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Samenvatting
Een nieuwe toekomst voor de Agniesebuurt.
Daar werken de gemeente, Havensteder,
Hofbogen BV, Hoogheemraadschap, bewoners
en ondernemers samen aan.
Zowel op het vlak van gebiedsontwikkeling als
buitenruimte (onderhoud) zijn projecten benoemd.
Het riool moet in nagenoeg het gehele gebied worden
vervangen. Hierbij is de ambitie uitgesproken om de wijk
wateradaptief in te richten. Al het regenwater wordt in de
wijk opgevangen, vastgehouden, geborgen en geïnfiltreerd
of langzaam weer afgegeven.
Het Zomerhofkwartier wordt opgefrist waarbij de energie
uit de wijk wordt gebruikt om plannen op een hoger
niveau te tillen. De Hofbogen worden nog gerenoveerd
en in gebruik genomen voor een nieuwe look en feel in
de wijk. Het woongebied wordt door de integrale aanpak
opgeknapt en aantrekkelijker voor zowel de bestaande
bewoners als nieuwe bewoners die we als stad willen
aantrekken.

Het raamwerk biedt handvatten voor de ontwerpers
en beheerders. Dit raamwerk zorgt ervoor dat de
deelgebieden ook na verloop van tijd een samenhangend
geheel vormen.
Het raamwerk bevat:
• Beleidsuitgangspunten
• Themakaarten ten aanzien van publiek/
privaat, voorzieningen, verkeer, parkeren,
langzaamverkeersstructuur, speelplaatsen,
boomstructuren, vergroening maaiveld, bouwstenen
voor waterberging en stedenbouw.
• Vertaling van die thema’s naar de deelgebied.
• Korte toelichting over participatie en communicatie.
In de loop van de tijd wordt het raamwerk per
inrichtingsplan nader uitgewerkt in wat we noemen:
ontwerpinstructies. In die fase wordt voor de straten die
een herinrichting ondergaan de participatie opgestart en
verder vormgegeven.
		

Irene Quakkelaar, projectleider Agniesebuurt
november 2016

De gehele aanpak kent een lange looptijd. De
buitenruimteprojecten worden verdeeld in twee
categorieën: onderhoud+ en herinrichting. De
Agniesebuurt is een groot gebied en daarom opgedeeld
in verschillende deelgebieden. Deze deelgebieden
hebben ook hun eigen karakteristiek. De verschillende
deelgebieden worden aangepakt tussen 2017 en 2023.
Om te voorkomen dat wijzigingen in de buitenruimte ‘ad
hoc’ worden gedaan, is dit raamwerk opgesteld als overall
programma van eisen voor de verschillende ontwerpen en
biedt het wateradaptieve bouwstenen om toe te voegen
aan de onderhoudsopgave.
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Inleiding
In mei 2013 zijn door de gemeente Rotterdam,
de deelgemeente Noord en de
woningcorporaties Havensteder en Woonstad
gebiedsafspraken gemaakt waarin een
gezamenlijk toekomstperspectief is geschetst
voor de Agniesebuurt, met als horizon 2030.
De condities voor grootschalige gebiedsontwikkeling zijn
de laatste jaren drastisch gewijzigd. De mogelijkheden van
partijen tot investeren zijn, zeker op korte termijn, beperkt.
Daarom vinden ruimtelijke ingrepen in de Agniesebuurt de
aankomende jaren werkende weg plaats, steeds wanneer
kansen zich voordoen en middelen beschikbaar zijn.
Om ervoor te zorgen dat ruimtelijke ingrepen, uitgespreid
over een langere periode, niet ad hoc plaatsvinden, maar
gebeuren vanuit een duidelijke visie, gebaseerd op het
toekomstperspectief voor het gebied, is in februari 2014
het Ruimtelijk Kader Agniesebuurt vastgesteld.
Hierin is het toekomstperspectief voor de Agniesebuurt in
ruimlelijke zin vastgelegd en worden ambities
geformuleerd op het vlak van gewenste doelgroepen en
woonmilieus en de daarbij behorende stedenbouwkundige
structuur en identiteit, openbare ruimte en voorzieningen.
Het ruimtelijk kader moet uitdrukkelijk niet worden opgevat
als een masterplan dat precies de ruimtelijke situatie
van de Agniesebuurt over vijftien jaar voorschrijft. Het
dient gebruikt te worden om de verschillende ruimtelijke
ingrepen en investeringen binnen deze termijn een richting
te geven die ervoor zorgt dat de ruimtelijke samenhang
van de wijk wordt versterkt en hiermee het woon- en
leefklimaat wordt verbeterd.

Inmiddels zijn er diverse concrete ontwikkelingen
gaande in de Agniesebuurt. Tevens is bekend dat er
op korte termijn een onderhoudsopgave speelt waarbij
grote delen van het riool in de Agniesebuurt vervangen
moet worden. Als gevolg hiervan zullen grote delen van
de openbare ruimte ‘op de schop gaan’. Deze nieuwe
ontwikkelingen vragen om een integrale aanpak van de
boven- en ondergrondse herinrichting van de buitenruimte.
Hierbij is behoefte aan een duidelijk raamwerk waarin
enerzijds het bestaande beleid en kaders goed verankerd
zijn en dat anderzijds concrete uitgangspunten geeft
voor het opstellen van diverse inrichtingsplannen en
onderhoudsplannen.
Het document Raamwerk Buitenruimte Agniesebuurt
voorziet in deze behoefte. In het raamwerk zijn
randvoorwaarden en uitgangspunten vastgelegd die
de basis vormen voor het opstellen van een integraal
plan voor de buitenruimte van het hele gebied. Het
doel is dat op basis van dit integrale plan meerdere
inrichtingsplannen worden opgesteld. Hierbij geldt het
raamwerk als basis, zoals afzonderlijke PvE’s. Voor
onderhoudsplannen kan het raamwerk een handvat zijn
voor kleine aanpassingen.

Na het benoemen van de bredere kaders wordt in het
derde hoofdstuk ingezoomd op de Agniesebuurt. Dit
gebeurt aan de hand van een tiental thema’s, waarbij
per thema de bestaande situatie in kaart is gebracht met
daarnaast een beschrijving/verbeelding van de gewenste,
toekomstige situatie.
Een optelsom van alle themakaarten is verbeeld in de
conclusiekaart in hoofdstuk vier.
In hoofdstuk vijf wordt nog verder ingezoomd op
een zestal deelgebieden. Per deelgebied worden
de belangrijkste ontwerpopgaven benoemd met de
bijbehorende randvoorwaarden en principes.
Hoodstuk zes geeft een sfeerbeschrijving van de
Agniesebuurt over vijftien jaar.
Tenslotte wordt in hoofdstuk zeven ingegaan op de
communicatie en participatie omtrent de ontwikkelingen in
de Agniesebuurt.

Leeswijzer

Het document Raamwerk Buitenruimte Agniesebuurt is als
volgt opgebouwd:
In het eerste hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven
van het product en het plangebied en welke partijen een
rol spelen bij ontwikkelingen en herinrichtingsopgaven in
de Agniesebuurt de komende jaren.
Hoofdstuk twee biedt een overzicht van de (beleidsmatige)
kaders waarvan het document Raamwerk Buitenruimte
Agniesebuurt een uitwerking is.
DEFINITIEF | november 2016
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1

Productbeschrijving

1.1

Aanleiding

De Agniesebuurt is een ‘booming’ gebied waar
ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen. De
bestuurlijke ambities voor het gebied zijn hoog, er spelen
diverse bewonersinitiatieven en er ligt een
concrete onderhoudsopgave vanuit Stadsbeheer die
betrekking heeft op het vervangen van de riolering in grote
delen van het gebied. Vanuit Stadsontwikkeling is er de
behoefte tot het opstellen van een integraal plan voor de
buitenruimte.
Iets anders wat speelt is dat de Agniesebuurt studieobject
is voor een ‘klimaatbestendige buitenruimte’. Door De
Urbanisten is in opdracht van Water Sensitive (gemeente
Rotterdam) onderzoek gedaan naar mogelijkheden om
de buitenruimte zodanig in te richten dat in de toekomst
100% van het hemelwater in het gebied wordt opgevangen
en infiltreert. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een
aantal bouwstenen die het waterbergend vermogen van
de openbare buitenruimte kunnen vergroten. Toepassing
van deze bouwstenen zal consequenties hebben voor de
straatprofielen.
Het Ruimtelijk Kader Agniesebuurt dat in 2014 is
vastgesteld, geeft richting op hoofdlijnen maar bevat
geen concrete uitgangspunten voor het opstellen van een
integraal plan voor de buitenruimte.
Het bovenstaande laat zien dat er in meerdere opzichten
aanleiding is voor het opstellen van een concreter
document: het Raamwerk Buitenruimte Agniesebuurt.

1.2

Plangebied

Met de Agniesebuurt wordt de buurt bedoeld tussen de
Bergweg, Schiekade, Heer Bokelweg en de Noordsingel.
De buurt is zeer centraal is gelegen. Enerzijds in relatie tot
het centrum van de stad. Centraal Station, de Coolsingel
en het Laurenskwartier zijn op loop- en fietsafstand.
Aan de andere kant is de positie in deelgemeente Noord
ook centraal te noemen. De verschillende andere wijken in
Noord liggen als een waaier om de Agniesebuurt heen.
Ondanks de centrale ligging is de Agniesebuurt niet
echt toegankelijk en sterk intern georiënteerd. Dit wordt
veroorzaakt door de drukke verkeersstructuren en
de singel die om de wijk heen liggen. De Schiekade,
Heer Bokelweg, Bergweg en Noordsingel zijn moeilijk
oversteekbaar en zorgen ervoor dat de buurt behoorlijk
geïsoleerd ligt ten opzichte van de omgeving.

Naast een fysieke opdeling van de wijk is er een
verschil tussen de maat en schaal van het noordelijk
en het zuidelijk deel. Daarbij toont het noordelijk deel
in een behoorlijke mate het herkenbare beeld van een
19e-eeuwse stadswijk zoals het Oude Noorden en de
Provenierswijk, terwijl het zuidelijk deel aansluiting heeft
bij de grotere maat en schaal van het centrum.
Bovenstaande uit zich in het uiteen vallen van de
Agniesebuurt in vier verschillende buurten (Oost, West,
Zomerhofkwartier en scholencluster) die onderling slecht
op elkaar aansluiten.

In de Agniesebuurt zelf is sprake van een slechte
ruimtelijke samenhang. Dit wordt in de eerste plaats
veroorzaakt door de fysieke barrière van de Hofbogen,
het spoorviaduct van de voormalige Hofpleinlijn. Dit
viaduct heeft slechts op enkele plekken onderdoorgangen
waardoor het deel ten westen van de lijn beperkt
verbonden is met het oostelijke deel. Een andere opdeling
van de wijk wordt gevormd door de Teilingerstraat. Deze
straat is niet zozeer een barrière, als wel een scheiding
tussen het noordelijk deel waar vooral gewoond wordt
en het zuidelijk deel waar vooral gewerkt wordt en naar
school gegaan.
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1.3

Betrokken partijen

Bij huidige én toekomstige ontwikkelingen in de
Agniesebuurt zijn veel partijen betrokken die voorstellen
en ideeën aanreiken als input voor het raamwerk. De
belangrijkste partijen zijn:
• Gemeente Rotterdam (Stadsbeheer en
Stadsontwikkeling)
• Woningcorporaties Havensteder en Vestia
• Bewoners
• Ondernemers
• Scholen
• Gebiedsorganisatie
• Hoogheemraadschap van Schieland en de 		
Krimpenerwaard
• Hofbogen BV
• Ondernemersvereniging Hofbogen
• Ondernemersvereniging ZoHo i.o.
Deze partijen zullen niet alleen bij het opstellen van het
raamwerk, maar ook bij de verdere uitwerking tot een
integraal inrichtingsplan voor de buurt een rol spelen.

1.4

Functie Raamwerk Buitenruimte

De komende jaren zullen in de Agniesebuurt meerdere
ontwikkelingen (gaan) spelen. Omdat deze ontwikkelingen
zich uitspreiden over een langere periode en om te
voorkomen dat wijzigingen in de buitenruimte ‘ad hoc’
worden gedaan, is dit raamwerk opgesteld.
Het doel van het raamwerk is een basis te leggen voor
een heldere, functionele en aantrekkelijke buitenruimte
van de Agniesebuurt die als samenhangend geheel is
vormgegeven en logisch onderdeel van de stad uitmaakt.
Het raamwerk bevat een nadere uitwerking van bestaand
beleid zoals de Rotterdamse Stijl, het Beleidsplan
Rotterdam Noord en het Ruimtelijk Kader Agniesebuurt.
Het vormt de basis voor de onderlinge samenhang en
afstemming bij het opstellen van een integraal plan voor

de buitenruimte en voor alle inrichtingsplannen die daar
weer een uitwerking van zijn.
In het raamwerk worden voor het gehele gebied
samenhangende uitspraken gedaan over de ambitie, het
programma, beeld en relaties met de omgeving. Dit is
vertaald in themakaarten voor het hele gebied alsmede een
conclusiekaart waarin alle thema’s zijn samengevoegd in
één totaalbeeld. Hierop volgt een uitwerking in deelgebieden
met daarin de ontwerpopgave(n), randvoorwaarden en
ontwerpprincipes per deelgebied. Deze principes dienen
nader te worden uitgewerkt in integrale inrichtingsplannen
(IP’s) voor de buitenruimte van de Agniesebuurt.
Het Raamwerk Buitenruimte is per afzonderlijke straat
niet zodanig gedetailleerd en concreet dat het alle
informatie bevat die nodig is als input voor een IP.
Bovendien bestrijkt de doorlooptijd van het project een
aantal jaren. In die tijd kunnen nieuwe trends ontstaan
of accenten anders komen te liggen. Daarom wordt bij
de opstart van elk afzonderlijk IP - naast het Raamwerk
Buitenruimte als ‘overall kader’ - ook een ontwerpinstructie
gegeven. Deze ontwerpinstructie bevat nadere, concrete
uitgangspunten voor de ontwerpopgave op onderdelen
waar het raamwerk te globaal is. Hierbij kan gedacht
worden aan feitelijke gegevens m.b.t. hoogtes, ophoging,
bomeninventarisaties, parkeereisen (concrete aantallen),
locaties van kabels en leidingen, etc. Ook kunnen in de
ontwerpinstructie schetsmatige ontwerpsuggesties voor
de herinrichting worden opgenomen. Het opstellen van
de ontwerpinstructie is bovendien in de participatie een
moment om bewoners en ondernemers bij het opstellen
van het IP te betrekken.

