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Voorwoord

Het voorliggende boek is het resultaat van een ontwer-

pend onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de  

Gemeente Rotterdam en het O-team, het Ontwerp-

team van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijks relaties. Het O-team wordt gevraagd door 

overheden om ze te helpen bij complexe ruimtelijke 

vraagstukken en nodigt ontwerpers uit om met een vrije 

en frisse blik in korte tijd met een -inspirerend en ver-

rassend ontwerp te komen, waarmee de opdrachtgever 

een volgende stap kan zetten in het ontwerpproces.



Het gebied Alexanderpoort in het noordoosten van Rotterdam, met het 

Alexandrium Shopping Center en veel kantoren, is vooral ingericht voor de 

auto. Ongemakkelijk en onaantrekkelijk voor fietsers en voetgangers nodigt de 

openbare ruimte weinig uit tot vertragen en verblijven. Daarbij ontbreekt het 

aan een gemengd aanbod van faciliteiten en bestemmingen.

Het gebied heeft een aantal duidelijke ontwikkel-uitdagingen. Er zijn reeds 

meerdere stedenbouwkundige rapporten en plannen gemaakt, en nog steeds in 

de maak.

Waar het O-team normaal gesproken een drietal ontwerpbureaus uitnodigt om 

ontwerpend onderzoek te doen naar deelthema’s, vroeg de uitdaging van dit 

project om een andere aanpak: het creëren van een sterk narratief. Het O-team 

heeft daarom voorgesteld de krachten van twee bureaus - …,staat en IWT - te 

bundelen in één opdracht.

Na gesprekken met de opdrachtgever en verkenning van het gebied heeft het 

O-team de volgende onderzoeksopdracht gedefinieerd:

Ontwikkel een sterke, tot de verbeelding sprekende, verhaallijn met een duidelijke 

stereotypering van de toekomstige professional, bewoner en bezoeker van 

het gebied. Met deze verhaallijn kan duidelijkheid worden verschaft in keuzes 

met betrekking tot infrastructuur, stijl, dynamiek en welke programmering 

aangetrokken en gefaciliteerd dient te worden.

Dit heeft geleid tot het boek dat u in handen heeft. Geen rapport om in een 

bureaula te verdwijnen, maar een inspirerend boek dat tot leven brengt welk 

verhaal we elkaar nu en in de toekomst over dit gebied vertellen.
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Disclaimer

Rechten van de foto’s en illustraties in dit 

boek liggen bij desbetreffende artiesten. 

Deze dienen slechts ter voorbeeld en 

kunnen derhalve niet worden gebruikt 

voor andere doeleinden dan dit boek.
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Hoofdstuk 1 

Inleiding
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Inleiding

Waar gaat dit gebied over? Wat maakt het uniek? Welke 

betekenis zou het kunnen hebben voor bewoners, 

bezoekers en professionals? Welke rol kan het spelen in 

de regio, in Nederland of zelfs daarbuiten? Dit zijn de 

vragen die ons begeleid hebben in het onderzoek naar 

de historie, de identiteit en de potentie van Rotterdam 

Alexander, en met name naar wat de functie van het 

centrum, de Alexanderknoop, hierin zou kunnen zijn.



Tijdens het onderzoek zijn we op diverse stedenbouwkundige 

plannen en rapporten met goede analyses en voorstellen 

gestuit. Hoewel we ons hierdoor uitvoerig hebben laten 

informeren en inspireren, doen we in het boek geen 

uitspraken over welke specifieke stedenbouwkundige 

oplossingen ons inziens de juiste zijn. Naast dat anderen 

daarvoor vele malen beter geschikt zijn, is ons juist 

gevraagd een strategisch narratief te ontwikkelen als 

context waarbinnen plannen, oplossingen en ideeën 

kunnen worden gewaardeerd en gecreëerd.

Hoewel er grote uitdagingen zijn, zijn er tegelijkertijd 

volop kansen. Dat ziet de gemeente, die het gebied wil 

ontwikkelen tot een vernieuwd centrum voor de regio 

Rotterdam-Oost, dat zien de bewoners die hier bewust zijn 

komen wonen in rust en groen, en die actief betrokken zijn 

bij de ontwikkeling van het hart, en dat zien ondernemers 

en investeerders, die hier kunnen groeien en bouwen aan 

aantrekkelijke goed bereikbare kantoren en bestemmingen.

