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INHOUD

Hoe kunnen de recreatieve (hard)loop- en fietsroutes van Rotterdam verbeterd 
worden? Dat is de centrale vraag in dit onderzoek ‘Routing Rotterdam’, 
uitgevoerd door Track-landscapes. Het beantwoorden begint met het in kaart 
brengen van het ruimtegebruik van deze recreatieve doelgroepen. Hiervoor is 
data verzameld van activity trackers.

Hoewel Rotterdam rijk is aan fraaie routes langs water en door diverse parken, 
blijken hardlopers, wandelaars en racefietsers  niet overal hun weg hierin of 
hiernaartoe te kunnen vinden. 
Zo blijkt uit dit onderzoek dat er opvallend vaak om het Zuiderpark wordt 
gelopen in plaats van er doorheen, blijken lopers in het Kralingse Bos de paden 
nog lastig te doorzien, zijn de Rotterdamse singels nog niet vaak een onderdeel 
van looproutes en vinden recreatieve fietsers in Rotterdam Zuid nog niet 
gemakkelijk hun weg naar het Buytenland van Rhoon.

Het onderzoek bestaat uit 6 hoofdonderdelen:

LET OP! Dit document is de ‘Pocket versie’ van Routing Rotterdam, een 
samenvatting van een aantal belangrijke uitkomsten. 

Het volledige onderzoek kan gedownload worden via:

www.track-landscapes.com/rotterdam

Hierin bevinden zich uitgebreidere analyses van loop- en fietsgedrag en 
diverse extra verbeterpunten in onder andere Het Park, de Essenburgsingel, 
Noordersingel-Crooswijksesingel, Overschie-Zestienhoven en de Rotte.

HARDLOPEN

RECREATIEF WANDELEN

DE PARKEN

VERBETERPUNTEN HARDLOPEN

VERBETERPUNTEN RECREATIEF FIETSEN

RECREATIEF FIETSEN

Waarin het ruimtegebruik van hardlopers in Rotterdam in kaart is gebracht.

Waarin het ruimtegebruik van wandelaars met een recreatief motief  in 
Rotterdam in kaart is gebracht.

Een verdieping in het gebruik van diverse Rotterdamse parken door hardlopers 
en wandelaars; de routes ernaartoe en de herkomst van de gebruikers.

Een uitwerking van de mogelijkheden om hardlooproutes in Rotterdam te 
verbeteren.

Een uitwerking van de mogelijkheden om receatieve fietsroutes in Rotterdam 
te verbeteren.

Waarin het ruimtegebruik van fietsers met een recreatief motief  in Rotterdam 
in kaart is gebracht.
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TRACK is een jong bureau dat onderzoek naar ruimtelijk gedrag en beleving combineert met ruimtelijk ontwerp en 
wordt gerund door Mart Reiling en Thijs Dolders. Een actief gebruikte leefomgeving is wat ons beweegt. We passen 
nieuwe vormen van onderzoek toe om actief gebruik van (stedelijk) landschap inzichtelijk te maken. Met crowd-
sourced data brengen we fiets, hardloop, wandel, skate en andere activiteiten in kaart, waarmee we inzicht geven in de 
actieve functie van buitenruimte. Wij zien deze beweging als een manier van spreken met onze voeten over ruimtelijke 
behoeftes. Het weerspiegelt de kwaliteit van de buitenruimte, of een gebrek daaraan. Hiermee stellen we diagnoses; 
we tonen ruimtelijke knelpunten en voorkeuren aan. Dit vertalen we door naar heldere ruimtelijke strategieën en 
creatieve ontwerpvoorstellen. 

We doen dit voor stad en landschap, op grote schaal en kleine schaal, met grote en kleine ingrepen. Onze strategieën 
richten zich op netwerken van actief verkeer, gevormd door mooie actieve plekken en bruikbare actieve objecten.
Het belang van een omgeving die uitnodigt tot een actieve leefwijze neemt toe. Onze leefomgeving verstedelijkt, 
het vinden van aantrekkelijke ruimte om te bewegen is hierin steeds minder evident. Ook het sportieve landschap 
verandert: steeds meer mensen sporten zonder verbonden te zijn aan een sportclub en de buitenruimte zelf ontwikkelt 
zich tot de belangrijkste sport-faciliteit. Bovenal wordt het stimuleren van bewegen steeds belangrijker voor de 
publieke gezondheid. En een goede persoonlijke fysieke conditie begint bij goede fysieke condities van de omgeving 
waarin we leven.

OVER ACTIVITY TRACKING

Informatie van recreatief gedrag is in deze studie verzameld uit de ‘activity tracking’ app ‘Endomondo’. Het is een van 
de vele mobiele applicaties waarmee mensen hun beweging kunnen opnemen. Activiteiten kunnen met een telefoon 
opgenomen worden (indien uitgerust met gps) of met een gps-horloge dan wel ander gps-apparaat, waarna het geupload 
kan worden naar een persoonlijk account. Niet alle data van Endomondo gebruikers is daarmee toegankelijk: alleen indien 
de gebruiker zijn/haar accountinstellingen op ‘openbaar inzichtelijk’ heeft ingesteld. Endomondo is, in tegenstelling tot 
sommige andere apps, niet gericht op een specifieke doelgroep als ‘hardlopers’ of ‘fanatieke fietsers’. De app richt zich in 
bredere zin op mensen die geïnteresseerd zijn in hun beweging. Activiteiten zijn als 95 verschillende soorten beweging/
sporten in de app op te slaan. 
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Van een groot deel van de gebruikers hebben we gegevens over leeftijd en 
geslacht. De categorie ‘30-39 jaar’ vertegenwoordigt de meeste personen. 
Echter, ook de categorie 50-64 is niet slecht vertegenwoordigd, wat in 
tegenspraak is met de veelgehoorde aanname dat ‘ouderen’ (50 plus?) geen 
apps gebruiken. In het geval van Endomondo is dat niet juist. Bij hardlopen 
geldt het sterkst dat de groep ‘50-64 jaar’ kleiner wordt, maar hardlopen 
wordt door 50+ers sowieso relatief minder beoefend. Onder wandelaars is het 
aandeel ‘50-64 jaar’, bijna even groot als het aandeel ‘40-49 jaar’ en ook niet 
heel veel kleiner dan ‘30-39 jaar’. De groep ‘fietsen_sport’ wordt tot 50 jaar 
sterk vertegenwoordigd, ook niet alleen door dertigers.

Het meest opvallende is de relatieve afwezigheid van de groep ‘0-19 jaar’. 
Endomondo is sinds 2012 een populaire app en vooral in die eerste jaren zijn 
veel mensen deze app gaan gebruiken. De jaren erna zijn er vele andere apps 
bijgekomen, juist deze jongere groep lijkt voor andere apps te gaan.

Opvallend is ook dat voor zowel hardlopen, fietsen_sport als wandelen geldt, 
dat vrouwen (ten opzichte van mannen) sterker vertegenwoordigd zijn in de 
groep ‘20-29 jaar’, en minder sterk binnen ‘50-64 jaar’.

Gebruikers moeten zelf bepalen onder welk type beweging een activiteit wordt 
opgeslagen. Fietsers kunnen hun activiteit opslaan als ‘fietsen_transport’ of 
‘fietsen_sportief’. Recreatieve fietsritten van minder sportieve aard worden 
vaak ook binnen ‘fietsen_sportief’ opgeslagen. Wandelaars kunnen kiezen 
tussen ‘wandelen’, ‘wandelen_sportief’ en ‘langeafstandswandelen’. De meeste 
gebruikers houden het simpelweg bij ‘wandelen’.

In totaal zijn er dus bijna 200.000 activiteiten, hardlopen bevat de meeste 
activiteiten.
Deze activiteiten werden gegenereerd door ruim 8600 hardlopers, 4600 
wandelaars en 4500 recreatief-sportieve fietsers.

Van elke activiteit zijn gegevens bekend van afstand, gemiddelde snelheid, 
snelheidsverloop, start- en stoplocatie en leeftijd en geslacht van de gebruiker.
Data wordt altijd anoniem geanalyseerd en gevisualiseerd. We visualiseren 
groepsgedrag, niet het gedrag van 1 of enkele individuen.

Bij diverse ruimtelijke analyses wordt de dataset zodanig gefilterd, dat een 
enkel individu (die jarenlang heel veel activiteiten op heeft genomen met 
Endomondo) nooit een overmatig grote invloed kan hebben op het resultaat. 
Dit principe noemen we ‘aftoppen’, in het complete rapport van deze studie 
wordt dit uitgebreider beschreven.

Dataset Rotterdam: aantal activiteiten Leeftijdsopbouw Verhouding mannen-vrouwen

onafgetopt
   afgetopt

TYPE GEBRUIKERS EN 
AANTALLEN

KARAKTERISTIEKEN VAN DE 
ENDOMONDO GEBRUIKER

Bij wandelen is de man-vrouw verdeling vrijwel gelijk (1182 mannen, 
1058 vrouwen en 2338 personen waarvan het geslacht onbekend is).  
Onder de hardlopers bevinden zich wat meer mannen, maar de vrouwen 
vertegenwoordigen nog wel bijna 40%. Binnen fietsen_sport domineert de 
hoeveelheid mannen. Echter, dat is sowieso het geval in de wielersport, daar is 
ook 79% man en 21% vrouw.

112872



5

DATASET & UITSNEDES

Kaartuitsnedes

Het totale oppervlak van de gemeente Rotterdam is van grote omvang. We 
voeren de analyses uit op specifieke kaartuitsnedes om het detailniveau van elk 
beeld te behouden. We doen de analyses van recreatief-sportief fietsen met iets 
andere kaartuitsnedes dan wandelen-hardlopen, omdat bij fietsen de wijdere 
omgeving wat relevanter is.

