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Inrichtingsplan Vijverhofstraat

Geachte leden van de Wijkraad Agniesebuurt,
Via deze brief reageer ik op uw gevraagd advies over het voorlopig inrichtingsplan
Vijverhofstraat d.d. 5 december 2019.
Inleiding
Na de gesprekken met u en de bewoners van de Agniesebuurt over het waterhuishoudkundig
plan, ben ik blij dat we in 2019 de planvorming voor de projecten in de Agniesebuurt weer
hebben gestart.
U heeft als wijkraad actief meegedacht met het inrichtingsplan voor de Vijverhofstraat. Dat
heeft zich geuit in gesprekken met het projectteam tijdens de bewonersavond d.d. 3 oktober
2019, uw openbare vergadering d.d. 7 oktober 2019, de informatiemarkt Agniesebuurt d.d. 14
november2019 en de schouw d.d. 29 november2019.
In mijn brief houd ik de door u gebruikte thema's aan en geef ik per opmerking een reactie.
Geveltuinen
Fijn dat u als wijkraad bewoners wilt enthousiasmeren om de geveltuinen te beplanten en te
beheren. In het inrichtingsplan leggen we de geveltuinen in ieder geval aan. Deze zijn ook
ingetekend in het IP. Over het aanbrengen van de beplanting treden we in een later stadium in
overleg met u.
Afvalbakken
Als gemeente hebben wij 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 bij zich
houden en thuis of bij een andere voorziening weg kunnen gooien. In het ontwerp is daarom
alleen de Rotterdambak teruggeplaatst ter hoogte van de school.
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Fietsverbinding
De Vijverhofstraat wordt niet gezien als een betere optie voor bestaande fietsverbindingen
langs de Schiekade en Noordsingel, maar kan wel een prettig alternatief zijn. Bijvoorbeeld als
je minder stoplichten wilt hebben. De Vijverhofstraat wordt niet primair ingericht als een
fietsstraat, zoals bijvoorbeeld op de Noordsingel, maar er wordt wel rekening gehouden met
het goed faciliteren van de fietser in het straatprofiel. Een goede aansluiting op bestaande
fietsroutes is een uitgangspunt in het IP.
Eenrichtingsverkeer
Het inrichtingsplan voorziet in eenrichtingsverkeer in de Vijverhofstraat van Teilingerstraat tot
de Bergweg. Dat heeft de volgende 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 voorfietsers
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. Vanuit de Vijverhofdwarsstraat ontbreekt de bebording.
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
4)

smalle rijbaan is niet verkeersveilig.
Het klopt dat de verkeerscirculatie verandert na de herinrichting. We hebben dat
meegenomen in de overweging. Een deel van het autoverkeer zal moeten
omrijden via de Bergweg en de Noordsingel. Deze afstand is onzes inziens zeer
beperkt en verwaarloosbaar wanneer gekeken wordt naar de totale reis.

Dit voornemen is ter advisering voorgelegd aan het verkeersoverleg Noord. In dit overleg is
ingestemd met het inrichtingsplan en specifiek ook op het onderdeel verkeerscirculatie.
De gevraagde verkeersschouw met de projectmanager heeft inmiddels plaatsgevonden. De
schouw heeft geen overtuigende argumentatie opgeleverd om af te wijken van bovenstaande
vier uitgangspunten. Het inzicht vanuit afdeling Mobiliteit is dat het inrichtingsplan op dit punt
niet gewijzigd wordt.
Fietsparkeren
In het ontwerp worden extra fietsnietjes opgenomen. Deze komen in principe haaks op de
rijbaan te staan. Hier is voldoende ruimte voor.
Bomen
Het verschuiven van het profiel van de Vijverhofstraat komt voort uit een overstijgend belang
vanuit de Hofbogen. Het creeren van meer ruimte aan de Hofbogenzijde is van belang voor
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een beter functioneren van deze plint. Wij hebben een afweging gemaakt tussen enerzijds het
behouden van de bestaande bomen aan de woningzijde met als consequentie een smalle
trottoirstrook aan de Hofbogenzijde en anderzijds het opschuiven van het profiel ten behoeve
van een brede, flexibele strook langs de Hofbogen met vervangen van bomen aan de
woningenzijde. Voor de laatste optie is gekozen. 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 een 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 waar mogelijk een
plantmaat met omtrek van 25/30cm op 1,30 m hoogte gehanteerd.
Er worden meer bomen aangeplant dan er in de huidige situatie aanwezig zijn. Er worden 24
bomen aangeplant en 20 gerooid. Een bestaande acacia aan de woningzijde kan worden
verplant. Het gevraagde onderzoek naar in hoeverre bestaande bomen een ophoging kunnen
verdragen is uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn als voIgt: vijf bomen verkeren in een
slechte staat, een boom heeft een matige staat en een boom zal de ophoging niet overleven.
Dertien bomen worden verwijderd als gevolg van de verschuiving van de rijbaan.
Uit een aanvullende inventarisatie is gebleken dat aan de Hofbogenzijde nog acht 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.
Flexibele strook
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 gaat ontwikkelen en wij venwachten 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 inrichtingsplan wordt het 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 opioopt (>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. Wij nodigen u
graag uit om met ons de parkeerdruk te monitoren.
Parkeerplaatsen
De plangrens voor het inrichtingsplan is aangepast. De Vijverhofstraat ten zuiden van de
Teilingerstraat maakt niet langer deel uit van het project, maar wordt opgenomen in het project
Hofbogenpark en omgeving. Momenteel wordt gewerkt aan het Masterplan Hofbogen en de
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gedetailleerde uitwerking start later in 2020. De parkeerplekken in het deel ten zuiden van de
Teilingerstraat blijven dus vooralsnog gehandhaafd. Dat zijn ongeveer vijfenveertig
parkeerplekken overdag en extra zeven parkeerplekken’s avonds (overdag is dat een laad-en
loszone).
In het noordelijk deel (Bergweg - Teilingerstraat) komen negen parkeerplekken te vervallen
om hier meer ruimte voor groen te creeren. Deze wens is aangegeven door diverse
ondernemers in de Hofbogen, door Dudok Groep en verschillende bewoners. De eerste twee
partijen werken ook samen met de gemeente aan een masterplan en een schetsontwerp voor
de Hofbogen en haar omgeving. Ten zuiden van de Teilingerstraat was extra groen voorzien,
maar dat kan door de scopewijziging (nog) niet worden gerealiseerd.
Ik hoop u hiermee voldoende geinformeerd te heibben.

Met vriendelijke groet,

drs. B. Wijbenga-van Nieuwenhuizen
Wethouder Handhaving, Buitenruimte, Integrate en Samenleven