1.5

Status

Het Raamwerk Buitenruimte kan gezien worden als het
ruimtelijk programma van eisen voor alle ontwikkelingen
die op korte en lange termijn (gaan) plaatsvinden in de
Agniesebuurt. Het document dient hiervoor bestuurlijk te
worden vastgesteld.
DEFINITIEF | november 2016
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Totale Stadsdeelstructuur
Legenda
Hoofdstructuur
Centrum
Woongebieden
Werkgebieden
Groengebieden
Water
Dijken
Hoofdwegen
Stadsparken, stadspleinen, subcentra
Centrum
Stadsdeelstructuur

Agniesebuurt

Waterlopen stadsdeelstructuur
Infra
Singels
Stadsdeelpleinen
Stadsdeelparken
Randparken
Scheggen

Overzichtskaart Stadsdeelstructuur Rotterdamse Stijl, deel 3
12
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2

Kaders

Het Raamwerk Buitenruimte Agniesebuurt moet
geplaatst worden binnen bestaande beleidskaders en borduurt voort op lopende ontwikkelingen in het gebied. De belangrijkste kaders en
ontwikkelingen worden hier op een rij gezet.

2.1

Rotterdamse Stijl (RS)

De Agniesebuurt is volgens de Rotterdamse Stijl
(2009) een stadswijk die aan drie zijden omsloten
is door belangrijke structuren op stadsniveau. Aan
de zuidwestzijde ligt de Schiekade, zijnde een
stadsboulevard. De Bergweg, aan de noordwestzijde,
is een historisch belangrijke lijn in de stedelijke strucuur
en in de RS benoemd als stadsstraat. De Noordsingel,
aan de noordoostzijde is een zgn. romantische singel,
daterend van voor 1900. De Heer Bokelweg wordt niet
genoemd als structuur op stadsniveau.
Voor stadswijken gelden in de RS een aantal
basisambities. Deze zijn als volgt:
• streven naar meer speel- en verblijfsruimte in het
straatprofiel. Door een uitgekiende inrichting van
profielen het parkeren zodanig inpassen dat meer
speel- en verblijfsruimte ontstaat, zonder (een groot)
verlies aan parkeerruimte;
• bestratingsmaterialen bij voorkeur toepassen in de
‘standaard plus’ variant. (standaard met gebakken
klinkers in rijbanen en parkeervakken);
• behoud en versterken van boomstructuren op de hoofden wijkverbindingen. In woonstraten toepassen van
bomen van formaat bevorderen waar mogelijk;
• bij stedelijke ontwikkelingen streven naar afkoppeling
van het hemelwater en toepassing van groene daken;

• terughoudend omgaan met straatmeubilair om de
buitenruimte zoveel mogelijk obstakelvrij te houden. In
smalle straten (smaller dan 12 m) hangende verlichting
stimuleren.

2.2

Rotterdamse Adaptatiestrategie

In 2013 is de Rotterdamse Adaptatiestrategie vastgesteld.
Dit document gaat in op het veranderende klimaat en de
gevolgen daarvan voor Rotterdam en bevat vervolgens
een strategie om te komen tot een klimaatbestendige stad
voor de toekomst. De buitenruimte speelt daarin uiteraard
een belangrijke rol.
Belangrijk onderdeel van de Rotterdamse
Adaptatiestrategie is hoe de water- en klimaatopgaven een
toegevoegde waarde kunnen hebben op de stad. Hierbij
gaat het naast de fysieke opgave, ook om de leefbaarheid,
ecologie, economie en sociale aspecten die spelen in
het gebied. Voor de verschillende stadstypologieën
zijn strategieën opgesteld op welke wijze de stad
klimaatadaptief en toekomstbestendig te maken.
In het kader van de Rotterdamse Adaptatiestrategie
is de Agniesebuurt aangewezen als pilot gebied. In
samenwerking met externe partijen wordt onderzocht op
welke manieren (her)ontwikkelingen en (her)inrichting
van de buitenruimte in het gebied kunnen bijdragen aan
klimaatbestendigheid.

2.3

Herijking Waterplan Rotterdam

In de herijking Waterplan Rotterdam 2 worden een
drietal strategische keuzes gemaakt. Het leveren van
gebiedsgericht maatwerk, waarbij minder normgericht
en meer effect gericht wordt gewerkt is de eerste. Het
gezamenlijk oplossen van opgaven op een wijze dat
mensen die werken en wonen in Rotterdam maximaal
DEFINITIEF | november 2016

profiteren is het doel. De tweede stategische keuze is
om kansen te pakken, aansluiting te zoeken bij verwante
programma’s. Samenwerking met partijen in gebieden
en wijken en aanhaken bij stedelijke programma’s voor
leefbaarheid en kwaliteit van de buitenruimte genereert
volop kansen. Tenslotte is een strategische keuze om
bewoners en belanghebbende actief te betrekken. Zoeken
naar samenwerking en participatie geeft een optimale,
innovatieve en breed gedragen invulling aan de water- en
klimaatopgaven. Gemeente en waterschap nemen hierbij
de rol als facilitator.

2.4
Onderzoek van De Urbanisten in
opdracht van Watersensitive Rotterdam

Water Sensitive Rotterdam is een beweging die als
doelstelling heeft om de adaptatiestrategie en opgave
van het waterplan te realiseren bij de organisatie en
mensen die in Rotterdam actief zijn. Naast de overheid,
zijn dit ook stichtingen, particulieren en het bedrijfsleven.
De koppeling tussen fysieke en sociale opgaven zal
sterker moeten worden. Ook de koppeling tussen de
grens van publieke en private ruimte (en opgave) zal
geïntegreerd beschouwd worden. Hierdoor ontstaan
financiële, ruimtelijke en sociale kansen. Belangrijk is dat
er daadwerkelijk wordt gewerkt aan de opgave in de stad
en dat we ervaring op doen met het anders organiseren en
realiseren van de opgaven.
De pilot voor een klimaatbestendige Agniesebuurt heeft
inmiddels geresulteerd in de brochure ‘Climate Proof
ZOHO DISTRICT’ en een werkdocument ‘Raamwerk
voor klimaatbestendige inrichting Zomerhofkwartier/
Agniesebuurt’. In beide documenten worden
bouwstenen/ontwerpprincipes aangereikt die toegepast
kunnen worden bij het klimaatbestendig ontwerpen van de
buitenruimte. Beide documenten zijn opgesteld door De
Urbanisten.
13

Overzichtskaart van de Agniesebuurt uit het Beleidskader Buitenruimte Noord (2010)
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De bouwstenen die in de genoemde documenten worden
aangereikt zijn een belangrijk uitgangspunt geweest bij het
opstellen van het Raamwerk Buitenruimte Agniesebuurt.

In de stadswijken wordt de doordringbaarheid van de wijk
voor fietsers versterkt door betere voorzieningen op de
stadstraten en het versterken van parallelle routes.

2.5

Gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020

2.7

2.6

Verkeersplan Rotterdam

In het gemeentelijk rioleringsplan wat eind 2015 is
vastgesteld door de gemeenteraad is vastgesteld dat
hemelwater zoveel mogelijk van afvalwater gescheiden
van afvalwater verwerkt moet worden. Hierbij zijn er
middelen beschikbaar voor deze ambitie en innovatie.

Mobiliteit is geen doel op zich, maar moet een essentiële
bijdrage leveren aan een sterke economie, gezondheid en
aan de ruimtelijke kwaliteit van Rotterdam. Verschillende
soorten vervoer (voetganger, fiets, auto en OV) zijn met
elkaar in evenwicht. Dit speelt in op ontwikkelingen zoals
de Next Economie en de transformatie van woonmilieus.
Kansen voor specifieke gebieden worden vergroot en de
kwaliteit van leven in wijken en buurten wordt verbeterd
terwijl gelijkertijd er een bijdrage wordt geleverd aan de
gezondheid van Rotterdammers.
Rondom de binnenstad bevinden zich stadswijken. De
belangrijkste uitdaging in deze wijken is het verbeteren
van de connectiviteit en het uitbreidden van de City
Lounge (van woon naar werk en van werk naar werk) op
korte afstand en het organiseren van de stadsdistributie.
Het gaat hierbij om directe verbindingen van en naar de
binnenstad en de wijken onderling waarbij juist ruimte is
voor de fiets.
Aan de westzijde van de Agniesebuurt ligt de Schiekade.
Voor deze straat wordt specifiek aandacht gevraagd
op het gebied van geluid, milieu en dwarsverbindingen.
Bovendien ligt deze straat in het verlengde van de
Coolsingel waar de City Lounge sterk wordt ontwikkeld en
moet uitbreiden langs deze lijn.

Kindvriendelijke wijken (KIWI)

KiWi staat voor ‘KIndvriendelijke WIjken’, een beleidsvisie
die inzet op een betere positie van (gezinnen met)
kinderen in wijken. De visie beoogt het vergroten van
bespeelbare ruimte, met name op trottoirs en in het groen,
het creëren van zgn. ‘drempelruimtes’, het versterken en
creëren van ‘kindvriendelijke routes’ en daarmee het beter
bereikbaar maken van (speel)voorzieningen.
In het verlengde van KiWi is er inmiddels de integrale visie:
‘Kom op naar Buiten!’ Dit beleidsdocument richt zich meer
op fysieke speelplekken en verwoord te ambitie om de
verblijfswaarde van speelplekken te verhogen, de diversiteit
van speelmogelijkheden te vergroten en de gebruikswaarde
te verbreden (voor jong tot oud iets bieden!)

2.8

Beheeraanpak Openbaar Groen

De Beheeraanpak Openbaar Groen is een nieuw
kader voor groene Rotterdamse Openbare Ruimte. Het
fundament voor de Beheeraanpak is de Rotterdamse Stijl,
waar tevens een link gelegd wordt met de Natuurkaart.
De Beheeraanpak is richtinggevend voor iedereen die
plannen ontwikkelt, uitvoert of beheert in de openbare ruimte
en bevat een instrumentarium voor beheer en ontwerp,
waarin de gebruiks- en beeldkwaliteit van ontwerp en de
consequenties voor beheer en onderhoud samenkomen.
Het beheer van de groene openbare ruimte in Rotterdam
is ingedeeld in drie categorieën/termen die het gewenste
beheerbeeld omschrijven, te weten:
• natuurlijk
• cultuurlijk
• exclusief					
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Deze drie termen zijn verwerkt in het concept voor de
stadsbrede beheeraanpak. Het schema van de stadsbrede
beheeraanpak toont een concentrisch verloop van de drie
beheercategorieën: van een ‘natuurlijke’ buitenring naar
‘cultuurlijk’ naar een ‘exclusieve’ kern, die in zijn totaliteit
de overgang van stad naar omliggend landschap (en vice
versa) benadrukt en begeleidt. Het schema sluit aan op de
stedenbouwkundige structuur van de stad; het intensieve
dichtbebouwde centrum met de dichte stadswijken
daaromheen, die overlopen in nieuwere groen en ruim
opgezette woon- en werkgebieden.
Per beheercategorie zijn zgn. ‘beheer-/ontwerppaletten’
gedefinieerd. Deze bieden een breed scala aan
plantsoenelementen, als ruimtelijke bouwstenen bij
ontwerp- en beheervraagstukken. Het toepassen van
de paletten zorgt ervoor dat groenbeelden zich kunnen
ontwikkelen, die passen bij het karakter, het gebruik en
ruimtelijke opbouw van verschillende gebieden, lijnen
of plekken. Alle beheerelementen zijn uitgewerkt op
staalkaarten waarop beelden en beheermaatregelen zijn
gekoppeld, zodat ontwerp en beheer makkelijk dezelfde
terminologie kan hanteren.
De Agniesebuurt valt geheel onder het cultuurlijke
beheerbeeld. Deze beheercategorie beslaat het
grootste deel van de stad en bevat een breed palet van
beheerelementen, die past bij een variatie in (kleurrijk)
beeld in combinatie met een intensievere vorm van
gebruik van de openbare ruimte.
Cultuurlijke beheerelementen zijn in vergelijking met
specifiek natuurlijke beheerelementen minder soortenrijk.
Om het beheerbeeld in stand te houden, zijn er veelal
meer grondige maatregelen nodig zoals het volledig
afmaaien. De groenelementen vertonen in het algemeen
een strakker en verzorgder beeld, dan natuurlijke
elementen. Door een breed palet aan beheerelementen
binnen de categorie cultuurlijk blijven ecologische
mogelijkheden aanwezig.
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Hofplein

