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 Aan het college van B&W 
 T.a.v.: Wethouder J. Eerdmans en wethouder A. Visser  
 Postbus 70012 
 3000 KP  Rotterdam 
 
 
 Rotterdam, 20 maart 2018 
 
 
 Betreft: Luchtsingel, staat en toekomst van een markant (Stads)initiatief 
 
 
 Geachte wethouder Eerdmans,  
 

Eind 2017 constateerde een team van het Rotterdamse Burgerpanel dat de Luchtsingel een verwaarloosde 
indruk maakte; slecht in de verf, kapotte planken en een onduidelijke toegang vanaf het Centraal Station. Een 
initiatief dat internationale uitstraling heeft, ligt er gehavend bij. 
De Luchtsingel is zo’n 6 jaar geleden ontstaan als Stadsinitiatief. In 2014 werd de bouw gestart, half 2015 was 
de officiële opening en overdracht van de initiatiefnemers naar de gemeente, t.w. Stadsontwikkeling, die voor 
minimaal 5 jaar het onderhoud zou uitvoeren. Het budget dat hiervoor werd overgedragen bedroeg ca € 
670.000,-. (PS: Stadsinitiatief de Luchtsingel, kreeg een budget van 4 miljoen waar de Luchtsingel, het Dakakker, 
Park Pompenburg en de inrichting van het dak van Station Hofplein van gerealiseerd is, inclusief de 
beheerbijdrage van 700.000,-) 
 
Een Luchtsingel die er binnen twee jaar zo bij ligt, werd aanleiding voor een inventarisatie naar de gebreken van 
de luchtbrug, de betrokkenheid van verschillende partijen bij het onderhoud en een advies tot verbetering van 
de situatie. 

 
 Onderzoeksvragen 
 Burgerpanel stelde een onderzoeksplan op met de volgende vragen: 
 - welke functie heeft de Luchtsingel? 
 - wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud? 
 - wat zijn de problemen bij het nakomen van de afspraken m.b.t. het onderhoud?  

 
Omdat er in dit gebied veel in ontwikkeling is, hebben we ons als Burgerpanel beperkt tot alleen de Luchtsingel 
vanaf Poortstraat tot aan Pompenburg. Omdat de Luchtsingel ook een toeristische trekpleister is en in vele 
toeristische informatie staat vermeld, hebben we ook gekeken naar de bewegwijzering.  

  
 Begin 2018 hebben gesprekken gehad met: 
 - Stadsbeheer, dhr. Anaraki en dhr. Koolen,  
 - Architectenbureau ZUS, dhr. Koreman,  
 - Stadsontwikkeling, dhr. Van Oorschot. 

 
Deze gesprekken gaven ons een goed beeld over de historie en toekomst van de Luchtsingel, maar vooral in het 
perspectief van het hele gebied, van Centraal Station tot aan Pompenburg.  



         
 

Stichting Burgerpanel Rotterdam - Postbus 3226 - 3003 AE  Rotterdam – info@burgerpanelrotterdam.nl 
 

 
  
 
 
 
  
 De gesprekken leverden ons de volgende informatie op: 

- De Luchtsingel vanaf Biergarten tot aan Pompenburg wordt in het tweede kwartaal van dit jaar compleet 
opgeknapt, geverfd, waar nodig delen van nieuw hout voorzien, en begin juni opgeleverd. Ook wordt de 
Luchtsingel ter hoogte van Hofplein 19 aangepast om bekladding van de zijgevel te voorkomen. Hopelijk op het 
moment dat de tuin op de Hofbogen ook gerealiseerd is en in juni opgeleverd wordt. We volgen het werk.  
- Het onderhoudsbudget voor de komende 5 jaar zou voldoende kunnen zijn als er ondersteuning komt van 
vrijwilligers/strafwerkers, die wekelijks met een gele verfkwast de brug onderhouden en graffiti verwijderen. Zo 
niet dan moet er extra budget komen. Er komen ook prullenbakken bij de trappen en een toiletunit aan de 
Schiestraat. 

