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1. inleiding
De Alexanderknoop is een succesvol stationsgebied in
Rotterdam. Dagelijks stappen ruim 17.500 mensen in of
uit het intercity station, tussen de spoorbaan en de snelweg zijn diverse gerenommeerde bedrijven gevestigd en
het winkelcentrum draait op volle toeren. Een multimodale
knoop, intensief gebruikt, waar alles het doet en veel geld
wordt verdiend. ‘Is er dan eigenlijk wel een probleem en
enige urgentie voor zelforganisatie?’ was de vraag tijdens
de peer review van het project ‘ecologie van de stedelijke
vernieuwing’. Wij denken van wel. Want terwijl dit een
intensief gebruikt gebied is, is de sfeer anoniem en lijkt de
uitstraling niet representatief voor haar gebruikers.
De situatie is vergelijkbaar met Hoog Catharijne, zoals een
van onze partners eens stelde toen wij spraken over het
project. Ook hier was geen financiële noodzaak voor de
eigenaren. De vraag of de goed verkopende kroketten van
een euro op de hoek van het Vredenburgplein dan ook het
gewenste beeld oplevert, representatief voor dit nationale
vervoersknooppunt is daardoor lang onbeantwoord gebleven. Toen dat wel gebeurde zorgde de vraag wie er dan
moest investeren in de ruimtelijke kwaliteit, de winkeleigenaar, de NS of de gemeente voor een jarenlang oponthoud
in een ruimtelijke verbeterslag voor dit gebied. Klachten
over een gevoel van onveiligheid, het gebrek aan menselijke maat en de behoefte om de singel weer terug te laten
komen (het grootste deel van het dempen van de grachten
is door bewonersprotesten niet uitgevoerd) maakten uiteindelijk dat partijen de handschoen hebben opgepakt om het
winkelcentrum te transformeren.
Hoe reëel is een dergelijke ontwikkeling in de Alexanderknoop? Grootse protesten zijn hier niet direct te verwachten, de 90.000 inwoners die de knoop als stadsdeelcentrum gebruiken lijken relatief tevreden. Tegelijkertijd maakt
het gebied een weinig gastvrije indruk voor (een deel van
de) gebruikers. Rond het station is een groepsverbod van
kracht en ook in het winkelcentrum gelden diverse embargo’s. Een uitnodigender karakter gericht op een eigen en
positieve bijdrage van gebruikersgroepen zou de Alexanderknoop niet misstaan.
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Onze betrokkenheid als stedenbouwkundig bureau bij dit
gebied begon in 2009. Na het ondersteunen van de gemeente Rotterdam bij het formuleren van een integrale visie voor dit gebied, hebben we bij het invallen van de crisis
en stilvallen van investeringen in dit gebied samen met de
belangrijkste stakeholders een Mooi Nederland project opgezet. Tijdens dit traject bleken met name de commerciële
partijen als Corio en NS stations te willen investeren. Korte
termijn ingrepen hebben we in scenario’s getoetst om de
effecten van deze investeringen inzichtelijk te maken.
In dit project ‘de ecologie van stedelijke vernieuwing’ van
Platform 31 werken we samen met de bewoners, de belangrijkste groep om de anonimiteit te doorbreken. Samen
met de stichting Hart voor Prins Alexander hebben we onderzoek gedaan naar het dagelijks gebruik van de Alexanderknoop, zijn we op zoek gegaan naar nieuwe trends en
ontplooien we activiteiten die inzetten op het verbinden
van de verschillende doelgroepen in het gebied en het
versterken van het dagelijks gebruik. De vraag in hoeverre
passanten een bijdrage kunnen leveren aan de zelforganisatie in een gebied intrigeerde ons daarbij, commercieel is
dit al een belangrijke groep, maar kan deze groep zich ook
maatschappelijk manifesteren?
Tijdens het gebruiksonderzoek zijn een aantal aannames
die wij of stakeholders hadden over het gebied ontkracht
en ontstaat een genuanceerd beeld over de knoop. Het
gedrag van bewoners, studenten, kantoormedewerkers
en winkeliers wordt ontrafeld. Hoewel elke groep zoals
verwacht een heel eigen niche te hebben in het gebied,
blijkt de kloof minder groot dan verwacht en is er sprake
van vergeten, onder- en overgewaardeerde plekken. Het
gebied wordt functioneel sterk bepaald door de commercie, waardoor soms een onevenwichtig beeld ontstaat.
De Alexanderknoop is onderdeel geworden van de alliantiegesprekken van de Stedenbaan, er lijkt een bovenlokaal
belang zichtbaar te worden, zoals in Hoog Catherijne. De
discussie wie de probleemeigenaar is in dit gebied is in
volle gang. Maar voor het maken van een echt centrumgevoel in het gebied, zijn de bewoners onontbeerlijk.
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2. de kaart van de week
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We vatten het begrip ‘ecologie’ op als een samenspel
van soorten of populaties die door hun interactie een
ecosysteem in evenwicht houden.Tussen de populaties
die het gebied gebruiken (bewoners, studenten, winkeliers
en kantoormedewerkers) lijkt nu weinig interactie te
bestaan. Ze zijn niet in staat zich het gebied eigen te
maken, waardoor het anoniem blijft. In dit project willen de
de publieke ruimte rond de commerciële verkoopmachine,
die voornamelijk utilitair en logistiek is vormgegeven, naar
een menselijke maat terugbrengen. Meer verbondenheid
tussen de gebruikersgroepen kan de alexanderknoop doen
uitgroeien tot een hart dat past bij een stadsdeelcentrum
voor 90.000 inwoners.
Om inzicht te krijgen in het gedrag van de gebruikers
van de Alexanderknoop hebben 25 representanten van
bewoners, studenten, winkeliers en kantoormedewerkers
hun dagelijks gebruik ingetekend op een persoonlijke kaart
van de week. De kaart van de week biedt een overzicht
van het plangebied, dat herkenbaar is gemaakt door
een driedimensionale weergave van de meest in het oog
springende gebouwen en kunstwerken in het gebied.
Naast de kaart is er ruimte om informatie te geven over
de frequentie van het bezoek, reflectie en verbeterpunten
voor het gebied. Als een ge enqueteerde meerdere petten
op had, is er gekozen voor het intensiefste gebruik. De
kaart is getest op de studenten van de afdeling marketing
en communicatie van het Zadkine college aan de Prins
Alexanderlaan alvorens we het gebied in gingen.

