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Opgave 

 

De kantorenlocatie aan de Max Euwelaan wordt herontwikkeld tot woningbouwlocatie (ca. 800 

woningen) in combinatie met een beperkt commercieel programma (ca. 6500m2). De herontwikkeling 

zoals die in dit memo wordt besproken betreft de herontwikkeling van de drie noordelijke kantoren tussen 

de Kralingse zoom en de Max Euwelaan. In een later stadium zal ook het meest noordelijke kantoor ten 

oosten van de Max Euwelaan worden herontwikkeld.  

 

In de planopzet die nu voorligt wordt uitgegaan van een verkeersluw/autovrij parkachtig middengebied 

en een ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer aan de randen van het gebied. Voor personenauto’s 

voorziet de ontwikkeling in een gecombineerde ondergrondse parkeerlaag voor auto en fiets. In die laag 

is ook ruimte voor logistiek serviceverkeer zoals pakketbezorgers.  

 

In dit memo toetsen we de mobiliteit in samenhang met het ontwerp en bepalen we de parkeerbalans 

voor fiets en auto. De impact in de vorm van verkeersgeneratie is opgenomen in de memo 

Verkeerskundige toetsing Max Euwe Quartier en KingsGate Rotterdam van 18 november 2020 

opgesteld door Mobicon.  
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Bereikbaarheid 

De ontwikkeling beschikt voor bewoners, bezoekers en gebruikers van de commerciële ruimtes over een 

parkeergarage. De parkeergarage is geschikt voor personenauto’s. In totaal beschikt de parkeergarage 

over 205 plekken voor de auto en 2056 voor de fiets. De garage is voor de auto toegankelijk via de 

Kralingse Zoom – K.P. van der Mandelelaan. De fiets maakt gebruik van toegangen vanaf het 

tweerichting fietspad aan de oostzijde van de Kralingse Zoom. Het openbaar vervoer zal daarnaast een 

belangrijke rol krijgen in de bereikbaarheid van de locatie. Nu al ligt de locatie binnen 400m van het 

metrostation Kralingse Zoom. De mogelijke komst van een extra oeververbinding tussen Rotterdam-Zuid 

en Kralingen verhoogd de netwerkstatus van metrostation Kralingse Zoom en verbetert de ov-

bereikbaarheid nog verder. Mogelijk wordt ter hoogte van de ontwikkeling een tramhalte aangebracht.  

 
Mobiliteitsprofiel 

De ontwikkeling van de locatie is gericht op een over het algemeen wat jongere doelgroep die wel 

toegang willen hebben tot een auto maar er geen hoeft te bezitten. Mensen die gericht zijn op Rotterdam 

en die voor hun mobiliteit de meest eenvoudige manier van transport kiezen. Een fiets is voor die 

doelgroep altijd beschikbaar, openbaar vervoer een serieuze optie even als een deelauto. Een eigen 

auto is (nog) geen must. Aankopen worden in veel gevallen online gedaan.  

Ten aanzien van de commerciële ruimten wordt bijvoorbeeld gedacht aan de inzet als flex-kantoren. 

Dergelijke plekken kunnen een werkplek bieden voor bewoners uit het complex of uit de omgeving. 

Dergelijke plekken kunnen ook een goede vergaderplek vormen door de goede bereikbaarheid met alle 

modaliteiten. 

In de ontwikkeling zien we dat terug door de “autovrije” looproute naar metrostation Kralingen-Zoom, de 

omvang en toegankelijkheid van de fietsenstalling, de locatie en het aantal beschikbare parkeerplekken 

voor deelauto’s en de aanwezigheid van een logistieke ruimte voor de internet-economie.  

Om dat mobiliteitsprofiel te bewaken moet in de benadering van mobiliteit, langzaam verkeer steeds 

prioriteit krijgen en ten aanzien van het beheer van de garage zal de deelauto een prominentere plek 

moeten krijgen dan de eigen personenauto.  
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Voertuigtoegankelijkheid 

Vanuit ontwerp maken we ten aanzien van voertuigen onderscheid in een aantal ontwerpvoertuigen: 

fietsen, bromfietsen, personenauto’s, vrachtwagens, trekkeropleggers en hulpvoertuigen. Bewoners en 

gebruikers van het complex hebben personenauto’s en (brom)fietsen en eventueel buitenmaatse fietsen. 

Die moeten met name s’nachts gestald kunnen worden in garages.  