Centrum

2.9

Beleidskader Buitenruimte Noord

Het Beleidskader Buitenruimte Noord (2010) is een vertaling
van de Rotterdamse Stijl op wijkniveau, aangevuld met
ruimtelijke opgaven en ambities. Na een algemeen deel dat
betrekking heeft op Rotterdam Noord als geheel, gaat het
beleidskader in op de afzonderlijke buurten in Noord. De
belangrijkste ambities met betrekking tot de Agniesebuurt
zijn als volgt (zie tevens kaartbeeld linkerpagina):
• De kwaliteiten van de groene randen koesteren van
de aanwezige (Noordsingel en Rotte). De buurtstraten
die hier op georiënteerd zijn kunnen ‘meeliften’;
Rotte als grote, groene recreatieve zone ontwikkelen en
toegankelijker maken;
• Ontwikkelen Heer Bokelweg als lommerrijke wijklaan
met bomen 1ste grootte en groene middenbermen;
• Heldere groenstructuur in lijnen (netwerk/			
verbindingen) en plekken ontwikkelen: grotere bomen
toepassen en een continue bomenrij.
• De stenige pleinen worden getransformeerd tot groene
buurtpleinen (Ammersooiseplein, plein Schoterbosstraat), tot groene buurtparken met inpassing van 		
functies (schoolfuncties, sport) in een groene 		
setting (Benthemplein) en groene pocketparks (Heer
Bokelweg/Almondestraat). Al deze plekken krijgen 		
duurzame en lommerrijke bomen (1e grootte) en
meer bespeelbaar vlakgroen met kleur;
• De buurtstraten en de setbacks vergroenen met bomen
van de 2e grootte met transparante kroon.De seizoensbeleving (bloesem, vruchtdragend, bladverkleuring)
versterken. Voor de smalle buurtstraten (< 10m) bomen
van de 2e grootte op strategische plekken plaatsen;
• Binnenterreinen sterk vergroenen met lommerrijke
bomen en bespeelbaar vlakgroen (Schout Heynricstraat - Vijverhofdwarsstraat). Thematische inrichting
bieden en ook de openbare toegankelijkheid 		
garanderen;
• In samenwerking met corporaties en particulieren 		
kleurrijke geveltuinen maken en/of volledige 		
gevelbegroeiing.
• Strategie ontwikkelen voor sloop/nieuwbouwprojecten,

leegstand/potentiële slooppanden om totale 		
gevelbegroeiing toe te passen;
• Voor braakliggende terreinen zijn al lopende projecten,
zoals op het voormalig Palace terrein.
• Langzaam verkeersroutes herkenbaar en veilig maken
door minimale stoepbreedte van drie meter met
voldoende ruimte voor de voetganger en fietser
(Noordsingel, Wateringhestraat/ Paap Dirckstraat, 		
Herlaerstraat, Teilingerstraat, Hofbogen, Heer 		
Bokelweg, Rotte)
• Oversteken overzichtelijker, herkenbaar en veiliger
maken door het maken van ruimte op de hoeken
(verwijderen parkeerplaatsen) en (indien mogelijk)
plaatsen van bomen.

versie, een update, die weer op alle fronten actueel is,
aansluit op een meer gedetailleerd beeld van wat er speelt
en beter aansluit op de stedelijke programma’s die de
afgelopen jaren zijn gestart. Voor de Agniesebuurt zijn er
de volgende punten;

2.10

Ruimtelijk Kader Agniesebuurt

2.11

Ontwikkelingen Hofbogen

Strategieën
Met de rioleringsvernieuwing en cofinanciering van een
Europese klimaatsubsidie, wordt de komende jaren alle
buitenruimte in de Agniesebuurt opnieuw ingericht. Daar
waar mogelijk met extra groen en andere maatregelen
zoals waterdoorlatende tegels, extra waterberging en het
afkoppelen van de hemelwaterafvoeren van gebouwen.
De herinrichting van deze straten is een goede aanleiding
om actief bewoners te betrekken bij de inrichting en het
vergroenen van hun eigen straat. Daarbij wordt voor
iedere straat een andere verfrissende aanpak gekozen.
Uiteindelijke doel hierbij is de betrokkenheid en het
eigenaarschap van bewoners te vergroten. In de ene
straat kan dat door geveltuinen aan te leggen, in een
andere straat door het inrichtingsplan te maken. Het
gebiedsplan ziet daarbij ook kansen/mogelijkheden voor
een ‘Right To Challenge light’ of een ‘droomstraat’.

In het Ruimtelijk Kader Agniesebuurt (2014) wordt nader
richting gegeven aan de onwikkelingen in de Agniesebuurt
gedurende de komende vijftien jaar. De visie en ambitie
met betrekking tot gewenste doelgroepen en woonmilieus
en de daarbij behorende stedenbouwkundige structuur en
openbare ruimte zijn verbeeld in de kaart op linkerpagina.

In en rond de Hofbogen vinden voortdurend nieuwe
ontwikkelingen plaats. Dit is een dynamisch proces dat ook
de komende jaren zijn voortgang zal hebben.
De Hofbogen ondergaan een gefaseerde renovatie, waarbij
telkens een stuk van de lijn een upgrade krijgt. Het beeld van
de Hofbogen wordt, door deze investeringen en een andere
invulling van de ruimtes, aantrekkelijker, wat een grote
positieve impact heeft op de buurt. De contouren van het
rijksmonumentale gebouw zullen echter niet veranderen.

2.12

Gebiedsplan Noord

Het gebiedsplan beschrijft de koers die de gebiedscommissie Noord inzet en welke prioriteiten zij stellen. Na
het eerste gebiedsplan in 2014 is er nu een vernieuwde
DEFINITIEF | november 2016

Kansen
De gemeente gaat de komende jaren de riolering in
de Agniesebuurt vervangen in combinatie met de
Rotterdamse Adaptatie Strategie (stedelijk beleid om
Rotterdam klimaatbestendig te maken). De bestrating
wordt vernieuwd en vergroend waar het kan. Deze aanpak
is de uitgelezen kans om per straat met bewoners in
gesprek te gaan, ze met hun buren en straatgenoten in
contact te brengen en te verleiden actief te worden.

Opgave
Voor het aanpakken van de buitenruimte in de Agniesebuurt
moet een plan worden gemaakt, waarbij maximaal wordt
ingezet op het betrekken van bewoners per straat.
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3

Themakaarten Buitenruimte

3.1

Plangebied en situatie openbaar-privé

Het plangebied Agniesebuurt wordt begrensd door
de Bergweg, de Schiekade, de Heer Bokelweg en de
Noordsingel. Deze straten vallen feitelijk buiten het
plangebied van dit raamwerk. Ten behoeve van de context
en het breder verband zijn ze echter wel meegenomen in
te themakaarten die in dit hoofdstuk aan de orde komen.

De Agniesebuurt is een typische stadswijk die gekenmerkt
wordt door gesloten bouwblokken met (overwegend
groene) binnenterreinen. Deze binnenterreinen zijn in
enkele gevallen openbaar. Het merendeel ervan is echter
in privaat eigendom en daarom niet toegankelijk.
De binnenterreinen zijn uitermate interessant maar vormen
tegelijkertijd ook een uitdaging bij herinrichtingsopgaven
in het gebied. Interessant, als kansrijke buitenruimtes voor
het creëren van een bijzondere plek of functie. Interessant
ook als potentiële locaties voor wateropvang en -infiltratie
ten behoeve van een klimaatbestendige buitenruimte.
Maar ook een uitdaging, vanwege de eigendomssituatie,
huidig gebruik en gebruikers en niet in het laatst vanwege
de fors lagere ligging van de terreinen ten opzichte van
de straat. Per blok zal onderzocht dienen te worden
welke mogelijkheden er zijn m.b.t. het binnenterrein.
Een positieve grondhouding is daarbij een vereiste. De
binnentuinen vormen een té belangrijke eenheid in de
stedenbouwkundige opzet om buiten beschouwing gelaten
te worden. Het meer openbaar toegankelijk maken van de
binnenterreinen is dan ook een belangrijk streven.

Themakaart | Plangrens en openbaar-privé situatie
plangrens

De openbare ruimte tussen de bouwblokken wordt
gevormd door smalle woonstraten die een overwegend
stenig karakter hebben. De typologie van een stadswijk
is het duidelijkst aanwezig in de noordelijke delen van de
Agniesebuurt. De zuidelijke clusters (Zomerhofkwartier
en Scholencluster) worden gekenmerkt door grotere
bouwmassa’s die niet gesloten zijn.
18

openbare buitenruimte
semi-openbare binnentuinen
private binnentuinen
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3.2

Voorzieningen

De Agniesebuurt is een dynamische stadswijk met een
gevarieerd aanbod van voorzieningen. De nevenstaande
kaart geeft hiervan een overzicht, waarbij onderscheid
Eudokiaplein
gemaakt is tussen bestaande, toekomstige en tijdelijke
voorzieningen. Met behulp van kleuren is onderscheid
aangebracht tussen verschillende categorieën van
voorzieningen, zoals horeca, kantoor/bedrijf en sociaal
maatschappelijke voorzieningen. Aan de hand van iconen
is vervolgens een nadere aanduiding gegeven van het
type voorziening. Zo is bijvoorbeeld zichtbaar hoer binnen
de categorie ‘horeca’ onderscheid gemaakt wordt tussen
restaurants, cafés, afhaalrestaurants etc.

Winkelgebied Zwartjansstraat

Eudokiaplein

Winkelgebied Zwartjansstraat

Noordplein (markt)

In het kaartbeeld is duidelijk zichtbaar dat in ZoHo
een concentratie van kantoren en bedrijven zit en de
Teilingerstraat met een grote diversiteit aan voorzieningen
een bijzondere straat is. In het kaartbeeld wordt de
ontwikkeling van de Hofbogen nog onvoldoende zichtbaar.
Deze zullen zicht in de komende jaren juist gaan
ontwikkelen als nieuwe ‘voorzieningenstrip’ in de wijk met
een echte mix van functies.

Rotterdam CS

Themakaart | Voorzieningen

Rotterdam CS

Themakaart | Voorzieningen

buurthuis ‘De Nieuwe Banier’

winkelstabak,
(resp. sierraden,
fiets en auto)
meubels, huish. apparaten,tijdelijke
tabak, fiets
(basis)school
en auto)
buurthuis ‘De Nieuwe Banier’ winkels (resp. sierraden, meubels, huish. apparaten,

winkelgebied / supermarkt

winkelgebied / supermarkt

kantoor en bedrijf (resp. kantoor/dienstverlening,
kantoor
lab/onderzoek,
en bedrijf (resp.
creatieve
kantoor/dienstverlening,
sector)
lab/onderzoek,
creatieve sector)
hotel

tijdelijk hostel/jeugdherberg
overige voorzieningen
overige
dansschool,
voorzieningen
kookhuis)
(resp. belhuis, sportschool, dansschool,
kookhuis)
horeca (resp. restaurant, café, broodjes/afhaal,
horeca
pizzeria)
(resp. restaurant, café, broodjes/afhaal,
pizzeria)(resp. belhuis, sportschool,
toekomstige horeca

toekomstige horeca

tijdelijke horeca

tijdelijke horeca

sociaal-maatschappelijke voorzieningen (resp.
sociaal-maatschappelijke
kerk, school, zorg/opvang,
voorzieningen
theater) (resp. kerk,parkeergarage
school, zorg/opvang, theater)
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Noordp

3.3

Verkeerscirculatie

Huidige situatie
De verkeersstructuur kenmerkt zich door stevige
ingrepen in de verkeerscirculatie. In veel straten geldt
eenrichtingsverkeer en er zijn enkele doorgaande straten
afgesloten. Ook het aanwijzen van de Teilingerstraat
als fietsstraat heeft geleid tot verkeersmaatregelen. De
maatregelen zijn genomen naar aanleiding van klachten
over sluipverkeer in de buurt, met name tussen de Heer
Bokelweg en Bergweg.
Belangrijk uitgangspunt voor de huidige verkeerscirculatie
zijn de onderdoorgangen onder de Hofbogen. Voor
autoverkeer zijn er twee onderdoorgangen (Bergweg
en Heer Bokelweg niet meegerekend). Voor langzaam
verkeer zijn er meer mogelijkheden om het spoorviaduct de
passeren, waarvan de Teilingerstraat de belangrijkste is.
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X
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Het Zomerhofkwartier heeft ten opzichte van de
overige wijkdelen een meer op zichtzelf staande
verkeerscirculatie. Het stratenpatroon bevat een aantal
doodlopende stukken en circuits. Het gebied is in
ontwikkeling waarbij (nog) geen sprake is van een vast
omlijnd, stedenbouwkundig kader.

fie

tss

tra

De huidige verkeerscirculatie in combinatie met de
huidige onderdoorgangen wordt beschouwd als een
goed werkende verkeersstructuur die weinig problemen
oplevert. Enkele kleine aanpassingen kunnen de
verkeerscirculatie nog eenduidiger en daarmee duidelijker
maken.

