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2005
De gemeente maakt de eerste 
plannen voor overkapping van de 
’s-Gravendijkwal, om de luchtkwali-
teit te verbeteren. Deze sluiten aan 
bij een reeks eerdere verkenningen
om verkeersaders in Rotterdam te
ondertunnelen (voor het eerst 
aangekondigd in het Verkeer- en
Vervoersplan Rotterdam uit 2003),
bijvoorbeeld de Statenweg/Stad-
houdersweg en de Boompjes. 

1996
In haar boek Asfalt, over de invloed
van automobiliteit op de Rotter-
damse stedenbouw, laat Michelle
Provoost zien waarom het Maas-
tunneltracé door een dichtbevolkte
woonwijk loopt. Waar Gemeente-
werken in 1928 liever zag dat het tracé
om de stad heen geleid zou worden,
wilde stadsarchitect Witteveen door
congestie stedelijkheid creëren. 
De ’s-Gravendijkwal was het enige
gedeelte van het tracé dat door de
bestaande stad liep.

augustus 2005
Het ministerie van VROM komt met
het Besluit luchtkwaliteit om
Europese regelgeving te borgen in
nationaal en lokaal beleid en wette-
lijke regels voor de verbetering 
van luchtkwaliteit.
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‘B.O.O.G. meent dat ondertunneling
een goede ontwikkeling voor de 
’s-Gravendijkwal zou kunnen zijn en 
is zich sterk gaan maken om de 
’s-Gravendijkwal bij de tunnel-
discussie te laten betrekken.’ 
Citaat uit het jaarverslag van B.O.O.G. over 2005. 

september 2005
Bewoners- en Ontwikkelings Organi-
satie ’s-Gravendijkwal (B.O.O.G.) krijgt
lucht van een gemeentelijke discussie
over ondertunneling van vervuilde
stadsroutes, waaronder de Pleinweg.
Dat de ’s-Gravendijkwal op dat
moment een van de meest vervuilde
straten in het land is, is een doorslag-
gevende reden voor B.O.O.G. zich in
te zetten voor de luchtkwaliteit in de
straat; in het bijzonder voor overkap-
ping van de verkeerstunnel.

‘Het zijn verschillende keuzes. 
Bij de Pleinweg gaat het om een
verkeersprobleem. Het plan voor 
de ’s-Gravendijkwal moet omringende
wijken uit het slop halen. Bij de Maas-
boulevard denk je aan flaneren langs
het water.’
Vincent Roozen, directeur dS+V, AD/Rotterdams Dagblad 9 oktober 2005

oktober 2005 
De overkapping van de ’s-Gravendijk-
wal is een van de drie megaprojecten
die op stapel staan, naast onder-
tunneling van de Maasboulevard en
de Pleinweg. De projecten zullen elk
200-300 miljoen euro kosten, zo
schat directeur van dS+V Vincent
Roozen in. Hij vindt dat het stads-
bestuur geen extra geld moet stop-
pen in onderzoeken, maar één van
de drie projecten moet kiezen nog
voordat er in 2006 gemeenteraads-
verkiezingen zijn. Marco Pastors, 
wethouder infrastructuur, wacht 
de vooronderzoeken liever af.

‘Het is een pure noodzaak,
dat blijkt uit rapportages
waarin staat dat de
gezondheid van burgers
onder de vuile lucht lijdt.
We moeten nú wat doen.’
Wim van Sluis, AD/Rotterdams Dagblad, 1 november 2005

november 2005
Wethouder Van Sluis (haven en
milieu) kondigt maatregelen aan 
om de luchtkwaliteit te verbeteren in
de stad. Het mijden van vervuilende
auto’s en vrachtwagens in bepaalde
delen van de stad is daarvan de
belangrijkste. De maatregelen in de
stad gaan gepaard met of gaan
samen met maatregelen in de haven,
zoals het stimuleren van roetfilters en
het heffen van tol voor vervuilende
voer- en vaartuigen. De urgentie van
de maatregelen ligt onder meer in 
de verwachting dat het vracht-
verkeer tot 2020 met 80 procent 
zal toenemen.
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2006
B.O.O.G. publiceert een ‘bolletjes-
kaart’, waarop overlastgevende 
panden staan aangegeven. De orga-
nisatie richt zich vooral op overlast
van het ‘stedelijk allegaartje’ aan 
bordelen, barren, kroegen en voor-
zieningen voor verslaafden.

november 2006
De tunnelplannen komen in de 
coalitieonderhandelingen weliswaar
aan bod, maar in de begroting is er
geen investeringsruimte voor gere-
serveerd. B.O.O.G. betoogt dat er 
politieke voorkeur is voor de onder-
tunneling van de Boompjes, wat de
plannen voor een overkapping van
de ’s-Gravendijkwal in het gedrang
zou kunnen brengen. 