De GROENE uitsnede gebruiken we in alle kaarten, bij recreatief fietsen komen 
de ORANJE kaders hier nog bij, bij wandelen en hardlopen komen de ZWARTE 
kaders erbij.

Dataselectie

De gemeentegrens van Rotterdam vormt de basis voor de selectie van de 
activiteiten. In de dataset komen alle (Endomondo) activiteiten die zich binnen 
de gemeentegrens van Rotterdam bewogen. Een activiteit hoeft niet perse 
binnen deze gemeentegrens begonnen te zijn; tenminste een gedeelte van de 
activiteit moet binnen de gemeente zijn geweest. 
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• Ruimtegebruik: Hoe intensief worden alle paden en wegen van 
Rotterdam gebruikt door wandelaars?

• Ruimtegebruik van recreatieve wandelactiviteiten
• Ruimtegebruik van recreatieve wandelactiviteiten na 18:00
• Ruimtegebruik van recreatieve wandelactiviteiten 

doordeweeks vs. in het weekend
• Ruimtegebruik van lunchwandelingen
• Ruimtegebruik van ‘transport’ wandelactiviteiten (van A naar B)

DE PARKEN

We maken een verdieping in het gebruik van specifieke plekken in 
Rotterdam door hardlopers en wandelaars, namelijk het Kralingse 
Bos, de Maas, Het Park, de Rotte en het Zuiderpark. Voor deze plekken 
visualiseren we:

• Veelgebruikte routes naar de parken toe/ bij de parken vandaan.
• Bereik van de parken: in welke mate werd er vanuit de wijken naar 

het specifieke park toegelopen?
• Aantal gebruikers per park
• Verblijftijd per park

VERBETERPUNTEN: DE LOOPVRIENDELIJKE STAD

Op welke 10 plekken kan Rotterdam aantrekkelijker gemaakt worden 
voor (hard)lopers? Welke maatregelen kunnen hier genomen worden? 
In deze pocketversie lichten we er 3 toe: Kralingse Bos, Zuiderpark en 
Vroesenpark. 

In het volledige rapport bevinden zich daarnaast verbeterpunten 
in: Het Park, de Essenburgsingel, Noordersingel-Crooswijksesingel, 
Overschie-Zestienhoven en de Rotte.

ONDERZOEKSONDERDELEN Dit is de POCKETVERSIE van het onderzoek ROUTING ROTTERDAM, hierin staat een greep uit alle resultaten beschreven. De hieronder 
beschreven onderdelen bevinden zich in het volledige rapport, de GRIJSGETINTE onderdelen bevinden zich niet in deze pocketversie. Het 
complete rapport is te downloaden via: https://drive.google.com/open?id=1FNdRG-JGcJq6BGQmiSq-snKbtgPSNVjX

HARDLOPEN

• Afstand en snelheid: Hoe ver en hoe snel wordt er hardgelopen?
• Patronen in tijd: Wanneer wordt er hardgelopen?
• Ruimtelijke verspreiding: vanuit welke wijken kwamen de 

activiteiten?
• Startlocaties:  wat zijn de specifieke veel gebruikte startlocaties?

• Ruimtegebruik: Hoe intensief worden alle paden en wegen van 
Rotterdam gebruikt door hardlopers? 

• Totale ruimtegebruik van alle hardloopactiviteiten
• Ruimtegebruik van korteafstandslopers vs. langeafstandslopers
• Ruimtegebruik door de jaren heen (van 2012 tm 2016)
• Ruimtegebruik doordeweeks vs. in het weekend
• Ruimtegebruik in het donker (mannen en vrouwen apart)

• Ruimtegebruik en luchtkwaliteit: waar wordt veel in ongezonde 
lucht hardgelopen?

• Vertragingslocaties: waar staan hardlopers vaak te wachten?

RECREATIEF WANDELEN

• Afstand en snelheid: Hoe ver en hoe snel wordt er gewandeld?
• Patronen in tijd: Wanneer wordt er gewandeld?
• Ruimtelijke verspreiding: vanuit welke wijken kwamen de 

activiteiten?
• Startlocaties:  wat zijn de specifieke veelgebruikte startlocaties?

RECREATIEF FIETSEN

• Afstand en snelheid: Hoe ver en hoe snel wordt er recreatief 
gefietst?

• Patronen in tijd: Wanneer wordt er recreatief gefietst?
• Ruimtelijke verspreiding: vanuit welke wijken kwamen de 

activiteiten?
• Startlocaties:  wat zijn de specifieke veelgebruikte startlocaties?

• Ruimtegebruik: Hoe intensief worden alle paden en wegen van 
Rotterdam gebruikt door recreatieve fietsers?

• Ruimtegebruik van alle recreatieve fietsactiviteiten
• Ruimtegebruik van recreatieve fietsers vs. sportieve fietsers
• Ruimtegebruik door de jaren heen (van 2012 tm 2016)
• Ruimtegebruik doordeweeks vs. in het weekend

• Vertragingslocaties: waar staan recreatieve fietsers vaak te 
wachten?

VERBETERPUNTEN RECREATIEF FIETSEN

Op welke drie plekken kunnen de fietsroutes de stad uit verbeterd 
worden? We lichten in deze pocketversie 1 plek toe in Rotterdam Zuid.
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HARDLOPEN
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AFSTAND & 
SNELHEID

Hardgelopen afstanden Rotterdam (kilometer)

Hardgelopen snelheden Rotterdam (kilometer per uur)

Welke afstanden en snelheden worden er gelopen?  
Vrouwen liepen meestal tussen de 8 en de 10 kilometer 
per uur, mannen ongeveer een kilometer per uur 
sneller. Er zijn weinig lopers die harder dan 13 kilometer 
per uur lopen. Dat is ook wel een stevig tempo. 

Er wordt wel eens gedacht/gezegd dat appgebruik 
vooral plaatsvindt onder de fanatieke lopers. Dat valt 
in het geval van Endomondo dus mee; 10 kilometer per 
uur is een vrij ‘normale’ hardloopsnelheid.

Zoals we in andere Nederlandse steden ook al hebben 
gezien; de 5 kilometer is veruit de populairste afstand. 
Dat is een half uurtje lopen met 10 kilometer per uur. 
Dat is overigens precies wat de medische wetenschap 
als meest gezond benoemt: een half uur matig intensief 
hardlopen. 

Het laat ook zien hoe de hardloper zijn activiteit 
afstemt op twee (ronde) getallen: 5 en 10 km. Zeker 
mannen lopen vaak een 10 km.
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PATRONEN 
IN TIJD

UITLEG VAN GRAFIEKEN

Activiteiten die in het weekend 
zijn ondernomen door vrouwen.

Bij elke activiteit wordt 
gekeken naar het 
starttijdstip.

Van alle activiteiten die in 
juni in het weekend worden 
ondernomen, start tussen 
de 84 en 98 activiteiten 
tussen 13:00 en 14:00.
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Ons loopgedrag wordt zeer sterk beïnvloed door 
het ritme van de zon en het ritme van ons werk. 
Zeker bij vrouwen is zichtbaar hoe (doordeweeks) 
hardloopactiviteiten plaats vinden binnen de 
aanwezigheid van daglicht, maar wel na het werk. 
Daarbij lijken vrouwen hun activiteit ook vaker richting 
de ochtend te verplaatsen. Ook dit zou met de 
aanwezig van daglicht te maken kunnen hebben.

Als we dit vergelijken met het weekend, dan is een 
inversie zichtbaar. Vrijwel alle activiteiten verschuiven 
naar de ochtend, tussen 9:00 en 10:00 uur.

Zelfs in de loop van de week zijn er sterk veranderende 
gebruikspatronen zichtbaar. Zondag is de meest 
populaire loopdag, na een dagje rust (maandag) 
gaan we op dinsdag weer massaal de deur uit. In 
de loop van de week neemt dit langzaam af, tot 
de vrijdagmiddagborrel een dieptepunt lijkt te 
veroorzaken.

Hardgelopen tijdstippen van start activiteit (vrouwen, doordeweeks)

Hardgelopen tijdstippen van start activiteit (vrouwen, weekend)

Hardgelopen tijdstippen van start activiteit (mannen, doordeweeks)

Hardgelopen tijdstippen van start activiteit (mannen, weekend)

   Hardgelopen tijdstippen van start activiteit
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6  8
8  10
10  14
14  18
18 26
26 34
34 44
44 54
54 70
>70 

STARTPUNTEN

Over Rotterdam is een raster 
gelegd van zeshoekjes met een 
diameter van 570 meter. 

Daarnaast is er een raster met 
zeshoekjes met een diameter 
van 100 meter over Rotterdam 
gelegd. Ook hier tellen we 
hoeveel (verschillende) personen 
wel eens een hardloopactiviteit 
vanuit zo’n zeshoekje begon. 
Omdat het zeshoekje kleiner 
is, ontstaat een beeld van 
specifieke startlocaties van 
hardlopers.

Tussen de 26 en 34 unieke 
individuen begonnen hun 
hardloopactiviteit vanuit dit 
zeshoekje.

UITLEG VAN ANALYSE
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Bij het Zuiderpark beginnen veel activiteiten aan de 
Zuidoost zijde. # Zuiderpark.

HARDLOPEN 
STARTPUNTEN

Bij de Bergse Voorplas 
bijvoorbeeld, starten lopers 
veel bij het Kruispunt, met 
horecagelegenheid en een 
grasveldje. Je zou dit als 
startpunt nog extra kunnen 
versterken door het toevoegen 
van een van de genoemde 
faciliteiten.