Vrachtverkeer bezoekt incidenteel het complex voor levering van zware of grote goederen en 

bijvoorbeeld in geval van verhuizingen. Die moeten bij het complex kunnen komen om te laden, te lossen 

of service te verlenen. 

Voor het stallen van voertuigen beschikt het complex over een parkeergarage en een fietsenstalling. De 

vrije hoogte in de parkeergarage is 2,30m, in de fietsenstalling 3,00m. Maatvoering van de 

parkeervakken voor auto en fiets voldoet om normvoertuig te kunnen stallen en bezoekers te laten 

parkeren. De fietsenstalling kan fietsend betreden worden. De vrije ruimte is voldoende om dubbellaags 

parkeren toe te passen.  
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Naast de garages is ook voorzien in een logistieke ruimte met een vrije hoogte van 3,15. Voor standaard 

vrachtwagens (bakwagens 12m, ongelede vrachtwagens 16m en opleggers 18m) is in veel gevallen de 

hoogte te beperkt en is de ruimte te klein om te keren. Deze voertuigen moeten buiten het complex laden 

en lossen. De logistieke ruimte is wel geschikt voor de meeste voertuigen van logistieke dienstverleners / 

bezorgdiensten. Deze blijven veelal onder de 3,00m. Deze voertuigen kunnen met enig manoeuvreren in 

de ruimte keren.  

 

Grote voertuigen 

Voertuigen die meer vrije hoogte nodig hebben 

dan drie meter, kunnen geen gebruik maken van 

de logistieke ruimte. Voor de parkeergarage is 

die beperking nog groter. Dit verkeer moet wel 

in de nabijheid van het gebouw kunnen komen 

om goederen af te kunnen leveren dan wel 

diensten te verlenen. Voorbeelden hiervan zijn 

brandweerwagens, verhuiswagens, 

vuilophaaldiensten (het voertuig uit de illustratie 

heeft een hoogte van3,30m), aannemers, 

glazenwassers enz.  

 

Met de gemeente is inmiddels een afspraak gemaakt dat hulpdiensten gebruik zullen maken van een 

route door het park vanaf de zuidzijde. Voor een optimale bereikbaarheid is het verstandig als 

uitgangspunt te hanteren dat voertuigen aan de noordzijde het gebied weer verlaten en niet keren. Keren 

zal voor ladderwagens van de brandweer of 18m voertuigen heel veel ruimte vragen (tenminste 21m). 

Draaien met gebruikmaking van ruimte op het dek is vanwege draagkracht en schade waarschijnlijk 

onwenselijk. Draaien met gebruikmaking van de meer natte zone is vanwege de draagkracht ongewenst. 

Achterwaartse bewegingen zijn in een gebied waar voetgangers zich overal kunnen begeven vanuit 

verkeersveiligheid ongewenst. Door de route door het park kort te sluiten met de K.P. van der 

Mandelelaan is geen brug over de waterpartij noodzakelijk. Het daar nu in het voorstel opgenomen 

fietspad zou dan opgewaardeerd moeten worden tot bijvoorbeeld een fietsstraat  

 

De route door het middengebied moet een profiel van vrije ruimte hebben van 

ten minste 3,50m breed en 4,20m hoog. Binnen die ruimte mogen geen 

obstakels aanwezig zijn. Hiermee zou doorgang voor het standaard 

ontwerpvoertuig hulpdiensten (branpolance), vuilniswagen en een trekker 

oplegger combinatie gegarandeerd moeten zijn. Deze voertuigen zijn vrijwel 

altijd te groot voor de logistieke ruimte.  

 

Om te voorkomen dat voertuigen die langere tijd stilstaan om te laden en lossen 

de route blokkeren, kan overwogen worden ruimte langs de route geschikt te 

maken om voertuigen op te stellen net buiten die route. Deze ruimte kan ook 

gebruikt worden door hulpdiensten. Bij de inrichting van het middengebied moet 

het gebruik door de voetganger vooropstaan. De route moet niet uitnodigen tot 

gebruik door andere voertuigen dan incidenteel vrachtverkeer. Als die 

ontwerpopgave niet haalbaar blijkt, zal het gebied met behulp van palen of 

slagbomen afgesloten moeten worden. Gegeven de bijbehorende beheer 

consequenties is dit ongewenst. Het ongewenst gebruik door personenauto’s kan 

wel ondersteund worden met behulp van een verkeersbesluit. 
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Voor het dek van de garage geldt eenzelfde overweging. Hoewel toegang voor bijvoorbeeld 

gevelreiniging noodzakelijk is, zou de inrichting van de openbare ruimte niet mogen uitnodigen tot het 

gebruik ervan door grote voertuigen. Afsluiten met hekken en palen is voor langzaamverkeer vaak 

ongewenst maar bij beperkte draagkracht wel noodzakelijk.  

