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worden opengebroken van gevel tot gevel. Deze vervangingsbehoefte 
biedt kansen om de focus te leggen op meer kwaliteit in de openbare 
ruimte.	Door	meer	te	focussen	op	voetgangers	en	fietsers	kan	de	openbare	
ruimte duurzamer, gezonder en prettiger ingericht worden.

 ▼ Locatie Pieter de Hoochweg en Willem Buytewechstraat in Delfshaven  ▼ Locatie Pieter de Hoochweg en Willem Buytewechstraat op Coolhaveneiland

1. Inleiding
1.1 aanleiding
Rotterdam kiest voor aantrekkelijke stedelijke woonmilieus waar het prettig 
en rustig wonen is in de luwte van voorzieningen. Coohaveneiland is 
een stadswijk met een prettige mix van stedelijke functies, werklocaties, 
woningtypes en kent een diverse groep bewoners.

Fijn wonen voor de Rotterdammer betekent een buitenruimte met 
aantrekkelijk groen en gezond is voor de huidige en de toekomstige 
Rotterdammers. Coolhaveneiland heeft vanaf de jaren 20 moeten 
meebewegen met de industrialisering en groei van de stad. In 2021 heeft de 
gemeente een rioolvervangingsbehoefte voor de Pieter de Hoochweg en 
Willem Buytewechtstraat. Door het vervangen van het riool moet de straat 
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 ▲ Mobiliteitsontwikkeling centrum

 ▲ Willem Buytewechstraat, huidige situatie

1.2 opgave
Rotterdam staat voor grote opgaven. De energietransitie, het verdichten 
en het vergoenen van de stad (actieplan ‘Rotterdam gaat voor groen’) en 
klimaatadaptatie zijn grote stedelijke opgaven die op Rotterdam afkomen. 
Door het groeiende aantal inwoners van de stad Rotterdam neemt 
de druk op de openbare ruimte toe. Om op een gezonde en duurzame 
manier om te gaan met deze druk op de openbare ruimte en in te spelen 
op de mobiliteitstransitie wordt in het stedelijk verkeersplan Rotterdam, 
de Fietskoers 2025 en de Rotterdamse mobiliteitsaanpak gefocust op 
het	stimuleren	en	meer	 ruimte	bieden	aan	 	de	fiets,	voetganger,	OV	en	
deelmobiliteit: 

 • In stadswijken krijgt de verblijfsfunctie prioriteit ten koste 
van doorgaand autoverkeer. De hoofdstructuur voor het doorgaande 
autoverkeer rondom Coolhaveneiland vormen de Westzeedijk, de 
Rochussenstraat en de ’s-Gravendijkwal. Het Coolhaveneiland kan 
daarom gezien worden als één groot verblijfs- en bestemmingsgebied;
•	 Er	wordt	gestreefd	naar	een	fijnmazig(er)	netwerk	van	fiets-	
en wandelroutes door verblijfsgebieden.  De Willem Buytewechstraat 
en	Pieter	de	Hoochweg	zijn	de	dragers	van	(doorgaande)	fiets-	en	
looproutes op Coolhaveneiland. Vooral de loopstromen tussen het 
scholencluster op de Pieter de Hoochweg en metrostation Coolhaven zijn 
fors gegroeid. 
•	 Voldoende	brede	en	vergevingsgezinde	(fiets)infrastructuur	is	
nodig	om	de	verwachte	toename	van	voetgangers	en	fietsers	en	de	
bijbehorende snelheid- en massaverschillen (bijv. e-bikes, cargobikes, 
etc.)	goed	op	te	vangen.	De	huidige	fietspaden-	en	stroken	op	de	Willem	
Buytewechstraat en Pieter de Hoochweg zijn (erg) smal, net als sommige 
trottoirgedeeltes.
•	 Voor	het	groeiend	aantal	fietsers	zijn	goede	
fietsparkeeroplossingen	nodig.	In	de	huidige	situatie	staan	veel	fietsen	
‘los’ op straat gestald, vooral op de Willem Buytewechstraat. Dit geeft 
bovendien een rommelig straatbeeld. Er zijn bijvoorbeeld (te) weinig 
beugels	om	fietsen	aan	vast	te	maken.
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 ▲ Hiërarchie mobiliteit in en om Coolhaveneiland
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 ▲ Plangrens IP

