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Met het behalen van Financial Close 
heeft het consortium Ballast Nedam 
en Heijmans, ondersteund door 
3i Infrastructure, een belangrijke 
mijlpaal bereikt en is de bouw ge-
start. De contractpartij, bestaande 
uit Ballast Nedam en Heijmans, heeft
verder de mogelijkheid om in het 
gebied aanvullend programma te 
ontwikkelen. Dit is verwerkt in de 
(in 2015 vastgestelde) Structuurvisie 
Hart van Zuid, die de afgelopen 
jaren is opgesteld met inbreng 
van bewoners en ondernemers 
in het gebied. In totaal beslaat de 
gebiedsontwikkeling vastgoed-
ontwikkeling, bouw en onderhoud 
tot in 2043 met een waarde van 
circa € 200 miljoen.

Tijdens de meerjarige gebiedsont-
wikkeling ondergaat Ahoy een forse 
renovatie en uitbreiding met een 

internationaal congrescentrum en 
muziekhal. In het gebied zijn ook 
een bioscoop en hotel gepland. De 
Gooilandsingel wordt de verbinden-
de, autoluwe schakel van Hart van 
Zuid. Aan deze centrale as verrijst 
het kunstenpand ‘Pand Z’ met 
bibliotheek en theater. Daarnaast 
is de ambitie om Winkelcentrum 
Zuidplein te versterken en de ver-
binding met de omliggende wijken 
te verstevigen. Het nieuwe vijftig 
meter zwembad wordt ingepast in 
het voormalige deelgemeente-
kantoor. Bovendien krijgt het gebied 
veel betere en gebruiksvriende-
lijkere verbindingen; zo wordt het 
OV-knooppunt van metro en bus 
vernieuwd.

Meer specifieke informatie over de 
afzonderlijke onderdelen van het 
plan vindt u op de volgende sheets:

Het doel van de aanbesteding 
voor Hart van Zuid was het vin-
den van een partner waarmee 
Gemeente Rotterdam het 
gebied rondom het Zuidplein en 
Ahoy verder kan ontwikkelen. 
De overeenkomst omvat een 
gebiedsconcessie gedurende 
ruim 20 jaar, waarin ruimtelijke, 
economische en sociaal-maat-
schappelijke aspecten samen-
hangend worden ingevuld. 
Behalve ontwikkeling, beheer 
en onderhoud van een aantal 
publieke gebouwen en de open-
bare ruimte gaat het om een 
sociaal programma, waaronder  
het organiseren van evenemen-
ten, het stimuleren van vakman-
schap en ‘social return’.



1. AHOY ROTTERDAM

Hart van Zuid bestaat voor het 
Ahoy-complex uit meerdere onder-
delen: de renovatie van de beurs-
hallen 2 tot en met 6, toevoeging 
van een Internationaal Congres-
centrum en toevoeging van een 
Muziekhal. In het plan van Ballast 
Nedam en Heijmans worden de 
laatste twee op een slimme manier 
geïntegreerd, wat resulteert in 
een efficiënt en multifunctioneel te 
exploiteren complex.

Renovatie van de hallen 2-6
•   Huidige hallen 2-6 zijn ca. 40 jaar 

oud (1971)
•   Toekomstbestendig maken van 

17.000 m2 bestaande beurshallen
•   Uitbreiding van de bestaande 

hallen met 1.400 m2

•   Oplevering eind 2018

Internationaal Congrescentrum
•   Grootste congrescentrum van 

Nederland
•   35 zalen, flexibel in te delen  

(50-1.000 personen) 
•   Auditorium 2.750 personen,  

in delen te gebruiken en in zeer 
korte tijd om te bouwen tot  
Muziekhal 

•   Oplevering medio 2019

Muziekhal
•   Muziekhal voor 7.000 bezoekers
•   Geschikt voor concerten en grote 

producties
•   Zaal ook te gebruiken als  

beursvloer
•   In zeer korte tijd om te bouwen  

tot Congrescentrum auditorium
•   Oplevering gelijktijdig met  

congrescentrum

 

2. PAND Z

Het kunstenpand Pand Z is de 
vervanging van het huidige theater 
Zuidplein (1953) en vormt tevens 
een nieuwe vestiging van De Rotter-
damse Bibliotheek. De combinatie 
van beide functies ondersteunt 
doorgaande openingstijden van 
de semi-openbare centrale hal van 
‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat.
 