De pioniersgeest waarmee het gebied in de 19e eeuw 

veranderde van veenmoeras tot polderlandschap, en die in 

de 20e eeuw de tweede grote transformatie op gang bracht 

van tuinbouwgrond tot stad van de toekomst, diezelfde 

pioniersgeest is nog steeds aanwezig. Als alle betrokkenen 

hun handen ineenslaan en samenwerken aan een gedeelde 

visie staat niets Rotterdam Alexander een bloeiende 

toekomst in de weg.
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Le Corbusier——————

To be modern is not a 
a state. It is necessar
stand history, and he w
stands history knows h
continuity between t
that which is, and t



——————→

ot a fashion, it is  
ssary to under-
d he who under-
ows how to find  
een that which was, 
d that which will be.
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De scenario’s zijn ver weg,,
de ambiies de ambiies groots, , 
de opgaven ingrijpend..

Ht gebied heet geen 
ideniteit, geen ziel,  ,  
geen verbindend verhaal..



Rotterdam Alexander heeft een narratief nodig.  

Een sterke, tot de verbeelding sprekende, verhaallijn 

met een duidelijke karakterschets van de toekomstige 

professional, bewoner, en bezoeker in Rotterdam 

Alexander. Ofwel, een duidelijke profilering hoe de 

Rotterdammer, de Nederlander en de wereldburger dit 

gebied zal moeten (h)erkennen in de toekomst.

Wat is een 
trategische  
gebiedsnarraief? 
En waarom?
Een strategische narratief is een stip op de horizon, een 

heldere langetermijnvisie die richting geeft aan acties en 

besluitvorming. Waar een verhaal een begin, midden en 

einde heeft, is een narratief juist een open idee met ruimte 

voor eigen inbreng. Een narratief verbindt het verleden, 

heden en toekomst op een inspirerende en begrijpelijke 

manier waardoor er samengewerkt kan worden aan een 

gedeelde toekomst.

Het is geen uitgewerkt plan waarbij alle activiteiten en 

doelstellingen van te voren zijn bepaald. Wel zet het aan tot 

gerichte actie, en nodigt het uit tot bijdragen binnen een 

heldere context.

Een goed strategisch gebiedsnarratief geeft betekenis op 

een geloofwaardige, relevante en inspirerende manier. Het 

is gebaseerd op de kenmerken en kwaliteiten van het gebied, 

sluit aan bij huidige en toekomstige mogelijkheden, wensen 

en uitdagingen, en het stimuleert meedenken en -werken 

aan een succesvolle toekomst.

Rotterdam Alexander is vanuit een sterke toekomstvisie 

ontstaan, maar ingehaald door tijd en beleid. Toch heeft 

het alle potentie om zich te ontwikkelen tot een sterk en 

aantrekkelijk gebied. 

Hoe? Daarover gaat dit document.
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Hoofdstuk 2 

De aanleiding
Alexanderpolder
Back to the Future
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Van plassen tot polder

Van polder tot Stad van de Tokomt
De Prins Alexanderpolder ontstaat in de tweede helft 

van de 19e eeuw als veenplassen ten noordoosten 

van Rotterdam worden drooggemalen ten behoeve 

van tuinbouw. Nadat boeren en tuinders bijna een 

eeuw het landschap bepaalden, ondergaat het gebied 

opnieuw een transformatie als zij plaats moeten maken 

voor nieuwbouwwijken. Met een vooruitstrevend 

stedenbouwkundig plan wordt hier sinds de jaren 60 

gebouwd aan de stad van de toekomst. Vandaag de dag is 

wat nu Rotterdam Alexander wordt genoemd de grootste 

deelgemeente van Rotterdam, met bijna 100.000 inwoners 

verdeeld over acht wijken met elk een eigen karakter.
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“absoluut onbegaanbaar als 
fi etser of voetganger”

“missen markten, Kerst-
markten en Koningsdag” 

“auto heet  ali jd 
op één gestaan”

“een culturele woesi jn”“praki sch 
ingericht en 
weinig sfeer” “gevoel van veiligheid ontbreekt” 

“je komt er nooit om te 
verblijven en te ontmoeten”

“het gebied is heel erg 
in zichzelf gekeerd”

“volledig gebrek 
aan kwaliteit”



“gelegen tussen groene woonwijken”

“de best ontsloten en bereikbare 
kern van Rot erdam”

“funci oneel winkelcentrum”

"nabij mooie recreai e gebieden”

“het tweede 
business gebied 
van Rot erdam” 

“internai onaal 
toonaangevende stad”

Over het algemeen zijn inwoners 

van Rotterdam Alexander tevreden. 