1.4 doel
De belangrijkste doelen bij het herinrichten van de Willem Buytewechstraat 
en Pieter de Hoochweg zijn:

•	 ruimte	creëren	voor	de	fiets	en	voetganger

•	 het vergroenen en verduurzamen/klimaat adaptief maken van 
de straten

•	 het verbeteren van de verblijfs- en woonkwaliteit

•	 doorgaand verkeer ontmoedigen

•	 verkeersveiligheid verbeteren

1.3 plangebied
Het plangebied voor de herinrichting (en rioolvervanging) beslaat de 
Willem Buytewechstraat en Pieter de Hoochweg van gevel tot gevel 
(zie afbeelding). In de omgeving van het plangebied liggen een aantal 
gebieden welke invloed hebben op de aanhechting van het plangebied 
met de omgeving. Deze plekken worden meegenomen in de scope. Het 
betreft de Pieter de Hoochbrug, de groenzone op de hoek van de Pieter 
de Hoochweg en Westzeedijk, het Kapelplein en de aansluiting op de 
Havenstraat.

 ▲ Pieter de Hoochweg, veel ruimte voor de auto
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 ▲ Meer ruimte voor de fietser en voetganger gewenst  ▲ Verbeteren van de verblijfskwaliteit en woonklimaat
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1.5 interactieve aanpak
Voor het opstellen van een integraal Programma van Eisen is voor dit project 
gekozen voor een intensief traject met bewoners en belanghebbenden in 
een vroeg stadium. Naast de input vanuit het reguliere planteam zal dit 
worden aangevuld met input van bewoners om het Programma van Eisen 
aan te scherpen en de wensen en aandachtspunten beter en vroegtijdig 
inzichtelijk te maken. Een interactieve aanpak zorgt voor een gedragen 
programma van eisen door de omgeving en ondervangt weerstand en 
vertraging in een later stadium van de IP* procedure. 

Op 12 en 13 juni 2019 heeft het planteam van de gemeente 2 avonden in 
een tent op het Kapelplein gestaan. Bewoners waren uitgenodigd om langs 
te komen en input te geven voor het Programma van Eisen. Gekozen is 
om blanco, zonder plan, de bewoners te consulteren en te vragen wat ze 
vinden van hun straat. Wat is goed, wat kan beter en welke wensen leven 
er in de buurt die betrekking hebben op het gebruik en beleving van de 
openbare ruimte. 

 ▲ Bewonersavond op het Kapelplein, 12 en 13 juni*Inrichtings Plan, hierna te noemen IP



14
 ▲ Ruimtelijke verbeelding op posters per locatie, ruimte voor discussie ▲ Ruimtelijke verbeelding op posters per locatie, ruimte voor discussie

 ▲ VR beelden voor ruimtelijke verbeelding van de praatprent

Bewoners konden hun reactie achterlaten op de plattegronden, via een 
reactieformulier en via de hiervoor speciaal opgerichte website. 

De opgehaalde informatie is geanalyseerd en vertaald naar een wensen 
en aandachtspuntenkaart. Deze kaart is vervolgens vertaald naar een 
praatprent, een schetsmatige weergave van hoe de inrichting er uit zou 
kunnen zien. 