Waar bevinden zich de specifieke startlocaties van de 
hardloopactiviteiten? Dit zijn bij uitstek plekken waar lopers 
gefaciliteerd kunnen worden (met bijvoorbeeld openbare 
kluisjes, toiletten, urban gyms, hardlooproutes, watertaps, 
een droogliggend grasveld, fietsenstallingen, horeca en 
omkleedmogelijkheden). Er wordt veel langs de Maas en 
langs de Kralingse Plas gestart. Dat heeft simpelweg te 
maken met de twee meest gelopen rondjes. Maar, er zijn ook 
hele specifieke, solitair liggende locaties te vinden.

6  8
8  10
10  14
14  18
18 26
26 34
34 44
44 54
54 70
>70 

Beginpunten hardlooproutes; 
aantal unieke individuen 
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RUIMTEGEBRUIK

 
8314 Activiteiten
   
28 70
70 139
139 279
279 557
557 836
836 1115
1115 1394
1394 1951
1951 2509
2509 

Hardlopen overdag mannen 

In 8314 hardloopactiviteiten die overdag worden ondernomen door mannen, wordt tussen de 557 en 836 keer ‘cel x’ 
gepasseerd. 

1497 is 18% van 8314 activiteiten. In elke legenda zijn de getallen gebaseerd op percentages, die gelijk zijn binnen 
elke kaartreeks. Op die manier kunnen gebruiksintensiteiten in verschillende kaarten met elkaar worden vergeleken 
ondanks dat de hoeveelheid activiteiten waarop het kaartbeeld is gebaseerd, verschilt. De schaal is 1:25.000, 
recreatief fietsen op 1:50.000

Hoe wordt de gebruiksintensiteit bepaald? Over Rotterdam is een raster gelegd met 
cellen van 25 meter bij 25 meter. Daar worden de activiteiten/routes overheen gelegd. 
Vervolgens wordt geteld hoe vaak een cel gepasseerd wordt door een activiteit. Passeert 
eenzelfde activiteit/route een cel twee keer, dan wordt dit geteld als 2.

Hoek van Holland, 
Rozenburg en Hoogvliet 
(dadelijk de drie uitsnedes 
rechts in beeld) hebben 
bij de hardloop heatmaps 
een aangepaste legenda. 
Hierdoor krijgen deze 
kaarten wat meer 
detailniveau.

 ‘punt x’ 

   
17 42
42 83
83 166
166 333
333 499
499 665
665 831
831 1164
1164 1497
1497  

   
0,1% 0,2%
0,2% 0,3%
0,3% 0,5%
0,5% 1,0%
1,0% 1,5%
1,5% 2,0%
2,0% 2,5%
2,5% 3,0%
3,0% 4,0%
4,0% 

1

3

1

1

0

1

0

0

2

2

0

0

1

2

1

1

UITLEG VAN ANALYSE

   
0,05% 0,1%
0,1% 0,15%
0,15% 0,25%
0,25% 0,5%
0,5% 0,75%
0,75% 1%
1% 1,25%
1,25% 1,5%
1,5% 2%
2% 
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Het lopen concentreert zich zeer sterk op twee locaties: het 
‘rondje bruggen’ en het rondje ‘Kralingse plas’. Niemand 
zal verbaasd zijn dat hier veel gelopen wordt. Echter, ze 
scoren beiden veel hoger dan de hoogste legenda-eenheid 
(paars), die verder op geen enkele plek gehaald wordt. De 
Erasmusbrug werd door 8500 verschillende activiteiten 
gepasseerd, de Kralingse Plas door circa 7600.  

Hardlopen totaal
96614 Activiteiten
 
97 193
193 290
290 483
483 966
966 1449
1449 1932
1932 2415
2415 2898
2898 3865
3865 

48 97
97 145
145 193
193 290
290 386
386 483
483 725
725 966
966 1208
1208 

De Essenburgsingel wordt minder 
gebruikt dan de ‘Beukelsdijk’, 
als verbinding tussen Schie en 
Heemraadssingel. 

Het nummer 3 meestgelopen 
rondje van Rotterdam is wellicht 
verrassender: het ‘rondje 
Gordelweg’. 

Er is een zeer groot contrast in gebruik 
tussen het rondje Kralingse Plas en het 
omringende Kralingse Bos.

Bij het Zuiderpark worden de wegen 
om het park, intensiever gebruikt dan 
de hoofdroute door het park.

De Westzeedijk wordt intensiever 
gebruikt dan de route door ‘Het Park’.

De Rotterdamse Schie en 
Delftse Schie worden 
nog nauwelijks met 
elkaar gecombineerd als 
hardlooprondje.

Ook in Overschie worden diverse 
trajecten nog minimaal benut.

Zowel de Noordersingel, 
Crooswijksesingel als de 
(binnenstedelijike) Rotte worden 
nog niet goed gebruikt, zeker 
in vergelijking met de drukke 
Gordelweg.

De 8 locaties die verder uitgewerkt zijn in de 
‘verbeterpunten’ (in deze pocketversie alleen 
Het Kralingse Bos en Zuiderpark.)
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Hardlopen tot 4 km
17681 Activiteiten
 
18 35
35 53
53 88
88 177
177 265
265 354
354 442
442 530
530 707
707 

9 18
18 27
27 35
35 53
53 71
71 88
88 133
133 177
177 221
221 

Het ‘rondje Gordelweg’ kan zich als 
korteafstandsrondje meten met ‘rondje 
bruggen’. Er wordt ook veel binnen de 
tussengelegen wijk gelopen. #Vroesenpark

Het Zuiderpark scoort in zijn geheel goed bij 
deze kortere afstanden. Relatief korte afstanden 
worden hier blijkbaar relatief vaak gelopen. 
Routemogelijkheden van 2-5 kilometer zijn dus 
belangrijk in het verbeteren van het park. 

Op specifieke plekken ontstaan rondjes van <4 kilometer. 
Veelal hebben deze een heldere vorm en eenvoudige route. 
Daarnaast worden twee locaties relatief goed gebruikt bij 
deze korteafstandsloper: het rondje Gordelweg en Het 
Zuiderpark.

In de uitgebreide versie van dit rapport vindt u ook analyses 
van het loopgedrag van langeafstandslopers.
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Hardlopen in het donker
11889 Activiteiten
 
12 24
24 36
36 59
59 119
119 178
178 238
238 297
297 357
357 476
476 

6 12
12 18
18 24
24 36
36 48
48 59
59 89
89 119
119 149
149 

Dit beeld is gebaseerd op hardloopactiviteiten die van begin 
tot eind plaatsvonden toen het buiten volledig donker was 
(half uur na burgerlijke schemering). Bepaalde routes worden 
extra intensief gebruikt, andere routes juist niet of minder.

Het volledige rondje Kralingse Plas wordt nog steeds 
intensief belopen, ondanks de afwezigheid van verlichting 
op het halve rondje. Ook in het veelbelopen rondje om 
Rozenburg ontbreekt op sommige stukken verlichting.

In het onverlichte deel van de Kralingse 
Plas deelt het gebruik zich op over twee 
routes. 

Bepaalde paden in het Zuiderpark worden 
niet meer gebruikt in het donker. 

Het veelbelopen, maar soms onverlichte 
rondje Rozenburg.



17

  > 0,1%
> 0,2%
> 0,3%
> 0,5%
> 1%
> 1,5%
> 2%
> 2,5%
> 3%

Gem. Concentratie PM10
>21
20 - 21
17 - 20

Intensiteit hardloopgebruik < 0,1%

Intensiteit in hardloopgebruik
Hardlopen. Luchtkwaliteit PM10

Gegevens van fijnstof gecombineerd met de 
hardloopintensiteit. Alle rondjes zijn fijnstof 
meetpunten, de kleur in de bolletjes representeert 
de hardloopintensiteit, de dikte van de zwarte lijn 
eromheen de fijnstofconcentratie. 

De concentratie PM10 is een jaargemiddelde, hierdoor 
zitten de concentraties in een kleine range (17-23). 

In het centrale deel van Rotterdam zijn de concentraties 
het hoogst, het ‘rondje bruggen’ is het meest gelopen 
rondje van Rotterdam, maar niet het meeste gezonde. 

Vooropgesteld: hardlopen in een vervuilde omgeving 
is nog altijd gezonder dan niet hardlopen. De vraag is 
vooral of er trajecten zijn, waar alternatieve, schonere 
routes zijn waar het gebruik gestimuleerd kan worden. 

In het onderdeel ‘verbeterpunten’ worden hier twee 
voorbeelden van gegeven: de Vaanweg-Zuiderparkweg 
(verbeterpunt Zuiderpark) en Gordelweg (verbeterpunt 
Vroesenpark).

In het uitgebreide rapport is daarnaast ook Het Park 
uitgewerkt als alternatieve route voor de Westzeedijk 
(richting Erasmusburg). 

RUIMTEGEBRUIK 
& FIJNSTOF
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UITLEG VAN ANALYSE VERTRAGINGS-
PUNTEN

Vertraging is te meten omdat we van elke activiteit, locatiepunten hebben (die gezamelijk de route maken) 
en van een gedeelte van de locatiepunten, de snelheid en het tijdstip weten. Meestal hebben we om de 10-15 
seconden een snelheid en tijdstip gegeven. Dit zijn 48 miljoen punten, uit 112.000 activiteiten (een .txt bestand 
van 15GB).
De eerste vraag is vervolgens: wanneer is iemand vertraagd? We weten van elke activiteit de gemiddelde 
snelheid. Je kunt zodoende stellen dat iemand vertraagd is als hij op een locatiepunt, een bepaald percentage van 
zijn gemiddelde snelheid kwijt is. 