Het is er rustig wonen omgeven 

door groen, is goed bereikbaar en 

heeft voldoende faciliteiten. Echter 

ervaren de bewoners van de diverse 

wijken het stadsdeel niet als één 

geheel en zijn de wijken vooral op 

zichzelf georiënteerd. Het ontbreekt 

aan een echt stadshart. Het gebied 

rondom het station is vooral gericht 

op bezoekers van het winkelcentrum 

en de kantoren, niet op bewoners. De 

openbare ruimte is ontworpen voor 

autoverkeer en openbaar vervoer, 

niet voor voetgangers en fi etsers. Veel 

grijs en van beton in plaats van groen 

en natuurlijk. Terwijl de groen- en 

waterrijke omgeving juist één van de 

kernkwaliteiten is van het gebied.

De Stad 
van de 
Tok omt , 
vandaag 
de dag
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Verbonden mt water

Innovatie en water zijn onlosmakelijk verbonden met 

de identiteit van Rotterdam Alexander. 



Techniek en waterbeheersing speelden een belangrijke rol 

bij het ontstaan van de Prins Alexanderpolder. Met een da-

lende bodem, stijgende zeespiegel en toenemend rivier- en 

regenwater, zullen techniek en waterbeheersing ook in de 

toekomst van essentieel belang zijn voor dit op 6,7 meter 

beneden NAP liggende gebied.

De uitdaging voor de toekomst is hoe Rotterdam Alexander 

zich kan ontwikkelen tot een duurzaam bestendig leefge-

bied in tijden van klimaatverandering en zeespiegelstijging. 

Hoe de verdichtingsopgave kan samengaan met duurzame 

ontwikkeling. Dat kan alleen als water en natuur zorgvul-

dig worden geïntegreerd. Dit vraagt om innovatieve en ge-

durfde oplossingen.
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Van
urgenie
  
 naar
 kans



Na de grote Nederlandse projecten zoals de Deltawerken, 

de drooglegging van delen van de Zuiderzee en 

meer recent de Maaswerken, zullen we opnieuw met 

grootschalige innovaties moeten komen om antwoord 

te geven op de aanstaande uitdagingen op het gebied 

van water.

Rotterdam is in de moderne tijd stedenbouwkundig 

en architectonisch gezien de meest vooruitstrevende 

stad van Nederland. De huidige ambitieuze mindset, 

de doe-mentaliteit -schouders eronder- en het lef om te 

experimenteren maken van Rotterdam een echte stad met 

internationale uitstraling.

Ook Prins Alexander is zo ooit als stedenbouwkundig 

experiment ontstaan en laat met de ontwikkeling van de 

verschillende wijken door de decennia heen zien hoe steeds 

nieuwe stedenbouwkundige visies opkwamen - en is als 

stadsdeel in die zin een monument op zich.

Als er vandaag de dag één stad in Nederland is die in staat 

is om ruimte te creëren voor de volgende spraakmakende 

innovatie op het gebied van stedenbouwkunde, dan is het 

Rotterdam.

Door van Prins Alexander de meest bijzondere wijk van 

Rotterdam te maken, door hét voorbeeld te zijn voor andere 

Nederlandse steden die ook staan voor de uitdagingen 

van klimaatverandering, en door hét nieuwe grootse 

waterproject te worden waarmee Nederland haar expertise 

en kennis opnieuw bewijst aan de rest van de wereld.

2
6

 —
 2

7
Fu

tu
re

 P
ol

de
r 

D
is

tr
ic

t



33



Hoofdstuk 3 

De oplossing
ALX
Future Polder District
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van veenmoeras
via tadspolder
naar watertad



A L E X A NDR I UM

3
0

 —
 3

1
Fu

tu
re

 P
ol

de
r 

D
is

tr
ic

t



Daar waar eerst water was en de polderpioniers van toen  

gemoedelijk kwamen leven in rust en groen,

in functionalistische woonwijken, 

in tijd bevroren experimenten, 

gescheiden door asfalt en beton,

daar dagen de dalende bodem en stijgende zee 

de polderpioniers van vandaag uit hun 

relatie met water te bevragen,

en te bewegen van water weren naar water integreren, 

van beton naar natuur, van urgentie naar kans, 

en naar een nieuwe manier van leven met water.

Manifet



Vanuit een living lab voor watertech 

en klimaatbestendig stedenbouwkundig 

innoveren ontstaat de waterstad van morgen.

Hét nieuwste bewijs van onze wereldwijd gewilde  

waterexpertise, hét internationale voorbeeld voor  

waterrijke stedelijke ontwikkeling en hét meest  

gedurfde en vooruitstrevende project in Rotterdam.

De nieuwe polderpioniers staan op.

Welkom in ALX Future Polder District. 
Samenwerken aan de waterstad van morgen.
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ALX Future Polder District wordt 

hét wereldwijde voorbeeld van 

klimaat  bestendige steden bouw-

kundige innovatie. 

