Stadsontwikkeling

Notitie/Bijlage
Van: A. T. van Werkhoven
E-mail: at.vanwerkhoven@rotterdam.nl
Telefoon: 06-25333695
Bezoekadres: De Rotterdam,
Wilhelminakade 179, 8e etage

Betreft

:

IP15-00092-NO-Vijverhofstraat (Agniesebuurt)

Datum

:

24-10-2019

Aan alle belanghebbenden,

In dit document ontvangt u, als bijlage op de uitzending van het bovengenoemde definitieve
inrichtingsplan, de antwoorden op de gegeven reacties op de voorlopige uitzending. In volgorde van
binnenkomst worden de reacties behandeld.
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1 Wijziging projectgebied
De projectscope voor de Vijverhofstraat wordt aangepast. Er wordt alleen gewerkt in het deel
tussen de Bergweg en de Teilingerstraat. Het stuk tussen de Teilingerstraat en de regentuin
wordt opgenomen in het Inrichtingsplan Hofbogen. Dat betekent voor nu dat we zowel de
werkzaamheden in de ondergrond (Aquaflow, toevoegen DIT-riool) als bovengrond
(uitvoering IP) niet uitvoeren. Ook de planvorming wordt nu gestopt. Verwachting is dat
medio 2021 het inrichtingsplan Hofbogen wordt vastgesteld, waarna de uitvoering gefaseerd
volgt. De Vijverhofstraat is dan na de bouw van fase 2 van ZOHO aan de beurt; vermoedelijk
in 2027.
De volgende overwegingen hebben ertoe geleid om de projectscope van de Vijverhofstraat
aan te passen. Door de sloop en bouw van ZOHO bestaat een grote kans dat de nieuw
aangelegde straat en materialen in de ondergrond (riool, Aquaflow) beschadigd raken. Dat
zou kapitaalvernietiging zijn.
Daarnaast ambieert de gemeente vanuit Masterplan Hofbogen om in de aanliggende straten
een dubbele rij bomen aan te planten. Die ruimte blijkt er in dit gedeelte nu niet te zijn. Door
dit deel op te nemen in het IP Hofbogen kan in samenhang met de Boekhorststraat
gestudeerd worden op alle ambities.
Het gevolg is dat de plannen zoals gepresenteerd op de bewonersavond, openbare
wijkraadvergadering en informatiemarkt voor dit gedeelte geen doorgang vinden. Er wordt
geen extra groen en bomen toegevoegd, de parkeerplaatsen blijven behouden en dit
gedeelte blijft tweerichtingsverkeer.
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2

RET

2.1

24-10-2019

Reactie:
Geachte lezer,
RET Exploitatie heeft geen opmerkingen bij dit voorlopig IP.

Antwoord:
Fijn. Dank voor uw reactie.
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3

Stadsbeheer Schone Stad

3.1
3.2

D. Cairo
24-10-2019

Reactie:
Goedemorgen,
Naar aanleiding van het voorlopig inrichtingsplan IP 15-00092- NO-Vijverhofstraat
(Agniesebuurt) – VUZ het volgende.
Er moeten een aantal ondergrondse wijkcontainers aan de Vijverhofstraat ter hoogte van
huisnummer 49 en 82 iets verplaatst worden.
Het verplaatsen kan alleen gebeuren als de wijkcontainers ook daadwerkelijk verplaatst
kunnen worden. de nieuwe locatie moet dan vrij zijn van kabels en leidingen.
Mocht dat niet zo zijn, dan kunnen wij de wijkcontainers niet verplaatsen.
Verder moeten eer een 4 tal wijkcontainers aan de Vijverhofstraat hoek Wateringhestraat en
de Vijverhofstraat hoek Heemsteestraat na de werkzaamheden opgehoogd worden.
Vooruit lopend hieronder de kosten voor de nog uit te voeren werkzaamheden
Kosten hiervan zijn;
3 keer verplaatsen ondergrondse wijkcontainers 22.500.- ex btw
4 keer ophogen ondergrondse wijkcontainers
10.000.- ex btw
Totaal kosten
32.500.- ex btw

Antwoord:
Aangezien er geen opmerking gemaakt wordt over aanvulling containers, gaan we er vanuit
dat er geen containers bij hoeven. Uiteraard wordt er rekening gehouden met ondergrondse
kabels en leidingen.
Dank voor het kostenoverzicht.
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4

Archeologie (BOOR)

4.1
4.2

I. van Kempen
25-10-2019

Reactie:
Beste collega’s,
Wat archeologie betreft geen opmerkingen op de tekening. De reactie op het PvE m.b.t.
werkzaamheden in de bodem blijft in principe wel relevant.