Themakaart | huidige verkeerscirculatie

Gewenste situatie
Omdat de huidige verkeerscirculatie in principe goed
in balans is en naar behoren functioneert, wordt
terughoudend omgegaan met het wijzigen ervan. Een
tweetal kleine aanpassingen zijn als volgt:
• De Vijverhofstraat wordt in zijn geheel
éénrichtingsverkeer;
• De Ridderstraat/Scheveningsestraat wordt
tweerichtingsverkeer;

éénrichtingsverkeer
tweerichtingsverkeer
fietsstraat
auto-onderdoorgang Hofbogen
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Deze wijzigingen ten aanzien van de verkeerscirculatie
hebben geen impact op het doorgaande verkeer.
Naast bovenstaande wijzigingen vinden de belangrijkste
aanpassingen in de verkeerscirculatie plaats in het
Zomerhofkwartier. Vooralsnog zijn de wijzigingen
gebaseerd op het vigerende bestemmingsplan en
op de komst van een regentuin in de zuidwesthoek.
Uitgangspunt is dat deze regentuin zoveel mogelijk
gevrijwaard blijft van doorgaand verkeer en dat de
parkeergarage Schoterboshof goed bereikbaar blijft.
Voor de korte termijn geldt dat het aanpassen van de
verkeersstructuur de mogelijkheden die het vigerende
bestemmingsplan biedt voor bedrijfshuisvesting niet mag
hinderen.

X

Duurzaam Veilig
De Agniesebuurt wordt begrensd door de
gebiedsontsluitingswegen Bergweg, Schiekade en Heer
Bokelweg. De bijbehorende maximumsnelheid bedraagt
50 km/uur. De wegen zijn voorzien van vrijliggende
fietsvoorzieningen en gefaseerde oversteken voor
voetgangers en fietsers. De snelheid en voorzieningen
moeten behouden blijven. Alle straten die daarbinnen
gelegen zijn worden aangemerkt als erftoegangswegen,
oftewel woonstraten met een bijbehorende snelheid
van 30 km/uur. Ook dit blijft behouden waarbij wordt
uitgegaan van voldoende brede trottoirs, gelijkwaardige
voorrangsituaties en voldoende verkeersremmende
maatregelen die sluipverkeer ontmoedigen. Fietsers
worden gemengd afgewikkeld met het gemotoriseerd
verkeer op de rijbaan. De Teilingerstraat (fietsstraat) en
Vijverhofstraat (centrum-as met fietssuggestiestroken)
vormen hier een uitzondering op.

tra

X X

X

fie

tss

Voor de langere termijn zal de verkeerscirculatie in de
het Zomerhofkwartier nader vastgesteld moeten worden
in het kader van stedenbouwkundige planvorming.
Daarbij gelden de Zomerhofstraat, Almondestraat en
Schoterbosstraat als belangrijkste dragers.
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Themakaart | voorstel toekomstige verkeerscirculatie
éénrichtingsverkeer

toegankelijkheid voor auto’s opheffen

tweerichtingsverkeer

auto-onderdoorgang Hofbogen

fietsstraat
wijziging verkeerscirulatie t.o.v. bestaande situatie
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3.4

Parkeren

Bestaande situatie
In de woongebieden van de Agniesebuurt, ten noorden
van de Teilingerstraat nemen we een parkeerdruk van
gemiddeld 86% waar. Vanaf 85% ontstaat een situatie
waarbij zoekverkeer naar een vrije parkeerplaats
ontstaat en veel bewoners de parkeervoorzieningen
als vol ervaren. Deze parkeerdruk wordt waargenomen
terwijl delen van de Hofbogen nog leeg staan. Het is dus
waarschijnlijk dat de parkeerdruk eerder toe dan af zal
nemen.

220pp
141pp

Momenteel is niet in te schatten of een toekomstige
invulling van leegstaande bedrijfsruimtes tot een conflict
leidt met bewonersparkeren in de avonduren of dat er juist
sprake kan zijn van dubbelgebruik van parkeerplaatsen
tijdens daluren.
317pp

Themakaart | parkeren
hoge parkeerdruk met 80-100% bezetting (nachtsituatie)
gemiddelde parkeerdruk met 70-80% bezetting (nachtsituatie)
lage parkeerdruk met minder dan 70% bezetting (nachtsituatie)
parkeergarage
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Gewenste situatie
Met het verminderen van parkeerplaatsen in de
woongebieden (dat wil zeggen ten noorden van de
Teilingerstraat) moet zeer terughoudend worden
omgegaan. Het is wel mogelijk om parkeerplaatsen
anders vorm te geven. Bijvoorbeeld door deze op trottoir
aan te brengen, zodat er in de daluren van parkeren
een ruim trottoir aanwezig is om op te spelen of voor
andere functies. Ook in het slimmer positioneren van
parkeerplaatsen kan soms de oplossing gevonden
worden.

220pp
141pp

Tot slot zou er gekeken kunnen worden of capaciteit in
parkeergarages in de omgeving iets kunnen betekenen
in de parkeerdruk. Zo kan bijvoorbeeld bekeken kunnen
worden of bewoners in die garages (Voorburgstraat
en Insulindeplein) plaatsen kunnen huren. Of kunnen
deelautosystemen zoals ‘greenwheels’ een vaste plek
krijgen in de garages.
In ZoHO is de parkeerdruk zo laag dat het opheffen van
parkeren acceptabel is. Daarbij moet vooralsnog wel
rekening gehouden worden met de mogelijkheden die
het bestemmingsplan biedt ten aanzien van de vestiging
van bedrijven. De particuliere parkeergarage aan het
Schoterboshof kan op korte termijn, zonder overeenkomst
met de eigenaar, geen uitkomst bieden bij het verwijderen
van straatparkeren. Wanneer er wel een overeenkomst
komt zal dit vooral extra ruimte bieden in ZoHo en in
mindere mate aan het woongebied net ten noorden van de
Teilingerstraat.
Dit raamwerk gaat er voor het gebied ZoHo vanuit dat de
capaciteit van het straatparkeren met maximaal 25% af
kan nemen. De huidige parkeerdruk bedraagt overdag
ongeveer 50%.

317pp

Themakaart | parkeren
Indeling parkeervakken herstructureren/optimaliseren.
Balans tussen parkeer- en verblijfsruimte optimaliseren t.b.v. KIWI,
met name in de dwarsstraten. Geen afname aantal parkeerplaatsen.

parkeergelegenheidmet max. 25% verminderen
parkeergelegenheid voor 100% opheffen t.b.v. groen

Ruimte zoeken op Vijverhofstraat in flexibele strook langs Hofbogen.
Afname aantal parkeerplaatsen overdag van max. 50% is acceptabel.

parkeergelegenheid consolideren

Indeling parkeervakken herstructureren/optimaliseren.
Geen afname aantal parkeerplaatsen.

parkeergarage met aanduiding
van 200m loopafstand contour
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3.5

Langzaamverkeersstructuur

Bestaande situatie
De Agniesebuurt kent door zijn specifieke ligging dicht
tegen het centrum veel langzaam verkeer dat zich
verplaatst vanuit de stadswijken naar het centrum en
vice-versa. Maar ook op een hoger schaalniveau komen
fietsroutes door en direct langs het gebied. Bekendste
route voor zowel fietsers als voetgangers is de lijn
Ruijvenstraat-1e Pijnackestraat-Burgemeester RoosstraatTeilingerstraat-Provenierstraat-Centraal Station.
De Bergweg en de Schiekade, beide grenzend direct
aan de wijk, zijn regionale fietsroutes. Bovendien is de
Vijverhofstraat sinds kort onderdeel van het oostelijk
alternatief voor de Centrum-as.
In het beleidsplan buitenruimte Noord werd de
Vijverhofstraat ook al benoemd als belangrijke langzaam
verkeersverbinding. Daarbij wordt niet alleen aandacht
gevraagd voor de fietser maar met de ontwikkeling van de
Hofbogen ook voor de voetganger.

Themakaart | huidige langzaam-verkeers structuur
hoofd fietsverbindingen op regionaal en stadsniveau
hoofd fietsverbindingen op gebiedsniveau
hoofd fietsverbindingen op wijk- en buurtniveau
hoofd voetgangersroutes
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Gewenste situatie
De aanwijzing van de Vijverhofstraat tot alternatief in de
centrum-as betekent dat bij een herinrichting van de straat
een profiel met minimaal fietssuggestiestroken van 1,75m
moet worden nagestreefd. De uitvoering daarvan is bij
voorkeur in rood asfalt maar in ieder geval in een “duidelijk
herkenbare route”. De exacte maatvoering, vormgeving en
materialisering van de alternatieve centrumas fietsroute
wordt in de ontwerpinstructie voor het IP Vijverhofstraat
nader uitgewerkt.

Themakaart | gewenste langzaam-verkeers structuur
hoofd fietsverbindingen op regionaal en stadsniveau
hoofd fietsverbindingen op gebiedsniveau
hoofd fietsverbindingen op wijk- en buurtniveau
hoofd voetgangersroutes
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3.6

Kindvriendelijke wijken

Huidige situatie
De huidige speel- en verblijfsruimte in de Agniesebuurt is
onder te verdelen in punten, lijnen en vlakken. Met punten
worden kleinschalige speelvoorzieningen en solitaire
speelobjecten of spelaanleidigen bedoeld. De lijnen zijn
de routes waar ruimte is voor spelen op straat. In KIWIterminologie: de speelstoepen. De grotere speel- of
verblijfsplekken (> 1000m2) vormen de vlakken.
In de Ageniesebuurt zijn de afgelopen jaren diverse
buurtinitiatieven ontstaan waarbij het gemeenschappelijk
gebruik van de (openbare) buitenruimte en het stimuleren
van ontmoeting tussen bewoners een belangrijk doel is.
Activiteiten in het kader van dergelijke buurtinitiatieven
betreffen in de meeste gevallen een combinatie van
‘groen’ en ‘spelen’. Om deze reden zijn de bestaande
buurtinitiatieven opgenomen in de hiernaast afgebeelde
themakaarten.
Het GIS systeem van de gemeente Rotterdam bevat een
‘signaalkaart buitenruimte’. Deze kaart geeft onder andere
weer waar de belangrijkste opgaves liggen in het kader
van KIWI. Voor de Agniesebuurt betreft dit met name de
uiterst noordelijke hoek.

Themakaart KIWI | huidige speel- en verblijfsruimte
speelstoepen

locaties groene buurtinitiatieven

speel- of verblijfsplek > 1000 m2 (norm KIWI)

kleinschalige speelvoorziening tot 100 m2

tijdelijke speel- of verblijfsplek > 1000 m2

opgave KIWI vanuit ‘Signaalkaart Buitenruimte’

sportvoorziening (Cruijf Court)
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Gewenste situatie
Bij herinrichtingsopgaven in de Agniesebuurt is het
creëren van een kindvriendelijke buitenruimte een
belangrijk uitgangspunt. De bespeelbare ruimte dient
waar mogelijk vergroot of aantrekkelijker te worden,
kindvriendelijke routes versterkt en speelvoorzieningen
beter bereikbaar.
In het noordoostelijk deel van de Agniesebuurt wordt met
name ingezet op het vergroten van bespeelbare ruimte op de
trottoirs (speelstoepen). Concreet dient gestreefd te worden
naar een inrichting met trottoirs van minimaal drie meter aan
tenminste één zijde van de straat (bij voorkeur de zonzijde).
In het noordwestelijk deel wordt ingezet op het uitbreiden
van het aantal speel- en verblijfsplekken waarbij gestreefd
dient te worden naar een gelijkmatige spreiding.
Hoewel de woonfunctie in de zuidelijke delen van de
Agniesebuurt ondergeschikt is ten opzichte van andere
functies (onderwijs, kantoren), wordt ook hier ingezet op
het vergroten van speel- en verblijfsruimte.
De druk op de openbare ruimte in de Agniesebuurt is
groot. Het creëren van een kindvriendelijke inrichting door
het vergroten van bespeelbare ruimte, zal daarom in de
planvorming tot keuzes dwingen, met name als het gaat
om de verhouding tussen verkeer en verblijf. Dit vraagt
niet alleen om zorgvuldige afweging door de ontwerper(s)
maar ook om het intensief betrekken van de burger bij het
maken van keuzes.
Bij het ontwerpen van de straatprofielen dient onderzocht
te worden in hoeverre meervoudig ruimtegebruik
gestimuleerd kan worden. Is het bijvoorbeeld mogelijk
om parkeerplaatsen op het trottoir te situeren, zodat
deze ruimte ook als speelruimte beschikbaar is
wanneer er geen auto’s op staan? En in hoeverre zijn
de binnenterreinen van de bouwblokken in te richten als
speelruimte? Hoe verhoudt de ‘speelopgave’ zich ten
opzichte van de groen- en wateropgave? Waar en hoe
kunnen deze gecombineerd worden in een slim ontwerp?