Op zaterdag 23 november is er een terugkoppeling geweest naar de 
bewoners. Deze dag zijn we in gesprek gegaan met de praatprent als 
basis. De praatprent is ook vertaald naar 2D visualisatie en 3D beelden die 
getoond werden met een virtual reality bril. Zodoende worden bewoners 
meegenomen in het proces en worden de ideeën in een zo begrijpelijk 
mogelijke taal gepresenteerd. 
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 ▲ aandachtspuntenkaart participatiemiddag 12 en 13 juni 2019
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Op de panelen was te zien hoe de straat er vanuit verschillende standpunten 
uit zou kunnen zien en middels een 3D bril kon men in de nieuwe straat 
staan om de ruimte zo goed mogelijk te kunnen ervaren. 

De 2 momenten hebben veel aandachtspunten in het uit te werken 
plan naar voren gebracht. Deze hebben met name betrekking op de 
verkeersveiligheid en vergroening. 

Tegelijkertijd is er voor het integraal plan van aanpak intern gekozen dit 
document te zien als experiment voor een nieuwe stijl. Met goedkeuring 
vanuit het TOR*1 en de gebiedsaccounthouders is dit document opgesteld 
met als doel het Programma vanEisen formulier te actualiseren en beter 
leesbaar te maken in combinatie met het Handboek Rotterdamse Stijl.

 ▲ Bewoners laten reacties achter via formulier  ▲ Bewoners laten reacties achter op panelen

Naast de vele gesprekken en beschreven panelen 

zijn er ook reacties ontvangen via formulieren en de 

website.

aantal reacties op 12+13 juni 2019: 
114 (alleen voor IP)  
141 (alle reacties, incl vuil)) 
gepubliceerd op www.rotterdam.nl/coolhaveneiland

aantal reacties op 23 november 2019: 
22 reacties (niet gepubliceerd)   

*1 Team Openbare Ruimte (Platform voor integrale advisering op processen en besluitvorming IP’s en ingrepen in de openbare ruimte.



18



19

2. Huidige situatie

2.1 ruimtelijke situatie 
De Pieter de Hoochweg en Willem Buytewechstraat liggen in het hart 
van Coolhaveneiland, een van de stadswijken gelegen in het stadsdeel 
Delfshaven. De wegen vormen verbindingen met de randen van de wijk. 
De Willem Buytewechstraat is een verbinding tussen Historisch Delfshaven 
en het Droogleever Fortuynplein. De Pieter de Hoochweg een verbinding 
tussen het Lloydkwartier (Maas) en de Heemraadssingel. De wijk wordt 
begrensd door de Achterhaven in het westen, de Coolhaven in het noorden, 
de Parksluizen in het oosten en het Lloydkwartier in het zuiden. 

 ▲ Ruimtelijke situatie

Nieuwe Westen Middelland

Het Park
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 ▼ Pieter de Hoochweg is deel van een lijn van het Vroesenpark naar het Lloydkwartier

 ▼ Coolhaveneiland met invloedsfeer van Maas en Schie 
 

De wijk ligt in de luwte van grote verkeers- en vervoersstromen over de 
weg en over het water. De invloedsferen van de Maas en de Schie zijn 
goed voelbaar in de wijk. Wanneer je het Coolhaveneiland betreedt is dit 
altijd via een brug of via de Westzeedijk. De Westzeedijk is een parklane 
aan de zuidzijde van de wijk die een scheiding vormt tussen de buitendijkse 
voormalige havens (Lloydkwartier) en het binnendijkse woonmilieu 
van Coolhaveneiland. Dit versterkt het eilandgevoel van Coolhaven en 
maakt dat de wijk een bijzonder contrast heeft tussen de kleinschalige 
binnenwereld en de grotere schaal van voormalige havens aan de randen. 