Antwoord:
Fijn. Dank voor uw reactie
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5

HHSK

5.1
5.2

2019-015039
04-11-2019

Reactie:
Goedemorgen,
Het bovengenoemde IP geeft mij geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
Met vriendelijke groet,

Antwoord:
Fijn. Dank voor uw reactie.
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6

SB Infra

6.1

04-11-2019

Reactie:
Hierbij de reacties van SB infra van het bovengenoemd project:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Geen laad- en loszone of parkeren op het trottoir
(AO)
Drempels volgens SWD 1.2.13 (AO)
Opsluiting volgens de SWD, dus trottoirbanden i.p.v. RWS banden
(AO)
Bord einde 30 km/h zone ontbreekt bij de kruising met de Bergweg
(AO)
Wat zijn de rechthoekig gearceerde vakken in het trottoir?
(AO)
Vaste planten vallen buiten de toegestane legenda van de beheeraanpak van
cultuurlijk groen. Bovendien erg kwetsbaar in een drukke straat. Vervangen door een
robuuste laagblijvende heester. (JZ)
7. Openbare verlichting: geen opmerkingen
(PH)

Antwoord:
1. M.b.t. dit standpunt heeft nader overleg plaatsgevonden met SB. De uitkomst hiervan
is dat het principe van een flexibele strook met parkeren, laden en lossen voor dit IP
akkoord is. Vanuit stedelijk beheer wordt op korte termijn een werkgroep opgestart
om tot heldere richtlijnen te komen voor parkeren, laden en lossen op trottoirs;
2. Dit wordt in de planvoorbereiding door IB meegenomen;
3. RWS banden worden sowieso niet toegepast in het IP en zijn vervangen door:
a. Geleidebanden, ter hoogte van de flexibele zone;
b. Trottoirbanden op overige plekken;
4. Dit bord is toegevoegd in het bordenplan;
5. Dit zijn boomroosters. Deze zijn inmiddels uit het ontwerp gehaald en vervangen
door boomspiegels en plantvakken;
6. Door scopewijziging van het project is dit gedeelte komen te vervallen.
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7

SB Toezicht en Handhaving

7.1
7.2

J. de Groot
06-11-2019

Reactie:
Hallo Coraly,
Vanuit Stadsbeheer Toezicht en Handhaving geen opmerkingen / signalen m.b.t. het IP1500092-NO-Vijverhofstraat (Agniesebuurt), gebied Noord.
Met vriendelijke groet,

Antwoord:
Fijn. Dank voor uw reactie.
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8

