ontwikkeling van een nieuwe wijk zoals 
Rivium heeft een aanzienlijke impact. Niet alleen 
voor gebruikers van het Rivium zelf, maar ook 
daarbuiten zoals in Kralingse Veer of Fascinatio. 
Dit is dan ook de reden dat er voor, tijdens en na de 
inspraakperiode (van 6 mei tot 3 juni 2019 heeft het 
concept Gebiedspaspoort 2.0 ter inzage gelegen), 
meerdere bijeenkomsten hebben plaatsgevonden. 

De reacties uit deze bijeenkomsten zijn zeer 
gevarieerd. De gesprekken en inspraakreacties 
hebben geleid tot aanscherpingen en nadere 
onderzoeken. De resultaten zijn verwerkt in dit 
Gebiedspaspoort 2.0 en de bijlagen. Het complete 
overzicht van inspraakreacties is te vinden in 
de Nota van Beantwoording, die gelijktijdig met 
dit Gebiedspaspoort ter besluitvorming wordt 
aangeboden. 

Blijvend ontwikkelen in co-creatie
De participatie en co-creatie houdt niet op 
na de inspraakperiode. Ieders (werknemers, 
buren, bewoners, ondernemers) inbreng voor 
de ontwikkeling van het Nieuwe Rivium blijft 
belangrijk. Iedereen is dan ook (nog steeds) van 
harte uitgenodigd om mee te denken én actief mee te 
ontwikkelen. 

Placemaking maakt deel uit van deze aanpak. 
Hierbij worden inwoners, gebruikers en andere 
belanghebbenden gevraagd om mee te denken en te 
werken bij de ontwikkeling van omgeving en plekken 
daarbinnen. Dit kan verrassende inzichten opleveren, 

3 . 3  W E  D O E N  H E T  S A M E N !

vergroot het eigenaarschap en bevordert het 
gebruik van de plekken. Placemaking, participatie 
en co-creatie worden ingezet om de samenwerking 
tussen gebruikers, ontwikkelaars en gemeente te 
organiseren. 

De gebiedsorganisatie is zichtbaar aanwezig in 
het gebied en staat open voor input. De wijze 
waarop dit gebeurt is vindbaar via de website 
www.capellebouwtaandestad.nl. Daarnaast 
worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd 
om in informele sfeer te kunnen (bij)praten over 
de stand van zaken en de plannen in het gebied. 
Het actief betrekken van alle partners in het 
gebied is vastgelegd in de uitgangspunten van 
dit gebiedspaspoort. We gaan het Nieuwe Rivium 
immers samen ontwikkelen om op deze manier onze 
gezamenlijke ambitie te verwezenlijken. 

Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten voor 
intiatiefnemers:
• Vroegtijdig aanleveren van een planning 

op hoofdlijnen aan het projectteam van de 
gemeente;

• Communicatie met omgeving wordt verzorgd 
door de ontwikkelaar op een open en 
transparante manier met ruimte voor dialoog;

• De ontwikkelaar levert bij de gemeente 
de benodigde informatie aan die in het 
informatiecentrum opgehangen zal worden;

• De ontwikkelaar past de Capelse Doe Mee 
aanpak toe;

• Bij werkzaamheden ruim van te voren 
bedrijf-aan-bedrijf / huis-aan-huis brieven 
verspreiden met de benodigde informatie en 

impressie inspraakperiode
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contactgegevens, een afschrift hiervan wordt 
eveneens aan parkmanagement verzonden.

• BLVC-plan (bereikbaarheid, veiligheid, 
leefbaarheid, communicatie) moeten indienen, 
waarin o.a. ook de bouwlogistiek is verwerkt.

Initiatiefnemers
De uitnodiging van Gebiedspaspoort 1.0, het 
concept-Gebiedspasooort 2.0 en diverse trends 
en ontwikkelingen in de markt hebben geleid tot 
diverse verschuivingen en initatieven op Rivium. Zo 
zien we hernieuwde aandacht voor Rivium vanuit 
de kantorenmarkt, wat heeft geleid tot minder 
leegstand, zijn enkele bedrijven binnen Rivium 
verhuisd om ruimte te maken voor woningbouw en 
zien we dat verschillende panden van eigenaar zijn 
gewisseld. 