Hier werken bedrijfsleven, onderwijs, 

gemeente en bewoners intensief 

samen aan de waterstad van morgen 

en ontstaat een gebied waar gezond 

en duurzaam leven bereikbaar is 

voor iedereen.

ALX maakt een gezonde groene 

lifestyle mogelijk voor alle lagen van de 

bevolking. Van starters en studenten, 

tot gezinnen en ouderen wonen hier 

omgeven door kwaliteit van leven.

ALX activeert en verbindt de natuur-

lijke kwaliteiten van de omgeving 

en wordt zo het ‘groene hart’ van 

Rotterdam waar Rotterdammers en 

omwonenden kunnen recreëren, 

werken en winkelen op een 
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groenstedelijke, zeer goed bereikbare 

locatie met horeca, retail en 

entertainment in een waterrijke, 

bijzondere en inspirerende omgeving.

ALX geeft bedrijven en wetenschap 

de kans nieuwe technologieën toe te 

passen en de wereld hun innovatie-

kracht te tonen op een plek die inter-

nationaal toonaangevend zal zijn.

ALX geeft Nederland een groots 

waterproject waarmee ons land haar 

waterexpertise wereldwijd extra onder 

de aandacht brengt, en is daarnaast 

hét Nederlandse voorbeeld voor hoe 

andere poldergebieden in ons land en 

Delta-metropolen klimaatbestendig 

kunnen ontwikkelen.
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ALX Future Polder District biedt een gemene deler als 

narratief en geeft invulling en personiicatie door een 

overlap aan verschillende ecosystemen die samenwerken 

naar een gemeenschappelijke toekomst.

Faciliteiten & Programmering
Om de juiste faciliteiten en programmaonderdelen toe te kunnen voegen 

moeten er een gemeenschappelijk doel en drijfveer zijn waarop vanuit 

verschillende partijen en onderdelen naar teruggegrepen kan worden. Binnen 

het Future Polder District kan dit bijvoorbeeld resulteren in verblijfs- en 

ontmoetingsplekken die een nieuwe relatie aangaan met natuur, groen, water, 

polder en tech.

Educaie & Wetenschap
Het bestaande MBO Techniekcluster treedt naar buiten. De opleiding van makers, 

laten zien wat er binnen het nieuwe gedachtegoed al gemaakt wordt. Door 

toevoeging aan het kenniscluster van o.a. Deltares, TU Delft, zal de inbedding 

van het MBO curriculum een belangrijke rol gaan innemen in het dragen van 

het Future Polder gedachtegoed.

Wonen & Habitat
Wonen in het groen, buiten, maar toch dichtbij de stad met stedelijke 

voorzieningen. De verschillende woonwijken, ieder een eigen representant van 

het polderwonen door de tijd heen, vormen een living lab voor bestendigheid. 

Het centrum, de samenkomst van deze verschillende  wijken rondom het 

Alexanderknooppunt. Hoogbouw zorgt voor een substantiële toename van 

mensen. De nieuwe dichtheid maakt een diversiicatie van programma mogelijk, 

met nieuwe ondersteunende rollen voor shared living concepten, hotels 

en familieappartementen in een groen, leefbaar nieuw stadscentrum.

Business & Insituten
Urban Water Polder Tech is de nieuwe loot aan de tech boom van het Rotterdamse 

innovatie ecosysteem. Door deze focus te benoemen kan er gedegen ingegaan 

worden op leven met water, in hoge dichtheid, met alle complicaties - en 

technische mogelijkheden voor start-ups en  scale-ups. De identiteit kan door 

bedrijven op verschillende manieren omarmd worden, van Eneco tot Coca Cola, 

ieder bedrijf en instituut kan aansluiting vinden.

Infrastructuur & Openbare ruimte
Grote aanpassingen op het gebied van wegen, beheer en buitenruimte zijn nodig 

om het gebied tot een plezierige verblijfsruimte te transformeren. Van lichte 

aanpassingen tot grote infrastructurele veranderingen, een gemeenschappelijk 

doel maakt de tussenperiode van verandering dragelijk, en zelfs onderdeel van 

de nieuwe identiteit.

Retail & Leisure
Door de toevoeging van online aan het bestaande winkelaanbod, is het voor 

veel formules zoeken naar een optimale mix tussen de twee. Fysieke locaties 

worden gebruikt voor look & feel, met de combinatie van web als home delivery 

en ‘koopjes’. Retail en leisure vormen meer en  meer een geïntegreerde mix, 

waarbij het winkelcentrum inspeelt op de veranderende dagbesteding door de 

combinatie met verblijf en recreatie te versterken. Gedacht kan worden aan 

het ‘openen’ van het winkelcentrum, van een gesloten introverte entiteit in het 

gebied, naar een geopend, cultuurdragend hart van het ALX district.