Advies GC Noord/Wijkraad Agniesebuurt

8.1
8.2

BSD-NO-3492194
11-11-2019

Reactie:
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Antwoord:
Het verschuiven van het profiel van de Vijverhofstraat komt voort uit een overstijgend belang
vanuit de Hofbogen. Het creëren van meer ruimte aan de Hofbogenzijde is van belang voor
een beter functioneren van deze plint. De gemeente heeft een afweging gemaakt tussen het
behouden van de bestaande bomen aan de woningzijde met als consequentie een smalle
trottoirstrook aan de Hofbogenzijde en het opschuiven van het profiel ten behoeve van een
brede, flexibele strook langs de Hofbogen met vervangen van bomen aan de woningenzijde.
Er is gekozen voor de laatste optie. Dit is ook besproken met de Bomenridders.
We begrijpen de zorgen met betrekking tot de inkijk van de woningen vanaf het toekomstige
park op de Hofbogen. Hier hebben we rekening mee gehouden door strategische plaatsing
van de nieuwe bomen. Het advies om met name aan de woningenzijde een groot formaat
nieuwe bomen aan te planten nemen we ter harte. Er wordt een plantmaat van 25/30
gehanteerd.
Er worden meer bomen teruggeplant dan er in de huidige situatie aanwezig zijn: 24 in totaal.
Eén bestaande acacia kan worden verplant;
Het gevraagde onderzoek naar in hoeverre bestaande bomen een ophoging kunnen
verdragen is uitgevoerd. De eerste resultaten hiervan zijn als volgt: vijf bomen verkeren in
een slechte staat, één boom heeft een matige staat en één boom zal de ophoging niet
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overleven. Veertien bomen worden verwijderd als gevolg van de verschuiving van de
rijbaan.
Uit een aanvullende inventarisatie is gebleken dat aan de Hofbogenzijde nog 8 bomen in een
matige staat verkeren. Deze bomen kunnen met de juiste ingrepen en een zorgvuldige
uitvoering behouden blijven. In het inrichtingsplan wordt ingezet op behoud van deze bomen.
Geveltuinen willen we ook vanuit de gemeente stimuleren. Fijn dat jullie de bewoners willen
enthousiasmeren om de geveltuinen te beplanten en beheren. In het inrichtingsplan zetten
we in op de aanleg van geveltuinen. Deze zijn ook ingetekend in het IP.
De flexibele strook is een nieuw element in de Rotterdamse openbare ruimte. Het is een
goed voorbeeld van hoe we in de stad creatiever met de beperkte ruimte om moeten gaan.
Het stapelen van functies wordt in de toekomst steeds vaker noodzaak. Uit
parkeerdrukmetingen blijkt dat er overdag veel parkeerruimte niet gebruikt wordt. Op die
momenten is er bij de bedrijven in de Hofbogen behoefte aan meer dan alleen terrassen.
Men zoekt ook ruimte voor fietsparkeren een lunchmogelijkheid of andere vormen van
uitstallingen. We benadrukken dat de Hofbogen zich de komende jaren verder gaan
ontwikkelen en wij verwachten daarom een toename in deze behoefte. Een flexibele strook
sluit ook goed aan bij de wens van veel bewoners, die een leefbaardere buurt willen. Door de
parkeerruimte overdag beschikbaar te stellen, loopt de parkeerdruk in de buurt niet te hoog
op. Deze blijft nog altijd ruim onder de 85%.
In het IP wordt gebruik van de flexibele strook juridisch geformaliseerd met bebording.
Venstertijden geven aan dat er tussen 10:00 en 17:00 niet geparkeerd mag worden
(zaterdag en zondag uitgezonderd). We monitoren vervolgens de parkeerdruk in de
omgeving. Wanneer de parkeerdruk te hoog oploopt (>85%), wordt bekeken of
aanpassingen nodig zijn. Dat kan bijvoorbeeld met het aanpassen van de venstertijden, maar
eventueel ook met het aanpassen van de lengte van de strook waarop de bebording van
toepassing is
De plangrens voor het IP is aangepast. De Vijverhofstraat ten zuiden van de Teilingerstraat
maakt niet langer deel uit van het IP, maar wordt opgenomen in het IP Hofbogen Aan dit IP
wordt vanaf 2020 gewerkt. De parkeerplekken in het deel ten zuiden van de Teilingerstraat
blijven vooralsnog dus gehandhaafd.
In het noordelijk deel komen negen parkeerplekken extra te vervallen omdat hier de wens is
om meer ruimte voor groen te creëren. Deze wens is aangegeven door diverse ondernemers
in de Hofbogen en door Dudok Groep die in samenspraak met gemeente een Masterplan en
schetsontwerp voor de Hofbogen en omgeving opstelt. Zie nadere toelichting hierop elders in
dit document.
Het IP voorziet in eenrichtingsverkeer in de gehele Vijverhofstraat. Dat heeft de vier redenen:
1. De Vijverhofstraat maakt onderdeel uit van het oostelijke alternatief voor de centrale
fietsas (Schieweg-Schiekade-Coolsingel-Erasmusbrug-Laan op Zuid). Het oostelijke
alternatief krijgt steeds meer vorm, zoals eerder is gebeurd op het westelijke alternatief
(Schepenstraat-Spoorsingel-Westersingel). Op deze routes zien we een zeer forse
toename van fietsverkeer. Met de ontwikkeling van de Hofbogen en verdere realisatie
van de oostelijke alternatieve route voor fietsers mag een verdere groei worden
verwacht.
2. Op een groot deel van de Vijverhofstraat geldt nu al eenrichtingsverkeer. Een
uitzondering hierop is het gedeelte Vijverhofdwarsstraat en Wateringhestraat. Al bestaat
daar onduidelijkheid over. Komende vanuit de Wateringhestraat geldt het
eenrichtingsverkeer immers wel. Hier is sinds jaar en dag de bebording op afgestemd.
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Vanuit de Vijverhofstraat ontbreekt de bebording. Navigatiesystemen geven echter wel
aan dat er eenrichtingsverkeer geldt.
3. De rijbaanbreedte van de Vijverhofstraat is onvoldoende voor verkeer in twee richtingen.
Dat is nu ook al het geval. Er is geen ruimte voor een bredere rijbaan, zonder dat dit ten
koste gaat van ruimte voor parkeren, groen en trottoir. Een grotere stroom fietsers
combineren met verkeer in twee richtingen op een te smalle rijbaan is niet verkeersveilig.
4. Het klopt dat een deel van het autoverkeer moet omrijden na uitvoering van het IP, maar
deze afstand is zeer beperkt en bovendien verwaarloosbaar wanneer gekeken wordt
naar de totale reis.
Om deze redenen is advies gevraagd aan het verkeersoverleg Noord. In dit overleg is
ingestemd met het IP en specifiek ook op het onderdeel verkeerscirculatie.
De gevraagde verkeersschouw heeft inmiddels plaatsgevonden. De schouw heeft geen
overtuigende argumentatie opgeleverd om af te wijken van bovenstaande vier
uitgangspunten. Het inzicht vanuit mobiliteit is dat het IP op dit punt niet gewijzigd wordt.
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9

Leyten / Stebru / Plein06

9.1

18-11-2019

Reactie:
Geachte heer, mevrouw,
In de bijlage doen wij u de gecombineerde reactie van Stebru, Plein 06 en Leyten
toekomen ten aanzien van het voorlopig inrichtingsplan. Voor vragen verzoeken wij
u contact op te nemen met ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
Leyten Bouwplanontwikkeling BV
Deelonderzoek Input IP Vijverhofstraat.pdf