‘Samen met de opkomende Nieuwe
Binnenweg, de groei van de Lloydpier
en Mullerpier en de mogelijkheden
van Delfshaven zal een nieuw
interessant gebied ontstaan. Beter dan
de touristtrap die een ondertunnelde
Maasboulevard zal zijn.’
Anke Griffioen, lid van B.O.O.G., in het AD/Rotterdams Dagblad van 29 november 2006

februari 2007
De gemeente kiest voor de uitvoering
van één tunnel: die onder de Plein-
weg. Dat is vooral een financiële
overweging: uitvoering van de vier
tunnelplannen kost meer dan een
miljard euro. Voor de Pleinweg is
gekozen omdat hier zowel het ver-
keer als de luchtkwaliteit het meest
onder druk staat.



juli 2008
In de verkenning Naar een beter
stadsklimaat voor de ’s-Gravendijk-
wal/Henegouwerlaan werkt dS+V
twee varianten uit voor (gedeeltelijke)
overkapping van de ’s-Gravendijkwal,
het Middellandplein en een deel van
de Henegouwerlaan. Architect
Manuel de Solà-Morales adviseert,
op uitnodiging van dS+V, om de 
verblijfskwaliteit voornamelijk te 
verbeteren op het maaiveld, langs de
trottoirs en aan de gevels.
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november 2007
Gemeenteraadslid Tom Harreman
van de PvdA dient een voorstel in om
de overkapping van de ’s-Gravendijk-
wal opnieuw op de agenda te krijgen.
Het voorstel wordt raadsbreed
ondersteund. 

‘Het zou een prachtige
straat kunnen zijn, maar
door de belabberde
verkeerssituatie staat de
’s-Gravendijkwal nu vol
met seksinrichtingen en
coffeeshops. De bewoners
hebben weer recht op een
leefbare straat. (…) Er is
geld zat.’
Tom Harreman

december 2007 
De Magistraat, een particulier woon-
zorgcentrum voor senioren, wordt
geopend in de voormalige kweek-
school en kantonrechtbank aan de
Henegouwerlaan. Eind jaren negentig
had corporatie de Nieuwe Unie het
pand al aangekocht en er apparte-
menten in gebouwd. Toen die nau-
welijks bleken te verkopen, werd het
complex verkocht aan particuliere
woonzorgorganisatie Domus Magnus
die het de nieuwe functie gaf.

2009
Op basis van het Nationaal Samen-
werkingsprogramma Lucht verleent
de Europese Commissie Nederland
uitstel voor de jaargemiddelde con-
centratie van stikstofdioxide (NO2).
Nederland moet nu uiterlijk 1 januari
2015 aan de grenswaarde voor 
stikstofdioxide voldoen. 



‘Deze maatregel en het opnieuw
inrichten van de openbare ruimte
zorgen ervoor dat er één aaneen-
gesloten woon- en leefgebied
ontstaat (…) Het is de hoogste
tijd om hem aan het Rotterdam
van de 21ste eeuw aan te passen.
Een complete renaissance. 
We voldoen hiermee aan een
hartenwens van de omliggende
buurten.’
Hans Vervat, wethouder verkeer en vervoer

6766 /  WA L

juli 2009
Het plan voor overkapping van de
’s-Gravendijkwal wordt unaniem in
de raad aangenomen. 

februari 2009
Het Verkeersplan Binnenstad ver-
schijnt in concept. Het plan sluit aan
bij Binnenstad als CityLounge en stelt
naast bereikbaarheid de aantrekke-
lijkheid van de stad centraal. Voor de
’s-Gravendijkwal betekent dit dat de
verkeerscapaciteit moet groeien als
belangrijke verkeersader, maar dat
een overkapping serieus moet wor-
den heroverwogen om de verblijfs-
kwaliteit van de straat te vergroten. 