ALX
Future Polder District

Faciliteiten & 
Programmering

Business 
& Insi tuten

Educai e 
& Wetenschap

Infrastructuur 
& Openbare Ruimte

Wonen & Habitat

Retail & Leisure
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Hoofdstuk 4 

De uitwerking
ALX
The Future is Now
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Faciliteiten & 
Programmering

Faciliteiten & Programmering
Bewustwording, Activering, Aanbod

Om de juiste faciliteiten en programmaonderdelen toe te 

kunnen voegen moeten er een gemeenschappelijk doel 

en drijfveer zijn waarop vanuit verschillende partijen en 

onderdelen naar teruggegrepen kan worden. Binnen het 

Future Polder District kan dit bijvoorbeeld resulteren in 

verblijfs- en ontmoetingsplekken die een nieuwe relatie 

aangaan met natuur, groen, water, polder en tech.



ALX Space
Multifunctionele event space voor 

theater, talks, optredens. Een 

fysieke locatie, een toegankelijke 

plek als ‘huiskamer’ waar je elkaar 

ontmoet en op de hoogte blijft van 

ALX ontwikkelingen. Een event in 

combinatie met bijvoorbeeld We 

Make The City. Een lees-depot samen 

met de centrale bibliotheek van 

Rotterdam waarbij het boekenarchief 

beschikbaar wordt gesteld en de 

boeken met de ALX thema’s hierin 

extra worden uitgelicht.

ALX Open up!
Gebouwen en plinten die leeg staan 

transformeren en actief program-

meren als tijdelijke locatie - zoals 

co-working plek voor zzp-ers,  

maakplek voor ontwerpers en 

studenten, en voor interventies door 

lokale helden. Denk aan pop-up 

restaurants met waterthema: zoet 

water, zout water, waterplanten, 

zeewier. Een ontmoetingsplek en een 

food lab waar wordt geëxperimenteerd 

met eten.

ALX Initiatieven
How Low Can You Go

Festivals zijn populair, en binnen het ALX District zijn ideale locaties aan te 

wijzen als Festivalterrein. Met festivals genaamd ‘How low can you go’ kan 

binnen het ALX thema een nieuwe doelgroep worden verwelkomd.

Gemaalhuisjes

In Rotterdam, door heel Nederland, zijn gemaalhuisjes te vinden. Een 

bouwwerk waar men aan voorbij loopt, maar een verborgen icoon van onze 

Nederlandse waterhuishouding. Een interventie en een iconische route langs 

deze huisjes als moment om ALX te introduceren in groter Rotterdam.

NAP ART

Spraakmakende kunstinstallaties die de unieke ligging van het gebied en de 

ALX thema’s tot leven brengen. Het kunstwerk Waterfall door Olafur Eliasson 

op NAP hoogte als symbool voor de unieke ligging van het landschap.

4
2

 —
 4

3
Fu

tu
re

 P
ol

de
r 

D
is

tr
ic

t



Business 
& Insi tuten

Business & Insi tuten
Watertech, Engineering, Energie

Urban Water Polder Tech is de nieuwe loot aan de tech 

boom van het Rotterdamse innovatie ecosysteem. Door 

deze focus te benoemen kan er gedegen ingegaan worden 

op leven met water, in hoge dichtheid, met alle complicaties 

- en technische mogelijkheden voor start-ups en scale-

ups. De identiteit kan door bedrijven op verschillende 

manieren omarmd worden, van Eneco tot Coca Cola, 

ieder bedrijf en instituut kan aansluiting vinden.



ALX Specialty Hub
Voortborduren op de huidige aanwezigheid van energie- en 

technologiebedrijven zoals Antea Group, Arcadis, Evides, 

Royal HaskoningDHV en Eneco. Aantrekken van nieuwe 

bedrijven en gamechangers met focus op natuur, groen, 

water, polder en tech.

ALX Friendships
Bedrijven uit het ALX Future Polder District betrekken bij de 

programmatische activiteiten zodat marketingbudgetten 

worden ingezet om gezamenlijk de identiteit van het 

gebied, en de businesses, te versterken.

ALX Watermerk
Een label waarmee bestaande 

initiatieven en organisaties zoals 

IABR, Stichting Hart voor Prins 

Alexander, Waterschappen, de Green 

Business Club en anderen zich 

kunnen verbinden aan ALX en (een 

deel) van hun activiteiten in ruil 

voor faciliteiten, mogelijkheden en 

support kunnen verbinden aan ALX.
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Educai e 
& Wetenschap

Educai e & Wetenschap
Living Lab, Watertech, Innovatie

Het bestaande MBO Techniekcluster treedt naar buiten. 