De straten hebben beide een andere uitstraling. De Pieter de Hoochweg 
is volgens de Rotterdamse Stijl een stadsstraat. De weg maakt samen 
met de Heemraadssingel deel uit van een lange noord-zuidlijn in de stad, 
van het Vroesenpark tot aan de Maas. Deze, in asfalt uitgevoerde 50 km/u 
weg, heeft een stenige, sobere uitstraling en wordt vooral gedomineerd 
door autoverkeer. Er staan hier een aantal grote monumentale gebouwen 
uit de jaren ’20 in zakelijk expressionistische stijl welke de straat sieren. 
De diversiteit aan stedelijke functies van de bebouwing (hotel, culturele 
functies, scholen, kantoren, wonen) aan de Pieter de Hoochweg passen 
bij	een	stadsstraat.	Het	brede	profiel	voor	de	auto	zorgt	voor	een	beperkte	
ruimte	aan	de	gevelzijde	voor	de	fietser	en	voetganger.	In	het	noordelijk	
deel wordt deze ruimte beperkter, omdat hier ook haaksparkeren in plaats 
van langsparkeren is toegepast. De kruising van de Pieter de Hoochweg 
en de Willem Buytewechstraat wordt gemarkeerd door een rotonde. Het 
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noordelijk	deel	tot	aan	de	rotonde	heeft	aan	beide	zijden	fietsstroken.	Het	
zuidelijk	deel	heeft	vrij	liggende	fietspaden	(2-richtingen)	aan	beide	zijden	
van de weg.

 ▲ Rotonde op kruising Pieter de Hoochweg en Willem Buytewechstraat  ▲ Noordelijk deel Pieter de Hoochweg met aan beide zijden fietsstroken op de rijweg
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De Willem Buytewechstraat is een wijkstructuur en kan getypeerd worden 
als laan. Aan deze laan wordt voornamelijk gewoond met op de hoeken 
ruimte voor bedrijvigheid. De bebouwing aan de Willem Buytewechstraat 
is in het westelijk deel wezenlijk anders dan in het oostelijk deel.  Het 
westelijk deel kenmerkt zich door uniforme woonblokken die lange wanden 
vormen aan de straat. Slechts incidenteel is er een andere functie in de 
plint. 

 ▼ Functie kaart

 ▼ Hoeken met functies voor bedrijvigheid

 ▼ Uniforme woonblokken 
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Het oostelijk deel is divers. Hier staat een aantal individuele gebouwen, 
van verschillend karakter, van wisselende kwaliteit. In de plinten zitten 
veel garagebedrijven en een supermarkt. Daarnaast zijn er woningen en 
culturele functies. De Willem Buytewechstraat heeft een heel stenig en 
grijs beeld. Geparkeerde auto’s domineren. Weliswaar staan er aan beide 
kanten bomen, maar deze zijn te klein om voldoende tegenwicht te bieden 
aan de auto’s en verharding. Ook waar plekken aan de straat grenzen, op 
de noordelijke kop en bij het Kapelplein, zijn grote oppervlaktes verharding 
dominant. De straat wordt door een rotonde opgedeeld in een westelijk 
en oostelijk deel. Het westelijk deel heeft aan één zijde langsparkeren, 
aan één zijde haaksparkeren. Aan beide zijden tussen trottoir en 
parkeren	 liggen	 de	 fietspaden.	 De	 bomen	 staan	 in	 een	 smalle	 strook	
tussen	parkeren	en	fietspad	in.	Het	oostelijk	deel	heeft	aan	beide	zijden	
haaksparkeervakken. Fietsen gebeurt op de rijweg. Vanwege de grote 
hoeveelheid garagebedrijven zijn er veel inritten. Ondanks de verschillen 
is er ook een redelijke samenhang tussen tussen het oostelijk en westelijk 
deel.	 De	 boomstructuur	 is	 samenhangend	 en	 profielbreedte	 is	 over	 de	
gehele lengte ongeveer gelijk, circa 27 m. 

 ▲ Plinten met garagebedrijven in oostelijk deel

 ▲ Geparkeerde auto’s domineren ▲ Bomen in smalle stroken tussen parkeren en fietspad



24

 ▼ Pieter de Hoochweg 1938

 ▼ Willem Buytewechstraat 1938
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2.2 historie
Coolhaveneiland is ontstaan door de aanleg van de Coolhaven in 1923-
1933. Tot die tijd was het geen eiland, maar onderdeel van Polder 
Schoonderloo, de polder tussen Rotterdam en Delfshaven.