februari 2009
De gebiedsvisie Hoboken 2030
projecteert een ‘science boulevard’
op de ’s-Gravendijkwal. In 2030 zal
deze boulevard, die deels overkluisd
wordt, als verbinding dienen tussen
het Erasmus MC en de stadscampus
Coolhaven. Daarnaast moet de bou-
levard kennisbedrijven en -instituten
aantrekken, die hun adres aan de 
’s-Gravendijkwal krijgen. Voor de
noordelijke ’s-Gravendijkwal is ‘
reduceren geluidsoverlast en 
luchtvervuiling door overkappen 
’s-Gravendijkwal’ de ambitie 
voor 2030.

januari 2009
Kersverse burgemeester Aboutaleb
komt op bezoek bij B.O.O.G., waar hij
op de hoogte wordt gesteld van de
problematiek op de ’s-Gravendijk-
wal. Expliciet wordt daarbij ook
genoemd dat de ’s-Gravendijkwal op
de grens ligt van deelgemeentes
Delfshaven en Centrum. Hierdoor
heeft de straat steeds te maken met
twee regelgevers, wat het maken van
integrale plannen bemoeilijkt. 
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september 2009
Bewoners van de Henegouwerlaan
maken zich zorgen over de tunnel-
plannen. In het concept komt de
tunnel bij de Henegouwerlaan weer
boven de grond, wat betekent dat de
Henegouwerlaan ‘een hellingbaan’
wordt en dat bomen gekapt moeten
worden. Verschillende raadspartijen
delen de zorgen.

april 2012
Er is veel discussie rond de keuze
voor een nieuwe tunnel die het
havengebied beter bereikbaar moet
maken. Hoewel een dergelijke tunnel
de verkeersdruk op de binnenstad
kan verlichten, zijn natuur- en milieu-
organisaties fel tegen.

september 2010
Het stadsbestuur kan door bezuini-
gingen definitief geen geld vrij-
maken voor de overkapping van de
’s-Gravendijkwal. De oppositie is 
verbolgen over de besluitvorming en
houdt vast aan de plannen. Ook de
deelraden Delfshaven en Centrum
blijven voor overkapping.
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december 2012
De ’s-Gravendijkwal wordt op 
initiatief van de bewoners versierd
met lichtbogen. De deelgemeente
Delfshaven, de stadsmarinier 
’s-Gravendijkwal en B.O.O.G. leveren
een financiële bijdrage. Het doel is
niet alleen om licht te brengen in 
donkere dagen, maar ook om aan-
dacht te vragen voor het lucht-
kwaliteitprobleem en de twee 
wijken (Oude Westen en Middelland)
visueel met elkaar te verbinden. 

mei 2013
Uit het Beleidsgerichte onderzoeks-
programma naar fijn stof in
Nederland (BOPII), uitgevoerd door
het RIVM, komt naar voren dat fijn
stof slechts in beperkte mate ver-
hoogd is langs drukke straten en
wegen. De uitstoot van roet en zware
metalen daarentegen zijn twee tot
drie keer verhoogd ten opzichte van
de omgeving van deze wegen. 
Het rapport roept gemeenten op 
zich vooral te concentreren op de
beperking van roetuitstoot langs de
drukste verkeersaders.

maart 2013
Stadstuinwinkel Stek, een klein 
tuincentrum voor stedelingen 
zonder auto, opent op de Nieuwe
Binnenweg. Naast de verkoop van
spullen om de ‘directe woonom-
geving te vergroenen’, geeft het 
team van Stek advies over de aanleg
van particuliere en collectieve tuinen,
en straatgroen. ‘Drijvende motor’ is
Marieke de Keijzer. 

september 2013
In het kader van programma 
Samen voor schone lucht  noemt
Milieudefensie Rotterdam de vuilste
stad van het land. De ’s-Gravendijk-
wal is de op een na meest vieze straat
van Nederland als het gaat om lucht-
vervuiling: gemiddeld wordt er 
46,9 microgram NO2 uitgestoten ter-
wijl 40 microgram het maximum is. 
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november 2013
Om de luchtkwaliteit in de binnen-
stad te verbeteren wordt een aanvul-
lend pakket maatregelen vastgesteld.
Onderdeel daarvan is een vracht-
wagenverbod op de ’s-Gravendijk-
wal, dat begin 2015 in moet gaan. 