In het Rivium zijn op dit moment meerdere 
ontwikkelaars actief met plannen voor woningbouw. 
Met ontwikkelaars zijn diverse gesprekken geweest 
om input te verzamelen voor het gebiedspaspoort. 
De ontwikkelaars brengen actuele kennis in, 
bijvoorbeeld over de technische en financiële 
haalbaarheid van dit perspectief. Gebiedspaspoort 
2.0 vormt hierdoor niet alleen een ambitieuze, maar 
ook een haalbare visie op Het Nieuwe Rivium.

Regie op voorzieningen
Voor de sociale wijkontwikkeling werken 
ontwikkelaars, gemeente, bewoners, bedrijven en 
maatschappelijke stakeholders gezamenlijk aan 
plannen en initatieven voor een levendige, prettige 
wijk. Eén van de belangrijkste succesfactoren om 
een levendige en prettige wijk te kunnen maken is 
het realiseren van goede plinten. De Plintenleidraad, 
die gelijktijdig met het Gebiedspaspoort 2.0 ter 
besluitvorming wordt aangeboden, verwoordt 
de gezamenlijke plint-ambitie, geeft houvast 
bij het toetsen van de plannen en vertaalt onze 
kwaliteitsambitie als het gaat om de leefbaarheid 
van het Nieuwe Rivium naar de plinten. Nu en in de 
toekomst.

Voor het verkrijgen van gevulde plinten, met de 
gewenste mix aan voorzieningen, het uitproberen  
werkt in de plint en wat nog moet worden 
versterkt, is het nodig dat een professional zich 
vanuit gebiedsperspectief (dus breder dan het 
gebouwperspectief) met de invulling van plinten 
bezighoudt. De rol en vorm van de plintregie 
kunnen verschillend zijn op korte, middellange en 
lange termijn. Dit is verder uitgewerkt in de eerder 
genoemde Plintenleidraad. Zeker bij de start van de 

gebiedsontwikkeling is experimenteerruimte nodig 
om te ervaren hoe de plinten zich ontwikkelen en 
kunnen bijdragen aan een prettige leefomgeving. 
Na vaststelling van het gebiedspaspoort, dus 
in de eerste periode van ontwikkeling, gaat een 
plintencoördinator aan de slag. Deze brengt 
belanghebbenden in en rond de ontwikkeling van 
het gebied samen om te werken aan de plinten 
en aan andere initiatieven die de levendigheid van 
het Nieuwe Rivium vergroten. Er zullen intensieve 
gesprekken worden gevoerd met (maatschappelijke) 
stakeholders, waaronder Park Management en 
initiatiefnemers, om de gebiedsregie voor het Nieuwe 
Rivium verder op te zetten. Vanuit de gemeente 
Capelle aan den IJssel wordt hiervoor (op termijn) de 
inzet van een gebiedsregisseur overwogen.

Voor de realisering van maatschappelijke 
voorzieningen zoals eerstelijnszorg, kinderopvang 
en sport, pakt de gemeente de regie. Realisering 
van deze voorzieningen is geen verplichting voor de 
gemeente. Dit laat onverlet dat deze voorzieningen 
noodzakelijk zijn voor een sociaal duurzame wijk. De 
gemeente vervult daarom een faciliterende rol om 
samen met marktpartijen te zorgen voor voldoende 
betaalbaar vastgoed voor deze functies. 
 
Planning en informatievoorziening
Er gaat veel gebeuren de komende jaren. Slopen, 
bouwen, wegen opnieuw aanleggen of aanpassen.  
Bereikbaarheid van bestaande bedrijven en woningen 
tijdens de bouw is erg belangrijk. De gemeente werkt 
in samenwerking met alle partijen aan een planning 
en bereikbaarheidsplan om de bereikbaarheid van 
het Rivium en de individuele panden te waarborgen. 
Tijdens de bouw wordt een bouwcoordinator 
aangesteld.  Om alle gebruikers en bewoners van het 
Rivium hierover te informeren zal Parkmanagement 
betrokken zijn. Parkmanagement Rivium is een 
vereniging van alle eigenaren van panden of kavels 
op Rivium. De vereniging heeft als doel de kwaliteit 
van het bedrijvenpark Rivium te bewaken.