In deze pocketversie staat alleen het vertragingsbeeld van ‘totale vertragingstijd’ met als voorwaarde dat ‘90% 
van de gemiddelde snelheid’ verloren moet zijn. In het complete rapport staan ook vertragingsanalyses op basis 
van andere eenheden zoals ‘het aantal vertraagde activiteiten’, ‘het percentage vertraagden’ en de ‘gemiddelde 
vertraging’. 
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UITLEG VAN ANALYSE
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Als bij hardlopem als voorwaarde wordt gesteld dat 
minstens 50% van de gemiddelde snelheid (van de gehele 
activiteit) verloren moet zijn, blijven de Kralingse Plas en het 
‘Bruggenrondje’ als geheel zichtbaar. Hardlopers wandelen 
ook wel eens stukken, dan verlies je al snel >50% van je 
snelheid. Deze twee rondjes worden zo vaak gelopen, dat 
ze er dat ze nog steeds oplichten. Het is dus niet perse een 
foutief beeld, maar het laat meer zien dan alleen maar waar 
hardlopers vaak worden onderbroken. Diverse kruispunten 
lichten daarnaast op in heel de stad, daar wordt de hardloper 
wel echt onderbroken.

Hardlopen; aantal vertraagden. 
50% vertraging t.o.v. gemiddelde snelheid

Op basis van 112.872 activiteiten
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RECREATIEF
WANDELEN
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 ‘A naar B’

 ‘A naar A’
Wandelactiviteiten konden opgeslagen worden als 
‘wandelen’, ‘langeafstandswandelen’ of ‘wandelen_
sport’. Circa 95% wordt gewoon als ‘wandelen’ 
opgeslagen. 

De groep ‘wandelen’ kan uit twee soorten wandelingen 
bestaan: ‘functionele wandelingen’ of ‘recreatieve 
wandelingen’. Deze twee typen kunnen we (zo zal 
blijken) aardig van elkaar scheiden door te kijken 
naar de ligging van het begin- en eindpunt van elke 
wandelactiviteit. Een functionele wandeling zal 
normaal gesproken van A naar B gaan, dat wil zeggen 
dat het begin- en eindpunt relatief ver uit elkaar 
liggen (in relatie tot de afstand van de wandeling). 
Recreatieve activiteiten zullen vaker van A naar A gaan, 
eindigen waar ze beginnen. 

We kunnen in de grafiek hier naast zien, dat 
hardloopactivieiten, ‘langeafstandswandelingen’ en 
‘wandelen_sport activiteiten’ vrijwel altijd van ‘A naar 
A’ gingen. ‘Wandelen’ activiteiten ook meestal, maar 
circa 20% ging wel van A naar B. ‘A naar B’ is hierin 
als volgt gedefinieerd: wanneer de hemelsbrede 
afstand tussen het begin- en eindpunt meer dan de 
helft bedraagt dan de afstand van de lengte van de 
activiteit. Bij ‘A naar A’ is de hemelsbrede lengte tussen 
begin- en eindpunt minder dan 20% van de lengte van 
de activiteit. 

Vervolgens kunnen we zien, dat ‘A naar B’ activiteiten 
veel vaker een afstand van 1-2 kilometer hebben 
dan activiteiten van ‘A naar A’. ‘A naar A’ activiteiten 
waren dus veelal best flinke wandelingen; 
tussen 3 en 7 kilometer. Dat wijkt niet veel af van 
hardloopactiviteiten. Dit heeft ook te maken met het 
appgebruik, hoe langer/intensiever een wandeling hoe 
interessanter het wordt om dit op te nemen. 

AFSTAND & 
SNELHEID

‘A naar B’

‘A naar A’
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Als we naar de tijdspatronen van de ‘A naar A’ en ‘A naar 
B’ activiteiten kijken, wordt de gedachte dat ‘A naar B’ 
functioneel is en ‘A naar A’ recreatief, bevestigd. 

Er is naast de opslitsing ‘A naar A’ en ‘A naar B’ ook nog 
een opsplitsing gemaakt in ‘doordeweeks’ en ‘in het 
weekend’.

Duidelijk is zichtbaar, dat ‘A naar B’ activiteiten (figuur 
linksonder) doordeweeks woon-werk wandelingen 
zijn. Ze vinden voor het grootste deel precies voor en 
precies na werktijd plaats. ‘A naar A’ vindt daarentegen 
doordeweeks, veelal precies in de middag plaats of 
na werktijd. Dit zijn dus lunchpauze wandelingen en 
avondwandelingen. 

In het weekend verschillen ‘A naar A’ en ‘A naar B’ veel 
minder, de patronen zijn vrijwel gelijk. 

Deze inzichten leiden tot keuzes in de manier waarop 
we ruimtegebruik van ‘wandelen’ in kaart brengen. Er 
zijn diverse groepen gemaakt van type wandelen, in 
deze pocketversie laten we het ruimtegebruik zien van:

• Wandelen A naar A (het grootste deel van de 
activiteiten)

• Wandelen A naar A na 18:00

In het complete rapport is daarnaast ook het 
ruimtegebruik in kaart gebracht van:

• Wandelen A naar A 11:00 - 14:00
• Wandelen A naar A week
• Wandelen A naar A weekend
• 
• Wandelen A naar B woonwerktijd (6-9 en 16-20)
• Wandelen A naar B doordeweeks, niet tijdens 

woonwerktijd
• Wandelen A naar B weekend
• Wandelen langeafstandswandelen

PATRONEN 
IN TIJD

Wandelen tijdstippen van start activiteit (‘A naar A’, doordeweeks)

   Wandelen tijdstippen van start activiteit (‘A naar B’, doordeweeks)

Wandelen tijdstippen van start activiteit (‘A naar A’, weekend)

   Wandelen tijdstippen van start activiteit (‘A naar B’, weekend)
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Wandelen A -> A
12376 Activiteiten
 
6 12
12 25
25 37
37 62
62 93
93 124
124 155
155 186
186 248
248 

Wandelen A -> A
12376 Activiteiten
 
6 12
12 25
25 37
37 62
62 93
93 124
124 155
155 186
186 248
248 

RUIMTEGEBRUIK
Dit beeld laat het ruimtegebruik van recreatieve 
wandelactiteiten zien. Op een behoorlijk aantal locaties 
zijn er aardige gelijkenissen met het ruimtegebruik van 
hardlopen. Wederom zijn ‘rondje bruggen’ en Kralingse 
Plas het meest gebruikt en de Zevenhuizerplas komt nog 
wat sterker naar voren dan bij hardlopen. De Zuidelijke 
rand van het Zuiderpark wordt ook in dit beeld intensiever 
belopen dan de Hoofdas (#Zuiderpark). Het centrum van 
Rotterdam komt sterker naar voren, het rondje Gordelweg 
valt daarentegen weg.
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Wandelen A -> A doordeweeks na 18:00
2341 Activiteiten
 
1 
2 5
5 7
7 12
12 18
18 23
23 29
29 35
35 47
47 

Dit beeld laat het ruimtegebruik van recreatieve 
wandelactiteiten zien, doordeweeks na 18:00 uur. Een 
algemeen patroon is dat de activiteiten zich vooral 
naar de (binnenstedelijke) wijken verplaatsen. Zo valt 
bijvoorbeeld het Kralingse Bos weg. Opvallend, want de 
tijdsgrafieken lieten zien dat vrijwel al deze activiteiten 
nog wel voor het donker gelopen worden. Opvallend 
is ook dat de verbinding tussen de binnenstedelijke en 
buitenstedelijke Rotte wegvalt. In een avondwandeling 
wordt die oversteek dus niet snel gemaakt. De rechthoek 
van Prins Alexander neemt toe, het centrum neemt 
wat af. Het Rondje Gordelweg komt in dit beeld ook 
wat sterker naarvoren. Het ‘rondje bruggen’ blijft het 
belangrijkste rondje.
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DE  ‘PARKEN’
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De ‘parken’ zijn als hiernaast gedefinieerd. De 
volgende reeks kaarten laat het ruimtegebruik zien van 
activiteiten waarvan tenminste een gedeelte van de 
route zich binnen de grens van het betreffende ‘park’ 
bevond. 

Bij ‘wandelen’ zijn alleen de recreatieve wandelingen 
geselecteerd, de wandelingen die van ‘A naar A’ gingen.  
Daarmee weergeeft deze analyse een beeld van de 
reikwijdte van wandelactiviteiten, die een ‘rondje’ 
maakten (ze eindigden in elk geval waar ze begonnen). 
Daarmee is er een duidelijke definitie van wat het 
weergeeft.

In deze pocketversie wordt alleen het Kralingse Bos 
getoond op basis van hardloopactiviteiten. De beelden 
van veel gebruikte routes naar andere ‘parken’, ook 
door wandelaars, bevinden zich in  het complete 
rapport.

PARKGRENZEN
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Hardlopen Kralingse Bos
7392 Activiteiten
 
15 30
30 44
44 74
74 103
103 163
163 222
222 340
340 399
399 636
636 

De Gordelweg vormt een belangrijke (al dan niet de 
belangrijkste) route naar het Kralingse Bos, in schril 
contrast tot de Noordersingel en Crooswijksesingel. 
In het complete rapport is de ‘Noordersingel-
Crooswijksesingel’ te vinden als een van de 
verbeterpunten’.

Te zien is ook dat het rondje Kralingse Bos met 
regelmaat gecombineerd wordt met de Maasoevers 
en het ‘rondje bruggen’. Goede, vanzelfsprekende 
verbindingen hiertussen zijn dus van belang. In het 
complete rapport zijn ook de ’routes naar het Kralingse 
Bos’ te vinden als een van de verbeterpunten’.

Ook is hierin duidelijk zichtbaar dat de weg om het 
Kralingse Bos het meest intensief belopen pad is na 
het rondje Kralingse Plas. Terwijl, dit ligt buiten de 
parkgrens, in tegenstelling tot de paden in het Kralingse 
Bos zelf. Dit komt terug in het verbeterpunt ‘Kralingse 
Bos’.