inspiratie: de zachte atlas van amsterdam (Jan Rothuizen)

schetsidee
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3. analyse bestaand gebruik
3.1 Bewoners
De ondervraagde bewoners van de Alexanderknoop wonen in een van de appartementencomplexen in het gebied
zelf of in een van de omringende wijken waar de Alexanderknoop stadsdeelcentrum van is. Daarnaast zijn er
ook mensen geinterviewd die uit Capelle kwamen of van
verder weg en hier kwamen winkelen. De groep bewoners
is dus zeer breed en divers.
De omringende wijken van de Alexanderknoop hebben
vaak zelf ook een winkelcentrum. Veel bewoners vergeleken de Alexanderknoop dan ook met het centrum dichter
bij huis. Daaruit bleek dat in de wijkwinkelcentra veel waardering is voor de markt en het gratis parkeren. Dat maakt
het winkelen in de wijkwinkelcentra aantrekkelijker voor de
dagelijkse boodschappen, de Alexanderknoop is vooral interessant voor de wekelijkse boodschappen. Veel mensen
benutten dan het gehele gebied en maken er een dagje uit
van. We hebben ons bij het selecteren van respondenten
met name gericht op mensen die in het gebied wonen.
44% van de ondervraagden benadert het gebied (wel
eens) te voet, 16% komt (wel eens) met de fiets, 28% (wel
eens ) met de auto en 40% met het openbaar vervoer.
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Het netwerk van de bewoners is fijnmazig, men gebruikt
alle gebieden in het gebied, maar het Shoppingcenter is
de belangrijkste trekker. Het Semiramispark wordt hoofdzakelijk door bewoners gebruikt, maar bewoners zijn vier
keer zo vaak in het Shoppingcenter te vinden. Wel vindt
men de route door het park een stukje omlopen waard ten
opzichte van de doorgaande, maar drukke Grote Beer en
vindt men de oversteek over de Hoofdweg vanaf de Grote
Beer niet logisch. Liever wil men de oversteek in het verlengde van het Semiramispark. Deze route sluit ook beter
aan op het terras van de La Place, dat de bewoners als
hun ontmoetingsplek in het gebied beschouwen.
Sommige bewoners benoemden de route over het Alexanderplein als ‘binnendoor’. De ondervraagde bewoners komen zelden in het kantorengebied en zouden graag meer
groen in het gebied willen.
De bewonersgroep splitst zich uit in twee typen: de
funshoppers van buiten en de locals. Voor de locals
zouden betere verbindingen, meer groen en misschien
een meer publieke ontmoetingsplek wenselijk kunnen zijn.
De funshoppers kunnen extra naar het gebied getrokken
worden door het organiseren van evenementen.
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3.2 Studenten
De houding ten opzichte van de studenten in de
Alexanderknoop is ambivalent. Rond het station is een
zone aangewezen waar mensen (meestal studenten)
zich niet te lang mogen ophouden, studenten mogen met
maximaal drie mensen tegelijkertijd het winkelcentrum in
en ze mogen niet op de trap zitten. Automobilisten klagen
over de oversteek over de Prins Alexanderlaan, waar
studenten die naar de ROC’s lopen het verkeer te lang
ophouden.
Er is een student (een hele grappige of een hele luie) die
met de metro vanaf het zadkine college naar de Primark
gaat, maar verder zorgen de studenten op dit moment
misschien wel het meeste reuring in het gebied. Ze
gebruiken het Alexanderplein het meest intensief en ze
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hebben uitgesproken ideeën over de openbare ruimte.
Een Cruijfcourt op het Alexanderplein, een internetcafe
in het Alexandrium en de jongeren in de Alexanderknoop
maken plannen voor een open lucht bioscoop op de
woonboulevard.
Het Semiramispark is een blinde vlek voor de studenten.
Doordat er ook een Zadkine vestiging aan de Marten
Meesweg is gevestigd in een oud kantoorpand wordt het