Themakaart KIWI | gewenste speel- en verblijfsruimte
huidige speelstoepen

locaties groene buurtinitiatieven

huidige speel- of verblijfsplek > 1000 m2 (norm KIWI)

potentie speelstoepen, minimaal aan één zijde van de straat (voorkeur zonzijde)

tijdelijke speel- of verblijfsplek > 1000 m2

potentie speel- of verblijfsplek > 1000 m2

huidige sportvoorziening (Cruijf Court)

potentie kleinschalige speelvoorziening tot 100 m2

huidige, kleinschalige speelvoorziening tot 100 m2

potentie groene buurtinitiatieven
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3.7

Themakaart | Waardering huidige bomen en boomstructuren
Bomen en boomstructuren
beeldbepalende laanstructuren met een hoge waardering

Huidige situatie
beeldbepalende solitairen met een hoge waardering
De bomen en boomstructuren in de Agniesebuurt variëren
laanstructuren
met een
potentie
sterk in beeldkwaliteit, vitaliteit en
waardering.
Dithoge
levert
een hoge potentie
een wisselend beeld op van hetsolitairen
huidigemet
bomenbestand.
Langs de randen (met uitzondering
van de Bergweg)
beeldbepalende
laanstructuren met een redelijke waardering
bevinden zich mooie, stevige boomstructuren
(Schiekade,
beeldbepalende solitairen met een redelijke waardering
Noordsinge) of boomstructuren die de potentie hebben
om dit te worden (Heer Bokelweg). In de Agniesebuurt
zelf is de Teilingerstraat met zijn dubbele rij grote platanen
beeldbepalend. Dit geldt ook voor de laanstructuren in de
Zomerhofstraat en de Wateringhestraat en delen van de
Vijverhofstraat, hoewel in deze straten de levensduur van
de bomen beperkt zal zijn.

N.B. boomstructuren zijn indicatief
aangegeven als stippellijnen waarbij
aantal en locatie kunnen afwijken
van de werkelijke situatie.

laanstructuren met een lage waardering
solitairen met een lage waardering
recente aanplant laanstructuren
recente aanplant solitairen
overige laan-/boomstructuren
overige solitairen

De smallere woonstraten worden veelal gekenmerkt
door laanstructuren van kleine boompjes met (te) weinig
groeiruimte en met een lage (beeld)kwaliteit en vitaliteit.
Als uitzondering hierop komen op een aantal plekken
prominenten bomen voor die beeldbepalend zijn voor een
hele straat of hof.

Themakaart | Waardering huidige bomen en boomstructuren
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beeldbepalende laanstructuren met een hoge waardering

laanstructuren met een lage waardering

beeldbepalende solitairen met een hoge waardering

solitairen met een lage waardering

laanstructuren met een hoge potentie

recente aanplant laanstructuren

solitairen met een hoge potentie

recente aanplant solitairen

beeldbepalende laanstructuren met een redelijke waardering

overige laan-/boomstructuren

beeldbepalende solitairen met een redelijke waardering

overige solitairen
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N.B. boomst
aangegeven
aantal en loc
van de werk

Themakaart | Wensbeeld toekomstige bomen en boomstructuren
Gewenste situatie
Bij herinrichtingsopgaven in de Agniesebuurt
dient
hoofd laanstructuren, bestaande uit bomen van de 1e grootte
gestreefd te worden naar behoud en versterken van
laanstructuren woonstraten, bestaande uit bomen van de 2e grootte aan één zijde van de straat
boomstructuren waarbij een duidelijk verschil is tussen:

N.B. boomstructuren zijn indicatief
aangegeven als stippellijnen waarbij
aantal en locatie kunnen afwijken
van de werkelijke situatie.

bomen in woonbuurten en op pleinen in los verband, groepsgewijs of als solitairen

• Een raamwerk van zwaardere boomstructuren,
bestaande uit bomen van de 1e grootte;
• Heldere laanstructuren in de woonstraten, bestaande
uit bomen van de 2e grootte aan één zijde van de
straat. De boomsoortkeuze dient hierbij uniform te zijn
per lijn/straat;
• Bomen in een losse structuur in de hoven en op
plekken. De boomsoortkeuze kan hier variëren, zowel
tussen de hoven onderling als binnen één hof;
Naaste een heldere boomstructuur is ook een zekere
diversiteit in soortkeuze wenselijk, conform stadsbreed
beleid.
Het is belangrijk dat nieuwe bomen voldoende boven- én
ondergrondse ruimte krijgen om zich te ontwikkelen tot
een vitale en beeldbepalende boomstructuur.
Wanneer de ruimte in een straat beperkt is, dient gestreefd
te worden naar het behouden of inpassen van één of
enkele bomen op een prominente plek.

Themakaart | Wensbeeld toekomstige bomen en boomstructuren
hoofd laanstructuren, bestaande uit bomen van de 1e grootte
laanstructuren woonstraten, bestaande uit bomen van de 2e grootte aan één zijde van de straat
bomen in woonbuurten en op pleinen in los verband, groepsgewijs of als solitairen
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aa
aa
va

Themakaart | Vergroeningsopgave
streven naar structurele vergroening van het maaiveld in het straatprofiel
plaatselijk vergroening van het maaiveld stimuleren

30
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N.B. uitbreiding van het aantal m1 geveltuinen in het hele
gebied stimuleren met uitzondering van de buitenranden
(Noordsingel, Bergweg, Schiekade, Heer Bokelweg)
Hier geen geveltuinen toepassen.

3.8

Vergroeningsopgave maaiveld

Huidige situatie
De huidige openbare ruimte van de Agniesebuurt heeft
een overwegend stenig karakter waarin beperkt ruimte is
voor groen op maaiveldniveau. In veel straten, met name
in het noordwestelijk deel, bestaat het enige groen op
maaiveld uit geveltuinen. In het noordoostelijk deel (de
hoven) is de openbare ruimte het groenst, met name in de
Schout Heynrickstraat.
In het Beleidskader Buitenruimte Noord (zie kaart
pag. 14) en vervolgens in het Ruimtelijk Raamwerk
Agniesebuurt (zie kaart pag. 16) zijn het Benthemplein en
het Ammersooiseplein benoemd als belangrijkste plekken
om te vergroenen bij herinrichting. Beide plekken zijn
inmiddels heringericht, waarbij de vergroeningsopgave
slechts matig is uitgevoerd. Zowel het Bethemplein als het
Ammersooise plein hebben een stenig karakter waarin de
toepassing van groen beperkt is bebleven.
Bijzonder en belangrijk element in de Agniesebuurt
vormen de binnengebieden van de bouwblokken. De
inrichting van deze gebieden verschilt sterk. Sommige
hebben een overwegend groen karakter, maar er zijn ook
zeer stenige binnenterreinen (bv. schoolplein).
Gewenste situatie
Bij herinrichtingsopgaven geldt de stelregel:
‘vergroenen waar mogelijk’. Ook hier wordt de ontwerper
geconfronteerd met de enorme druk op de openbare
ruimte die om zorgvuldige afweging en het tijdig en goed
betrekken van de burger vraagt.
Concrete uitwerking van de vergroeningsopgave op
maaiveldniveau kan uitgewerkt worden op verschillende
manieren zoals:
• Het uitbreiden van bestaande en toevoegen van nieuwe
geveltuinen;
• Het creëren van een ‘groene drempelruimte’;

• Het omvormen van parkeervakken naar groen, met
name in delen met een lage parkeerintensiteit;
• Het vergroenen van bestaande pleinen;
• Het plaatselijk vergroenen van hoven (Paap Dickstraat,
Meester Marrestraat)
• Het vergroenen van binnenterreinen
• Het plaatselijk toepassen van ‘groene verhardingen’
(bv. rain-away-tegel)
• Het vergroten en vergroenen van boomkransen

geinteresseerd te zijn/worden om de benodigde sensoren
aan te schaffen. De lichtmast wordt beschikbaar voor
het verzenden van de data. De mogelijkheden van het
verzamelen en beschikbaarstellen van data is eindeloos.

3.9

Nadat de indeling van het gebied is bepaald zullen wij de
verlichting in tekenen en berekenen. Dit wordt bekeken per
straat. Voor straten waar een IP procedure wordt gevolgd,
wordt verlichting uiteraard meegenomen. In alle gevallen
worden aanpassingen en/of vervanging van verlichting in
nauw overleg met OVI gedaan.

Verlichting

De openbare verlichting dient te voldoen aan de Lichtvisie
van Rotterdam wat betreft verlichtingssterkte en
gelijkmatigheid. De materialisatie dient overeenkomstig de
Rotterdamse Stijl uitgevoerd te worden. Afwijkingen zijn
alleen mogelijk na goedkeuring door de ACOR (Advies
Commissie Openbare Ruimte).

Ergo, de gemeente zorgt voor de hardware van een
SMART mast muv de sensor. Dit onder de voorwaarde dat
marktpartijen geinteresseerd zijn. De afmetingen van het
benodigde materiaal is nog niet bekend. Afstemming met
SO/ACOR moet geregeld worden.

Voor de Agniesebuurt is er de wens de verlichting uit te
rusten met een telemanagementsysteem. Dit systeem
zorgt ervoor dat de verlichting op afstand regelbaar is en
defecten worden automatisch gemeld. Hiervoor komt een
kleine antenne op het armatuur van ca 8 cm1 hoogte. Als
het armatuur op de mast geplaatst is, is dat nauwelijks
waarneembaar.
Naast het telemanagementsysteem willen wij de masten
multifunctioneel (SMART) maken. Dit mulitfunctioneel
wil zeggen dat bijvoorbeeld de beschikbaarheid van
een parkeerplek realtime gemeten (via sensor) wordt
en doorgezet naar een app van automobilist die een
parkeerplek zoekt. Ook de meting hoe vol is een
vuilnisbak hoort tot de mogelijkheden. Daarnaast roeten geluidmetingen. Het beschikbaar stellen van WIFI
verbindingen. Het via beeldschermen aan lichtmasten
de route aan te geven. Ook kunnen marktpatijen data
generen uit mobiele telefoons van passanten.
Voor deze aspecten dienen wel markpartijen
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31

Themakaart | Wateropgave
wateropgave oplossen in klimaatbestendig straatprofiel
wateropgave plaatselijk oplossen, bestaande plekken
wateropgave plaatselijk oplossen, potentiële plekken
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3.10

Wateropgave

Omdat de Agniesebuurt door Water Sensitive Rotterdam
is aangewezen als ‘pilot’ gebied voor de Rotterdamse
Adaptatiestrategie is de wateropgave een belangrijke
component bij herinrichtingsopgaven. De ambitie om in
de toekomst 100% van het hemelwater af te koppelen van
het riool en in het gebied op te vangen, vraagt om een
klimaatbestendige inrichting van de buitenruimte. Voor de
herinrichting is er de opgave om minimaal het hemelwater
dat valt in de openbare ruimte vast te houden, te infiltreren
en te bergen. Om aan deze opgave te voldoen zal er in
de IP’s voldoende capaciteit gerealiseerd moeten worden.
Met de studie van de Urbanisten in opdracht van Water
Sensitive zijn er een aantal bouwstenen aangeleverd
die in praktijk gerealiseerd moeten worden. Deels zijn
de bouwstenen ondergronds en daarmee niet zichtbaar.
Deels zijn deze wel zichtbaar en kunnen ze een bijdrage
leveren aan de andere opgaven in deze wijk.
Er zijn een aantal belangrijke uitgangspunten voor de
wateropgave. Ten eerste moet er berging gerealiseerd
worden voor buiten van 50mm in een uur of 80mm in een
etmaal. Ten tweede is het niet de bedoeling dat berging
op straat plaats vindt, tenzij het gaat om speciaal daarvoor
aangewezen locaties zoals waterpleinen en regentuinen.
In praktijk zal er natuurlijk niet kunnen worden voorkomen
dat er met een extreme bui water op straat zal staan. In
dat opzicht zal de situatie niet veranderen ten opzichte van
de huidige situatie.

1

2

Door water veel meer gespreid te laten infiltreren kan er
een robuust systeem ontstaan waarbij infiltratie en berging
wellicht sneller gaat dan met de huidige puntsgewijze
opvang met kolken. Daarnaast heeft dit het meest
positieve effect op de grondwaterstand waarmee in droge
tijden verdroging kan worden voorkomen.

Bouwsteen 5
Waterberging door het creëren van grotere boomspiegels

Bouwsteen 1
Waterberging in het wegcunet vergroten door toepassing
van zand of een speciaal granulaat

Voor wat betreft de ‘zichtbare’ bouwstenen kan in
samenwerking en overleg met bewoners en ondernemers
gewerkt worden aan de wateropgave én een betere
woonomgeving. Het gaat hierbij om de bouwstenen
geveltuinen (3), groene drempel- en terraszones (4) en
grotere boomspiegels of groenvakken (5). Bewoners en
ondernemers hebben bij deze bouwstenen invloed op de
korte termijn (planning uitvoering) en op de lange termijn
(beheer). Want het extra groen kan vooral blijven bestaan
met de betrokkenheid van bewoners door o.a. zelfbeheer.
In een aantal gevallen zal ook de 6e bouwsteen,
regentuinen en waterpleintjes, hier ook in meegenomen
kunnen worden. De verwachting is dat de in de
beheerfase vooral de gemeente de verantwoordelijkheid
moet dragen.

Bouwsteen 2
Waterberging onder parkeervakken door toepassing
van een speciaal granulaat, of door middel van een
krattensysteem (grotere capaciteit, maar ook duurder)
Bouwsteen 3
Waterberging door uitbreiding van het aantal m1
geveltuinen. Mogelijk ondergrondse voorzieningen treffen
waardoor geveltuinen maximaal infiltreren.
Bouwsteen 4
Waterberging in een ‘groene drempel- of terraszone’. Dit
houdt in een zone waarin een waterpasserende verharding
wordt toegepast, eventueel in combinatie met groen, en
waaronder zand, een speciaal granulaat of krattensysteem
wordt aangebracht ten behoeve van een maximale
infiltratie.