Antwoord:
Dank voor de gezamenlijke reactie en heldere verbeelding. Het gedeelte van de
Vijverhofstraat tussen Teilingerstraat en Zomerhofstraat is om technische redenen uit de
scope van het project gehaald. Er blijkt een (nog niet zo oud) calamiteitenriool te liggen waar
bomen op staan en de noodzaak om op dit stuk de riolering te vervangen blijkt niet hoog.
Gezien de te verwachte ontwikkeling van ZoHo, waarbij zwaar bouwverkeer te verwachten is,
heeft de afdeling Water aangegeven dit stuk pas na de ontwikkeling van ZoHo her in te
richten.
De input van Leyten/Stebru/Plein06 zal als wens meegenomen worden in het t.z.t. op te
stellen PvE/IP voor het zuidelijk deel van de Vijverhofstraat. Voor het deel dat binnen de
huidige scope van het IP valt zijn de opmerkingen niet relevant.
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10

SB Uitgiftepeilencommissie

10.1
10.2

J. Zondag
29-11-2019

Reactie:
Hoi,
Het valt mij op dat er in IP’s vrijwel nooit uitgiftepeilen zijn ingetekend. Betekent dit dat het
uitgangspunt is dat bestaande uitgiftepeilen gehandhaafd blijven en dat de buitenruimte dus
ook weer tot uitgiftepeil zal worden opgehoogd?
Met vriendelijke groet,

Antwoord:
Het streven is om in het gehele gebied naar uitgiftepeil terug te gaan met het nieuwe
straatniveau.
Bij het opstellen van het IP was er al de beschikking over de dorpelmetingen bij de huizen en
de Hofbogen.
Deze zijn op een flink aantal locaties lager dan het uitgiftepeil.
Daarom zijn de dorpelhoogtes de maatgevende hoogtemaatvoering voor het Inrichtingsplan.
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11

010Toegankelijk

11.1
11.2

010T.19 52-u
04-12-2019

Reactie:

Antwoord:
Dit is inderdaad geborgd. Daarnaast is op plekken waar geen verhoogd plateau zit, voorzien
in invalideopritten (o.a. Vijverhofdwarsstraat)
Markeringen voor blinden en slechtzienden zijn doorgaans gerelateerd aan routes naar OV
haltes, naar belangrijke, publieke gebouwen en in winkelgebieden. De Hofbogen ondergaan
de komende jaren een transformatie naar meer functies in de plint. Het is nog te vroeg om
daar nu al geleidelijnen voor aan te leggen en het is ook niet wenselijk en realistisch om over
een lengte van twee kilometer een geleidestrook langs de bogen te leggen. In principe geldt
vooralsnog de gevel van de Hofbogen als continue geleiding.
Bij de toekomstige ontwikkeling van de Hofbogen zal wel aandacht besteed worden aan de
markering naar de stijgpunten. Hoe deze exact worden in gepast valt buiten het kader van IP
Vijverhofstraat. Toegankelijkheid is in het (nog op te stellen) PvE Hofbogen een belangrijk
aandachtspunt.
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12