Pieter de Hoochweg als representatieve allee

In 1906 werd de Pieter de Hoochweg als verbinding tussen de 
Heemraadssingel en de Westzeedijk aangelegd. Als verlenging van de 
Heemraadssingel kreeg de weg het karakter van een monumentale allee 
met imposante bebouwing. De eerste gebouwen waren het Zeemanshuis 
en de Anglicaanse Saint-Mary’s Church naar ontwerp van architect J. 
Verheul Dzn. (1913). Vervolgens de Nederlandse Handelshogeschool 
door architecten P.H van der Heyden en A.A. van Nieuwenhuyzen (1916) 
en de Zeevaartschool door architect W. Dahlen (1916). Enkele jaren 
later het Rijks Loodswezen en het Batavierhuis waarvan de architecten 
niet bekend zijn. Als laatste het kantoor van de Scheepvaartvereniging 
Zuid (1920-1922) en Drukkerij en Uitgeverij Wyt (1923-1925), beide naar 
ontwerp van architect W. Kromhout. Door de verslechterde economische 
situatie kon de droom van de Pieter de Hoochweg als representatieve 
allee niet volledig worden gerealiseerd. De fraaiste hoeken werden na 
1925 uitgegeven voor woningbouw. De boven- en benedenwoningen, 
aangeprezen als ‘moderne heerenhuizen’ voor de gegoede middenklasse 
waren snel verkocht. Kennelijk bestond er een grote behoefte aan dit type 
woningen in de wat duurdere prijsklasse.

In 1913 begon Burgdorffer met het uitwerken van een samenhangend plan 
om Rotterdam te ontzien van de constante stroom aan binnenvaartschepen 
die zich sinds de opening van de Nieuwe Waterweg door de binnenstad 
perste. Hij greep terug op eerdere plannen van De Jongh voor een 

verbinding tussen de Delfshavense Schie en de Nieuwe Maas. In 1917 
presenteerde Burgdorffer het Kanalenplan dat een nieuwe verbinding 
beoogde tussen de Rotte, de Rotterdamse Schie en de Delfshavense 
Schie. Om een verbinding met de Maas tot stand te brengen zou een 
nieuwe binnenhaven tussen de Delfshavense Schie en de Parkhaven 
worden gegraven.

De	aanleg	van	de	Coolhaven	-	een	werkverschaffingsproject	-	begon	in	1923	
en was tien jaar later voltooid toen in 1933 de sluis bij de Aelbrechtskolk 
buiten werking werd gesteld. De vaarroute van de Delfshavense Schie 
naar de Nieuwe Maas liep voortaan via de Coolhaven en de Parksluizen.

 ▼ Willem Buytewechstraat 1938
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23.Uitbreidingsplan Dijkzigt door 
W.G. Witteveen, 1926.

 ▲ Uitbreidingsplan Dijkzigt door WG Witteveen 1926
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De aanwezigheid van de verschillende onderwijsinstellingen was van 
doorslaggevend belang voor de aanleg van de Pieter de Hoochbrug. Door 
het graven van de Coolhaven was de Pieter de Hoochweg onderbroken 
en het was aanvankelijk geen beklonken zaak dat er een brugverbinding 
zou komen. Vanwege de hoeveelheid onderwijsinstellingen ten zuiden van 
Coolhaven besloot B. en W. uiteindelijk in 1933 dat de brugverbinding er 
toch moest komen.