ROUTES NAAR DE 
PARKEN



28

5%     10%
10%     20%
20%     30%
30%     40%
40%     50%
50%     60%
60%     70%
70%     80%
80%     90%
90%

BEREIK 
VAN DE PARKEN

Over het stedelijk gebied Rotterdam is een 
raster gelegd van zeshoekjes (hexagon) met 
een diameter van 570 meter. 

In elk zeshoekje wordt gekeken welke 
activiteiten hierbinnen begonnen, vervolgens 
visualiseren we welk percentage van die 
activiteiten door bijvoorbeeld het gebied 
‘Kralingse Bos’ kwam.

90% van de hardloopactiviteiten die vanuit dit zeshoekje beginnen, 
komt door het gebied ‘Kralingse Bos’.

Bijvoorbeeld; er beginnen in een bepaald 
zeshoekje 200 activiteiten. Daarvan gingen 
er 170 ook door het gebied ‘Kralingse Bos’. 
Dan zal het zeshoekje uitgedrukt zijn als 
‘80%-90%’. Er is in deze analyse wel een 
minimum gesteld voor het aantal activiteiten 
en unieke individuen dat vanuit het zeshoekje 
begon. Bij ‘hardlopen’ moeten er minimaal 10 
activiteiten van minimaal 3 unieke individuen 
in een zeshoekje beginnen. Voor wandelen 
geldt hetzelfde.

UITLEG VAN ANALYSE



29

Percentage activiteiten 
vanuit    richting ‘Kralingse Bos’
   

5%     10%
10%     20%
20%     30%
30%     40%
40%     50%
50%     60%
60%     70%
70%     80%
80%     90%
90%

HARDLOPEN Het beeld weergeeft de aantrekkingskracht van het 
Kralingse Bos op de verschillende omliggende wijken. 
Het geeft daarbij ook zicht op de mate waarin er voor 
bepaalde wijken ook alternatieve loopbestemmingen 
beschikbaar zijn, maar ook in hoeverre er barrières 
zijn in de toegang tot het gebied (in dit geval 
Kralingse Bos). 

In het geval van het Kralingse Bos is de A20 een 
duidelijke barrière. Vanuit de wijken ten noorden 
hiervan gaat zeer weinig richting het Kralingse Bos. 

Opvallend is hoe veel activiteiten vanuit Prinsenland 
richting het Kralingse Bos gaan. Dit zou een indicatie 
kunnen zijn voor een gebrek aan alternatieve 
aantrekkelijk loopmogelijkheden in en om deze wijk.
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VERBETERPUNTEN
(HARD)LOPEN
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Loopt meestal 5 kilometer lang, met vaak een 

snelheid van gemiddeld 10 kilometer per uur. Een 
half uur extensief lopen dus, de meest gezonde 
loopintensiteit!

Loopt een rondje met een vanzelfsprekende 

eenvoud, eenvoudige orientatie en heldere 
structuur. In Rotterdam worden die vaak gevormd 
door (drukke) auto-infrastructuur. In dat opzicht 
loopt de Rotterdammer nog niet zo gezond.

Loopt bij voorkeur op zondag(ochtend) om 

10:00, dinsdag om 19:00, vooral in april, mei 
en september. 

Loopt veel langs de diverse waterkades.

Maar weet de weg door diverse parken nog niet 
altijd te vinden. 

Heeft voor korte loopjes, vaak andere 
bestemmingen en routes dan voor lange 
loopactiviteiten.

Vindt, zeker indien het een vrouw is of 
korteafstandsloper is, beperkt toegang tot het 

buitenstedelijk landschap.

Start meestal bij de voordeur, maar ook 
vaak langs de waterkant, of op herkenbare 

kruispunten.

Trekt zich niet altijd wat aan van de afwezigheid van 

verlichting.

DE ROTTERDAMSE 
HARDLOPER...



32

KRALINGSE BOS

Het rondje Kralingse Plas wordt zeer vaak gelopen, dat was geen verrassing. 
Echter, het contrast met het gebruik van de paden in het eromheen liggende 
Kralingse Bos is best groot. Na het rondje plas was het rondje om het Kralingse 
Bos heen (langs de drukke autoweg van de Boszoom-Bosdreef) nog het meest 
gebruikt.

Na 18:00 was er ook weinig wandelactiviteit in het bos, het gebruik beperkt zich 
wederom tot het rondje plas. 

In een straal van 2 kilometer om het Kralingse Bos, gaat het merendeel van de 
activiteiten naar het Kralingse Bos. Dit betekent ook dat de aansluitingen naar 
het bos toe van belang zijn.

Hardlopen 
totaal 

Wandelen

Hardlopen 
herkomst

De uitspraak van de ‘Rotterdam RunningClub is ook veelzeggend. Een prettige 
eigenschap van een ‘rondje plas’ is de eenvoud. Afwijken van het standaard 
rondje plas vergt een soort extra inspanning en voor velen is hardlopen zelf 
al inspannend genoeg. Dit impliceert dat de routes door het Bos, niet even 
vanzelfsprekend of eenvoudig genoeg zijn. 

Soms vergeet je hoeveel paden het 
Kralingse bos eigenlijk heeft en hoe 
snel je terugvalt naar ‘gewoon een 
rondje plas doen, zonde!

www.rotterdam-runnningcrew.nl

UITKOMSTEN VAN ANALYSES
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Het contrast in gebruik is eigenlijk nog groter dan in de kaart van ‘totaal 
gebruik’ zichtbaar is. De paden direct aan de plas, werd circa 8400 keer 
gepasseerd. Dat is 2,5 keer meer dan nodig is voor de hoogste legendaeenheid 
(=paars=meer dan 3865). Dit hoofdrondje wordt daarmee 3,5 keer vaker 
gepasseerd, dan alle andere paden in het bos bij elkaar opgeteld. De 
Beatrixlaan en daarna het Gazellepad (fietspad) worden hierin nog het meest 
intensief gebruikt. De normale looppaden zijn een stuk minder intensief 
gebruikt.

Bospad

Grindpad

Fietspad

Paardenpad

Het (enige) bospad van het Kralingse 
Bos.

Rulle ruiterpaden.

Het Kralingse Bos heeft een geschilde padenstructuur, de dichtheid en 
hoeveelheid paden is groot. Echter, de ondergrond van de paden is zowel te 
eenzijdig als te variërend.  Wat gek genoeg ontbreekt in het Kralingse Bos, 
is een bospad, met natuurlijke maar stevige en egale zandondergrond. Dat 
is overigens niet helemaal waar, in het Noordoosten  is een stukje bospad 
van 200 meter te vinden. Daarnaast zijn er ruiterpaden. Die worden niet veel 
gebruikt, de ondergrond wordt waarschijnlijk te los/zandering bevonden door 
hardlopers (plus de aanwezigheid van paarden). Het Beatrixpad bestaat uit 
klinkers, geen fijne hardloopondergrond. Op alle andere paden wisselen asfalt 
en opgestrooide grindpaden elkaar af. Echter, de opeenvolging ervan is moeilijk 
te volgen. Grindpaden beginnen en eindigen abrupt, zonder aanleiding. Er zijn 
geen grindpaden die over de hele schil doorlopen. Daarmee oogt het slorig, 
paden lijken aan elkaar gepleisterd. Terwijl deze grindpaden juist wel lekker 
lopen, het is ook een egale vorm van halfverharding.

De kwaliteit van het Kralingse Bos is juist die geschildheid met wel 10 parallele 
paden. Er zou daarin toch tenminste 1 schil doorlopend bospad moeten zijn en 
1 schil doorlopend grindpad.

En juist met het consistent doorvoeren van een type ondergrond, kun je routes 
maken die eenvoudig te volgen zijn. Zo kunnen naast het rondje plas ook 
duidelijke andere routes ontstaan.
Daarnaast biedt het de (hard)loper de keuze in verschillende ondergronden. 
Waar in Rotterdam kun je 5 kilometer op onverharde ondergrond lopen? Juist 
voor geblesseerde lopers en zware lopers kan een halfverharde (en egale!) 
ondergrond heel belangrijk zijn (meer demping). 

Padengebruik 
hardlopen

Ondergronden van 
paden

Mogelijke nieuwe
routes
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ZUIDERPARK

Zeker de Vaanweg, maar ook de Zuiderparkweg, is een drukke autoweg. De 
luchtkwaliteit is hier dan ook relatief slecht. Hardlopen is hier minder gezond 
dan in het park. 

In de donkere avonduren valt het gebruik op enkele routes weg. Dit is niet 
overal zorgelijk, maar bepaalde paden zijn (in potentie) wel belangrijk in de 
‘hardloop-hoofdstructuur’ van het Zuiderpark. 

Hardloper rennen vooral om (de Oostelijke helft van) het park. De randweg 
(Zuiderparkweg, Vaanweg en Oldegaarde) lopen in principe buiten het 
park. Deze worden op sommige plekken zelfs intensiever gebruikt dan de 
hoofdroute door het park. Het rode puntje is de meestgepasseerde plek van het 
Zuiderpark, hier steekt de hoofdroute de Zuiderparkweg over met voorrang.

In verschillende hoeken van het park worden ook korte rondje gemaakt. Het 
meest duidelijke korte rondje is de linker bovenhoek. Die moet echter wel 
tweemaal de Zuiderparkweg oversteken.

Aan de Oostzijde van het Zuiderpark wordt de Oldegaarde veelal als startpunt 
genomen. Ook het kleine rondje (zie kaartje links) wordt veelal als startpunt 
gebruikt.