 

Een alternatief voor het laden en lossen van grote vrachtwagens is een Laad en loshaven langs de 

Kralingse Zoom. In dat geval zal bijzondere aandacht besteed moeten worden aan het zicht op fietspad 

en de rijbaan komend vanuit de logistieke ruimte of de parkeergarage. De laad en losplek zou bij 

voorkeur achter de inrit van de logistieke ruimte moeten worden gesitueerd in verband met oprijzicht 

vanuit de logistieke ruimte. 

 

Way-finding 

Voor bewoners en gebruikers van de commerciële ruimtes die met de fiets of auto komen zal de toegang 

tot de garages via de Kralingse Zoom een logische toegang zijn. Voor bezoekers zal veelal gelden dat zij 

een toegang aan de adreszijde (Max Euwe kant) zullen zoeken.  

Voor bezoekers die met de auto komen zal enerzijds duidelijk moeten zijn dat de Max Euwelaan 

afgesloten is voor autoverkeer en anderzijds dat de garage die toegankelijk is vanaf de Kralingse Zoom 

feitelijk de garage van de woningen aan de Max Euwelaan is. Verkeer vanaf de S107 moet voor de 

afslag met de K.P. van der Mandelelaan duidelijk krijgen dat de toegang tot het parkeren Max 

EuweQuartier verderop is gelegen.  

Voor de bezoekers die met de fiets komen geldt in principe hetzelfde. Voor lang-parkeren zouden die 

verwezen moeten worden naar de fietsenstalling. Voor bezorgers en kortparkeerders geldt dat zij de 

voorkeur zullen geven aan een fietsenstalling direct bij de toegang van de flat. In het huidige ontwerp 

voor de omgeving is nu nog geen ruimte opgenomen voor gestalde fietsen aan de voorzijde. Dit kan er in 

de praktijk toe leiden dat fietsen overal in het gebied tegenaan of aan vastgezet worden. Ontwerpers van 

de openbare ruimte moeten hierin een afweging maken. 

 

Fietsenstalling 

De ontwikkeling voorziet in een grote gecombineerde fietsenstalling die rechtstreeks bereikbaar is vanaf 

het tweerichtingen fietspad langs de Kralingse Zoom. De stalling biedt 2498 plekken in dubbellaags 

rekken en daarnaast een ruimte voor het stallen van buitenmaatse fietsen en scooters. De stalling biedt 

rechtstreeks of via de begane grond toegang tot de appartementen en commerciële ruimte. Omdat veel 

fietsen en scooters tegenwoordig elektrisch zijn, zal voor deze voertuigen ook een oplaadvoorziening 

beschikbaar moeten zijn. Logischerwijze wordt deze gekoppeld aan de locatie voor buitenmaatse fietsen 

en scooters. De normale fietsen hebben in bijna alle gevallen afneembare accu’s. 

Gegeven de doelgroep zouden naast deelauto’s ook deel fietsen en scooters onderdeel uit kunnen 

maken van het mobiliteitsconcept. Een dergelijke voorziening kan aantrekkelijk zijn voor mensen die 

slechts tijdelijk in Nederland zijn en vanuit de flexkantoren een locatie even verderop willen bezoeken 

maar niet beschikken over een fiets. Zij hoeven dan niet per definitie te kiezen voor het OV of de 

deelauto.  

In het beheer van de stalling zal aandacht moeten zijn voor het voorkomen van zwerf en weesfietsen.  