De ontwikkelaars, inclusief de uitvoerende partijen, 
informeren de omliggende bedrijven en woningen 
over hun werkzaamheden en planning en dergelijke. 
Deze partijen zijn tevens zelf verantwoordelijk 
voor het (laten) doen van een vooropname van de 
omliggende bebouwing indien nodig. Uitgangspunt 
is dat bedrijven kunnen blijven functioneren en 
bereikbaar blijven. 

De planning wordt op de site opgenomen en 
regelmatig geactualiseerd op basis van de 
ontwikkelingen.
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Het gebied wordt gefaseerd ontwikkeld. Daar zijn 
verschillende redenen voor;
- In het paspoort is een clustering van 

gebiedsvoorzieningen opgenomen op specifieke 
locaties. Deze locaties leveren een grotere 
bijdrage aan de realisatie van de ambities dan 
andere locaties.

- De transitie moet op dusdanige wijze plaatsvinden 
dat het huidig functioneren (als werkmilieu) 
niet onnodig wordt beperkt of zelfs onmogelijk 
gemaakt wordt. Een gefaseerde plaatsgebonden 
aanpak clustert de bouwwerkzaamheden zodat 
overlast locatie gebonden blijft en een specifieke 
duur kent. 

-   Om de transitie met de gestelde ambities mogelijk 
te maken is het van belang zo veel mogelijk 
grote ontwikkelingen vroeg in de fasering te 
laten plaatsvinden. De daarmee behaalde 
kritische massa faciliteert de ontwikkeling van de 
geschetste ambities.  

- De transitie is berekend op een bepaalde 
capaciteit van programma en mobiliteit. Een 
gefaseerde aanpak moet het functioneren van 
de transitie borgen, de ontwikkelingen worden 
gemonitord om bij te kunnen sturen.

Ook milieuaspecten en bouwlogistiek zorgen ervoor 
dat de ontwikkeling gefaseerd moet worden. Dit heeft 
geresulteerd in de volgende fasering: 

Geel (fase 1):
- We beginnen rondom de twee belangrijkste 

hotspots van Het Nieuwe Rivium: Het Woonhart 
met Marktplein en het Nieuwe Maasplein. Deze 
aangewezen strategische locaties omvatten een 
clustering van voorzieningen die nodig is voor de 
transitie naar wonen. 

- Daarnaast is de zichtlocatie langs de Abram van 
Rijckevorselweg van strategisch belang. Nieuwe 
ontwikkelingen fungeren als uithangbord voor de 
transitie van het gebied, de hiermee verkregen 
publiciteit is cruciaal voor de eerste fase van de 
transitie.

- Grootschalige planvorming is in deze fase 
wenselijk. Partijen die diverse percelen binnen 
één blok in eigendom kunnen dit type planvorming 
mogelijk maken.  

Oranje (fase 2): 
Na het opstellen van de Bouwenveloppen van 
fase 1, wordt op basis van monitoring (mobiliteit, 
leefbaarheid, programma, differentie etc.) bezien 

3 . 4   E E N  G E F A S E E R D E  A A N P A K

hoe groot de ontwikkelruimte is voor fase 2. Vanuit 
de dan vastgestelde ruimte  kunnen voor deze kavels 
ook Bouwenveloppen worden opgesteld:
-  Om invulling te geven aan een van de belangrijkste 

openbare ruimtes voor het Nieuwe Rivium is het 
voor de overige (oranje) blokken ook bespreekbaar 
om sloop-nieuwbouw toe te passen, te beginnen 
bij de oranje blokken langs de Rivium Boulelvard.  

-  De oranje locatie langs de 1 e Straat is een van 
de weinige locaties die eventueel geschikt zou 
zijn voor onderwijsdoeleinden. Ontwikkeling van 
deze locatie is bespreekbaar, mits er een keuze 
is gemaakt of er een onderwijslocatie nodig is op 
Rivium.

