
KernTEAM Schepenstraat
Voor en door bewoners

De Schepenstraat
Definitief Ontwerp 15 februari 2017



Bewonersbijeenkomst 15-02-2017
Agenda:

19.00 Inloop met koffie / thee

19.30 Welkom en introductie

19.45 Definitief Ontwerp Schepenstraat 

- uitgangspunten en uitleg Schepenstraat

- kruising Schieweg

- toekomst Walenburgerplein

- plantekeningen Schepenstraat

20.45 vragen plenair

21.00 gelegenheid tot bestuderen tekeningen + vragen aan deskundigen

& borrel



SCHEPENSTRAAT

Eerste straat in Rotterdam
(en wellicht in Nederland), 

waar bewoners het hele ontwerpproces
inclusief de participatie

zelf organiseren en uitvoeren!



De Schepenstraat
Wat ging vooraf:

• Oktober 2014: Oprichting Kernteam Schepenstraat

• Januari-juni 2015: Afstemmen gemeente/uitgangsprincipes Parkstraat/RtC

• September 2015: 1e bewonersworkshop

• December 2015: Afronding schetsontwerp en 2e bewonersworkshop

• Februari 2016: Oprichting Vereniging ‘Verenigde Schepenstraat’

• Februari 2016: Formele overeenkomst kernteam - gemeente

• Feb – April 2016: Voorlopig Ontwerp (VO) en Bomenonderzoek

• Mei 2016: presentatie VO en 3e bewonersworkshop



Waarom heeft het zo lang geduurd?



De bomen: veel onderzoek….



De Schepenstraat
Wat is er gebeurd sinds mei 2016?

Vanaf mei 2016 tot zomer:

• Van Voorlopig Ontwerp (VO) naar concept Definitief Ontwerp (DO)

• Catalogus Beplanting en Bomen

• Handboek Zelfbeheer

• Gemeentelijke toets VO

Vanaf augustus 2016:

• Aanvullend bomenonderzoek (op verzoek gemeente)

• Second opinion bomenonderzoek (op verzoek kernTEAM)

• Verwerken nieuwe onderzoeksresultaten bomen in aangepast plan

• Bezoeken gemeentelijk bomendepot en selectie maken

• Aanpassingen/opmerkingen in rioleringsplan & discussie kabels



De Schepenstraat
in een notendop:

• > 600 meter lang

• +/- 300 adressen

• 30 km/h woonstraat

• 143 bomen, overwegend Acer Pseudoplatanus (Esdoorns)

• Vele diverse heesters en onderbegroeiing

• Aangelegd begin jaren 30

• Ontstaan op de Blijdorpse Polder

• Uitbreidingsplan Blijdorp van Kromhout en Witteveen

• Herinrichting openbare ruimte en groen begin jaren 70

• Beschermd stadsgezicht, voorbereidingsbesluit 2006 definitief 2014



De Schepenstraat
=

Een unieke Parkstraat
met een geheel eigen karakter

Toekomstig inrichtingsplan dient  uit te gaan 
van bestaande unieke kwaliteiten en karakter 
waarbij bewonersparticipatie en zelfbeheer 

een grote rol spelen



Wat  bepaalt het karakter van de Schepenstraat ?



De Schepenstraat
Aanwezige Kwaliteiten:

• Parkstraat, uniek in Nederland!!!!

• ‘Wonen tussen de bomen’

• Verhoudingen

• Variatie straatprofiel

• Variatie soort & positionering bomen (dubbele/driedubbele rijen 
bomen)

• Consequente ritmiek plantsoenen met elk unieke beplanting

• Verbijzonderingen & Bijzondere momenten

• Verrassingen en imperfecties



3 Workshops 2015/2016
-Thema’s: Groen, Water, 
Materialisatie & Verkeer
-Ontwerpen
-Detaillering

Presentatie VO –mei 2016
Belangrijkste thema’s:

-verkeersveiligheid
-oversteekbaarheid
-(illegaal) parkeren
-fietsparkeren
- grondwaterstand
-zelfbeheer



• Hoe zat het ook al weer?
• Welke uitgangspunten heeft het kernTEAM

gehanteerd?
• Hoe zijn die vertaald in Definitief Ontwerp?

De Schepenstraat
Het ontwerp:



Stoep – Trottoir - Groenvak



Doorsnede



Suggestiestroken fietsers

Rijweg



Definitief Ontwerp – versmalling entrees



Definitief Ontwerp – versmalling entrees





Oversteekplekken en plateaus
Definitief Ontwerp



Doorsteek tbv fietsers
Definitief Ontwerp



Welke bomen kunnen 
gehandhaafd blijven?

nu 2018



Wij zijn wel voorbereid! 
Bezoek aan het bomendepot.



Welke bomen komen terug?

iepen lindes platanen watercipressen honingbomen

Wij hebben 63 (+4) bomen uit het bomendepot gereserveerd :



Welke bomen komen terug?