De opleiding van makers, laten zien wat er binnen het 

nieuwe gedachtegoed al gemaakt wordt. Door toevoeging 

aan het kenniscluster van o.a. Deltares, TU Delft, zal 

de inbedding van het MBO curriculum een belangrijke 

rol gaan innemen in het dragen van het Future Polder 

gedachtegoed.



ALX Kenniscluster
Door onderwijs aan te bieden op verschillende niveaus (van 

basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs), en deze direct te 

koppelen aan bedrijven in de buurt en universiteiten in de 

regio ontstaat een nieuw sterk Rotterdams Kenniscluster. 

Door een extra profi el te introduceren wordt de koppeling 

gemaakt naar de thematische invalshoek ‘leven met 

water’, en kan op een lichte manier nu al begonnen worden 

met speciale schoolprogramma’s waarbij uitkomsten op 

het Waterplein ten toon gesteld worden als drager van de 

nieuwe identiteit.

ALX Test Ground
Onderzoeks- en kennisinstituten 

zoals De Waterschappen, IABR en 

Rotterdams Weerwoord betrekken 

bij verdiepingsstudies binnen de ALX 

thema’s waar pilots kunnen worden 

getest op de ALX Test Ground. Een 

campus voor water- en poldertech 

waar onderwijs, bedrijven en 

wetenschap samenwerken aan nieuwe 

oplossingen voor de toekomst.

ALX Nat Lab
Woonwijken met (zeer) hoge grondwaterstanden, 

verziltende gronden, veranderende vegetatie, inklinkende 

grond, worden nu als probleem gezien. Introduceer 

een nieuwe invalshoek, en kansen ontstaan. Een Denk 

Tank, gericht op stedelijk wonen met ‘natte voeten’. Er 

kan worden aangesloten op het Innovatie-ecosysteem 

in Rotterdam en de Randstad, met een koppeling naar 

Venture Café.
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Infrastructuur 
& Openbare Ruimte

Infrastructuur & Openbare Ruimte
Verbinden en vertragen, Kwaliteit van leven, Klimaatbestendig

Grote aanpassingen op het gebied van wegen, beheer 

en buitenruimte zijn nodig om het gebied tot een 

plezierige verblijfsruimte te transformeren. Van lichte 

aanpassingen tot grote infrastructurele veranderingen, 

een gemeenschappelijk doel maakt de tussenperiode 

van verandering dragelijk, en zelfs onderdeel van de 

nieuwe identiteit.



ALX Connect
Op korte termijn kunnen fiets- en loopmogelijkheden 

worden toegevoegd door middel van bijvoorbeeld het 

plaatsen van tijdelijke (nood)bruggen, zoals een Eurogate 

noodbrug-verbinding naar het park. Op lange termijn 

zijn structurele aanpassingen nodig die wijken en 

bestemmingen verbinden en ruimte maken voor fietsers en 

wandelaars. Je kunt hierbij denken aan een ‘groene ring’ 

die de omliggende natuurgebieden met elkaar verbindt 

door middel van een (snelfiets)pad, of ‘de weg van het water’ 

van Rotterdam, via Gouda naar Utrecht, het ALX station. 

Wijken met symbolische bruggen met elkaar verbinden 

versterkt de wateridentiteit en nodigt uit tot interactie.

ALX Natuurlijk
Beton en steen transformeren naar natuurlijke groene 

infrastructuur, parken en wandelgebieden zodat de openbare 

ruimte kwalitatief verbetert en het tempo vertraagt. Dit kan 

op korte termijn door bestaande structuren te vergroenen 

zoals de Highline in New York, huidige groene zones aan 

elkaar verbinden, en op kleine schaal door bijvoorbeeld 

samen te werken met een partij als Stadsboeren. Denk 

verder aan het doorbreken van de glazen wand van de 

parkeergarage en deze te verzachten naar het plein, een 

verticaal park bij het parkeerterrein, 1000 bomen planten 

samen met scholen.

ALX 
Waterresponsief
Waterresponsief ontwerpen, multi-

functionele oplossingen die regen-

water opvangen, water standen 

reguleren en inzicht geven in ‘leven 

met water in de toekomst’. Met het 

grootste regeneratief watersysteem 

in Europa, nooduitgangen op NAP, 

strategische overkluizing van de 

A20 met ALX, een waterverbinding 

tussen de wijken, en waterbuffers 

voor de verdichtingsopgave.
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Wonen in het groen, buiten, maar toch dichtbij de stad met 

stedelijke voorzieningen. De verschillende woonwijken, 

ieder een eigen representant van het polderwonen door de 

tijd heen, vormen een living lab voor bestendigheid. Het 

centrum, de samenkomst van deze verschillende  wijken 

rondom het Alexanderknooppunt. Hoogbouw zorgt voor 

een substantiële toename van mensen. De nieuwe dichtheid 

maakt een diversii catie van programma mogelijk, 

met nieuwe ondersteunende rollen voor shared living 

concepten, hotels en  familieappartementen in een groen, 

leefbaar nieuw stadscentrum.