 

Logistieke ruimte 

Vrije doorrijhoogte van de logistieke ruimte is 315cm en daarmee geschikt voor vrijwel alle 

bezorgdiensten. Vrachtwagens en voertuigen hoger dan 300cm zullen elders geladen gelost en 

geparkeerd moeten worden. In totaal zijn in het ontwerp 6 plekken opgenomen in de logistieke ruimte. 

drie voor standaard voertuigen en drie voor grotere voertuigen (verlengde bussen). Dat zijn er minder 

dan mogelijk is om het manoeuvreren in de ruimte te vergemakkelijken. De ruimte is toegankelijk vanaf 

de Kralingse Zoom en kruist daarbij een tweerichtingen fietspad. Om reden van verkeersveiligheid moet 

verkeer van en naar de logistieke ruimte het fietspad voorwaarts kruisen. Alleen dan is zicht op de 
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fietsers te garanderen. Dit betekent dat verkeer moet keren in de logistieke ruimte. Om de faciliteren 

moeten de parkeerplekken maximaal uit elkaar gelegd worden zodat wanneer geen vrije plek aan de 

andere zijde beschikbaar is, verkeer door een aantal maal te steken voorwaarts uit kan rijden. 

 

Zijn zes plekken afdoende? Er zijn wel kentallen beschikbaar voor de generatie van vrachtverkeer maar 

geen kentallen voor de toetsing van het aantal plekken in de logistieke ruimte. De hoeveelheid licht en 

zwaar vrachtverkeer wordt bij het voorliggende programma geschat op ongeveer 0,02 bewegingen per 

woning op een gemiddelde werkdag. Voor de locatie betekent dat naar schatting 15 voertuigen daar 

komt de bevoorrading van de commerciële ruimtes nog bij.  

In de tijd fluctueert het aantal aanwezige vrachtvoertuigen nogal. In tijden van groot onderhoud of 

verbouw staan soms weken dagelijks meerdere vrachtvoertuigen in de buurt. Op andere dagen staan er 

vrijwel geen en is alleen de pakketpost nadrukkelijk aanwezig. Belangrijk onderscheid naast dat tussen 

licht en middel/zwaar vrachtverkeer is daarom het onderscheid tussen laden/lossen en stallen. In de 

logistieke ruimte is geen plek voor middel en zware vrachtwagens omwille van de hoogte en de lengte 

van de voertuigen maar vanwege de beschikbare aantallen ook geen ruimte voor het gedurende 

dagdelen of de dag stallen van voertuigen.  

De ruimte moet vooral bedoeld zijn voor logistieke dienstverleners die de ruimte kortdurend bezoeken 

voor het laden en lossen van pakketten en goederen. Ik dat geval verwachten we dat de zes beschikbare 

plekken afdoende zijn. Omdat geen kentallen beschikbaar zijn, hebben we op basis van de cijfers rond 

pakketbezorging in de afgelopen decembermaand een inschatting gemaakt van het te verwachten aantal 

bewegingen. 

 

 

Vanuit interviews met mensen van de belangenorganisaties weten we dat pakketbezorgers tussen de 

150 en 200 pakketten per dag bezorgen. Als iedere woning één pakket bezorgd krijgt, zijn vier plekken 

de gehele dag bezet. Blijven nog twee plekken over. Omdat niet iedereen iedere dag een pakket zal 

ontvangen en de bezorging van de pakketten in de logistieke ruimte efficiënter gaat, is de verwachting 

dat de zes aangebrachte plekken voldoende zullen zijn.  

Opgave voor het ontwerp en het toekomstig beheer is aan de gebruiker duidelijk te maken wat de 

geldende hoogtebeperking is, hoe langparkeerders te weren uit de ruimte en hoe het overig 

serviceverkeer duidelijk te maken wat het alternatief is. Bij de vloerafwerking moet rekening gehouden 

worden met het feit dat in stilstand de wielen worden gedraaid. 

 

Parkeergarage 

De parkeergarage is toegankelijk vanaf de Kralingse Zoom. Dit verkeer kruist het tweerichtingen 

fietspad. Bij in en uitrijden moet voldoende ruimte beschikbaar zijn om fietsers voorrang te verlenen 

zonder verkeer op de Kralingse Zoom op te houden.  

De toegangsroute voor de garage valt samen met een looproute vanaf de begane grond naar de 

Kralingse zoom. Bij de uitwerking moet gelet worden op een potentieel conflict tussen uitrijdende auto’s 

en voetgangers die langs de gevel de trap afkomen. Voetgangers worden in dat geval mogelijk te laat 

opgemerkt. 

Schatting gebruik laad en losruimte pakketbezorgers 

In December werden per dag 2,85 miljoen pakketten bezorgd. (PostNL; 60% marktaandeel, gaf aan 

1,7 miljoen pakketten bezorgd te hebben) 

In Nederland hebben we naar schatting 8 miljoen huishoudens. Per huishouden is dat gemiddeld 

0,35 pakketje per dag. Bij 800 huishoudens levert dat per dag 280 pakketten op. 