februari 2014
Vanaf 2017 gaat de Maastunnel twee
jaar dicht voor groot onderhoud.
Gedurende die tijd blijft één tunnel-
buis open voor verkeer van zuid naar
noord. Eerdere plannen om de tunnel
een jaar lang helemaal te sluiten wer-
den afgeblazen omdat het onder-
houd te weinig urgent was. De nieu-
we wet tunnelveiligheid vereist ech-
ter dat de tunnel in 2019 voldoet aan
nieuwe richtlijnen.

februari 2014
De gemeente Rotterdam stapt met
succes naar de rechter om het besluit
van minister Schultz van Haegen, om
op de A13 bij Overschie 100 kilometer
per uur te laten rijden, terug te draai-
en. De minister heeft de bewoners-
overlast te weinig laten meespelen in
haar besluitvorming. Vanaf maart
2014 is de maximumsnelheid op de
A13 weer 80.
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‘De gemeente Rotterdam maakt
mooie plannen voor de toekomst van
de stad, veelal op het gebied van
fysieke infrastructuur, verkeer en
vervoer, zoals de ondertunneling van
de ’s-Gravendijkwal. (…) In de
afgelopen jaren hebben we al veel
plannen zien sneuvelen omdat ze
onhaalbaar bleken. De gemeente moet
uiteraard realistisch zijn en van
plannen afzien als ze te kostbaar of
praktisch niet uitvoerbaar blijken,
ondanks de kosten die er in de planfase
al gemaakt zijn. We realiseren ons
overigens heel goed dat niet altijd te
voorkomen is dat plannen, wegens
gewijzigde omstandigheden, worden
stilgelegd. D66 Rotterdam wil weten
hoeveel kosten de gemeente heeft
gemaakt voor projecten die niet
uitgevoerd zijn of worden.’ 

maart 2014
Uit antwoord op vragen die D66 stelt
aan de gemeenteraad blijkt dat van
2008 tot en met 2010 aan de herin-
richting van de ’s-Gravendijkwal een
bedrag van circa € 3.600.000 is uit-
gegeven, voornamelijk aan het
maken van een besteksgereed 
voorlopig ontwerp.

maart 2014
Ook de landelijke politiek mengt zich
in de discussie rond schone lucht in
Rotterdam. Zo stelt de SP kamervra-
gen aan minister Schultz van Haegen
en voert Marianne Thieme (Partij
voor de Dieren) campagne voor de
gemeenteraadsverkiezingen door
actie te voeren op de ’s-Gravendijkwal.

juli 2014 
Adem in Rotterdam, een actiegroep
die zich inzet voor luchtkwaliteit in
Rotterdam, voorziet standbeelden 
in de stad van een mondkapje. 
De groep heeft twijfels bij het vracht-
wagenverbod: volgens woord-
voerder Adriaan Korthuis rijden
vrachtwagens nu om, over de
Mathenesserlaan en de Rochussen-
straat. ‘Daardoor zakt de concen-
tratie fijnstof en stikstofdioxide lokaal
wel een beetje. Maar honderd meter
verderop stijgt hij. Per saldo schiet je
er niks mee op.’ 

Leefbaar Rotterdam  D66  CDA

Coalitieakkoord
2014 - 2018

   

   juni 2014 
Het nieuwe college van Leefbaar
Rotterdam, D66 en CDA heeft de
ambitie uitgesproken om flink te 
vergroenen. Schone lucht en ‘een
nieuwe kijk op bereikbaarheid’ zijn
belangrijke thema’s in het coalitie-
akkoord. Hieruit komt een open
oproep voort om met plannen te
komen voor schonere lucht rondom
de ’s-Gravendijkwal. 
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november 2014
Minister Melanie Schultz van Haegen
van Infrastructuur en Milieu zegt toe
iets aan de luchtkwaliteit rond de 
’s-Gravendijkwal te willen doen. 
Ze doet dit tijdens een overleg over
het Nationaal Samenwerkings-
programma Luchtkwaliteit met 
leden van de Tweede Kamer, op aan-
dringen van eerdere vragen van 
Eric Smaling van de SP. 