gebruik in de Alexanderknoop intensiever: de roltrap naar
het Shoppingcenter wordt meer gebruikt dan de oversteek
over de Prins Alexanderlaan.
10% van de studenten komt met de auto, 20% met de
fiets of de scooter/ brommer, 5% met de bus, 55% met de
metro en 10% met de trein.
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3.3 Kantoormedewerkers
Het is wel zoeken naar de kantoormedewerkers in de
Alexanderknoop. Verstopt achter spiegelend glas en
strenge receptionistes heeft deze groep doorgaans een
drukke agenda en bezoekt men het gebied vluchtig.
Met enige moeite, via de mail en het bezoeken van de
rokersfaciliteiten buiten is het gelukt 25 medewerkers te
vinden die de kaart hebben ingevuld.
Het meeste beweging komt van de nieuwe
kantoorgebouwen van Eneco en kantorencomplex de
Lotus. Waarschijnlijk omdat hier ten opzichte van de
kantoren aan de Hoofdweg meer mensen werken en de
gebouwen in handen zijn van de directe eigenaar en niet
van beleggers. Met name het Lotusgebouw kenmerkt zich
door een gesloten opzet met een overigens op mooie
dagen goed gebruikte binnentuin.
Sommige medewerkers gaan in de lunchpauze het gebied
in om een broodje te kopen, boodschappen te doen of
een ommetje te maken door het Semiramispark of het
volkstuinencomplex. De verbinding onder het spoor met
twee opgangen naar het station wordt het meest intensief
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gebruikt door het kantoorpersoneel, maar wordt als
onprettig ervaren. Vandaar de de bijnaam ‘Tornado Alley’.
Er is behoefte aan een tweede doorsteek onder het spoor.
Eon voelt zich een vreemde eend in de bijt. Vanaf de
snelweg is de energiecentrale goed herkenbaar, maar in
het gebied mist men de aansluiting met andere gebruikers.
Naast de lunchactiviteiten zorgt het parkeren dat soms
noodgedwongen verder weg plaatsvindt voor enige
beweging van kantoormensen in de Alexanderknoop.
Zo parkeren medewerkers van Eneco bijvoorbeeld op
de woonboulevard. Een busje rijdt het personeel van ‘de
Wokkel’ (woonmall) naar Eneco en de Lotus. Sommige
medewerkers maken gebruik van de koopavond en
komen dan wat verder het gebied in, maar het gebruik
van het Shoppingcenter beperkt zich hoofdzakelijk
tot de Albert Heijn. Het zuidelijk deel wordt nauwelijks
bezocht. De verschillende bijnamen die het personeel
bedenkt toont wel enige betrokkenheid aan. Een aantal
kantoormedewerkers typeren het Alexanderplein net
als de bewoners als ‘binnendoor’ en de route door het
winkelcentrum als ‘buitenom’.
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3.4 Winkeliers
Wie wil weten waar je gratis of goedkoop kunt parkeren in
de Alexanderknoop kan het beste bij het winkelpersoneel
informeren. Tweederde komt naar het werk met de auto,
tegen eenderde met het openbaar vervoer, overigens
ongeveer dezelfde verdeling als het kantoorpersoneel.
Anders dan de kantoormedewerkers maken de winkeliers
en het verkopend personeel zelf veel gebruik van de
winkels in de Alexanderknoop en zijn ze vrij goed bekend
met het gebied, waar hun klanten. Opvallend is het
verschil tussen het personeel in het Shoppingcenter en
de Woonboulevard. In het Shoppingcenter zijn de winkels
vooral bemensd door vrouwen, de woonmall door mannen.
De winkeliers beschouwen de drie winkelcentra
(shoppingcenter, megastores en woonmall) als losse
entiteiten, net als hun klantenkring. Dat blijkt overigens niet
direct uit de kaartanalyse.Vrijwel alle winkelmedewerkers
doen hun boodschappen in het shoppingcenter, ook de
mensen die in de woonmall werken. De Albert Heijn is het
drukst bezocht voor de lunchaankopen. Een onverwachte
ontmoetingsplek van de winkeliers zijn de TNT postbussen
aan de Grote Beer.