Wonen & Habitat

Wonen & Habitat
Inclusief, Waterrijk, Duurzaam



ALX Iconisch
Door voort te bouwen op de stedelijke kwaliteiten van de stad 

Rotterdam met zijn uitgesproken iconische architectuur, en 

op de voor zijn tijd vooruitstrevende stedenbouwkundige 

opzet van Rotterdam Alexander versterken we het 

unieke karakter en de internationale uitstraling van de 

metropool Rotterdam. Een showcase voor ambitieuze 

stedenbouwkundigen, architecten, landschapsarchitecten 

en ruimtelijk ontwerpers.

ALX Polder 2.0
Een waterrijke en groene stedelijke 

omgeving, met verschillende 

innovatieve expressies van het nieuwe 

polderlandschap. Het stationsgebied 

van ALX als Polder 2.0 verbonden aan 

de omringende wijken met elk z’n 

eigen karakteristieke wateridentiteit. 

Waar de ene wijk zich kenmerkt door 

geïntegreerde urban wetlands is de ander 

door een modern grachtenconstruct 

aangesloten op de Rotte.

ALX Transitie
Samenwerken aan de transitie naar een zelfvoorzienend, 

circulair, duurzaam district waar gezond wonen in groen 

met water voor iedereen toegankelijk wordt gemaakt. De 

omringende wijken zijn reeds actief betrokken in ‘Next 

Generation Woonwijken’, het nieuwe centrum van ALX zal 

vanuit een ander perspectief een transitie starten.
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Retail & Leisure

Door de toevoeging van online aan het bestaande 

winkelaanbod, is het voor veel formules zoeken naar 

een optimale mix tussen de twee. Fysieke locaties 

worden gebruikt voor look & feel, met de combinatie 

van web als home delivery en ‘koopjes’. Retail en 

leisure vormen meer en meer een geïntegreerde mix, 

waarbij het winkelcentrum inspeelt op de veranderende 

dagbesteding door de combinatie met verblijf en recreatie 

te versterken. Gedacht kan worden aan het ‘openen’ van 

het winkelcentrum, van een gesloten introverte entiteit 

in het gebied, naar een geopend, cultuurdragend hart 

van het ALX district.

Retail & Leisure
Cultuur en vermaak, Gemengde bestemmingen, Voor iedereen



ALX Hart
Van introvert winkelcentrum naar 

een dynamisch stadshart van ALX. 

Als een ‘new neighbourhood’, het 

introduceren van een kleinere korrel, 

naar buiten gericht, een gemengd 

tempo, een aanvullend aanbod van 

activiteiten. Zodat naast winkelen ook 

ruimte is voor horeca, entertainment, 

local heroes en bekende merken.

ALX by night
Met een theater, bioscoop en horeca 

(zoals hotel en restaurants), eventueel 

in samenwerking met Alexandrium, 

komt het gebied ’s avonds tot leven, 

krijgen omwonenden de gelegenheid 

om in hun eigen buurt uit te gaan, 

en hebben bezoekers van buiten de 

stad de kans hun dagje uit compleet 

te maken.

ALX Watertainment
ALX Watermuseum

Een wetenschappelijk watermuseum 

(bijvoorbeeld in samenwerking met 

NEMO en Neeltje Jans) gericht op 

kinderen en families waar ze op 

speelse wijze kennis maken met 

watertechniek van toen, nu en 

straks. Met inhoudelijke bijdragen 

van ingenieursbedrijven, onderwijs 

en wetenschapsinstituten.

ALX Waterpark

Een ijsbaan in de winter, een 

natuurlijke zwemvijver voor 

volwassenen, een poedelbad en 

spelen met water voor kinderen 

in de zomer. Activiteiten in een 

natuurlijk waterpark voor jong en 

oud voor de buurt, maar ook voor de 

Rotterdammer een dagje uit, en voor 

de bezoeker van buiten de stad een 

extra verblijfsreden.
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Hoofdstuk 5 

Branding
ALX
Bring it to life
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Bring it to life

Met een sterke visuele identiteit wordt zowel in 2D 

als in 3D hetzelfde karakter neergezet en ontstaat 

een herkenbare eigen ALX wereld. Zo kunnen alle 

activiteiten op alle schaalniveaus onderdeel vormen van 

één groter geheel: het ALX Future Polder District, en 

helpen huidige en nieuwe initiatieven, van events tot 

partnerships, mee aan het tot leven brengen van het 

narratief, wat vervolgens weer nieuwe mogelijkheden en 

ideeën genereert. Een gebiedscurator met een duidelijke 

verbindende kracht en inhoudelijke kennis van de ALX 

thema’s kan het merk leven, activeren en bewaken.