•   1 multifunctionele theaterzaal met 
580 stoelen of 1.000 staplaatsen

•   1 multifunctionele theaterzaal met 
250 stoelen of 550 staplaatsen

•   Grote semi-openbare centrale hal  
met coffee corner, theatercafé/ 
foodcourt en extra podium  
(100 stoelen)

•   Bibliotheek 500 m2

•   Oplevering eind 2019

hartvanzuidrotterdam



3. OV-KNOOP

Het nieuwe busstation is een ver-
vanging van het huidige busstation. 
Het busstation is als OV-knoop een 
overstaplocatie van bus naar het 
metronetwerk, de taxi of naar een 
andere (stads)bus. Dit is ook een 
eindstation voor grote bezoekers-
stromen.

•   In grootte het 3e busstation van 
Nederland

•   Dagelijks 75.000 in/uitstappers 
bus en metro

•   Sterke regiofunctie richting 
Zuid-Hollandse eilanden en 
Zeeland 

•   Begin- en eindpunt van veel 
streekbussen

•   Winkelcentrum Zuidplein:  
10 miljoen bezoekers per jaar, 
Ikazia Ziekenhuis: 650.000  
bezoekers per jaar, Ahoy:  
1,7 miljoen bezoekers per jaar 
en diverse middelbare scholen: 
500.000 bezoekers per jaar

•   Oplevering eind 2020

In het nieuwe plan:
•   Betere vindbaarheid: alle vertrek-

haltes overzichtelijk bij elkaar
•   Centrale wachtruimte
•   Verbetering van de veiligheids- 

beleving
•   Meer overzicht geeft meer  

sociale controle 
•   Autoluwe Gooilandsingel  
•   Nieuwe fietsenstalling  

(800 plekken)
•   Uitstaphaltes op 1e verdieping 

blijven gehandhaafd.

4. ZWEMBAD

Het bestaande Zwembad Charlois 
(1961) is het drukstbezochte 
zwembad van Rotterdam met 
335.000 bezoekers op jaarbasis. 
Er komt een nieuw zwembad in het 
voormalige deelgemeentekantoor.

•   Herontwikkeling voormalige  
Deelgemeentekantoor (1959) tot 
nieuw zwembad 

•   Hergebruik bestaand pand 
(deels)

•   50-meter wedstrijdbad, 25-meter 
recreatie- en lesbad 

•   Zwembaden op de eerste  
verdieping

•   Commerciële ruimten in de plint
•   Oplevering eind 2017

hartvanzuidrotterdam



5. OPENBARE RUIMTE

De openbare ruimte in het gebied 
wordt vernieuwd met als belangrijk-
ste wijzigingen:

•   Verkeersluwe Gooilandsingel 
door vernieuwing busstation

•   Verlevendigen van de  
Gooilandsingel door toevoeging 
van functies en entrees

•   Betere oversteekbaarheid  
Zuiderparkweg

•   Een nieuw Plein op Zuid
•   Verlevendiging Ahoyplein door 

toevoeging leisure functies zoals 
een hotel en bioscoop

•   Herinrichting en onderhoud van 
de openbare ruimte door Ballast 
Nedam en Heijmans

•   Diverse deelgebieden uitgevoerd 
tussen 2016 en eind 2019

6.  WINKELCENTRUM 
ZUIDPLEIN

Het grootste overdekte winkelcen-
trum van Nederland (10 miljoen 
bezoekers per jaar) krijgt een 
nieuwe entree. Hiermee vormt de 
route door het winkelcentrum een 
verbeterde aansluiting met het 
Motorstraatgebied. De invulling 
hiervan wordt de komende tijd 
verder uitgewerkt. Onderdelen 
van deze ambitie:

•   Nieuwe entree aan de  
Gooilandsingel

•   Verbeterde aansluiting  
Motorstraatgebied

•   Veilige route door winkelcentrum, 
naar Motorstraatgebied, langer 
open na sluiting winkels

•   Versterking winkelbestand door 
uitbreiding van het winkelaanbod

•   Ontwikkeling verwacht rond  
2020 - 2021

7.  SOCIAAL PROGRAMMA  
EN WERKGELEGENHEID

•   Toevoeging extra programma 
levert ruim 300 banen op 

•   Contractpartij is verantwoordelijk 
voor ‘social return’ 

•   Contractpartij zet verder in op  
talentontwikkeling door verster-
king vakmanschap jongeren

•   Aanhaken bij bestaande  
netwerken

•   Versterken lokaal ondernemer-
schap

•   Beoogde samenwerking met 
Nationaal Programma Rotterdam 
Zuid

8.  OVERIG
•   Ontwikkeling en realisatie van  

95 grondgebonden woningen  
op de tennisbaanlocatie 

•   Uitbreiding van het  
Hoornbeeckcollege

Meer informatie: 

www.hartvanzuidrotterdam.nl

hartvanzuidrotterdam

Begrenzing projectgebied Hart van Zuid