‘Er moet een rijbaan dicht.
Je moet het hele netwerk
van autoverkeer in
Rotterdam aanpakken.
Dat is de enige manier.
Autoverkeer en lucht-
vervuiling zijn één op één
met elkaar verbonden.’
Eric Smaling, SP-Kamerlid

december 2014
De gemeente publiceert de
Rotterdamse Mobiliteitsagenda 
2015-2018. Speerpunten van de notitie
zijn verbetering van de verblijfskwali-
teit in de binnenstad (CityLounge,
auto te gast), verbetering van de
luchtkwaliteit en verbetering van de
bereikbaarheid van stad en haven.
Hiertoe wordt voorgesteld ruimtelijke
kwaliteit integraal onderdeel te
maken van infrastructuurprojecten.
Om de verkeersdruk op de Coolsingel
en de ’s-Gravendijkwal te vermin-
deren, wordt een nieuwe multi-
modale oeververbinding voorgesteld. 

januari 2015
Het vrachtwagenverbod op de 
’s-Gravendijkwal gaat in. Opvallend is
dat de Pleinweg niet meer voorkomt
in de plannen om de luchtkwaliteit te
verbeteren.

‘Het instellen van het vracht-
wagenverbod is een reden dat 
de uitstoot daar is verminderd.
Het blijkt dus dat zo’n maatregel
daadwerkelijk zin heeft, maar je
zult specifiekere maatregelen
moeten nemen om ook de
omliggende straten te ontzien.’ 
Pex Langenberg, wethouder haven, duurzaamheid, mobiliteit en organisatie

maart 2015
Metingen van Milieudefensie wijzen
uit dat de ’s-Gravendijkwal niet meer
de meest vervuilde straat van
Rotterdam is. De Stadhoudersweg en
Schieweg zijn vuiler. 
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april 2015
Behalve vervuilende vrachtwagens
zijn ook dieselauto’s van voor 2001 en
benzinewagens gebouwd voor juli
1992 vanaf 1 januari 2016 niet meer
welkom in het gebied ten noorden
van de Maas binnen de ring. De stad
krijgt daarmee de grootste milieuzo-
ne van het land. De uitbreiding van de
milieuzone is nodig om de uitstoot
van roet met 40 procent terug te 
dringen tot 2018, zo staat in de defini-
tieve Koersnota Luchtkwaliteit van 
B en W. Eigenaren van vieze wagens
krijgen voorrang bij de sloopregeling.
Andere maatregelen zijn het ‘ver-
schonen’ van het gemeentelijke
wagenpark en het gebruik van 
schonere brandstoffen.

mei 2015
Een motie van GroenLinks om fiet-
sers, voetgangers en trams voorrang
te geven bij stoplichten leidt tot 
kritiek. Dichtbij Rotterdam bijvoor-
beeld ziet de maatregel als ‘auto-
mobilistje pesten’ en poneert een
stelling onder zijn lezers.

maart 2015
Het stadslab luchtkwaliteit gaat van
start. Het lab, dat ontstaan is vanuit
een vraag van de gemeente aan
bewoners om mee te denken over
luchtkwaliteit, is geïnitieerd door
Robbert de Vrieze en Marieke de
Keijzer. Op de aftrap, waarbij wet-
houder Pex Langenberg aanwezig is,
volgen verschillende initiatieven, 
sessies en ideeën, waaronder een
‘fijnstoflunch’ op de overkapping van
de ’s-Gravendijkwal bij de Nieuwe
Binnenweg. 

april 2015
De gemeente Rotterdam trekt 
4,5 miljoen euro uit voor negen 
zogenaamde bakfietswijken.
Middelland, de buurt ten westen 
van de ’s-Gravendijkwal, is er daar
een van. Het geld wordt gebruikt 
om te investeren in groen, bredere
stoepen, fietsenstallingen en kwaliteit 
van scholen, zodat de buurten aan-
trekkelijker worden voor ‘kansrijke
gezinnen’: hoger opgeleide mensen
met jonge kinderen.