Worden niet binnen een afzienbare termijn 
uitgewerkte planvoorstellen met een voldoende 
massa en kwaliteit ingediend voor delen aangeduid 
als fase 1, dan kan worden overwegen voorstellen 
voor delen aangeduid als fase 2 eerder deel uit te 
laten maken van de gebiedsontwikkeling.

Rood (fase 3):
Vanuit de geschetste ambities is sloop-nieuwbouw op 
deze locaties denkbaar. Deze locaties komen echter 
pas later in overweging vanuit diverse motieven: 
de huidige milieucontouren maken een transitie 
complex en duur, bestaande eigenaren hebben de 
wens uitgesproken vooralsnog geen wijzigingen te 
willen doorvoeren.  

Monitoring en GP 3.0, 4.0
De ontwikkelingen op het Rivium kennen een 
hoge dynamiek. Versie 2.0 is het bewijs hoe snel 
ontwikkelingen kunnen gaan. Gebiedspaspoort 1.0 is 
in 2018 vastgesteld en dient al geüpdatet te worden 
naar Gebiedspaspoort 2.0. 
Op dit moment wordt er ruimte gezien voor ca. 5.000 
woningen. Tijdens de ontwikkelingen daarvan wordt  
er gemonitord hoe het gebied zich ontwikkelt (mobi-
liteit, leefbaarheid, programma, differentie etc.). 
Deze evaluaties dienen telkens als basis voor de 
volgende fase binnen het Gebiedspaspoort 2.0. 
Zoals eerder omschreven is het aantal woningen 
dat mogelijk gemaakt wordt o.a. gerelateerd aan 
het aantal vervoersbewegingen van de gebruikers 
(bewoners en werknemers) en de leefbaarheid 
van het gebied. Bij meer automobiliteit dan 
voorzien kunnen er mogelijk minder woningen 
gerealiseerd worden, bij minder automobiliteit dan 
voorzien kunnen er mogelijk weer meer woningen 
en voorzieningen gerealiseerd worden. Als uit 
monitoring de komende jaren blijkt dat er nog 
meer ontwikkelruimte is, kan dat aanleiding zijn 
voor het opstellen van een GP 3.0, 4.0, waarbinnen 
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Sloop-nieuwbouw mogelijk fase  1

start fasering (rondom de hotspots 
die essentieel zijn voor de ambitie: 
Marktplein en Maasplein

Ontwikkelrichting

Sloop-nieuwbouw bespreekbaar 
fase 2, na monitoring fase 1

Sloop-nieuwbouw bespreekbaar fase 3, 
na monitoring fase 1 en 2 

Figuur: fasering in kaart

Let op: grenzen zijn niet exact, deze worden in de fase van de  

Bouwenveloppen nader bepaald.

via Bouwenvelop:

nieuwe mogelijkheden voor nieuwbouw en 
tranformatie denkbaar zijn. Ook andere trends en 
ontwikkelingen die op ons afkomen, zoals innovaties 
of marktontwikkelingen kunnen aanleiding zijn voor 
een GP 3.0.

De ruimtelijk/planologische visie die de gemeente 
met dit gebiedspaspoort toont is onder meer 
opgesteld vanuit nu bekende initiatieven. De 
gemeente behoudt zich het recht voor deze visie 
bij te stellen wanneer dit het bereiken van de 
gebiedsontwikkeling en de bijbehorende ambities 
bevordert. 
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Gereguleerde sociale huurwoningen
Onder gereguleerde sociale huurwoningen wordt verstaan, woningen:
1. met een netto kale huurprijs die valt onder de sociale huurprijs zoals 
genoemd in artikel 13 lid 1 onder a van de Wet op de huurtoeslag (< € 737, 
prijspeil 2020);
2. die zijn bestemd voor de sociale doelgroep (tot de door overheid vastgestelde 
inkomensgrens). Dit is tot inkomen van € 39.055 (prijspeil 2020);
3. die een minimale oppervlakte hebben van 40m2 GO; 
4. die voor een periode van 20 jaar toegankelijk zijn voor de sociale doelgroep 
(ook na eerste verhuring), ofwel blijven vallen onder de bij punt 1 bedoelde 
huurprijs en voor mensen met inkomen < € 39.055 (prijspeil 2020).; 
5. die onder de jaarlijkse huuraanpassingen conform de wettelijke 
huurverhogingen voor sociale huurwoningen vallen. Wel worden de 
mogelijkheden benut om voor een zittende huurder die ‘te veel’ verdient de huur 
extra te verhogen. Hiermee wordt gestimuleerd dat mensen verleid worden 
door te stromen naar de middeldure huurcategorie, waardoor de gereguleerde 
sociale huurwoningen weer beschikbaar komen voor de sociale doelgroep. Bij 
mutatie worden de huren van deze woningen weer teruggebracht tot onder de 
onder punt 1 genoemde huurtoeslaggrens;
6. die bij een particuliere ontwikkeling, aan inwoners van Capelle aan den 
IJssel voorrang verlenen bij de woningtoewijzing (binnen de eerdergenoemde 
uitgangspunten).