Hardlopen 

Hardlopen 
startpunten

Hardlopen in het
donker

Hardlopen 
<2 km

Hardlopen en
fijnstof

UITKOMSTEN VAN ANALYSES
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De oorzaak van de gebruiksintensiteit om het park wordt helder als we de routes van de hardloopactiviteiten gaan 
volgen. De linker afbeelding volgt de 2200 routes vanaf de Oldegaarde. Het grootste deel hiervan combineerde dit verder 
met de route om Ahoy via de Zaanweg. Slechts een heel klein deel verbond zijn route met de hoofdas van het park. Dat 
dit niet gebeurt is niet zo gek: een verbinding ontbreekt. De hoofdroute gaat via een fly-over de Zaanweg heen, maar 
maakt geen aansluiting op de Zaanweg zelf vanuit het park. Er staat een slagboom voor en een pad ontbreekt. Met die 
wetenschap is het niet gek dat veel mensen om het park heen lopen. Door hier wel een verbinding te maken, kan een 
hoofdronde ontstaan die wel gebruik maakt van de hoofdas van het park. Dit hoofdrondje is 3,5 kilometer, vrijwel gelijk 
in afstand als de route om het park heen (3,6 kilometer). Dit is dus geen argument om niet door het park heen te willen 
lopen. Dit is de eerste en belangrijkste structurele ingreep die het Zuiderpark een duidelijkere hardloopstructuur kan 
geven. 

1

1

Zuidoost hoek

OLDEGAARDE

FLY-OVER

AHOY ZAANW
EG

HOOFDAS ZUIDERPARK

CARNISSEDREEF

Z
U

ID
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PA
R

K
W

EG
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1
Alle klaverbladen komen samen in het midden van het park, daar passeerden ook de meeste hardlopers. Dit is de 
enige plek waar het Zuiderpark, de Zuiderparkweg met voorrang kruist. De twee linker klaverbladen ontbreken daarin 
ook nog ter hoogte van deze kruising. Aan de westzijde van de Zuiderparkweg ontbreekt namelijk een verbinding. De  
Olifantenpaadjes laten zien dat de verbinding zelfs gebruikt wordt, ondanks de afwezigheid van officiële paden. Ook voor 
(recreatief) fietsverkeer zal dit een belangrijke missing-link blijken.

Noordoosthoek

Westhoek

2

3 4

5 6

1

Z
U
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K
W
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2
3 4

Deze hoofdstructuur zou goed als een klavertje-vier beschouwd 
kunnen worden. De zojuist bepleitte ronde (klaverblad rechtsonder) 
zou hierin de hoofdroute vormen, waar 3 extra klaverbladen aan 
gekoppeld kunnen worden. 
Ook de klaver rechtsboven vraagt ook om enkele ingrepen. Deze 
verbinding is voor de helft vormgegeven als een hoofdroute, zoals hij 
ook bij de Carnissedreef is vorm gegeven (foto 1, fietspad van 3 meter 
plus een voetpad van een meter). Dit geldt tot en met de brug (foto 
2), daarna versmalt het pad aanzienlijk. Het pad wordt te smal voor 
de onderhoudswagentjes, met kapotte randen tot gevolg. Dit oogt 
onverzorgd, en onverzorgd heeft zijn weerslag op het gevoel van 
veiligheid. Er is ook geen verlichting en wordt zodoende weinig in het 
donker gebruikt. Echter, dit is wel het enige pad in de ‘hoofdstructuur’ 
waar verlichting ontbreekt. De route komt uit bij het verhoogde pad 
bij Ahoy, via deze route ontstaat een klaver rechtsboven.

6
5
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Indien deze ‘missing-links’ verholpen worden, onstaat een 
netwerk waar alle hoeken van het park onderdeel van zijn. 
Er onstaat zo de mogelijkheid om de verschillende klavers 
met elkaar te gaan combineren op tig manieren!
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VROESENPARK

Het ‘rondje Gordelweg - Stadhoudersweg - Vroesenlaan’ bleek na de Kralingse 
Plas en ‘rondje bruggen’ het meest gelopen rondje.

Bij ‘korteafstandslopers’ kan dit rondje zich meten met het ‘bruggen rondje’, en 
verslaat zelfs de Kralingse Plas.

Het rondje was zeker overdag populair bij vrouwen, die gemiddeld ook wat 
kortere afstanden lopen.

De overlap met luchtkwaliteit liet zien dat de luchtkwaliteit hier niet heel slecht 
was, maar ook niet heel goed. Langs de stadhouderslaan loop je stukken langs 
de A13 + een drukke ventweg, ofwel langs een drukke 4-6 baans weg. 

Er begonnen veel activiteiten langs de Gordelweg en langs het Vroesenlaan 
(langs de Oostzijde van het Vroesenpark). 

Hardlopen 
totaal

UITKOMSTEN VAN ANALYSES
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Echter, binnen dit veel gemaakte rondje, liggen diverse paden en 
groenstructuren waar het lopen zowel qua omgeving als luchtkwaliteit, een 
stuk aantrekkelijker is. Er is uiteraard het Vroesenpark, maar er zijn ook twee 
mooie doorsteken tussen de Gordelweg en Stadhoudersweg: het Vroesenpad 
en de Daltonlaan. En met een beetje creativiteit is daarmee ook een rondje 
te maken van 2,5 kilometer, dezelfde afstand als het rondje Gordelweg-
Stadhouderslaan-Vroesenlaan. 

De meeste lopers zullen zich hier (A) niet bewust van zijn en (B) tijdens het 
lopen deze routecombinatie te moeilijk vinden te onthouden. En juist dan is de 
optie van een bewegwijzerd hardlooprondje betekenisvol. Het maakt mensen 
bewust van de mogelijkheid en geleid je in de afslagen. 

Laat deze route dan beginnen bij een punt van het Vroesenpark dat nu al vaak 
gebruikt wordt als beginpunt: bij de nieuwe urban gym. In (onze) eerdere 
studies in Amsterdam en Utrecht bleek circa een derde van ondervraagde 
hardlopers, voor of na zijn training nog extra krachtoefeningen te willen doen. 
Dit punt zou helemaal compleet zijn als het padenlusje waar het in ligt, tot een 
kort atletiekrondje gemaakt zou worden; het is precies 400 meter. Dan is dit 
startpunt ook nog met intervaltrainingen te combineren. Een waterkraantje en 
openbare kluisjes zouden deze plek als startpunt af maken.

Uit stedenbouwkundig oogpunt is deze locatie ook interessant; hij vormt het 
eind- of beginpunt van de doorgaande middenas van de woonwijk tussen de 
Gordelweg en Stadhouderslaan: de Bijlwerffstraat (en verder). 
In deze wijk liggen ook nog twee andere parkjes; de Statenweg en 
Noorderhavenkade. Om deze parkjes zijn ook leuke kleine rondjes te lopen, 
echter is de Bijlwerffstraat (de verbinding tussen die drie parken) nog niet 
uitnodigend vorm gegeven. Het is een uiterst versteende straat. Daar waar 
de Bijlwerffstraat het Noorderhavenkade-parkje binnenkomt, wordt het een 
parkeerveld. Voor de gehele as geldt, dat de autoinfrastructuur continu is (op 
een niveau) en de stoepen restruimtes zijn. In een (hard)loop vriendelijke stad, 
zou dat eigenlijk andersom moeten. 
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De meest gebruikte routes volgen een heldere grens. 
Ze hebben duidelijke vorm en oriëntatie: een vierkant of een rechthoek. 

De meest gebruikte routes zijn ondoorbroken: non-stop.

Precieze afstanden, rondje Kralingse Plas is exact 5 km, rondje Prins Alexander ook. 

Routing creëren met een doorlopend herkenbaar pad 
(in breedte en type ondergrond).

Diversiteit in ondergronden (maar altijd egaal); ook halfverharde ondergronden.

Knelpunten oplossen: investeren in loopvriendelijke (kade)profielen krijgt pas echt zin 
als de route ondoorbroken is.

Oversteken; brede (zebra) zones waar de voetganger voorrang heeft.

Paden moeten vloeiend zijn.

Paden moeten de richting van de groenstructuren bevestigen.

Entree’s creëren: een rondje in een park moet uitnodigender zijn dan er omheen.

Paden tegen de rand van het park aan, voor de maximale rondeafstand in het park. 
Maar, niet net er buiten langs de drukke weg.

Een park dat te klein is als bestemming, moet de beste doorgang bieden. 

Een hoofdroute creëren, en daar tal van lussen aanvast knopen. 

Verbind de paden die onmisbaar zijn voor een compleet rondje. 

Netwerkdichtheid: je route ‘on the run’ kunnen uitbreiden of verkorten.

Heldere vormen maken. 

Alternatief voor de drukke autoweg aantrekkelijker maken.

Landschapsenclaves op de stadrand; 
toegankelijk maken met een rondje.

Verlichting van een ronde compleet maken, zorgen voor een duidelijke hoofdroute 
waar activiteit zich op concentreert in de avond.

Bewegwijzerde routes; eerst omgeving en paden op orde, dan pas bewegwijzeren.

Bewegwijzerde routes; geleid de loper door een aantrekkelijkere alternatieve route die 
zonder bewegwijzering net te moeilijk is.

Faciliteren bij de natuurlijke verzamelpunten: openbare kluisjes, toiletten, urban gyms, 
watertaps, kort intervalrondje, droogliggende grasveld, looproute startpunt.

Ruime, vloeiende en continue looppaden langs de singels. 

Een aaneenschakeling van kleine verbeteringen maakt een gehele route sterker.

Verkorten van onnodig lange, onaantrekkelijke routes; zo breng je groen naar de stad.

Korte lusjes voor beginnende lopers, loopgroepen en intervaltrainingen.

HARDLOOPVRIENDELIJKE 
ONTWERPPRINCIPES ROTTERDAM

1+1=3

1+1=3
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(RECREATIEF)
FIETSEN
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In de app Endomondo heeft de fietser 
twee mogelijkheden om zijn activiteit 
op te slaan; als fietsen_sport en fietsen_
transport. De verdeling over deze twee 
is ongeveer gelijk. Dit betekent niet dat 
fietsers hun activiteit ook altijd ‘correct’ 
opslaan. Sommigen slaan (omdat het 
makkelijk is) alle activiteiten op onder 
een van de twee, ongeacht de aard van 
de activiteit in werkelijkheid. 