de alexanderknoop
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Het winkelpersoneel maakt relatief veel gebruik van de
zij-ingangen van het Shoppingcenter. Eén winkelier heeft
zo’n hekel aan zijn werk dat hij buitenom naar de winkel
loopt of heeft de kaart niet helemaal goed begrepen.
In het Shoppingcenter zijn verborgen gangen die direct
aansluiten op het trappenhuis van de Pegasystoren,
waardoor bewoners de deur niet meer uit hoeven voor hun
boodschappen. De winkeliers zelf maken relatief weinig
gebruik van de Primark en zouden graag winkels er bij
willen in een wat hoger segment.
Een aantal winkeliers hebben het over de ongelukkige
omgang in het Shoppingcenter waar de Miss Etam is
gevestigd (die in het kaartonderzoek toch redelijk goed
wordt gebruikt) en vinden het jammer dat de kleinschalige
winkels aan het Poolsterplein vertrekken. De winkeliers
zijn actief en hebben een goede voeling met hun klanten.
Het gezamenlijk optrekken in de winkeliersvereniging
wordt wisselend gewaardeerd. Er zijn goede ideeën voor
het organiseren van een gezamenlijke activiteiten en een
gezamenlijke speeltuin met opvang op het braakliggende
kavel aan de Grote Beer.

wijkwinkelcentrum
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4. nieuwe trends
Naast de voorstellen van de verschillende gebruikers,
waren we benieuwd naar de indruk en ontwikkelkansen
die mensen van buiten in het gebied zien. Met 17.500
reizigers (exclusief de overstappers) van het treinstation
zijn er immers dagelijks nieuwe bezoekers. Is de
Alexanderknoop voor deze mensen aantrekkelijk en
begrijpelijk? Samen met instawalk 010 hebben we een
fotowandeling in de Alexanderknoop georganiseerd om
daar achter te komen. Instawalk 010 is een community op
instagram die regelmatig fototrips in Rotterdam organiseert
en de foto’s onder een bijpassende hashtag publiceert. In
dit geval was dat #hartvooralexander. De wandeling met
15 deelnemers heeft 80 foto’s opgeleverd. Het uitzicht, een
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aantal details, de kunstwerken, gesloten deuren werden
op de gevoelige plaat vastgelegd, vaak met een sepiafilter.
Veel fotografen speelden in op de grootschaligheid van het
gebied in relatie tot de menselijke maat. Opvallend is dat
niemand de reclamegevel van het Shoppingcenter heeft
gepost. De kunstwerken zijn eyecathchers en leveren
een bijdrage aan de herkenbaarheid van het gebied. De
instawalk leverde niet direct nieuwe ontwikkelkansen op
voor de Alexanderknoop, maar biedt wel houvast voor de
implementatie van initiatieven. Er kan ingespeeld worden
op de hoogteverschillen, een betere toegankelijkheid, en
het gebruik van iconen in het gebied. Het overbruggen van
de schaalsprongen is wellicht de grootste uitdaging.
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6. resultaten

17

Uit de projectie van de kaart van de week van de
verschillende gebruikersgroepen kunnen een aantal
conclusies worden getrokken:

- de opdeling van het gebied in drie deelgebieden
(Shoppingcenter, Megastores, Woonboulevard) valt mee:
er is vrij veel beweging tussen verschillende delen in het
plangebied.

- het Shoppingcenter en stationsplein worden het meest
intensief gebruikt

- het gebied wordt als groot ervaren.