Sociale huurwoningen
Onder sociale huurwoningen worden verstaan woningen:
1. met een netto kale huurprijs die valt onder de sociale huurprijs zoals 
genoemd in artikel 13 lid 1 onder a van de Wet op de huurtoeslag (< € 737, 
prijspeil 2020);
2. die voor een periode van 20 jaar toegankelijk zijn voor de sociale doelgroep 
(ook na eerste verhuring), ofwel blijven vallen onder de bij punt 1 bedoelde 
huurprijs;
3. die onder de jaarlijkse huuraanpassingen conform de wettelijke 
huurverhogingen voor sociale huurwoningen vallen.

FSI of ‘floor space index” 
Ten behoeve van de toepassing van het uitgangspunt betreffende de FSI 
of ‘floor space index’ van bebouwing wordt hieronder verstaan: m2 bruto 
vloeroppervlakte (BVO) totaal boven het huidige maaiveld gedeeld door de 
kaveloppervlakte in particulier eigendom; met BVO gedefinieerd conform NEN 
2580, en exclusief gebouwgebonden buitenruimten als dakterrassen en die 
in de vorm van balkons, veranda’s, en niet gesloten galerijen indien zij zich 
zichtbaar onderscheiden van het hoofdvolume (uitsteken ten opzichte van de 
gevel, transparant) en een beperkt aandeel van de gevel vormen; en inclusief 
overdekte parkeerterreinen/garages boven huidig maaiveld, waarbij bij de 
Parkblokken geldt dat 50% van het parkeeroppervlak niet meegerekend wordt 
in de m2 BVO. 

Aandeel onbebouwd: aandeel van het aantal vierkante meters zonder 
bebouwing ten opzichte van de totale kaveloppervlakte in particulier eigendom 
uitgedrukt in procenten; 
- op maaiveldniveau: het aandeel zonder bebouwing gemeten op het niveau van 
het maaiveld;
- op 2e maaiveldniveau: het aandeel zonder bebouwing gemeten net boven het 
niveau van verhoogd maaiveld;
- bebouwing is inclusief dekken boven parkeerterreinen/garages.

Gebruiksoppervlakte (GO) – twee meetprincipes
A. Meet voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte altijd binnen de buitenste- 
of woningscheidende wanden (muren)*, inclusief dragende en niet-dragende 
binnenwanden. *Dit zijn de wanden/muren die de ene woning van de andere 
woning scheiden en de muren die de woning van de buitenwereld afscheiden.
B.  Meet altijd per verdieping op vloerniveau tussen de opgaande 
scheidingsconstructies (muren). Incidentele inspringende gebouwdelen (met 
een oppervlakte kleiner dan 0,5 m2), zoals bijvoorbeeld een kolom, worden tot 
de gebruiksoppervlakte gerekend. Er dient gemeten te worden langs de muur. 
Radiatoren, leidingen, kabelgoten, wandgoten, kozijnen, vensterbanken etc. 
kunnen bij de meting worden genegeerd.