Daarnaast zorgen consistente, zichtbare en herkenbare 

branding en communicatie ervoor dat bewoners, bezoekers 

en professionals het gebied vanuit deze nieuwe context gaan 

bekijken. Bewijsvoering in de vorm van voor hen relevante 

en geloofwaardige initiatieven is daarbij essentieel.

Op de volgende pagina’s zijn een aantal voorbeelden te 

vinden van initiatieven, communicatie en branding die 

helpen om ALX Future Polder District tot leven te brengen.
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Waterval en 
waterpaviljoen
Een spraakmakend iconisch kunstwerk 

in het hart dat de unieke ligging van 

het gebied, ruim 6 meter onder NAP, 

op inspirerende en poëtische wijze tot 

leven brengt: Waterfall door Olafur 

Eliasson. Daarnaast krijgt elke wijk zijn 

eigen waterpaviljoen als beginpunt van 

een nieuwe toekomst.
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Internaional Architeture 
Biënnale Roterdam  
& We Make The Ciy
Samenwerken met bestaande platforms en initiatieven rondom stedelijke 

ontwikkeling in Rotterdam, en bijvoorbeeld de International Architecture Biënnale 

Rotterdam naar Rotterdam Alexander halen geeft de kans het ALX-verhaal uit te 

dragen en het gebied inhoudelijk op de kaart te zetten. Een speciale Rotterdam 

Alexander editie van We Make The City brengt stadmakers, beleidsmakers, burgers, 

bedrijven, kunstenaars, organisaties en wetenschappers bij elkaar om in korte tijd 

samen te werken aan de waterstad van morgen.
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Buurtmarki  ng
Door gebruik te maken van toegankelijke middelen kan een groot publiek in aanraking komen met de 

boodschap en bewustzijn worden gecreëerd. ALX zou een co-afzender kunnen zijn van relevante publieke 

communicatie, zoals ‘groot onderhoud aan openbare ruimte, groen en water’, festivals en evenementen, of 

andere communicatie vanuit het stadsdeel.
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De weg van ht water
Een ontspannende fietsroute langs waterrijke gebieden, 

rivieren en bijzonder plekken en gebouwen die te 

maken hebben met de geschiedenis en identiteit van de 

Alexanderpolder.
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ALX Merchandise
Met een aantal leuke, relevante en bruikbare gebrande items 

krijgen mensen iets tastbaars van ALX in handen en wordt het 

merk onderdeel van het straatbeeld. Dit kan in samenwerking 

met Alexandrium, NS of andere partners uit het gebied.

ALX Digitaal
De website vertelt het ALX Future Polder District verhaal 

en brengt alle lopende en nieuwe initiatieven en activiteiten 

samen waardoor ze elkaar gaan versterken.
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Colofon
ALX Future Polder District is een uitgave van IWT en ...,staat in opdracht van 

het O-team en de Gemeente Rotterdam.

Concept, Research & Copy — IWT en ...,staat

Art Direction & Design — ...,staatArt Direction & Design — ...,staat

Disclaimer

Rechten van de foto’s en illustraties in dit 

boek liggen bij desbetreffende artiesten. 

Deze dienen slechts ter voorbeeld en 

kunnen derhalve niet worden gebruikt 

voor andere doeleinden dan dit boek.





Daar waar eerst water was en de polderpioniers van toen  

gemoedelijk kwamen leven in rust en groen,

in functionalistische woonwijken, 

in tijd bevroren experimenten, 

gescheiden door asfalt en beton,

daar dagen de dalende bodem en stijgende zee 

de polderpioniers van vandaag uit hun 

relatie met water te bevragen,

en te bewegen van water weren naar water integreren, 

van beton naar natuur, van urgentie naar kans, 

en naar een nieuwe manier van leven met water.

Vanuit een living lab voor watertech 

en klimaatbestendig stedenbouwkundig 

innoveren ontstaat de waterstad van morgen.

Hét nieuwste bewijs van onze wereldwijd gewilde  

waterexpertise, hét internationale voorbeeld voor  

waterrijke stedelijke ontwikkeling en hét meest  

gedurfde en vooruitstrevende project in Rotterdam.

De nieuwe polderpioniers staan op.

Welkom in ALX Future Polder District. 
Samenwerken aan de waterstad van morgen.


