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Marconiplein: 

een succesvolle 
mobiliteitsknoop, maar 
nog lang geen stad; 

geen plek, geen werk- en 
leefomgeving met 
kwaliteit.



De plek is een 
verkeersknoop tussen 
gescheiden werelden en 
nodigt uit tot autogebruik, 
bij gebrek aan beter

centrum? structuur?

knoop?2 werelden?

Het Marconiplein houdt de hele stad op in ontwikkeling naar 5-15 min stad



Wij richten ons ontwerpend onderzoek op een samenbindende ‘West City’ met 
Marconiplein als één van de interessante stedelijke plekken binnen West City. 
5-15 minutenstad \ Mobiliteit \ Energie \ Ecologie \ Watersysteem \ Wijken 



Hoe plooien we het maaiveld tot een beloopbare klimaatadaptieve stad in 
2070 voor 1 miljoen mensen op en rond de OV-knoop Marconiplein? 

3D,4D,5D

Split level city



Naar een 5-15 minuten stad op basis van OV knooppunten



5. Ontlasting verkeersknoop 

3. Maaiveld optimaal inrichten

1. Marconiplein: intensieve stad en 
centrum van Rotterdam West 

WEST CITY

7. Inpassen dijk(verhoging) 
nader onderzoeken

4. Gecombineerd stadsgebruik 
op maaiveld

8. Stad en transitieopgaven 
(energie, klimaat etc.)

6. Ontwarren kabels en leidingen

2. Lee towers; monument van de leegte.



1. Marconiplein intensieve stad en centrum van Rotterdam West maken



2. Leetowers, monument van de leegte > het gebied bebouwen met clusters 
hoogbouw rond OV knoop



3. Maaiveld optimaal inrichten als beloopbare stad en aantrekkelijke ontmoetings
plek 



4. Gecombineerd stadsgebruik op maaiveld mogelijk maken: fiets, bus, 
tram, auto



5. Ontlasting verkeersknoop: 
modal shift, tweelingknoop, vrachtverkeer, metro 



6. Ontwarren kabels en leidingen (utility duct/tunnel?)



7. Inpassen dijk(verhoging) nader onderzoeken



8. Stad en transitieopgaven (energie, klimaat etc.)

Toekomst grote 
kunstwerken?

Afschrijving Maeslantkering: 
2060 –2070

Afschrijving Oostersch.kering: 
2080 – 2100

Natuur Schiedelta
Getijdenpark en regiopark

Ondergrond, 
k&L, water en 
energie



Primaire opgave Marconiplein: aanpak mobiliteitssysteem



Modal Split 2040 Rotterdam

• auto 28%.

• fiets 38% 

• OV (inclusief lopen) 34% 



Doelen

• In de avondspits 40 tot 70% minder autoverkeer

• Korte ritten per fiets en OV

• Weren doorgaande autoritten (binnenstad) en  concentreren op 
zwaardere infrabundels

• OV-knopen primair voor de voetganger en daarna op de fietser. 



Vitaal economisch verkeer

• Zero emissie stadsdistributie en kleine buurthubs

• Logistieke hubs langs de Ruit en nabij invalswegen

• Bedrijventerreinen binnen de Ruit blijven bereikbaar voor alle 
voertuigen

• Alleen emissievrije vrachtwagens toestaan in Maastunnel, op 
Erasmusbrug en op Willemsbrug.

• Instellen van de E-lane, uitsluitend bestemd is elektrisch hoogwaardig 
openbaar vervoer, emissievrije stadslogistiek en nood- en 
hulpdiensten.



2040

Vrachtverkeer Autonoom

2016Autoverkeer Autonoom

700→

Inkomend vrachtverkeer

20402016

400

900→



Ontlasten (vracht)verkeer Marconiplein: De Logistieke tweelingknoop

HUB VOOR 
STADSLOGISTIEK

A20

Verkeer richting de stad:
Schaalverkleining stadsdistributie + 

modal shift autoverkeerVerkeer naar de haven:
Alternatieve route vergt nader onderzoek 

(Flyover?/Tunnel?/…)



Referenties (vracht)verkeer loskoppelen van maaiveld

(vracht)verkeer verhoogd op fly-
over/viaduct/brug

(vracht)verkeer verhoogd met geïntegreerde
functies

(vracht)verkeer ondegronds in tunnel



…door gebouw …door gevelzone …langs gebouw…verhoogd…op maaiveld

Referenties voetganger loskoppelen van autoverkeer



Sociale veiligheid: Voetganger Centraal en actief maaiveld

Huidige situatie

4m

8m

4m

8m



Vrachtverkeer is weg van het maaiveld, opgave aantrekkelijk maaiveld 
ontwerpen
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Concept schets WEST CITY