 - De verlichting is niet voldoende, met name het deel naar de Hofbogen. 
- Bij het Pompenburg wordt de oorspronkelijk door ZUS ontworpen tuin weer aangelegd en voor drie jaar 
beheerd door de stichting Vredestuin. 
- Voor het deel vanaf de Poortstraat tot aan de Biergarten dat nu verwaarloosd is, ligt nog geen plan klaar om 
het op te knappen. Daar is nu geen budget voor gereserveerd. Stadsontwikkeling is bereid hiernaar te kijken en 
een oplossing te zoeken. 

 
 Conclusie 

Op grond van onze observatie en gesprekken concluderen we dat de Luchtsingel een bijzondere verbindende 
functie heeft gekregen in een gebied dat is doorsneden door grote verkeerswegen. De Luchtsingel heeft een 
nieuwe dynamiek opgeleverd in een stadsdeel en nieuwe activiteiten in het leven geblazen zoals bedrijven, 
winkels, restaurants, de vredestuin, etc.. Daarnaast is het een toeristische blikvanger geworden die in een adem 
genoemd wordt met De Markthal. Het is een bijdrage aan stadsontwikkeling op een creatieve manier. De 
Luchtsingel draagt bij aan de huidige en toekomstige leefbaarheid en positieve ontwikkeling van dit centrale 
gebied in Rotterdam. 

 
 Advies 

Daarom adviseren we u om alles in het werk te stellen om dit waardevolle initiatief in stand te houden en 
verder te ontwikkelen en daarvoor een aanvullend budget ter beschikking te stellen, met name voor het 
‘Biergarten-Poortstraat’ gedeelte en de verlichting op de brug. 
 
In afwachting van uw reactie, 

 
 
            Met vriendelijke groet,  
              namens het Burgerpanel Rotterdam,  
 
 
 
 
 Herman Groeneveld 
 Voorzitter Burgerpanel Rotterdam 
 
 
 
  
 

 
 
Cc: Laila Na’lawi  (cluster Dienstverlening), dhr. Anaraki en dhr. Koolen (Stadsbeheer),  dhr. Van Oorschot 
(Stadsontwikkeling), dhr. Koreman (Architectenbureau ZUS) 
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 Aan het college van B&W 
 T.a.v.: Wethouder J. Eerdmans  
 Postbus 70012 
 3000 KP  Rotterdam 
 
 
 Rotterdam, 14 juni 2018  
 
 
 Betreft: RE: Luchtsingel, staat en toekomst van een markant (Stads)initiatief 
 
 
 Geachte heer Eerdmans,  
 

Hartelijk dank voor uw uitgebreide reactie van 31 mei jl. op ons advies over de Luchtsingel van 20 maart jl. U 
geeft aan dat de Luchtsingel het komende jaar op verschillende vlakken zal worden aangepakt. Die belofte 
nemen wij graag aan gezien de slechte staat van onderhoud op dit moment van de Luchtsingel. Echter, wij lezen 
in uw brief geen reactie op ons eigenlijke advies:  
 
‘We adviseren we u om alles in het werk te stellen om dit waardevolle initiatief in stand te houden en verder te 
ontwikkelen en daarvoor een aanvullend budget ter beschikking te stellen, met name voor het ‘Biergarten-
Poortstraat’ gedeelte en de verlichting op de brug.’ 
 
Graag horen wij nog van u wat de plannen zijn voor het gedeelte van de Luchtsingel Biergarten-Poortstraat. Kan 
daar een aanvullende budget beschikbaar voor worden gesteld, zodat ook die zijde van de Luchtsingel weer een 
aangenaam gebied wordt?  
 
In afwachting van uw reactie, 

 
 
            Met vriendelijke groet,  
              namens het Burgerpanel Rotterdam,  
 
 
 
 
 Herman Groeneveld 
 Voorzitter Burgerpanel Rotterdam 
 
 
 
  
 

 
Cc: Laila Na’lawi  (cluster Dienstverlening), dhr. Anaraki en dhr. Koolen (Stadsbeheer),  dhr. Van Oorschot 
(Stadsontwikkeling), dhr. Koreman (Architectenbureau ZUS) 





 