- de ruimte rond de kantoren aan de Hoofdweg en de
Grote Beer wordt nauwelijks gebruikt
- er is een duidelijke niche voor de verschillende
gebruikersgroepen:
bewoners: Semiramispark - Poolsterplein Shoppingcenter
studenten: Shoppingcenter - Alexanderlaan Alexanderplein
winkeliers: shoppingcenter - Megastores Woonmall
kantoormedewerkers: G.H. Betzweg Shoppingcenter
- met name het netwerk van bewoners is fijnmazig en
vertakt

- er zijn verschillende suggesties voor nieuw programma:
sportfaciliteiten, internetcafe, betere langzaam
verkeersverbindingen, speeltuin voor de kinderen van
winkelend publiek, winkels in een hoger segment, een
openlucht bioscoop op het dak van de woonmall.
- studenten komen doorgaans met het openbaar vervoer,
winkelpersoneel en kantoormedewerkers komen
doorgaans met de auto, bewoners te voet of met de fiets
(locals) of de metro of de auto (funshoppers).
- veel gebruikers parkeren buiten het plangebied
- bijnamen in de Alexanderknoop: de Wokkel (entree
parkeerdeck Woonmall, Tornado Alley (tunneltje G.H.
Betzweg, Binnendoor (Alexanderplein), Buitenom
(Shoppingcenter)

- het Shoppingcenter wordt door de meeste gebruikers
vaak bezocht en hoog gewaardeerd.

Peer review bijeenkomst ecologie stedelijke vernieuwing
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mogelijke programma’s

mdbs

30 oktober 2015

7. vervolg
De vraag of je zelforganisatie in De Alexanderknoop kunt
verwachten is met dit onderzoek gedeeltelijk beantwoord.
Het gebruik is inzichtelijk gemaakt en laat zien dat juist
de bewoners het gebied het beste kennen en in zijn
totaliteit gebruiken. Het activeren van deze groep in
de Alexanderknoop is lastig vanwege de concurrentie
van de omliggende wijkwinkelcentra en het eenzijdige
woningaanbod in het gebied. In de portieketageflats in
het gebied wonen veel mensen van het eerste uur, die
inmiddels op leeftijd zijn. Niet de meest actieve groep,
maar wel een groep die er vaak komt en zeer betrokken is.
Studenten en werknemers zijn op werkdagen gedurende
de dag lang aanwezig. In het weekend ligt de nadruk op
het winkelen, dat dan ook vaak een dag in beslag neemt.
Wij hebben ons onderzoek hoofdzakelijk op werkdagen
uitgevoerd. Het kan interessant zijn het uit te breiden naar
een gebruiksonderzoek in het weekend. Ook zou het
interessant kunnen zijn onderzoek te doen naar de exacte
verblijfsduur van de gebruikersgroepen, maar diverse
groepen lijken een vrij lange tijd door te brengen in de
Alexanderknoop. Door het gebruik van de openbare ruimte
van de verschillende gebruikersgroepen te stimuleren zou
het gebied meer in voeling kunnen krijgen met het publiek
en krijgen initiatieven van onderaf meer kans. Ruimtelijk
lijken het Alexanderplein en de as Semiramispark/ G.H.
Betzweg zwaartepunten in het gebied.
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Verbeterstrategie Alexanderknoop
1. begrenzen plangebied: door het gebied te verkleinen
wordt het beter te herkennen en overzien voor gebruikers
2. organiseren van activiteiten: Een van de
vervolgactiviteiten is het organiseren van een instawalk
naar de Eon centrale met Instawalk 010.
3. toevoegen gebruiksplekken: door kleinere plekken
voldoende aandacht te geven worden gebruikersniches
goed uitgewerkt en vormgegeven.
4. verbeteren verbindingen netwerk: maakt de
alexanderknoop bereikbaar voor de gebruikersgroepen.
Tijdens de Peer review van het project ‘ecologie van de
stedelijke vernieuwing’ hebben we van de Honigfabriek
geleerd hoe je social media in kunt zetten in je project.
Van het project Charlois aan het water hebben geleerd
hoe je kleinschalige interventies kunt inzetten in
gebiedsontwikkeling. De Alexanderknoop is inmiddels
opgenomen als een van de zes locaties waarover de
Stedenbaan alliantiegesprekken organiseert. In deze
gesprekken worden stakeholders samengebracht en
wordt er bekeken wat er vanuit de aanwezige dynamiek
en participanten in het gebied verbeterd kan worden. Het
eerste alliantiegesprek over de analyse van de opgave in
dit gebied heeft op 16 juni plaatsgevonden. Dit najaar volgt
het tweede gesprek.
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