Stadsbeheer

12.1
12.2

C. Buddelmeijer
05-12-2019

Reactie:
Staat van de bomen:
- In de bijlage in de excel staan de bomen. De groen gemarkeerde bomen zijn nog in
een goede staat. In de laatste kolom staat hoeveel ophoging deze bomen
aankunnen. Als bekend is hoeveel de ophoging is, is er dus nog te bepalen welke
van de groene bomen de ophoging niet aankunnen en dus ook zullen moeten
worden gekapt. Zonder de cijfers van de ophoging is dit niet aan te geven.
- Ik stuur jullie ook nog een tekening door, die Jos heeft gemaakt. Hij kwam ook nog 2
bomen tegen aan de regentuin kant die nog niet op de tekening stonden. Hij heeft
daar ook per boom erbij gezet wat de staat is.
Type beplanting:
- De Acer rubrum 'Columnare', Acer rubrum 'Scanlon' en Prunus avium zijn helemaal
prima
- Aan de huizenzijde is er eigenlijk te weinig ruimte voor bomen, wat wij konden meten
staat de boom op ongeveer 2,70m van de huizen. Veel van de bomen die ingetekend
staan hebben een kroon van op zijn minst 5m (2,5m weerszijde), waardoor die op
heel korte afstand van de huizen komen te staan. Daarnaast moeten de bomen
vanwege het rijden door de straat opgekroond worden, maar dan wel op 6 meter
vanwege de huizen. Dat zijn 1e grote bomen die zo kunnen worden opgekroond,
maar die zijn eigenlijk weer te breed voor de positie in de stoep.
- De Tilia cordata 'Greenspire' zien wij liever helemaal niet, deze geeft een soort plak
af, waarover bij SB altijd heel veel klachten binnen komen. Bijvoorbeeld dat mensen
eisen dat wij auto was kosten vergoeden of de boom maar gewoon weghalen.
- De Celtis occidentalis heft geen opgaande takken, waarmee die niet aan de huis
zijde kan. Aan de Hofbogen zijde wel, maar is niet geweldig.
- De Styphnolobium japonicum 'Regent' en de Gleditsia triacanthos 'Sunburst' zijn wel
geschikt aan de Hofbogen zijde, niet aan de huizen zijde.
- De Gleditsia triacanthos Hermes konden wij niet vinden, zowel niet in het
bomenboek als online. Hebben jullie hier meer informatie over?
Aanvullende reactie van Stedelijk Beheer over de planten:
- Doortrekken van de regentuin tot Teilingerstraat is te begrijpen en prima;
- Voor het overige stuk van de Vijverhofstraat niet. Dat is veel te kwetsbaar en zou
daardoor ook extra duur worden om de planten in stand te houden;
Aanvullende reacties m.b.t. verkeerskundige zaken:
1.
Parkeerplaatsen voor Gehandicapten op kenteken, wit kruis niet instraten
maar spuiten i.v.m. tijdelijkheid;
2.
Bord GPP wordt in begin van vak geplaatst, niet in het midden;
3.
Parkeerverboden (zuidwest) hebben alleen betrekking op rijweg, niet voor
het voetpad (verhoogd wegvlak);
4.
Twee onderborden onder één verkeersbord is niet wenselijk, maar soms kan
het niet anders.
5.
Wat gebeurd er met andere bestaande borden zoals parkeerzoneborden?
Met vriendelijke groet,
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kwaliteit bomen
viaductzijde.xlsx

Antwoord:
Staat van de bomen:
Naar aanleiding van de bomeninventarisatie, in eerste instantie door IB aangeleverd, maar in
tweede instantie aangescherpt door SB, op basis van gegevens uit Observ (VTA inspectie
gegevens) heeft nader overleg plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot de volgende
uitgangspunten:
-

14 bomen aan woningenzijde worden sowieso verwijderd vanwege verschuiving
profiel;
Aan de Hofbogenzijde verwijderen we één boom, die de waardering ‘zeer slecht,
levensverwachting < 5jr’ heeft;
De overige bomen aan Hofbogenzijde, die volgens de gegevens van SB ‘slecht’ zijn,
maar nog wel een levensverwachting van 5-10 jaar hebben, gaan we behouden.
Daarbij gelden een aantal strikte uitgangspunten m.b.t. werkzaamheden rond deze
bomen en begeleiding door een professionele partij in de uitvoering.

Type beplanting:
Hierover heeft ook nadere afstemming plaatsgevonden met SB. Hierbij is het volgende
afgesproken:
-

Prunus avium is akkoord en houden we in het ontwerp staan;
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-

-

Acers zitten niet meer binnen de scope van het project dus vervallen;
Afstand bomen tot gevels aan huizenzijde is door SB niet geheel juist
geïnterpreteerd. Deze bedraagt 3.60 meter ipv 2.70. Dit valt dus mee. We hebben
afgesproken dat de boomsoorten in het definitieve IP worden ingetekend met een
kroonomvang die de soort in volwassen stadium bereikt, zodat inzichtelijk is dat
conflicten met bomen tegen gevels niet optreden. Waar in het VO IP soorten
gekozen zijn die te breed worden, hebben we alternatieven genomen in het DO IP.
Deze zijn afgestemd met SB;
Tilia cordata ‘Greenspire’ wordt Tilia cordata ‘Rancho’;
Celtis occidentalis wordt inderdaad niet toegepast aan Hofbogen zijde;
Styphnolobium japonicum ‘Regent’ zou volgens de informatie m.b.t. volwassen
kroonomvang (5m) moeten passen bij een afstand van 3.60 meter vanaf de gevel;
Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’ is vervangen door een alternatief;
Gleditsia hermes was een foutje en is ook vervangen door een andere soort;
We vervangen de Gleditsia voor een Robina pseudoacacia ‘Frisia’ en voegen ook
een Liquidambar styraciflua ‘Worplesdon’ toe aan de woningzijde.