3

4
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Bouwsteen 6
Waterberging door het aanleggen van regentuinen of
waterpleintjes

Het creatief en innovatief omgaan met berging en
buffering van hemelwater bij ieder IP per definitie een
belangrijk uitgangspunt. Dit hoeft zich niet te beperken
tot de zes genoemde bouwstenen. Deze moeten gezien
worden als basis bouwstenen die juist uitnodigen tot
nadere experimentatie bij de uitwerking van IP’s.

5
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3.11

Stedenbouwkundige ontwikkelingen

De Agniesebuurt bestaat uit twee duidelijk te
onderscheiden delen. Een deel met overwegend
grootschalige bebouwing van scholen, kantoren en
bedrijven ten zuiden van de Teilingerstraat en een
kleinschaliger deel met overwegend woningen aan
de noordzijde. De voormalige Hofpleinspoorlijn is een
verbindend element op het hogere schaalniveau van
Het Oude Noorden, maar door het beperkte aantal
onderdoorgangen zijn de Hofbogen ook een barrière
tussen het westelijk en het oostelijk deel van de
Agniesebuurt en het Oude Noorden.
Ontwikkelingen vanaf 1940 tot nu

Het gebied ten zuiden van de Teilingerstraat
• Het zuidelijke deel werd in 1940 gebombardeerd. 		
Van de oorspronkelijke bebouwing was niets meer over.
Op basis van het plan “Basisplan herbouw binnenstad
Rotterdam” van Cornelis van Traa werd het gebied
weer bebouwd, waarbij grootschalige bebouwing en
een scheiding van functies uitgangspunt was;
• Aan de westkant van de toenmalige Hofpleinspoorlijn
werden in 1942 twee grote kantoorpanden gebouwd,
een monumentaal gebouw aan de Schiekade en
een gebouw aan de Teilingerstraat dat een aantal jaren
geleden is gerenoveerd en daarbij een eigentijdse gevel
kreeg;
• In 1964 resp. 1970 werden het enorme scholencomplex
Technikon en de sporttoren Akragon gerealiseerd. Het
Technikon/Akragon huisveste aanvankelijk 8 technische
en beroepsscholen, een zwembad en 8 gymzalen.
Tegenwoordig is het Akragon in gebruik door
sportschool David Lloyd. Het Technikon is/wordt
ingrijpend verbouwd voor het Grafisch Lyceum, Zadkine
en het Hofpleintheater;
• Aan de oostzijde van de spoorlijn werden tussen
1964 en 1969 forse bouwblokken gerealiseerd die
zijn samengesteld uit kleinere en grotere individuele
bedrijfshallen en kantoorpanden.
• Aan de Heer Bokelweg werd in 1970 het gebouw

Katshoek opgeleverd met kantoren op de verdiepingen
en winkelruimte op de begane grond. Op het
binnenterrein werd een tweelaagse parkeergarage
gerealiseerd. Sinds een aantal jaar is op de
hoek van de Heer Bokelweg en de Almondestraat
woningbouwvereniging Havensteder gevestigd.
Architectenbureau OMA heeft haar kantoor op de
bovenste verdieping van het kantoorgebouw.
• De bouwblokken die vanaf 1888 werden gebouwd
langs de Noordsingel bleven gedeeltelijk gespaard.
Een deel van deze kleinschaliger bebouwing is in de
stadsvernieuwingstijd gesloopt en vervangen door
nieuwe bebouwing.
• In het Zomerhofkwartier, oftewel ZOHO, vindt sinds
2013 een transformatie plaats van een naargeestig
gebied waar je liever niet kwam naar een actief
en bruisend gebied waar ruimte wordt gegeven aan
experimenten en broedplaatsen.
Woningbouwvereniging Havensteder, de gemeente
Rotterdam en Stipo namen hierin het voortouw.
Deze succesvolle ontwikkeling vond plaats onder de
noemer ‘Slow Urbanism’. Dat resulteerde in een
gestage opwaardering van het gebied. Inmiddels heeft
ZOHO minstens 100 informele eigenaren die met elkaar
het gebied versterken. Havensteder biedt huurders
binnen redelijke marktprijzen huisvesting aan in onder
andere het ‘Gele gebouw’ en het ‘Blauwe gebouw’,
respectievelijk aan de zuid- en aan de noordzijde van
de Zomerhofstraat. De gemeente faciliteert en biedt
ruimte voor regelluwe experimenten. De gebruikers van
ZOHO zoeken passende huurders of buren, bieden
kaders voor ontwikkeling van panden en buitenruimte
en zijn partner in de uitvoering.
Het gebied ten noorden van de Teilingerstraat
• Het noordelijke deel van de Agniesebuurt bleef bijna
helemaal buiten de brandgrens. Alleen twee
bouwblokken aan de Teilingerstraat werden gedeeltelijk
verwoest. Hierdoor is de kleinschalige
stedenbouwkundige structuur van het noordelijke deel
van de Agniesebuurt in grote lijnen overeind gebleven.
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De bouwblokken dateren van 1897 tot 1915.
• Langs de toenmalige Schie ontstond een
aaneengesloten bebouwing waarachter woningen
en werkplaatsen werden gebouwd op de diepe
binnenterreinen. Na het bombardement in 1940
werd de Rotterdamse Schie gedempt met puin uit de
binnenstad. Rond 1980 werd een aanzienlijk deel van
deze bebouwing gesloopt om plaats te maken voor een
grote stadsvernieuwings¬operatie in de vorm
van gesloten bouwblokken achter een doorgaande
woonbebouwing in vijf tot zes lagen met poorten naar
de Schiekade. Aan weerszijde van de poorten zijn 		
kleine winkeltjes gesitueerd.
• In alle resterende bouwblokken zijn grotere en
kleinere sloop-nieuwbouwprojecten gerealiseerd. In de
bouwblokken zijn soms bijzondere functies opgenomen
zoals een schoolgebouw voor voortgezet onderwijs en
een verrassend mooi hofje aan de Vijverhofstraat. Aan
de Noordsingel zijn een school voor bijzonder
voortgezet onderwijs, een kerk en een rank torenflatje
met elf bouwlagen.
• De bouwblokken aan de Banierstraat zijn tegen de
Hofbogen aangebouwd.
De Hofbogen
• De hofbogen vormen zowel een verbindend element
als een barrière tussen het westelijke en oostelijke deel
van de Agniesebuurt tot aan de A20. Na de opheffing
van het Hofpleinspoor is de Hofbogen BV begonnen
de ruimtes onder de bogen gefaseerd te renoveren
en te verhuren ten behoeve van horeca, sport,
bedrijfjes en winkels, met vaak een bijzondere invulling
zoals bijvoorbeeld een fietsenmaker /-winkel waar
je ook een kop koffie kan drinken. Hierbij wordt er wel
op gelet dat de winkels niet concurrerend zijn met de
winkelconcentratie Noorderboulevard. Ook in de
Hofbogen worden het experiment en net afwijkende
formules niet geschuwd.
• Op initiatief van ZUS (Zones Urbaines Sensibles)
is de luchtsingel gerealiseerd die verbindingen
legt tussen het Schieblok, het dak van het voormalige
35

Themakaart | Stedenbouwkundige ontwikkelingen
Stedenbouwkundige en/of gebiedsvisie in ontwikkeling
Nieuwbouwlocatie
Bloksgewijze woningaanpak (kluswoningen, renovatie, sloop-nieuwbouw)
Ontwikkeling Hofbogen

36

Raamwerk Buitenruimte | Agniesebuurt

Hofpleinstation en Pompenburg. Op het dak van het
station is een landschappelijke inrichting met beplanting
en wandelpaden uitgevoerd. Er is geëxperimenteerd
met het programmeren van activiteiten op het dak, zo
zijn er onder andere toneel- en dansvoorstellingen gegeven.
Toekomstige ontwikkelingen
Het gebied ten zuiden van de Teilingerstraat
• Nu ZOHO via de Slow Urbanism strategie overtuigend
op de kaart is gezet wordt het tijd om een volgende
stap te zetten. In nauwe samenwerking tussen
gemeente, eigenaren, de gebiedsmanager en
betrokken huurders wordt die nieuwe stap verkend.
Slow Urbanism evolueert naar Stevig Stedelijk.
Gedacht wordt aan het realiseren van ca. 400 woningen
in ZOHO. Hiertoe onderzoekt de gemeente scenario’s
met betrekking tot:
		
		
		
-

de verkaveling (zie schetsen uiterst inks);
primaire en secundaire routes;
al dan niet een centrale open ruimte en zo ja waar;
al dan niet een (andere) plek voor de Cruyffcourt;
al dan niet (gedeeltelijke) sloop van bebouwing;
al dan niet optoppen van kantoor- en 		
bedrijfspanden ten behoeve van woningen;
differentiatie in bouwhoogtes en maximale 		
bouwhoogtes;
woningtypologie;
differentiatie naar sociale huurwoningen, middel
dure en dure huur- /koopwoningen;
overig programma.

Het gebied ten noorden van de Teilingerstraat
• Havensteder heeft in de Agniesebuurt 27% van het
vastgoed (woningen en bedrijfs-/ en kantoorruimtes) in
eigendom.
In het project Expeditie Noord heeft Havensteder drie
bouwlocaties in Noord verkocht aan De Rotterdamse
Vastgoed Maatschappij: in de Proveniersstraat 		
(Provenierswijk), Herlaerstraat (Agniesebuurt) en de

Jensiusstraat (Oude Noorden). In de Herlaerstraat
worden acht BeBo’s gerealiseerd (zie afbeeldingen 		
rechts;
• Havensteder overweegt voor het bouwblok tussen
de Vijverhofstraat/ Heemsteestraat / Agniesestraat/
Wateringhestraat een bloksgewijze aanpak met
kluswoningen, renovatie en sloop-nieuwbouw.
De Hofbogen
• De hofbogen zullen verder worden opgeknapt voor
bedrijven, kantoorruimte, sportbeoefening en horeca.
• Het dak van de Hofbogen zal worden overgedragen
aan de gemeente Rotterdam. De komende tijd zal
worden onderzocht wat de potentie is van het bijna
twee kilometer lange treintracé voor de stad: een
ecologische wandelroute? een waterzuiverend
aquaduct? Een verdichtingszone voor woningen? Waar
en hoe kan je toegangen maken naar het dak?
• Voor de Agniesebuurt is het van belang dat de
verbinding over Heer Bokelweg publiek toegankelijk
wordt gemaakt.
Ontwikkelingen in de directe omgeving
• Rondom de Agniesebuurt staan een aantal grotere
projecten op de rol:
• ERA Contour gaat het Spoorppunt aan de
Insulindestraat, dat al sinds de jaren 90 niet meer
bewoond werd, renoveren en transformeren naar een
woonbestemming.
• De Ontwikkelcombinatie Tuin van Noord, bestaande
uit - HD Projectrealisatie, Rotterdam en BAM
Woningbouw Rotterdam gaan de voormalige
gevangenis aan de Noordsingel transformeren naar
woningen, kantoor- en bedrijfsruimten en horeca. De
ruimte tussen de gebouwen zal worden omgevormd
tot een omsloten, openbare en veilige stadstuin waar de
bewoners, gebruikers en omwonenden kunnen
genieten van de ruimte, het groen en de stilte: de Tuin
van Noord.
• Er wordt onderzocht hoe de betekenis van het
Noordplein kan worden opgewaardeerd.
DEFINITIEF | november 2016
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LEGENDA
Private binnenterreinen

4

Conclusiekaart

Alle in het voorgaande hoofdstuk beschreven

Binnenterreinen in eigendom en/of beheer gemeente

thema’s komen samen in de hiernaast

Waardevolle en/of beeldbepalende bomen en boomstructuren

afgebeelde conclusiekaart die een
Overige bomen en boomstructuren

totaalverbeelding is van het raamwerk voor de

Bomen buiten plangebied

buitenruimte van de Agniesebuurt.

Groen op maaiveld

De Agniesebuurt wordt vervolgens ingedeeld in zes
deelgebieden. Per deelgebied is de aanpak net iets
anders aansluitend op de bestaande verschillen of de
ontwikkelingen in dat deel. Als geheel is de inzet voor
de wijk de leefbaarheid te vergroten door ruimte te
bieden voor nieuwe functies (vooral ZoHo en Hofbogen),
kindvriendelijkheid (KIWI), vergroening en ruimte voor
langzaam verkeer.

Drempelruimte creëren met waterpasserende verharding
en waar mogelijk geveltuinen
Rijbaan in waterpasserende klinkerverharding met maximale
waterberging in cunet d.m.v. granulaat
Parkeervakken met ondergrondse voorziening voor extra
waterberging, hetzij d.m.v. granluaat, hetzij d.m.v. een krattensysteem

Voor het geheel wordt de wijk ook 100% hemelwaterproof.
Dat wil zeggen dat het regenwater in het gebied zelf wordt
opgevangen. In eerste instantie al het regenwater dat in
de openbare ruimte terecht komt en uiteindelijk streven we
naar al het regenwater dat in dit gebied valt.
Hiervoor worden veelal ondergronds maatregelen
getroffen. Maatregelen die zorgen dat er voldoende
bergingscapaciteit ontstaat. Een beperkt aantal
maatregelen is bovengronds waarbij de gemeente
soms initiator is (waterplein, drempelruimte, grotere
boomspiegels, minder verharding meer groen) en soms
facilitator (geveltuinen).