En wij kopen 17 bomen in:

amberboom gleditsia rode beuk gingko prunus



Fragment DO:
bomenkaart



Groene entree 
Schieweg





Wie heeft er interesse in zelfbeheer?



Fragment DO:
beplantingsplan



Kabels en leidingen

• Voor onze woningen:
• Gas, water, elektra, telefoon en televisie

• Voor de wijk:
• Hoge druk gas
• Stadsverwarming
• Telefoon

Afgelopen maanden: verdere optimalisatie van ondergronds ontwerp

06 – kabels & leidingen



Kabels en leidingen
Beeldbepalende boom

Huidige riolering

Nieuwe riool

Nieuw kleiner riool
Resultaat:
Geen werkzaamheden
Bij beeldbepalende boom



Fragment Definitief Ontwerp
Parkeren

In- en uitlaadzone

Uitstapzone



08 – parkeren fiets

fietsparkeren: 374 plekken
Fietstrommels: 14 stuks

- compartimentering
- betere verbinding met straat/rijweg
- iets langere loopafstand!



Fragment Definitief Ontwerp
Fietsparkeren

Fietstrommels 
langs trottoir

5 nietjes = 10 fietsen

6 nietjes = 12 fietsen

6 nietjes = 12 fietsen

5 nietjes = 10 fietsen

21 m

25 m



09 – materialisering

Verharding I Hergebruik klinkers



09 – materialisering fragment DO



09 – straatmeubiliar – verplaatsing afvalcontainers



Belangrijkste uitgangspunten:

1 – stoep 
Ophoging stoep t.b.v. goede opstaphoogte, brede loopzone, geveltuin/voorzone 
markeren.

2 – rijweg
Breedte afgestemd op haaks parkeren, fiets-suggestiestroken 1m breed, versmalling 
entrees.

3 – verbindingen
Meer oversteekmogelijkheden, plateaus t.p.v. kruisingen, aansluitingen 
overzichtelijker en verkeersveiliger.

4 – groen | bomen
Zo veel mogelijk behoud bestaande bomen (i.r.t. kwaliteit, ophoging en 
kabels&leidingen), dubbele rij aan noordzijde behouden,  meer diversiteit en grote 
bomen uit bomendepot gebruiken.



5 – groen | plantsoenen
Mogelijkheden zelfbeheer verruimen, inrichting en gebruik plantsoenen 
verbeteren, afmetingen van substantiële grootte, variëteit vaste planten en 
heesters.

6 – kabels & leidingen
Geen gescheiden rioolstelsel, optimalisatie leidingtracé , afstemming bovengrond.

7 – parkeren auto
Minimaal huidig aantal parkeerplaatsen, haaks en langs gecombineerd, 
max. 7 vakken dwars en 9 vakken langs aaneengesloten.

8 – parkeren fiets
Ca.  370 fietsplekken (2 fietsen per nietje), huidig aantal fietstrommels behouden, 
compartimentering, betere verbinding tussen fietsparkeren en straat.

9 – straatmeubilair | materialisatie
Afvalcontainers, zoveel mogelijk hergebruik straatklinkers, aanpassing lichtplan.



Vertaling uitgangspunten



Kruising  Schieweg/Stadhoudersweg



Waterplein / Walenburgerplein



Peiling behoeftes herontwikkeling
Walenburgerplein

Sjoerd Kemink

Delta Management student- Hogeschool Zeeland, Delta-Academy 

Afstudeeronderzoek



Onderzoeksomschrijving

• Afstudeeropdracht 06-02-2017 t/m 06-06-2017

• Gemeente Rotterdam, Water Sensitive Rotterdam

• Waterplan Rotterdam 2 

• Verbinden Spoorsingel en de Statensingel

• Creëren extra waterberging en aantrekkelijke publieke ruimte



Korte enquête: 2 open vragen

• Ziet u het verbinden van de Spoorsingel naar de Statensingel middels 
een open connectie als een positieve ontwikkeling voor het 
Walenburgerplein en omgeving? Zo ja, waarom vindt u dat? Zo nee, 
waarom niet?

• Wat moet er aan de huidige indeling van het Walenburgerplein 
veranderen zodat het kan functioneren als een aantrekkelijke 
publieke ruimte en extra regenwater kan opslaan?



plantekeningen DO



Definitief Ontwerp Schepenstraat



Definitief Ontwerp Schepenstraat - West



Definitief Ontwerp Schepenstraat - Midden



Definitief Ontwerp Schepenstraat - Oost



De Schepenstraat
Planning :

• Februari 2017: presentatie aan bewoners en gebiedscie. Noord

• Februari 2017: Gemeentelijke toetsing 

• Maart 2017: Inrichtingsplan wordt vastgesteld door Stadsontwikkeling

• April 2017: start voorbereiding

• 1e kwartaal 2018: start uitvoering

• 4e kwartaal 2018: uitvoering gereed



https://www.youtube.com/watch?v=8m0sgCXzBso

https://www.youtube.com/watch?v=8m0sgCXzBso


Bedankt!
Voor jullie aandacht