Aanvullende reactie SB over de planten:
- De aanplant in het deel van de regentuin tot de Teilingerstraat met vaste
planten/sierheesters vervalt, doordat dit niet meer binnen de scope van het project
valt.
- In de plantvakken ten noorden van de Teilingerstraat planten we een lage heester.
Aanvullende reacties m.b.t. verkeerskundige zaken:
- Wordt meegenomen in technische planuitwerking. Gehandicaptenparkeerplaatsen
worden uitgevoerd conform standaard wegenbouwdetails;
- Wordt meegenomen in technische planuitwerking, conform standaard
wegenbouwdetails;
- Op de flexstrook zijn parkeervakken aangegeven Parkeerverboden geven aan dat je
niet buiten de vakken mag parkeren;
- Twee onderborden zijn inderdaad niet wenselijk, maar soms kan het niet anders.
- Parkeerzoneborden worden nooit in een IP opgenomen.
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13

Wijkraad Agniesebuurt

13.1
13.2

BSD-NO-3492194
05-12-2019

Reactie:
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Antwoord:
Het gevraagde advies van de wijkraad wordt via een brief van de wethouder Buitenruimte
beantwoord. Deze brief wordt na verzending ook gepubliceerd op
www.aanpakagniesebuurt.nl
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14 ZOHO
14.1 06-12-2019
Reactie:
Hallo Geert,
Het is hier in ZOHO een beetje tussen wal en schip gekomen.
Gezien de drukke periode rond de tender voor ZOHO hebben we ook niet echt veel aandacht
ervoor kunnen genereren.
Onze reactie is vooral:
- vergroening is erg positief.
- mag best ten koste gaan van parkeren.
- graag in co-creatie/co-operatie met ondernemers en bewoners.
- veel belangrijker nog, in samenhang met de omgeving, met name regentuin en sterk
veranderende programma (ZOHO-ontwikkeling, Hofbogen etc.)
In het licht van vooral dat laatste rijst de vraag in hoeverre het plan rekenschap geeft van de
ZOHO-ontwikkeling. Wij staan een integrale benadering van dit soort grote projecten voor.
Zijn de (nieuwe) eigenaren van het gebied met hun planvorming hierin betrokken?
Goed dat jullie een IP sturen voor reactie. Maar een co-creatief proces zoals we bij de
Regentuin (ten dele) gehad hebben is meer onze stijl.
Wij waren bijvoorbeeld van plan een jaar verschillende inrichtingen uit te proberen met een
streetgame. Zoiets als een droomstraatproject.
Dat lijkt nu allemaal achterhaald. Jammer van de late informatie over dit project (met iig
schijnbaar definitieve plannen)
Met vriendelijke groet,

Antwoord:
Dank voor de complimenten m.b.t. voorgestelde vergroening en verminderen
parkeerplekken. Er zijn meerdere partijen in dit deel van de Vijverhofstraat die suggesties
hebben voor de straat en ook m.b.t. een tijdelijke inrichting. Ook “Mooie Boules” en
“Reijngoud” hebben hier ideeën over. En ook Leyten-Stebru, als ontwikkelaar van het nieuwe
ZOHO heeft wensen. Het is voor de gemeente niet duidelijk in hoeverre deze partijen samen
optrekken of juist afzonderlijk van elkaar met ideeën komen dit mogelijk tegenstrijdig met
elkaar zijn.
Met betrekking tot planvorming voor de uiteindelijke situatie, na het ontwikkelen van ZOHO is
laatstgenoemde partij een belangrijke stakeholder. Voor tijdelijke initiatieven op kortere
termijn is mogelijk nog ruimte, omdat het stuk tussen Teilingerstraat en Zomerhofstraat qua
uitvoering naar achteren geschoven wordt. Gemeente heeft geconstateerd dat uitvoering van
dit deel van de Vijverhofstraat op deze termijn niet haalbaar is, om de volgende redenen:
-

Het is te verwachten dat nieuwe verharding en ondergrondse maatregelen zullen
lijden onder de onvermijdelijke bouwlogistiek van ZOHO.
Verder is gebleken dat huidige en geplande bomen in het Voorlopig Ontwerp op een
calamiteitenriool staan. Dat kan niet. In samenhang met de ontwikkeling van ZOHO,
de Hofbogen, het Hofbogenpark en de kabels & leidingen moet dit stukje worden
heringericht.

Er is daarom besloten om dit deel van de Vijverhofstraat uit de projectscope te halen. Dit
biedt kansen voor initiatieven en experimenten op korte termijn. Deze zullen buiten het
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project herinrichting Vijverhofstraat worden verkend waarbij belangrijk is dat alle genoemde
en evt. andere partijen betrokken worden.
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15 Dudok
15.1 09-12-2019
Reactie:
Beste Tim,
Excuus voor de late reactie. We hebben afgelopen week druk naar de herinrichting van de
Vijverhofstraat gekeken. Hieronder onze opmerkingen met betrekking tot de inrichting.
-

Ter hoogte van vijverhofstraat 14 een extra terrasmogelijkheid
Is het noodzakelijk de boom ter hoogte van Vijverhofstraat 40 te verwijderen?
Laden en lossen ter hoogte van vijverhofstraat 72 en vijverhofstraat 8-32
Meer fietsnietjes ter hoogte van Vijverhofstraat 8-32, 62, 94, 126
Bij voorkeur hoge bomen terugplaatsen ivm zichtlijnen vanaf het dak.
Kunnen bomen beschermd worden door een rooster (tegen hondenpoep);
Kan het zebrapad (VOP) verlegd worden naar verlengde van trottoir Hofbogen;
Flex-strook in grasbeton?