Rood asfalt t.b.v. fietspaden/fietsstraten
Flexibele strook langs Hofbogen met ruimte voor groen, parkeren,
terras- en andere functies waarbij meervoudig ruimtegebruik een
uitgangspunt is
Regentuin

Waterplein
Aanduiding speelvoorzieningen
Aanduiding kindvriendelijke routes (speelstoepen)

Per deel van de wijk volgt hierna een omschrijving met de
belangrijkste conclusies en opgaves voor de openbare
buitenruimte.

Aanduiding potenties extra waterberging
Voetgangersverbindingen door binnentuinen

Bouwvlekken nader uit te werken in stedenbouwkundige visie
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Themakaart | Ontwikkelgebieden
1. Zone langs Hofbogen

4. Woongebied Banierstraat e.o.

2. Teilingerstraat

5. Zomerhofkwartier

3. Woongebied Agniesestraat e.o.

6. Scholencluster / Benthemplein e.o.
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5

5

Uitwerking gebieden

In dit hoofdstuk wordt de conclusiekaart
nader uitgewerkt in deelgebieden. Per
deelgebied worden uitspraken gedaan m.b.t.
de belangrijkste ontwerpopgaven en de daarbij
behorende randvoorwaarden en principes.

5.1

Definitie deelgebieden

Voor de uitwerking in deelgebieden zijn een zestal
gebieden gedefinieerd. Een weergave hiervan is op de
linkerpagina afgebeeld. De deelgebieden zijn als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Omgeving Hofbogen en Vijverhofstraat
Teilingerstraat
Woongebied noordwest
Woongebied zuidwest
Zomerhofkwartier
Scholencluster
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LEGENDA
Private binnenterreinen

Binnenterreinen in eigendom en/of beheer gemeente

Waardevolle en/of beeldbepalende bomen en boomstructuren

Overige bomen en boomstructuren
Bomen buiten plangebied
Groen op maaiveld
Drempelruimte creëren met waterpasserende verharding
en waar mogelijk geveltuinen
Rijbaan in waterpasserende klinkerverharding met maximale
waterberging in cunet d.m.v. granulaat
Parkeervakken met ondergrondse voorziening voor extra
waterberging, hetzij d.m.v. granluaat, hetzij d.m.v. een krattensysteem
Rood asfalt t.b.v. fietspaden/fietsstraten
Flexibele strook langs Hofbogen met ruimte voor groen, parkeren,
terras- en andere functies waarbij meervoudig ruimtegebruik een
uitgangspunt is
Regentuin

Waterplein
Aanduiding speelvoorzieningen
Aanduiding kindvriendelijke routes (speelstoepen)
Aanduiding potenties extra waterberging
Voetgangersverbindingen door binnentuinen

Bouwvlekken nader uit te werken in stedenbouwkundige visie

5.2

Omgeving Hofbogen en Vijverhofstraat

De Hofbogen liggen centraal in het gebied en doorsnijden
momenteel de Agniesebuurt. Het is een lange lijn die nu
nog wijken buurten onderling van elkaar scheidt maar de
potentie heeft om deze buurten en wijken met elkaar te
verbinden.
De lijn (Vijverhofstraat – Voorburgstraat) is aangewezen
als belangrijke fietsoute (alternatief centrum-as) vanuit
de stadswijken naar de binnenstad. Hiermee ontstaat
één van de kansen om de lijn meer een verbinding dan
een scheiding te laten zijn. Dit betekent dat er naast de
ontwikkeling van die lijn ook aandacht moet zijn voor de
dwarsverbindingen.
Met een andere ontwikkeling, de ruimtes in de Hofbogen,
ontstaat er een kans om de wijk juist te binden. Om dit
mogelijk te maken is het zaak dat er in de openbare ruimte
wordt ingezet op het faciliteren van deze ontwikkeling.
Dit betekent dat er rekening gehouden moet worden met
een dynamische ontwikkeling. De komende jaren zullen
naar verwachting een grote diversiteit aan bedrijfjes zich
in de Hofbogen gaan vestigen. Bij het ene bedrijf zal er
behoefte zijn aan laad- en losruimte terwijl het andere
bedrijf terrasruimte wil. De ene wil ene groene entree de
andere parkeren voor de deur. Het is dus zaak om de
openbare ruimte langs de Hofbogen flexibel te houden.
In die flexibele ruimte liggen kansen om ook te werken
aan de wateropgave. Die kans wordt vergroot omdat de
hemelwaterafvoer van de Hofbogen vrij eenvoudig af
te koppelen lijkt (de regenpijpen zitten zichtbaar aan de
buitenkant.)

Bergingsruimte kan zowel ondergronds als bovengronds.
Er zijn kansen in de flexibele strook maar ook onder de
rijbaan. Aan de overzijde van de straat liggen er kansen
in drempelruimtes en bij woningen mogelijk bij het verder
ontwikkelen van geveltuinen.
Op een aantal plekken langs de Hofbogen zijn er ook
mogelijkheden voor zogenaamde ‘piekbergingen’.
Eén daarvan is feitelijk al gerealiseerd op het
Ammersooiseplein maar wellicht kan deze in de toekomst
nog verder uitgebreid worden. Een andere grote kans
is er aan de zuidzijde aansluitend op de Heer Bokelweg.
Hier verbreed het profiel zich en is in de omgeving een
overschot aan parkeerruiimte. Dit biedt de kans voor de
ontwikkeling van een ‘regentuin’.
In 2014 is in het kader van het ‘Overburen Project’ een
onderzoek gedaan door Jager Janssen Architecten naar
wensen en ideeën van ondernemers en bewoners van de
Vijverhofstraat t.a.v. de inrichting. Hierbij is gekeken naar
het profiel van de Vijverhofstraat en naar mogelijkheden
en ideeën voor het inrichten van een flexibele strook
langs de Hofbogen. Het onderzoek van Jager Janssen
kan als inspiratie dienen voor de uitwerking van het IP
Vijverhofstraat.

Gezien de wisselende parkeerdruk langs de lijn is er soms
veel en soms beperkt ruimte om parkeerplaatsen op te
heffen. Gezien het belang van de lijn en de ontwikkeling
is het wel zaak om juist hier meer balans te brengen in de
verblijfskwaliteit versus de dominantie van de auto.
De lijn als geheel wordt naast de Hofbogen, als
bebouwing, begeleidt door een stevige boomstructuur.
DEFINITIEF | november 2016
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LEGENDA
Private binnenterreinen

Binnenterreinen in eigendom en/of beheer gemeente

Waardevolle en/of beeldbepalende bomen en boomstructuren

Overige bomen en boomstructuren
Bomen buiten plangebied
Groen op maaiveld
Drempelruimte creëren met waterpasserende verharding
en waar mogelijk geveltuinen
Rijbaan in waterpasserende klinkerverharding met maximale
waterberging in cunet d.m.v. granulaat
Parkeervakken met ondergrondse voorziening voor extra
waterberging, hetzij d.m.v. granluaat, hetzij d.m.v. een krattensysteem
Rood asfalt t.b.v. fietspaden/fietsstraten
Flexibele strook langs Hofbogen met ruimte voor groen, parkeren,
terras- en andere functies waarbij meervoudig ruimtegebruik een
uitgangspunt is
Regentuin

Waterplein
Aanduiding speelvoorzieningen
Aanduiding kindvriendelijke routes (speelstoepen)
Aanduiding potenties extra waterberging

5.3

Teilingerstraat

De Teilingerstraat ligt ook centraal in het gebied. Het ligt
in de bestaande situatie als het ware op de scheiding
tussen woonbuurten en een werkbuurt/scholencluster. De
straat is ook op een hoger schaalniveau van belang als
langzaam verkeersroute voor het Oude Noorden richting
Centraal Station.
Voor het deelgebied Teilingerstraat zijn is op korte termijn
geen grootschalige herinrichting aan de orde. Desondanks
vinden we het belangrijk dat de straat wel in dit kader
wordt meegnomen bijvoorbeeld om initiatieven uit de buurt
en kleine ingrepen een goede plek te kunnen geven.
De straat heeft een stevige boomstructuur die karakter
geeft aan de straat. Het profiel is breed en er is aan
de Noordwestzijde een brede stoep. Deze stoep geeft
voldoende ruimte om de bestaande voorzieningen te
faciliteren als dit wenselijk is. Ook bewonersinitiatieven
kunnen hier een plek krijgen. De belangrijkste
randvoorwaarden zijn dat er over de gehele lengte een
brandweerpad vrij blijft en er voldoende ruimte blijft voor
algemene voorzieningen (fietsparkeren, speelobjecten,
parkeren etc.)
Naast een drempelruimte, langs de gevel, kan er een
strook in het midden van de stoep ontstaan waar diverse
functies een plek vinden. Beiden (drempelruimte en
middenstrook) bieden ook de mogelijkheid om water te
infiltreren. (minimale ingreep waterpasserende verharding
toepassen).
Aan de Zuidoostzijde is de stoep veel smaller maar over
het algemeen ruim genoeg. Er wordt aan deze zijde op
één deel na niet geparkeerd. Op dat deel is het goed om
na te gaan of er meer continuïteit op de stoep gerealiseerd
kan worden.

Voetgangersverbindingen door binnentuinen

Bouwvlekken nader uit te werken in stedenbouwkundige visie
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LEGENDA
Private binnenterreinen

Binnenterreinen in eigendom en/of beheer gemeente

Waardevolle en/of beeldbepalende bomen en boomstructuren

Overige bomen en boomstructuren
Bomen buiten plangebied
Groen op maaiveld
Drempelruimte creëren met waterpasserende verharding
en waar mogelijk geveltuinen
Rijbaan in waterpasserende klinkerverharding met maximale
waterberging in cunet d.m.v. granulaat
Parkeervakken met ondergrondse voorziening voor extra
waterberging, hetzij d.m.v. granluaat, hetzij d.m.v. een krattensysteem
Rood asfalt t.b.v. fietspaden/fietsstraten
Flexibele strook langs Hofbogen met ruimte voor groen, parkeren,
terras- en andere functies waarbij meervoudig ruimtegebruik een
uitgangspunt is
Regentuin

Waterplein
Aanduiding speelvoorzieningen

5.4

Woongebied noordoost

Dit woongebied, kent met de Agniesestraat als drager
en Heemsteestraat, Wateringhstraat en Herlaerstraat
als ribben een duidelijke en overzichtelijke opbouw. De
komende jaren zal deze buurt worden heringericht als
een klimaatbestendige buitenruimte. In deze buurt, waar
in potentie het mogelijk is om meer diversiteit in het
woningaanbod te realiseren, zal extra aandacht moeten
komen voor kindvriendelijkheid. Waar mogelijk wordt
voor spelen extra ruimte gecreëerd op het trottoir en de
overgangen van privé naar openbaar krijgen aandacht
(geveltuinen/drempelruimte).
De heldere, oorspronkelijke stratenstructuur vraagt om
een uniforme inrichting en profilering. De straten kennen
een duidelijke boomstructuur. Om de belevingswaarde en
herkenbaarheid te vergroten wordt voorgesteld elke straat
een ‘eigen’ boomsoort te geven.
Ten behoeve van extra capaciteit voor infiltratie van
hemelwater én om de ‘bespeelbaarheid’ van de trottoirs
te vergroten, wordt voorgesteld om in dit deelgebied
te werken met zgn. ‘drempelruimtes’ waarin een
waterpasserende verharding wordt toegepast. Ook het
gebruik van geveltuinen (nu al op veel plekken aanwezig)
wordt verder gestimuleerd/-faciliteerd.
Met de voorgestelde ingrepen ten behoeve van de
wateropgave en kindvriendelijkheid zullen gezamenlijk
ook een enorme impuls geven aan de kwaliteit van de
woonomgeving. Met deze impuls wordt het gebied voor
een bredere doelgroep aantrekkelijk.