TYPE FIETSERS

Daarbij moet vermeld worden: een harde lijn tussen transport of recreatief 
fietsen is er niet. Sommige fietsritten hebben in werkelijkheid een dubbele 
functie. In deze studie willen we echter kijken naar het gedrag van fietsritten 
die hoofdzakelijk recreatief zijn. Sport is een belangrijke vorm van recreatie. 
Dit kunnen we dus met de ‘fietsen sport’ activiteiten in beeld brengen. We zien 
dat recreatieve fietsritten die geen (of een minder) sportieve aard hebben, 
hier ook worden opgeslagen. Echter, het gebruik van apps is voor sportieve 
fietsers voordehandliggender, een belangrijke functie van apps is het tonen van 
prestaties. De standaard benaming voor de data die geanalyseerd zal worden 
is ‘recreatief fietsen’. Deze ‘recreatieve’ fietsactiviteiten, hebben dus een 
behoorlijk sportieve aard. 

‘van A naar A’ activiteiten op doordeweekse dagen, laten een zeer scherp 
tijdspatroon zien. Bijna alle activiteiten starten vanaf 18:00, tussen maart 
en september, voor de inval van het donker. ‘Van A naar A’ activiteiten in het 
weekend laten een inversie zien ten opzichte van activiteiten doordeweeks: 
een verschuiving naar de ochtend. Daarnaast is er meer spreiding richting de 
lente en herfst, de kortere dagen beperken in het weekend minder sterk onze 
mogelijkheid om te fietsen. 
‘Van A naar B’ activiteiten op doordeweekse dagen laten wel een overduidelijk 
woon-werk patroon zien. Ze vertrekken hoofdzakelijk tussen 6:00-9:00 of 
16:00-19:00. Een deel van deze activiteiten zal wellicht een sportieve tint 
hebben (heel hard naar huis fietsen), maar de route wordt uiteindelijk toch 
bepaald door de locatie van je woning en je werk. ‘A naar B’ activiteiten die 
starten tussen 6:00-9:00 of 16:00-19:00 zullen daarom uit de dataset verwijderd 
worden.
Ook is zichtbaar dat ‘van A naar B’ activiteiten op doordeweekse dagen, van 
langer dan 25 kilometer, nog steeds veelal een woon-werk functie hebben. Ze 
vertrekken stipt tussen 6:00 en 7:00. Pas als activiteiten langer dan 50 kilometer 
worden, vertrekken ze niet meer zo vroeg. Deze hebben dus niet overduidelijk 
een woon-werk functie. Deze worden in de dataset gehouden.

Dus, recreatief fietsen = ‘A naar A’ + ‘A naar B weekend’ + ‘A naar B week >50km’

sportief

matig-
sportief

niet-
sportief

De combinatie van gemiddelde snelheid en afstand van de activiteiten laat 
ook zien dat de dataset een relatief sportief karakter heeft. Veel ‘van A naar A’ 
activiteiten hebben gemiddeld een snelheid tussen de 22 en 28 kilometer per 
uur over een afstand van 30-50 kilometer. Dat is goed doorfietsen. 

Er zitten echter ook activiteiten bij die niet zo ver en niet heel hard gaan: een 
minder sportief karakter. Op basis van dit snelheid-afstand beeld zijn drie 
groepen gemaakt. ‘Sportief’ (>30km en >25 km/uur), licht-sportief (10-60km en 
20-25 km/uur) en niet-sportief (<30 km en <20 km/uur). In het complete rapport 
zijn van deze drie groepen afzonderlijke heatmaps gemaakt om vergelijkingen 
te kunnen maken in ruimtegebruik.

   Recreatief fietsen tijdstippen van start activiteit (‘A naar A’, doordeweeks)    Recreatief fietsen tijdstippen van start activiteit (‘A naar B’, doordeweeks)    Recreatief fietsen snelheden en afstanden (‘A naar A’)
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Recreatief fietsen; totaal

29737 Activiteiten
 
30 59
59 89
89 149
149 297
297 446
446 595
595 743
743 892
892 1189
1189 2379
2379 

Qua gebruik zou je Rotterdam in 4 kanten kunnen opdelen. De lijn van de 
Rotte - Boszoom - Kralingse Zoom - Brienenoordbrug en het fietspad langs 
de A16 zijn het meest intensief gebruikt. Dit gebruik hangt samen met de 
aangrenzende mogelijkheden ten Oosten hiervan; de routes vanaf de van 

A15 A16

RUIMTEGEBRUIK

Brienenoordbrug langs de Maas worden routes waar je lekker (0nonderbroken) door kan fietsen. De Rotte is haar eigen heen- en 
terugweg; zij wordt aan beide zijden zeer intensief gebruikt. Ten Westen van deze lijn, zijn geen routes te zien die vergelijkbare 
intensiteiten halen. Zowel Noord-west als Zuid-west hebben daarentegen wel twee horizontale lijnen die behoorlijk intensief 
gebruikt worden, maar die niet om hun schoonheid bekend staan: de route langs de A15 (Zuid) en de route(s) door Schiedam en 
Vlaardingen. 

De Schie haalt lang niet de intensiteit van de Rotte en zeker niet aan beide zijden (beperkte mogelijkheden voor een 
terugweg?). In Rotterdam-Zuid is alleen de route langs de A16 intensief gebruikt in Noord-zuid richting. In de rest van 
Rotterdam Zuid, lijkt het gebruik zich over diverse routes te verspreiden en een aanzienlijk deel ervan komt uiteindelijk uit 
bij de A15.
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Recreatief/sportief fietsen; totaal

29737 Activiteiten
 
30 59
59 89
89 149
149 297
297 446
446 595
595 743
743 892
892 1189
1189 2379
2379 

1
2

3

Wij zien vanuit het oogpunt van gebruik, drie trajecten waar interessante kansen liggen voor verbetering. 

1. De Schie werd een stuk minder intensief gebruikt dan de 
Rotte. De Schie heeft zelf geen terugweg (in tegenstelling tot 
de Rotte), de overige routes in het in Noord-west Rotterdam 
die veel werden gebruikt (mogelijke terugwegen van de 
Schie), zijn druk, hoogstedelijk en veeldoorbroken (Coolsingel-
Schieweg-Schieplein en ook Schiedam-Vlaardingen). Er is dus 
behoefte aan aantrekkelijke (terug)routes.

2. In Rotterdam-Oost werden de routes langs de Maas veel 
gebruikt. Er liggen ook twee andere routes (parallel aan 
elkaar), waarvan vooral de Noordelijke (Ringvaartweg-
Bermweg) logsicher doorloopt op de intensief bereden 
Gordelweg en Kralingse Zoom. Qua gebruik houdt deze lijn 
echter geen stand.

A15

Schie

3. Het gebruik verzamelt zich langs de A15. Duidelijk bruikbare routes  in Noord-Zuid richting, die uit-
komen bij het landschap (Buytenland van Rhoon) lijken te ontbreken. Dit traject zal verder uitgewerkt 
worden in ‘verbeterpunten’ van deze pocketversie, de andere twee trajecten zijn verder uitgewerkt in 
de complete versie.
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Recreatief fietsen; aantal vertraagden. 
50% vertraging t.o.v. gemiddelde snelheid.

Op basis van 42561 activiteiten
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VERTRAGINGSPUNTEN

Er zijn vertragingspunten en een aantal duidelijke vertragingstrajecten zichtbaar (meerdere vetragingspunten op een rij). De 
Kralingse Zoom-Boszoom is het meest prominente vertragingstraject, maar daarnaast ook de Stadionweg - Laan op Zuid, 
Coolsingel-Schieweg, Dorpsweg-Groene Kruisweg en de Strevelsweg (boven Ahoy). Het zijn veelal stoplichten die in de kaart 
oplichten. Op een aantal trajecten zijn ook andersoortige vertragingspunten zichtbaar. Bijvoorbeeld bij het veerpont Maassluis-
Rozenburg. Kennelijk vaart de pont een snelheid die voor veel mensen trager is dan de helft van hun gemiddelde snelheid.
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VERBETERPUNTEN
RECREATIEF FIETSEN



48

De regio Rotterdam is het grootste stedelijke gebied van Nederland. Rotterdam 
zelf heeft niet de meeste inwoners, maar het stedelijk gebied stopt niet bij de 
gemeentegrens. Rotterdam gaat geruisloos over in Schiedam, Vlaardingen, 
Capelle, Barendrecht en Ridderkerk en daarnaast ook nog de grootschalige 
havengebebieden.
Wat uniek is aan dit beeld, is dat er een aantal trajecten zijn waar minimaal 
10-20 kilometer door sterk verstedelijkt gebied moet worden gefietst om bij 
een landelijk gebied uit te komen. De route van en naar Hoek van Holland is 
zeer populair, maar voert wel door heel Schiedam en Vlaardingen. Ook wordt 
er veel gefietst langs de A15, fijn(stof?) langs de snelweg. Voor een groot deel 
van Rotterdam Zuid geldt dat ook Barendrecht nog doorkruist moet worden 
alvorens eindelijk bij de Heijenoordtunnel uit te komen. En zo zijn er nog een 
aantal te noemen. 
Een aanzienlijk deel van de activiteiten, heeft dan ook een aanzienlijk routedeel 
binnen dit stedelijk weefsel. We hebben uit de dataset ‘recreatief fietsen 
Rotterdam’ alle activiteiten gepakt die door dit stedelijk weefsel kwamen. 
Vervolgens zijn de routes van de activiteiten, opgeknipt op de rand van dit 
stedelijk weefsel. Dit is het rode gebied in de afbeelding. Vervolg is in grafiek 
gebracht welk percentage van de route zich binnen dit rode gebied bevond, en 
welk percentage erbuiten. De activiteiten zijn daarbij opgedeeld in groepen op 
basis van de lengte van de hele activiteit. 
Logischerwijs is te zien dat lange fietsritten, relatief minder door dit stedelijk 
gebied fietsen (een kleiner percentage van hun activiteit). 50% van de 80-100 
km activiteiten, bevond zich voor 0-20% van de route binnen dit stedelijk 
gebied. Dit betekent ook dat de andere helft van de activiteiten, voor meer dan 
20% binnen dit stedelijk gebied ging.  
Voor activiteiten tussen de 40 en de 60 kilometer geldt dat ongeveer 35% van 
de activiteiten (15%+12%+8%) voor meer dan 40% van de route binnen dit 
stedelijke gebied liep. Dat vinden we hoge percentages.
Een analyse als deze hebben we nog niet in andere steden gedaan en uiteraard 
is eindeloos dicussiëren over de grens van het stedelijk gebied. Het zou ons 
echter verbazen als er andere steden in Nederland zijn waar deze getallen nog 
hoger zijn. 