Pakketbezorgers geven aan 150 tot 200 pakketten per dag te bezorgen. Dat zou betekenen dat 

gemiddeld twee laad en losplekken in gebruik zijn voor pakketbezorgers.  
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De garage zelf bestaat uit 205 plekken die via een lange lus zijn ontsloten. Via twee opgangen is 

toegang mogelijk tot de begane grond en de appartement complexen. Deelauto’s en elektrische 

voertuigen worden dicht bij de in/uitgang geplaatst. Er is nog geen duidelijkheid over de wijze waarop de 

garage beheert gaat worden. Wel zal de garage voorbereid moeten zijn om slagbomen/speedgates en 

eventueel automaten te plaatsen. Vanuit Rotterdam geldt al de voorwaarde dat alle plekken van garages 

uiteindelijk moeten kunnen beschikken over een laadplek.  

 

parkeerbalans 

Door de transitie van kantoorlocatie naar wonen ontstaat een andere parkeervraag. Om de parkeervraag 

op te vangen zijn voor een programma van 800 woningen en ongeveer 7.000 m2 commerciële ruimte 

(tbv parkeernormering ingevuld als bedrijfsverzamelgebouw), 205 parkeerplaatsen en 2056 

fietsparkeerplaatsen beschikbaar. Volgens de vigerende parkeernorm valt het gebied binnen zone C, wat 

betekent dat de nadruk meer ligt op auto bereikbaarheid dan OV of fietsbereikbaarheid. Met de transitie 

van kantoor naar woonlocatie en het beoogde mobiliteitsprofiel van de toekomstige bewoners is de 

nabijheid van RET halte Kralingen in belang toegenomen terwijl de nabijheid van de A16 is afgenomen. 

Indeling in zone B ligt daarmee voor de hand. De gemeente heeft die toezegging ook gedaan. Ook 

uitgaande van de parkeernormen zone B van de gemeente Rotterdam zou het plan over meer 

parkeerplekken moeten beschikken.  

 

De regeling parkeernormen biedt echter de mogelijkheid tot vrijstellingen van de parkeereis op grond van 

nabijheid OV, extra fietsruimte, deelauto’s en M.a.a.S.-concepten.  

 

• Nabijheid OV 

Uitgaande van een extra oeververbinding tussen Kralingsezoom en Rotterdam-zuid en daarmee een 

opwaardering van de zone van metrostation Kralingsezoom naar zone B en een ligging van het plan 

binnen 400m van het station is de vrijstelling op grond van nabijheid OV 30%.  

• Extra fietsparkeerruimte 

Op grond van het beschikbare aantal stallingsplekken voor de fiets kan maximaal gebruik gemaakt 

worden van de daaraan gekoppelde vrijstelling. Een toevoeging van 93 fietsparkeerplekken maakt 

het mogelijk 46 autoparkeerplekken te laten vervallen.  

• Deelauto 

Één deelauto vervangt 5 parkeerplaatsen. Deelauto’s passen bij het mobiliteitsprofiel van de locatie. 

Om de balans sluitend te krijgen zullen 24 van de parkeerplekken ingevuld moeten worden met 

deelauto’s.  

 
Belangrijk is dat de reductie uit de beleidsregeling op basis van het aantal deelauto’s alleen geldt 
wanneer bij de ontwikkeling in betaaldparkeergebied structureel, dat wil zeggen voor minimaal 10 jaar, 
commercieel aangeboden deelauto’s ter beschikking worden gesteld op geoormerkte deelautoplaatsen. 
 

Rotterdam werkt momenteel aan een bijstelling van de parkeernormen. Dit betekent met name dat de 

normen voor bezoekers worden verlaagd en de wijze van bereken van de correctie duidelijker is. De hier 

gepresenteerde parkeerbalans is gebaseerd op de nieuwe cijfers en rekenmethode. 

De parkeerbalans voor de auto kent daarmee een overschot van 20 parkeerplekken.  

Voor de fiets geldt in de toekomst een lagere norm per woning maar een verzwaring in de uitvoering. 