Welke oppervlakten mogen aan gebruiksoppervlakte worden toegerekend? 
• Keuken, vaste kast, meterkast, gang, trapkast, badkamer en toilet binnen 
de woning; • bijkeuken, pantry, wasmachine- of cv-ruimte, of overige ruimte 
binnen de woning, mits deze ruimten zich binnen de woning bevinden en deze 
ruimten   verwarmd/geïsoleerd zijn;• voor woningen met een oppervlakte 
tussen de 30 en 40 m2 (GO) mogen de oppervlakten van gemeenschappelijke 
ruimten (ruimten die qua oppervlakte een bepaalde woonfunctie van de woning 
aanvullen, zoals gemeenschappelijke woonkamer,   gemeenschappelijke 
wasruimte) die specifiek voor bewoners van deze woningen bedoeld en 
toegankelijk zijn, naar rato verdeeld over de woningen worden meegeteld;• 
de oppervlakte ‘‘onder de wand’’ die tussen een GO wonen en een oppervlakte 
overige inpandige ruimte staat.

Welke oppervlakten mogen niet aan gebruiksoppervlakte worden toegerekend? 
• De oppervlakte met een netto hoogte die lager is dan 1,5 m, met uitzondering 
van de oppervlakte onder een trap;• ruimten die niet voor mensen toegankelijk 
zijn;• een trapgat, een vide of een combinatie van beiden, indien deze 4,0 m2 of 
groter is; • een leidingschacht, inspringend bouwdeel of van een vrijstaande 
bouwconstructie, indien deze  0,5 m2 of groter is;• een liftschacht;• een nis 
die kleiner is dan 0,5 m2;• inspringende gebouwdelen met een oppervlakte 
groter dan 0,5 m2; • de bij de woning behorende parkeerplaats(en), 
gemeenschappelijke fietsenberging;• overige inpandige ruimte (zie volgende 
paragraaf).

Overige inpandige ruimte: een oppervlakte behoort tot de overige inpandige 
ruimte, indien één van de volgende voorwaarden geldt: • het hoogste punt van 
de ruimte tussen 1,5 en 2,0 meter hoog is; • het hoogste punt van de ruimte 
boven de 2,0 meter hoog is, maar het aaneengesloten oppervlak   hoger dan 
2,0 meter kleiner is dan 4,0 m2 (alleen van toepassing voor gedeelten die als    
woonruimte dienen en alleen wanneer er ook sprake is van gedeelte van de 
ruimte met een hoogte van minder dan 2,0 meter);• de ruimte bouwkundig 
slechts geschikt is als bergruimte. Voorbeelden hiervan zijn een kelder,    een 
fietsenstalling of een garage;• er sprake is van een bergzolder*.   *een 
bergzolder is een voor mensen toegankelijke zolder die alleen geschikt is 
voor incidenteel gebruik. Dit is bijvoorbeeld het geval als de zolder niet met 
een vaste trap bereikbaar is en/of sprake is van een zolder met onvoldoende 
daglichttoetreding (raamoppervlakte kleiner dan 0,5 m2).

B E G R I P P E N L I J S T

MaaS: Mobility as a Service staat voor een transitie in mobiliteit, waarbij 
de consument (deel)mobiliteit inkoopt, in plaats van te investeren in 
transportmiddelen. Een essentiele verandering hierin is het concept van 
denken in service levels. Nieuwe services zullen een co mbinatie vormen tussen 
openbaar vervoer, vraag gestuurd vervoer en privé voertuigen

Mobility Hub
Een Mobility Hub is een fysiek concept dat bestaat uit onder meer een 
fysieke mobiliteitswinkel, waar ov kan worden ingekocht. Allerlei vormen van 
deelmobiliteit zijn te verkrijgen en waar voorzieningen zijn voor leveranciers 
om pakjes af te leveren. Al deze faciliteiten zijn toegankelijk via één app of 
pas. In meerdere gebouwen kunnen deze faciliteiten aanwezig zijn, maar de 
toegang tot de diensten zal voor een ieder gelijk moeten zijn en voldoende 
keuzemogelijkheden bevatten. 
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B I J L A G E N

Plintenleidraad RIVIUM

Mobiliteitsaanpak 2020-2030 RIVIUM
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Het Nieuwe Rivium