Dit kan tot diverse ambities leiden. We noemen er hier 5 die aansluiten op de 
drie uitgewerkte ‘verbeterpunten’.

• Daar waar het landschap dicht(er) bij de stad komt, moeten de stedelijke 
routes hier wel logisch en aantrekkelijk naartoe leiden (verbeterpunt 
Rotterdam-Zuid).

• De natuurlijke routes die de stad inkomen, moeten er compromisloos goed 
bijliggen (verbeterpunt Ringvaart en Rotterdamse Schie, geldt uiteraard 
ook voor de Rotte en de Maas).

• De meeste goede routes de stad uit, lopen in Rotterdam via diverse 
waterstructuren (Schie, Rotte, Ringvaart, Maas). Deze worden vaak heen 
en terug gefietst (bijvoorbeeld Rotte), echter fietsen veel mensen het liefst 
een rondje. Voor elke route de stad uit, dient gedacht te worden aan een 
andere mogelijkheid de stad weer in. Het is dus ook belangrijk om te kijken 
naar de infrastructuur die ertussen ligt. 

• Beoefenaars van de wielersport fietsen (40% van recreatieve fietsverkeer) 
fietsen gemiddeld 90 keer per jaar; er is een grote behoefte aan 
verscheidenheid aan aantrekkelijke routes (de stad uit). De aanwezigheid 
van enkele goede verbindingen (de Maas bijvoorbeeld) is geen reden om 
nabije mogelijkheden niet te verbeteren (Ringvaart bijvoorbeeld).

DE STAD UIT
afstand van activiteit
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ZEGENPOLDERSEDIJK

OOSTDIJK

A15

BUIJTENLAND v.
RHOON

In Rotterdam Zuid zijn een drietal zones waar het landschap dichter bij de stad 
komt. Uiteraard de Maas (via Oostdijk) in de eerste plaats. Daarnaast is langs de 
A16 een vrij directe route naar het buitengebied gesitueerd. In het zuid-westen 
ligt tenslotte het Buijtenland van Rhoon, dat tegen de A15 grenst.

Het Buitenland van Rhoon is ook een belangrijke doorgang naar verder gelegen 
landschappen, via de Zegenpoldersedijk naar de landschappen met echt 
ruimte, vanaf Spijkernisse.

Zowel de Oostdijk als de route langs de A15 worden vrij intensief gebruikt. In 
vergelijking hiermee worden de routes in Zuid-west Rotterdam, richting het 
Buijtenland van Rhoon, minder gebruikt. Het gebruik lijkt zich hier ook vooral 
te verspreiden over een aantal Noord-zuid verbindingen.

RICHTING BU IJTENLAND VAN RHOON

169
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VertragingspuntenRuimtegebruik

Wie vanaf daar het landschap in wil, zal hier de Groene Kruisweg nog moeten oversteken. Daarvoor moeten nog weer 
twee stoplichten gepasseerd worden. Dan wordt het aantrekkelijk om de (N-)weg maar te blijven volgen, die leidt je 
echter wel door nog meer stedelijke gebieden, langs N-wegen en sporen. 

Bovendien is de Groene Kruisweg (zeker voor wie vanaf de Brieselaan komt) geen fijne fietsroute. Het is een drukke 
autoroute waarbij je bovendien niet aan 4-5 flinke kruisingen ontkomt. De route via de Dordtselaan, via Ahoy, levert je 
dezelfde problemen op. Een sterke noord-zuid fietsverbinding, die aansluit op de nieuwe fietsbrug en dus het Buijtenland 
van Rhoon, ontbreekt dus nog.
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Brieselaan

De twee meest gebruikte routes in dit deel, zijn de Waalhaven Oostzijde en de Groene Kruisweg. Ook het traject via de 
Dordtselaan, langs Ahoy en de Langenhorst wordt redelijk vaak gebruikt, al wordt deze route vooral gebruikt richting 
de Heinenoordtunnel, via Barendrecht. De Mijnsherenlaan, Goereestraat, Zuiderparkweg en Krabbendijkestraat worden 
opvallend weinig gebruikt. Terwijl de Krabbendijkestraat de directe verbinding is naar de (nieuwe) fiets/loopbrug over de 
A15. 
Wie vanuit de Groene Kruisweg via de nieuwe fietsbrug naar het Buijtenland van Rhoon wil fietsen, moet een aardige 
kronkel maken. Voor zowel de Waalhaven Oostzijde als de Groene Kruisweg geldt, dat je route het meest logisch 
uitmondt bij de onderdoorgang van de ‘Groene Kruisweg’ onder de A15. 
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Indien we de fietsactiviteiten volgen die de Erasmusbrug passeren, ontstaat een beeld dat dit inzicht onderschrijft. 
Er wordt in Zuidwest Rotterdam veel richting de landschappen achter Spijkenisse gefietst. Dat is 16-17 kilometer; goed te 
doen voor veel sportieve fietsers. Alleen kiest men daarbij veelal om de route door Rhoon-Portugaal en Hoogvliet te nemen.
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Mijnsherenlaan - Goereestraat

Waar liggen de ruimtelijke verbetermogelijkheden in dit gehele noord-zuidtraject?

Voor zowel de Mijnsherenlaan als de Goereestraat geldt dat de straten een enorm breed profiel hebben. Vanuit dat 
perspectief is het fietspad in de Mijnsherenlaan zeer smal, zeker voor een fietspad met een (potentieel) dubbele functie, 
zowel utilitair als recreatief/sportief fietsverkeer. De Goereestraat heeft (ondanks de breedte) helemaal geen losliggend 
fietspad. De weg nodigt vooral het autoverkeer uit om lekker door te rijden.
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Zuiderparkweg

Het beperkte gebruik van de Mijnsherenlaan-Goereestraat is niet alleen verklaarbaar vanuit de inrichting van de straten, 
ook de doorgaande verbinding ontbreekt. In het Zuiderpark loopt de verbinding dood en olifantenpaden getuigen 
van een verbinding die zowel ontbrekend als noodzakelijk is. Als deze verbinding er zou zijn, kun je doorfietsen tot de 
Oldegaarde, of de Oostwest hoofdroute van het Zuiderpark volgen. 

Vanuit de Oldegaarde zijn er twee opties voor het doortrekken van deze route. De eerste optie is geen kleine ingreep, 
maar wel een logische: een fiets/loopverbing aanleggen met de verhoogde metrolijn. Hiermee zouden twee grote 
kruisingen overkruisd kunnen worden. Er zou een zeer lange, weinig doorbroken route ontstaan tussen de Erasmusbrug 
en de Oosterspoorbaan. Vanaf de Oosterspoorbaan kun je logisch doorfietsen naar de nieuwe fietsbrug over de A15. 1

2

3

3

2

1

Oldegaarde

Oosterspoorbaan
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Krabbedijksestraat e.v.

Vanuit het noorden begint de route namelijk als wandelpad. Dit loopt vervolgens wel door in een fietspad.

Waarna een vrijgelegen fietspad zelfs ontbreekt langs de scholen. En 
ook door de wijk bestaat de weg uit een brede autobaan met klinkers. 

Pas als je de wijk uit rijdt, krijgt de weg 
een aangewezen fietsstrook op asfalt 
(over de klinkers heen gegoten).

Bestaande ‘goede’ paden

Onderdoorgang of fly-over.

Missing links
Huidige paden met verbetermogelijkheden

Een andere optie zou zijn om de Krabbedijksestraat tot fietsverbinding te 
ontwikkelen. Dit is het nog (net) niet. Van Noord naar Zuid gezien, wordt 
de verbinding steeds fietsvriendelijker. De vraag is ook of deze verbinding 
vanuit het belang van utilitair fietsverkeer (zowel binnen Pendrecht als tussen 
Pendrecht en Charlois) sowieso wenselijk is.
Ook als zowel optie 1 als 2 niet haalbaar zou blijken, is het doortrekken van een 
fietsverbinding tussen de Goereestraat en de Oostwest-hoofdroute van het 
Zuiderpark nog steeds zinvol. Je zou dan via de Kerkwervesingel ook naar de 
fietsbrug kunnen fietsen.

Maar mondt weer uit in een autoweg/parkeerplaats, 
waar wel overheen gefietst kan/mag worden.
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Meest gebruikte recreatieve fietsroutes

Routes met verbetermogelijkheden

Missing links

Kruising/ knelpunt
Rotonde
Oversteekbare kruising
Snelwegkruising

Op diverse locaties in het stedelijk weefsel van Rotterdam, zijn routes te 
vinden die voor de recreatieve fietser aantrekkelijker vorm gegeven zouden 
kunnen worden. Soms ontbreken cruciale verbindingen, soms zijn huidige 
verbindingen nog niet aantrekkelijk vormgegeven.