Uitbreidingsplan Dijkzigt 1926

De	nieuwe	stadsarchitect	W.G.	Witteveen	maakte	in	1926	het	definitieve	
uitbreidingsplan Dijkzigt. De belangrijkste wijziging in de havenwijk betrof 
de doorgaande route vanuit het centrum. De Willem Buytewechstraat, 
splitste zich ter hoogte van de Algemene Begraafplaats in een route naar 
de nieuwe uitbreidingswijken ten westen van Delfshaven en een route 
naar de Westzeedijk. De ingreep is op te vatten als een passtuk; de 
aansluiting op doorgaande routes bepaalden de opzet.
De bebouwing van Coolhaveneiland zou bestaan uit arbeiders- 
en middenstandswoningen met twee of drie verdiepingen. De 
arbeiderswoningen werden aan de binnenstraten gebouwd, 
niet zelden voorzien van bedrijfsruimte op de begane grond. De 
middenstandswoningen werden aan de doorgaande wegen gebouwd 
en de architectuur van deze woningen kreeg meer aandacht dan de 
arbeiderswoningen.
In december 1926 werd het gewijzigde uitbreidingsplan voor 
het zuidelijke gedeelte van de Coolpolder voorlopig vastgesteld. 
Vervolgens werd het gebied ten zuiden van de Coolhaven opgehoogd 
met het zand dat uit de Coolhaven kwam. Op de zandlaag zouden 
straatbanen en bouwblokken worden aangelegd. De bebouwing aan de 
Schoonderloostraat, die uit 1880 dateert, bleef behouden. Dat betekende 
dat een deel van Coolhaveneiland - het gebied rond de Havenstraat - niet 
opgehoogd zou worden en een afzonderlijke bemaling behield.

 ▲ Zicht op Coolhaveneiland, aanleg na voltooiing van de Coolhaven

 ▲ Doortrekken van de Schie, aanleg Coolhaven
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Bebouwingsperioden ▲ Doortrekken van de Schie, aanleg Coolhaven
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Coolhaveneiland voltooid

Na de aanleg van het tweede gedeelte van Coolhaven en de bouw van 
de Parksluizen was niet alleen de verbinding tussen de Delfshavense 
Schie en de Nieuwe Maas gerealiseerd, ook kon het laatste, meest 
oostelijke gedeelte van Coolhaveneiland worden bebouwd. Zo werd in 
1939 een begin gemaakt met de bouw van het Rijksbelastingkantoor 
aan de Puntegaalstraat. Vanwege de bouwstop tijdens de Tweede 
Wereldoorlog kon het gebouw niet eerder dan in 1950 worden voltooid. 
De eerste jaren na de oorlog lag de prioriteit bij het herstel van de 
economie, die in Rotterdam sterk aan de haven gerelateerd was. Het 
eerste gebouw dat na de oorlog gereed kwam, was de Machistenschool 
(1945-1949). Opvallend is de schaalsprong. Op het oostelijke gedeelte 
van Coolhaveneiland zijn grote bedrijfspanden gebouwd.

Het terrein ten noorden van de Westzeedijk werd opgehoogd tot 
dijkhoogte, dus ook de Algemene Begraafplaats. In 1923 werden de 
meeste graven geruimd, alleen de Joodse graven niet. Al in 1910 had de 
gemeente besloten om ter plaatse een plantsoen aan te leggen om de 
grafrust te verzekeren. Het huidige plantsoen aan het Kerkepad markeert 
de locatie van de Joodse graven.