Verder ziet het plan er goed uit, complimenten.
Vertrouwen erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Antwoord:
-

-

-

-

-

-

Aangezien het zuidelijk deel van de Vijverhofstraat (Tussen Teilingerstraat en
Zomerhofstraat) uit de projectscope is gehaald, blijft de situatie ter hoogte van nr. 14
vooralsnog ongewijzd;
Ja. Deze boom kan de verwachte ophoging niet overleven;
Ter hoogte van nr. 72 is een flexibele strook aanwezig, die gebruikt kan worden voor
laden- en lossen. We hebben hier een markering toegevoegd en een verkeersbord
om het laden- en lossen te duiden. Nr. 8-32 komt, zoals vermeld, buiten de scope te
vallen;
Ter hoogte van Vijverhofstraat nr. 94 hebben we 6 fietshekjes toegevoegd en ter
hoogte van 126 3 fietshekjes. 8-32 valt buiten de scope van het project. Deze wens
kunnen we wel meenemen in de verdere planvorming.
Ter hoogte van nr. 62 hebben we een groenvak gesitueerd op de kruising om een
veilige oversteekbaarheid voor voetgangers te creëren en tegelijkertijd de
groenbeleving in de straat te verhogen;
In het ontwerp worden meer bomen teruggeplant dan er gekapt worden. Er worden
bovendien groot formaat bomen aangeplant, zodat er meteen een stevig groenbeeld
ontstaat.
Roosters zijn komen te vervallen. Dit worden boomspiegels met beplanting.
Boomroosters zijn te ‘stedelijk’ voor deze plek en bovendien kwetsbaar doordat ze
niet overrijdbaar zijn (dus kwetsbaar i.c.m. parkeren en laden/lossen flexibele strook)
Dit valt buiten de scope van dit project. De suggestie is doorgegeven aan het
planteam Hofbogen;
Nee, de gemeente gebruikt geen grasbeton in stadswijken. De gebruiksdruk is te
hoog voor het gras om goed te groeien. Daarnaast is het niet beheervriendelijk;
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16 Bewonersreacties
16.1 03-10-2019
Reactie:
Op de bewonersavond van 3 oktober zijn de onderstaande reacties verzameld. De
antwoorden zijn daar meteen achter getypt:
-

Gaan jullie de stoep wel weer recht leggen?
De hele stoep wordt er uitgehaald, breder / smaller gemaakt en met nieuwe
materialen netjes dicht gestraat

-

Huisnummer 71 heeft twee plantschalen van gemeente voor de deur en planten in
de boomspiegel. Na weggeweest te zijn, bleek bij terugkomst de boomspiegeltuin
vernield (de schalen ook?) Hoe kan dat?
Dit kunt u aangeven bij de politie en bij de wijkregie om de plantschalen weer
goed te krijgen.

-

Is er bij de keuze voor boomsoorten rekening gehouden met de insecten-routing?
Daarvoor moeten typen planten op elkaar worden afgestemd.
Ecologie krijgt een belangrijke rol in de Vijverhofstraat, zeker met de
ontwikkeling van het toekomstige 'dakpark'. Er is gekozen voor boomsoorten
in de Vijverhofstraat die aantrekkelijk zijn voor bijen. Ook wordt er rekening
gehouden met vliegroutes van vleermuizen en vogels bij keuze van de bomen.

-

Hoe kan het dat sommige bomen moeten wijken?
Door het verbreden van het trottoir aan de kant van de Hofbogen en het
versmallen van het trottoir aan de gevelkant komen een aantal bestaande
bomen op de toekomstige rijbaan te staan (zie nadere toelichting bij 7, pag. 9)

-

Flexparkeren, hoe moet dat dan? Mijn auto staat vaak meerdere dagen voor de deur
geparkeerd.
Overdag kan er niet meer geparkeerd worden op de flexibele strook. Wanneer
de verwachting is dan een voertuig meerdere dagen niet gebruikt wordt, is het
advies om deze aan woningenzijde of in een zijstraat te parkeren.

-

Het is gratis parkeren vanaf 18.00 uur. Er parkeren dan ook mensen van buiten de
wijk, misschien ook op de flexibele strook. Hoe voorkom je dat?
Dit is in de huidige situatie niet te voorkomen. Via de gebiedscommissie kan
wel gevraagd worden om een wijziging van de tijden van gratis parkeren.
Bijvoorbeeld om deze naar 23 uur te zetten i.p.v. 18 uur. Een eventueel advies
voor ruimere tijden moet onderbouwd worden met onderzoek naar de
parkeerdruk en het parkeermotief.