Conform de toekomstige beleidsregel moeten 2 fietsrekken per woning een laag rek zijn. Voor de niet 

woonfuncties is nog onduidelijk hoe die eis uit gaat pakken. Vanuit de dubbeltelling zou er feitelijk altijd 

plaats moeten zijn in lage rekken voor die functie. De nieuwe beleidsregel voor de fiets betekent dat er 

een overschot is van 74 plekken waarvan 5 lage rekken.  
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De parkeerbalansen is als bijlage bij dit memo gevoegd. Omdat sprake is van een overschot zouden 

extra m2 voorzieningen gerealiseerd kunnen worden. Voor de niet-woonfuncties zijn daarom in de grijze 

kolom naast de blauwe de extra m2 aangegeven die van die functie gerealiseerd kunnen worden zonder 

dat sprake zal zijn van een negatieve parkeerbalans. Dat betekent bijvoorbeeld dat de parkeerbalans 

ruimte biedt voor een restaurant van 600 m2 of een café van 1300 m2 

In de toekomst wordt in het gebied nog een parkeergarage toegevoegd onder het nieuw te ontwikkelen 

hotel aan de overzijde van de Max Euwelaan. Mogelijk kan door het slim toedelen van doelgroepen de 

automobiliteit in het gebied verder worden beperkt door de afstand tot de auto te vergroten ten opzichte 

van de afstand tot de fietsparkeerplek en de deelauto’s daar te concentreren waar daar het meest 

behoefte aan is. Voor de deelauto’s licht dan de locatie met hotel en short-stay meer voor de hand dan 

de locatie hier. 

 

Samenvatting en conclusies 

Tijdens het voorontwerp voor het Max Euwe Quartier is een quickscan uitgevoerd ten aanzien van de 

mobiliteit. Hierbij is gekeken of er voldoende aandacht in de ontwerpen is voor de verschillende 

verkeersdeelnemers en waar nodig gezocht naar passende planoplossingen horend bij de 

mobiliteitsambitie van het plan. Ook is een parkeerbalans opgesteld. 

De bereikbaarheid van de locatie is prima. Dit geldt zowel voor de auto als de fiets en het OV. Het 

bouwprogramma sluit goed aan bij het bereikbaarheidsprofiel van de locatie. Er wordt maximaal ingezet 

op doelgroepen die profiteren van een goede OV en fietsbereikbaarheid. Het aanbieden van extra 

fietsenstalling en deelauto’s is daar een illustratie van. Het aanbod van parkeerplekken voor de auto is 

beperkt tot wat nodig is.  

 

De balans voor zowel auto als fietsparkeren is sluitend. Uitgangspunt moet dan wel zijn dat voor het hele 

complex de norm gebruikt kan worden die geldt voor zone B binnen een afstand van 400m van een RET 

halte. Met het genoemde bereikbaarheidsprofiel en programma geënt op OV en fiets is die keuze ons 

inziens gerechtvaardigd. In de volgende fase moeten we die keuze bevestigd krijgen door de gemeente. 

Met de aanleg van een extra oeververbinding zal die bereikbaarheid ook voor OV en fiets nog verder 

verbeteren. Uitsluitsel daarover volgt mogelijk later dit jaar.  

 

De bereikbaarheid met hele grote voertuigen vraagt nog wel aandacht in het ontwerp. Deze moeten 

vanwege hun hoogte of draaicirkels buiten het complex worden opgevangen en hebben nog geen 

definitieve plek in het ontwerp voor de openbare ruimte gekregen.  

 

In het vervolg zal nog nadrukkelijk aandacht moeten zijn voor de wijze waarop de parkeergarage voor 

fiets en auto beheert gaat worden en hoe de deelauto wordt ingezet. Door een combinatie te maken met 

de parkeervoorziening onder het tegenoverliggende ADP locatie kunnen de garages mogelijk optimaler 

worden afgestemd op de doelgroepen. Het overschot aan parkeerplekken biedt bovendien de 

gelegenheid na te denken over andersoortig of aanvullend programma passend bij de doelgroep. Te 

denken valt aan horeca, detailhandel, eerste lijns zorg. Zoals de parkeernorm van Rotterdam eist, zullen 

op termijn alle parkeerplekken beschikken over een laadvoorziening.  