Aanduiding kindvriendelijke routes (speelstoepen)
Aanduiding potenties extra waterberging
Voetgangersverbindingen door binnentuinen

Bouwvlekken nader uit te werken in stedenbouwkundige visie
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LEGENDA
Private binnenterreinen

Binnenterreinen in eigendom en/of beheer gemeente

Waardevolle en/of beeldbepalende bomen en boomstructuren

Overige bomen en boomstructuren
Bomen buiten plangebied
Groen op maaiveld
Drempelruimte creëren met waterpasserende verharding
en waar mogelijk geveltuinen
Rijbaan in waterpasserende klinkerverharding met maximale
waterberging in cunet d.m.v. granulaat
Parkeervakken met ondergrondse voorziening voor extra
waterberging, hetzij d.m.v. granluaat, hetzij d.m.v. een krattensysteem
Rood asfalt t.b.v. fietspaden/fietsstraten
Flexibele strook langs Hofbogen met ruimte voor groen, parkeren,
terras- en andere functies waarbij meervoudig ruimtegebruik een
uitgangspunt is
Regentuin

Waterplein
Aanduiding speelvoorzieningen
Aanduiding kindvriendelijke routes (speelstoepen)
Aanduiding potenties extra waterberging

5.5

Woongebied zuidwest

Het woongebied ten zuidwesten van de Hofbogen
zal de komende jaren eveneens worden heringericht
als een klimaatbestendige buitenruimte. In dit deel is
de Banierstraat-Vrouw Jannestraat de ruggengraat
van de wijk. Aan weerszijden sluiten korte straatjes
en doodlopende straatjes (hoven) hier op aan. De
Banierstraat/Vrouw Jannestraat verbindt al deze straten
met plekken zoals het Ammersooiseplein, de Banier en de
Banierhof.
Op de Banierstraat-Vrouw Jannestraat wordt gekeken
of met kleine wijzigingen meer continuïteit gemaakt kan
worden in de stoepen. Deze zijn belangrijk als speelstoep/
kindvriendelijke route. Het toevoegen van drempelruimtes
en geveltuinen ondersteunen dit en leveren een bijdrage
voor de wateropgave. In de doodlopende straten (hoven)
wordt ingezet op het toevoegen van ‘strategisch groen’
in een losse structuur met veel diversiteit. Dit groen kan
mogelijk ook een speelfunctie vervullen. (‘bespeelbaar
groen’).
In de hoven is er bovendien een kans om de ‘restruimtes’
bij de woningen meer identiteit te geven. Dit kan met
tuinen maar als bewoners daar weinig animo voor hebben
kan een kader met waterpasserende verharding meer
gelaagdheid en een soort drempelruimte creëren.
Parallel aan de Banierstraat-Vrouw Jannestraat ligt aan
de westzijde een reeks binnenhoven. Deze binnenhoven
zijn samen met de doodlopende straten door een
voetgangersdoorsteek met elkaar verbonden. In een
toekomstige uitwerking van bijvoorbeeld de wateropgave
op de binnenterreinen ligt hier een extra uitdaging om
zowel de wateropgave, de kindvriendelijkheid en de
woonomgeving nog verder te verbeteren.

Voetgangersverbindingen door binnentuinen

Bouwvlekken nader uit te werken in stedenbouwkundige visie
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LEGENDA
Private binnenterreinen

Binnenterreinen in eigendom en/of beheer gemeente

Waardevolle en/of beeldbepalende bomen en boomstructuren

Overige bomen en boomstructuren
Bomen buiten plangebied
Groen op maaiveld
Drempelruimte creëren met waterpasserende verharding
en waar mogelijk geveltuinen
Rijbaan in waterpasserende klinkerverharding met maximale
waterberging in cunet d.m.v. granulaat
Parkeervakken met ondergrondse voorziening voor extra
waterberging, hetzij d.m.v. granluaat, hetzij d.m.v. een krattensysteem
Rood asfalt t.b.v. fietspaden/fietsstraten
Flexibele strook langs Hofbogen met ruimte voor groen, parkeren,
terras- en andere functies waarbij meervoudig ruimtegebruik een
uitgangspunt is
Regentuin

Waterplein
Aanduiding speelvoorzieningen
Aanduiding kindvriendelijke routes (speelstoepen)
Aanduiding potenties extra waterberging
Voetgangersverbindingen door binnentuinen

5.6

Zomerhofkwartier

Het Zomerhofkwartier is het meest dynamische
deelgebied. Hier spelen veel ontwikkelingen op korte
en lange termijn. Het ontbreekt nog aan een eenduidige
toekomstvisie in de vorm van een stedenbouwkundig
plan. Het raamwerk is voor dit deelgebied dan ook
minder concreet. Voor wat betreft de structuur zijn
de Schoterbosstraat en de Almondestraat met de
Zomerhofstraat de stedenbouwkundige/ruimtelijke basis.
In een nog op te stellen stedenbouwkundig plan dient
aandacht te zijn voor een heldere stratenstructuur.
Voor de langere termijn zal een stedenbouwkundig plan
voor het Zomerhofkwartier nader uitgewerkt moeten
worden. Daarbij gelden de Zomerhofstraat, Almondestraat
en Schoterbosstraat als belangrijkste dragers die
zich kenmerken door een duidelijke boomstructuur.
Binnen deze structuur zal een centrale ‘groene’ ruimte
komen waar bomen, net als op andere plekken binnen
dit deelgebied, als contrast in groepen komen. De
verschillende plekken kennen een grote diversiteit. Zo
komt er onder andere een zgn. ‘regentuin’. Deze regentuin
voorziet in mogelijkheden voor extra waterberging. Ook
bij de inrichting van de andere plekken zal het thema
water(berging) een belangrijk uitgangspunt vormen.
Ontwerp en herinrichting van de buitenruimte zullen
plaatsvinden op de langere termijn en volgend op
stedenbouwkundige ontwikkelingen. Onderhoud vindt
gedeeltelijk nu al wel plaats. Met de energie in deze
buurt en het zicht op een aanpak in de toekomst is er
een kans om in deze buurt op kleine schaal en tijdelijk
te experimenteren met materialen die waterinfitratie en
-berging combineren met vergroening en het versterken
van de woon- en werkomgeving . Voorbeelden hiervan
zijn de Rainaway tegel en de ontwikkeling van ‘Living
Pavement’.

Bouwvlekken nader uit te werken in stedenbouwkundige visie
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LEGENDA
Private binnenterreinen

Binnenterreinen in eigendom en/of beheer gemeente

Waardevolle en/of beeldbepalende bomen en boomstructuren

5.7

Scholencluster

In de openbare ruimte van het scholencluster is met de
herinrichting van het Benthemplein een belangrijke aanzet
gedaan tot het creëren van een klimaatbestendige buitenruimte. Bij de uitwerking van dit deelgebied ligt de focus
vooral op consolideren van de bestaande, redelijk recente
inrichting.

Overige bomen en boomstructuren
Bomen buiten plangebied
Groen op maaiveld
Drempelruimte creëren met waterpasserende verharding
en waar mogelijk geveltuinen
Rijbaan in waterpasserende klinkerverharding met maximale
waterberging in cunet d.m.v. granulaat
Parkeervakken met ondergrondse voorziening voor extra
waterberging, hetzij d.m.v. granluaat, hetzij d.m.v. een krattensysteem
Rood asfalt t.b.v. fietspaden/fietsstraten
Flexibele strook langs Hofbogen met ruimte voor groen, parkeren,
terras- en andere functies waarbij meervoudig ruimtegebruik een
uitgangspunt is
Regentuin

Waterplein
Aanduiding speelvoorzieningen
Aanduiding kindvriendelijke routes (speelstoepen)
Aanduiding potenties extra waterberging
Voetgangersverbindingen door binnentuinen

Bouwvlekken nader uit te werken in stedenbouwkundige visie
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6

Agniesebuurt anno 2030

Sfeerbeschrijving
In 2030 is de Agniesebuurt uitgegroeid tot een
aantrekkelijke en levendige woonbuurt met een
gevarieerde bevolkingssamenstelling. Door de komst
van meer jonge gezinnen is het aantal kinderen in de
wijk toegenomen. Dit is ook merkbaar in de straten,
waar kinderen op brede stoepen spelen en via deze
kindvriendelijke routes van speelplek naar speelplek
‘hoppen’. De wijk is groener geworden door de toename
van het aantal geveltuinen, doordat bomen in grotere
groenvakken zijn geplaatst en door de komst van een
regentuin in het ZoHo kwartier.
De Hofbogen hebben in de loop van de tijd een verdere
invulling gekregen. Nieuwe bedrijfjes, horeca en andere
voorzieningen hebben hier een plek gevonden en het
geheel van de Hofbogen is nu een levendige strip met
daarlangs een strook openbare ruimte die flexibel is
ingericht. In deze strook is ruimte voor terassen, (fiets)
parkeren en groen.
Het dak van de Hofbogen is omgevormd tot een levendig
en multifunctioneel dakpark. Het unieke object is een
belangrijke publiekstrekker geworden wat een positieve
uitwerking heeft op de hele Agniesebuurt.

auto’s staan, is deze ruimte beschikbaar als speelruimte.
Kinderen maken hier dankbaar gebruik van.

Het scholencluster is redelijk hetzelfde gebleven. Het
waterplein neemt hier een belangrijke plaats in.

In het noordoostelijk woongebied is de oorspronkelijke
structuur van het stratenpatroon mooi zichtbaar. Ze wordt
versterkt door de laanboomstructuren die in deze straten
zijn toegepast. Vanwege de beperkte ruimte in het profiel
is weliswaar gekozen voor kleinere bomen, maar ze staan
er fris en gezond bij omdat gezorgd is voor voldoende
ondergrondse groeiruimte.
Het zuidwestelijk gebied heeft geen lanen. Hier is juist een
losse, gestrooide boomstructuur te zien. In de hofjes, waar
de parkeerdruk hoog is, staan mooie, beeldbepalende
bomen, op strategische plekken. De hofjes, zowel tussen
als binnen de bouwblokken zijn met elkaar verbonden
door een leuke ‘struinroute’. Deze route loopt als een
‘parelsnoer’ door het buurtje en verbindt speelplekken,
buurttuinen en andere verblijfsplekken met elkaar.
In het Zomerhofkwartier zijn inmiddels nog meer
interessante ontwikkelingen en bedrijfjes geland. Wat
begonnen was als ‘slow urbanism’ heeft inmiddels een
hoge vlucht genomen. Het ZoHo bruist van positieve
energie en dit werkt als een katalysator voor de hele buurt.

De Teilingerstraat wordt nog steeds gekenmerkt door
de prachtige, zware boomstructuur van grote platanen.
In het brede trottoir is ruimte gemaakt voor een groene
drempelzone waarin de waterdoorlatendheid van het
maaiveld flink vergroot is.

De entree van het Zomerhofkwartier vanaf de Heer
Bokelweg is sterk verbeterd. Op de hoek van de
Almondestraat is de buitenruimte sterk vergroend ten
koste van parkeren. De regentuin, op de andere hoek,
is een aantrekkelijk pocketpark geworden, populair als
lunchplek voor mensen die in het ZoHokwartier werken.

In de woongebieden zijn drempelzones ontstaan die
een interessante overgang vormen van openbaar naar
privé. In deze zones is het aantal geveltuinen nog verder
toegenomen. Parkeerplaatsen zijn op veel plaatsen op
het trottoir gesitueerd. Overdag, wanneer er veel minder

Inmiddels ligt er ook een stedenbouwkundig plan voor het
ZoHo kwartier. Hierbij is uitgegaan van de oorspronkelijke
bajonet-structuur van de Zomerhofstraat/Almondestraat/
verlengde Agniesestraat. In het plan is ruimte voor meer
woningbouw.
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7

Participatie en communicatie

7.1

Raamwerk Buitenruimte Agniesebuurt

Dit kader bevat de visie voor de gehele buurt en vormt
de inhoudelijke basis om bewoners te informeren. Er
is benoemd en gemotiveerd welke straten wijzigingen
zullen ondergaan en welke niet of zeer beperkt. Op
basis van het kader zullen per straat de plannen nader
worden uitgewerkt. Voor de straten die een IP-procedure
zullen doorlopen, besluit de gebiedscommissie over het
participatietraject. Dit vanwege het feit dat we per straat
vernieuwende participatievormen willen hanteren, maar
ook in verband met de looptijd; sommige straten zijn pas in
2019 aan de beurt.
Om het raamwerk over het voetlicht te brengen zullen de
volgende middelen worden ingezet:
•
•

•

De organisatie van een informatiemarkt op 15 juni
2016 in de Nieuwe Banier;
Het produceren van een animatiefilmpje van twee
minuten, waarin wordt uitgelegd hoe de waterhuishouding van de buurt werkt en wat de rol van
bewoners kan zijn. Dit filmpje wordt ook getoond
op de informatiemarkt;
Het inzetten van ‘ambassadeurs’ uit de buurt,
die informatie ophalen bij bewoners en 		
ondernemers over waar zij behoefte aan hebben
wat de buitenruimte betreft. Deze informatie kan
door de ontwerpers worden verwerkt in
de plannen.

7.2.

Participatie

De rol van bewoners is cruciaal bij het klimaatbestendig
maken van de Agniesebuurt. Geveltuinen, regentonnen,
daktuinen en minder tegels in de binnentuinen dragen
bij aan het concept, dat als uitgangspunt heeft om
zoveel mogelijk water in de buurt vast te houden en
te benutten. Betrokkenheid van bewoners, vanaf de
planvormingsfase, zal bijdragen aan het functioneren van
de waterhuishouding van de Agniesebuurt.
In de Agniesebuurt lopen momenteel meerdere trajecten
om in co-creatie met lokale stakeholders te komen tot
klimaatbestendige oplossingen:
•
•
•

Vijverhofstraat (met LIFE-subsidie, gemeente is
trekker)
Agniesebuurt (project SPONGE, vanuit het
Interregionaal Twee Zeeën programma, HHSK is
leadpartner).
Klimaatblok Agniesebuurt (in vervolg op door
Ministerie van I&M gesubsidieerd onderzoek naar
klimaatbestendig maken van een particulier
bouwblok van woco Havensteder, Betreft daken,
binnentuinen en inpandige oplossingen. HHSK en
Havensteder zijn trekkers).

Bij al deze trajecten staat participatie van stakeholders
centraal. Dit vraagt om een gedegen afstemming met alle
betrokken partijen van alle activiteiten die in dat kader
plaats gaan vinden. Een door alle partners gedragen
aanpak zal te zijner tijd aan de gebiedscommissie ter
besluitvorming worden voorgelegd. Op basis hiervan
wordt in afstemming met de gebiedsorganisatie per straat
een participatietraject ontwikkeld.
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