-

Hoe organiseren we het parkeren voor mantelzorgers?
Mantelzorgers dienen gebruik te maken van gewone parkeervakken

-

Leuk als de boomspiegel ter hoogte van Vijverhofstraat 112/114 beplant wordt
We willen alle boomspiegels beplanten, dus ook voor nummer 112/114

-

Nietjes ter hoogte van nummer 112: graag deze nietjes niet recht voor de ingang van
112 plaatsen
Is aangepast in het IP

-

Aanzicht Hofbogen: verkeersstroom vanaf richting Bergweg omkeren. Betere entree
naar de Hofbogen. Op termijn leidt het tot meer verblijfskwaliteit in zijstraten.
Logische verkeerscirculatie
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Wij gaan de verkeersstroom niet omkeren. Dit zet de volledige
verkeerscirculatie van de buurt op zijn kop, terwijl dit al zo gevoelig ligt. De
gehele buurt is dan belanghebbenden bij eventuele bezwaren op het
verkeersbesluit. Eenrichtingsverkeer richting het noorden heeft een positief
effect op de verkeersveiligheid. Omdat voorrang gegeven moet worden aan
verkeer van rechts, is er automatisch snelheidsremming.
-

Afscherming bomen voor de Hofbogen: i.p.v. bomen in de straat, hogere afscheiding
óp de Hofbogen
Het dak van de Hofbogen heeft een beperkte breedte (ca. 6,5m). Dit geeft
beperkingen aan het realiseren van groen op het dak. Zeker als je bedenkt dat
in deze 6,5 m ook nog een pad moet. Het dak van de Hofbogen is te klein om
grote bomen op te planten, ook vanwege het grondpakket wat beperkt is omdat
het op een dak ligt. Er moet dus meer gedacht worden aan grotere struiken als
het maximaal haalbare qua groen op het dak. En ook dat zal niet op elk punt
passen. Afscherming tussen Hofbogen en woningen zal dus vooral afhankelijk
zijn van bomen die we in de aanliggende straten kunnen aanplanten. De
Hofbogen is een Rijksmonument. Het aanbrengen van hogere hekken,
schuttingen of groene schermen als afscheiding óp de Hofbogen is vanuit de
monumentale status en beeldkwaliteit niet mogelijk.

-

Stoep: veilige stoep, ruimte voor fietsers en parkeren
De stoep aan Hofbogen zijde wordt 5.60m breed. Een strook van 1.80 langs de
rijweg is daarbij flexibel om ook voor laden-lossen en parkeren gebruikt te
worden (venstertijden). Maar dan blijft er nog 3.80m over als trottoir ruimte.
Tussen de flexibele strook en het loopgedeelte komen bomen te staan. De
voetgangersstroom loopt achter deze bomen, langs de gevel van de Hofbogen.
Laden-lossen/parkeren zit vóór deze bomen, langs de rijbaan. Doordat de
totale stoep een flinke maat heeft, moet het meervoudig gebruik van de stoep
geen probleem zijn. Uit de inrichting van de strook wordt duidelijk dat het een
flexibele strook is met gemengd gebruik. Dat is niet standaard, maar wel
passend in de ambitie van de Hofbogen en de bijzondere situatie in de plint.

-

Vijverhofstraat 94/96: bomenrooster staat vooral in de weg (mensen glijden uit). Er is
behoefte aan veel ruimte voor (bak)fietsen aan de Hofbogen kant + boom weg
Boomroosters zijn uit het ontwerp gehaald en vervangen door kleinere
boomspiegels die beplant zijn. Hierdoor is er ook meer verharding gekomen en
daarmee ook meer ruimte voor bakfietsen.

-

School Accent: mogelijkheden voor parkeren busjes i.v.m. vervoer Avondschool.
Staan nu op de stoep (onder de Hofbogen)
De flexibele strook is in de avonduren beschikbaar als parkeerruimte, ook voor
de genoemde busjes.

-

Gehele straat: voldoende prullenbakken (geen containers)
De gemeente heeft plaatsingscriteria waar we dit soort Rotterdambakken
(smalle, hoge afvalbakken) plaatsen. Dat doen we bijvoorbeeld rondom
scholen en winkelgebieden. In woonstraten doen we dat niet. Daar verwachten
we dat de Rotterdammers hun afval even bij zich houden en thuis of bij een
andere voorziening weg kan gooien. In het ontwerp is daarom alleen de
Rotterdambak teruggeplaatst ter hoogte van de school.

-

Hofbogen zijde o.a. Jager Janssen: wens voor groen op maaiveld, langs rijbaan
In het IP zijn aan Hofbogen zijde een aantal extra groenstroken toegevoegd

-

Stoep bogenzijde: roosters beperken. Houden afval vast. Trekt ratten
De roosters zijn uit het ontwerp gehaald. Dit worden boomspiegels met
beplanting
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-

Flexibele strook goed idee, want dan kan ze terras voeren (Coppi)
Fijn dat het idee van een flexibele strook positief wordt gewaardeerd.

-

Verzoek om extra fietsnietjes te plaatsten aan hun zijde (Coppi)
Dit is opgenomen in het IP
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