 

In het ontwerp openbare ruimte is nu nog beperkt aandacht voor mobiliteit. Hier zal in de komende fase 

met name aandacht moeten zijn voor de way-finding. Voor de bewoners en gebruikers verwachten we 

hier weinig problemen, voor de bezoekers zal gelden dat ze zonder verdere specifieke aandacht toegang 

zullen zoeken via de voordeur aan de Max Euwelaan. Dat betekent dat bezoekende fietsers gefaciliteerd 

moeten worden met duidelijke stallingsplekken en automobilisten geen toegang kunnen krijgen tot de 

voetgangersruimte terwijl die wel toegankelijk moet zijn voor hulpdiensten en vrachtverkeer. Laden en 

lossen moet een plek krijgen los van de toegangsroute voor de hulpdiensten. 
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In de volgende fase moet ook bepaald worden of hulpdiensten en bevoorrading gaan keren in de 

openbare ruimte of kunnen doorrijden naar de K.P. van der Mandelelaan zoals hier geadviseerd. In die 

fase zal ook nog nadrukkelijk gekeken worden naar toegankelijkheid voor mindervaliden en voetgangers.  

 

De logistieke ruimte zorgt in basis voor een sterke vermindering van het aantal bewegingen rondom het 

complex. Hoewel geen kentallen beschikbaar, laat een grove berekening zien dat het reëel is te 

verwachten dat de ruimte groot genoeg is voor de daar geplande activiteiten. Voor het vervolg moet ook 

hier nagedacht worden over het juiste beheer om te voorkomen dat de ruimte oneigenlijk gebruikt wordt 

als parkeerplek voor aannemers of aan zijn eigen succes ten onder gaat. In overleg met de gemeente 

Rotterdam moet bekeken worden of aanleg van een laad- en losplek langs de Kralingse Zoom haalbaar 

is en hoe de inrit van de logistieke ruimte inclusief de oversteek van het fietspad het best kan worden 

vorm gegeven.  
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Programma Max Euwequartier 
Parkingnormeringzone B

Functie categorie eenheid

Woonfuncties (aantallen) woningaantallen conform MEQF1-VO-MEQ-731

woning <40m2 gbo woning 125

woning 40-65m2 gbo woning 386

woning 65-85m2 gbo woning 268

woning 85-120m2 gbo woning 21

woning >120m2 gbo woning 0

800

Niet-woonfuncties (m2 bvo) opp. conform MEQF1-VO-MEQ-731 (let op deel opgave in tekeningen is GVO)

kantoor 100 m2 bvo

bedrijfsverzamelgebouw / atelier 100 m2 bvo 65 +280

arbeidsintensief / bezoekextensief 100 m2 bvo

arbeidsextensief / bezoekextensief 100 m2 bvo

commerciele dienstverlening en kantoren met baliefunctie100 m2 bvo

winkel / detailhandel 100 m2 bvo 54

supermarkt 100 m2 bvo 50

mandjessupermarkt 100 m2 bvo 5 500m2 is maximum in norm

cafetaria 100 m2 bvo 15

café/bar 100 m2 bvo 13

restaurant 100 m2 bvo 6

hotel, 1 tot 3 sterren 10 kamer

hotel, 4 en 5 sterren 10 kamer

Creche, peuterspeelzaal kinderdagverblijf

dansstudio sportschool 100 m2 bvo 24

1e lijns gezondheiscentra behandelkamer 42

PARKEERBALANS AUTO
benodigd normatief aantal plekken 573

benodigd gelijktijdig (obv aanwezigheidspercentages) 463 weekdag avond Maatgevend moment

Correctie op parkeernorm obv

30% OV art.6 lid 3 loopafstand RSR Kralingenzoom 30% 139

10% Coll. fietsvrz (woningen) 100% 10% 46

20% Deelauto (woningen) 100% 20% 93

20% MAAS-concepten (woningen) 0% 0% 0

Totaal aantal parkeerplekken nodig 185
waarvan deelauto's 24 deelauto = 1/4 van reductie maar onderdeel van totaal

Beschikbare parkeerplekken 205 parkeerplekken conform MEQF1-VO-MEQ-731 11-01

waarvan deelauto's 24 parkeerplekken conform

Saldo totaal aantal plekken 20
saldo deelautoplekken 0

PARKEERBALANS FIETS
benodigd normatief aantal plekken 2.000

benodigd gelijktijdig (obv aanwezigheidspercentages) 1.889
correctie -fiets 93

totaal benodigd aantal plekken 1.982
waarvan  lage rekken 1600 lage rekken 2 per woning

Beschikbare plekken 2056 parkeerplekken conform MEQF1-VO-MEQ-731 11-01

waarvan lage rekken 1.605

Saldo totaal aantal plekken 74

saldo lage rekken 5


