
NR Map Korte omschrijving/onderdelen Fase planproces To do (niet compleet)

Langzaamverkeersbrug (inclusief opgangen) visiefase crowdmanagement onderbouwing breedte brug en opgangen, 
gebruikersgroepen bepalen, motie luie verbinding onderzoeken

Overkapping perron visiefase in samenhang met andere spoorse zaken samen met Prorail 
mogelijkheden verkennen, 1e gesprek, cofinanciering

2 Keerlus Kop van Zuid Keerlus inclusief herinrichting Posthumalaan ontwerpfase oude tekeningen opzoeken, waar nodig aanpassen, 
cofinanciering regelen, afstemming RET en MRDH

3 Tramhalte Stadionweg omklappen tramperron halte stadionweg (richting Beveraard) ontwerpfase maatregel niet complex, afstemming RET en  
(R&W)

4 Keerlus Beukendaal visiefase starten met ontwerpverkenningen, afstemmen met RET en 
MRDH

Herinrichting Rosestraat/Putselaan incl nieuwe tramhaltes op de Laan op Zuid variantenstudie op niveau van stromen, doorrekenen, simuleren, 
irt doortrekken Colosseumweg

Evenementenhalte Putselaan schetsontwerp gereed
Trambocht Putselaan/Beijerlandselaan schetsontwerp gereed

6 Waterterminal Feyenoord City visiefase exacte capaciteit bepalen/berekenen, krachtenveld bepalen, 
daarna ontwerp

Rivium Zuid ontwerpfase meeliften met planvorming Riviumknoop
Stormpolder ontwerpfase exacte lokatiebepaling, afstemming met Krimpen, Waterbus
Nesserdijk ontwerpfase exacte lokatiebepaling, afstemming met Krimpen, Waterbus
Noord (fietspad, busafzetplek en ontsluiting Strip) visiefase ontwerpuitgangspunten definieren
Zuid (tbv 40 busparkeerplaatsen) ontwerpfase verschillende verkenningen gedaan ihkv de Sportcampus
Doortrekking ontwerpfase schetsontwerp uitwerken irt Knoop Rosestraat
Herprofilering Colloseumweg tbv 40 bussen ontwerpfase schetsontwerp uitwerken

10 Busparkeerplaats HNS noord OR stadion noordzijde Stadion inrichten voor busparkeren (40) en pendel Piekstraat (20) visiefase onderdeel van het programma van uitgangspunten HNS
11 Tijdelijke voetgangersbrug tijdelijke voetgangersverbinding van station over stadionweg heen -> entree stadion visiefase onderzoek naar benodigde breedte ihkv crowdmanagement

looproute van parkeerplaats op afstand Beverwaard naar tramhalte
Uitbreiding POA Beverwaard thv AZC 500 parkeerplaatsen

Aanpassing tramhalte samen met RET onderzoeken of dit nodig en hoe te realiseren

13 Ontsluiting Verandagarage ontwerpfase VO uitwerken, financiering regelen
14 Korte Stadionweg Herprofilering Korte Stadionweg en omgeving hotel visiefase functie in het toekomstige netwerkl bepalen, onderdeel van 

programma van uitgangspunten HNS
15 Trafo station tram inventarisatiefase RET opdracht geven of verhoging van tramfrequentie cf 

Mobiliteitsplan aanpassingen aan stroomvoorzieningen 
noodzakelijk maakt. 

16 VRI's inventarisatiefase
17 Bewegwijzering bewegwijzeringsplan Feyenoord City inventarisatiefase onderdeel van het programma van uitgangspunten HNS
18 Tijdelijke verkeersmaatregelen inventarisatiefase nadat meer bekend is over bouwfasering

ontwerpuitgangspunten inzichtelijk, varianten verkennen, 
aandachtspunt is huurcontract AZC en dierenasiel. Opletten!
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