Nieuw woningtype aan de Willem Buytewechstraat

Coolhaveneiland kreeg een nieuw woningtype. De gemeente gaf aan 
de Willem Buytewechstraat bouwgrond uit in percelen van 6,75 meter 
breedte in plaats van de gebruikelijke 4,75 meter. Op brede percelen was 
het	mogelijk	om	flatbouw	te	realiseren.	Tot	dan	toe	werd	flatbouw	alleen	
toegepast voor luxueuze appartementen, vanaf 1928 ook voor mensen 
met een bescheidener inkomen. Bovendien bood een breder perceel 
de gelegenheid om een moderne woningplattegrond te ontwerpen; een 
woning zonder smalle gangen en kleine zijkamers.
Aan de Willem Buytewechstraat werkten vijf verschillende 
bouwondernemers met architecten L. van der Vlugt en J.H. van den 
Broek samen en realiseerden twee bijzondere woningbouwprojecten 
die nauw met elkaar samenhangen. Ook de architecten toonden grote 
verwantschap. Van der Vlugt ontwierp het woningbouwcomplex aan 
de noordzijde van de Willem Buytewechstraat, architect J.H. van den 
Broek het woningbouwcomplex aan de zuidzijde. Ze ontwierpen twee 
straatwanden met eenduidig, nadrukkelijk horizontaal karakter en 
geaccentueerde hoeken. Van der Vlugt en Van den Broek realiseerden 
aan de Willem Buytewechstraat een monumentaal stadsbeeld. Critici 
spraken van een geslaagde samenwerking tussen bouwondernemers 
en architecten. Volgens sommigen was de woningbouw aan de Willem 
Buytewechstraat zelfs ‘de grootste aesthetisch-stedebouwkundige winst 
in deze eeuw’.

 ▲ Schaalsprong oostelijk deel Willem Buytewechstraat
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 ▲ Landschappelijke ondergrond
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Ingrijpend was de verkeersdoorbraak van de Achterhaven. In 1962-1964 
werd de Achterhaven met de Coolhaven verbonden. Over de nieuwe 
waterverbinding werd de Achterhavenbrug aangelegd die de Willem 
Buytewechstraat met de Schiedamseweg verbindt. Hiermee werd de 
Willem Buytewechstraat onderdeel van een belangrijke doorgaande 
verkeersroute in een tijd dat het gemotoriseerd verkeer sterk opkwam. 
Voor deze dubbele infrastructurele ingreep moest historische bebouwing 
aan de Achterhaven worden gesloopt. Ervoor in de plaats kwam het 
bejaardencentrum	De	Kolk,	een	flatgebouw	met	tien	verdiepingen.	De	
fietspaden	op	de	Willem	Buytewechstraat-west	en	de	rotonde	zijn	in	de	
jaren ’90 aangelegd om de verkeersveiligheid te verbeteren. In 2010 is 

de zogenaamde ‘Parklane’ tussen Marconiplein en DF-plein voltooid. 
Hiermee ontstond aan de zuidkant van Coolhaveneiland een volwaardig 
alternatief	voor	het	doorgaand	stedelijk	auto-	en	fietsverkeer.

 ▲ Aanleg verkeersdoorbraak thv Achterhavenbrug

 ▲ Hoogteverschillen in het gebied zijn goed zichtbaar

Landschappelijke ondergrond

Door de terreinophoging in de jaren twintig resteert van de 
oorspronkelijke landschappelijke ondergrond heel weinig.
Alleen de goed merkbare hoogteverschillen geven het onderscheid weer 
tussen de oorspronkelijke hoogte van het maaiveld en het opgehoogde 
terrein. De hoogteverschillen zijn goed zichtbaar op de volgende plekken:
• de laag gelegen straten achter de waterkering zoals de Korte 
Schoonderloostraat, de Schoonderloostraat en de Coolhavenstraat.
• vanaf de Coolhaven naar de Willem Buytewechstraat, de Havenstraat 
en Achterhavenbrug.
• vanaf de Achterhaven naar de Havenstraat.

Historische routes en structuurelementen die uit de periode dateren 
dat Schoonderloo en Delfshaven deel uitmaakten van het ambacht 
Schoonderloo zijn:
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• de Schielands Hoge Zeedijk is als structuur nog duidelijk herkenbaar 
in het tracé van de Havenstraat, Pieter de Hoochstraat, Kapelstraat en 
het oostelijke gedeelte van de Westzeedijk (1). Dit structuurelement 
vormt de lange lijn die over de grenzen van het onderzoeksgebied 
loopt. Dit structuurelement heeft zijn oorsprong in de middeleeuwse 
ontginningsperiode. Het is het oudste structuurelement in het gebied en 
volgt gedeeltelijk de ringdijk van de ringpolder Schoonderloo, van nog 
oudere ontginningen.
• de oude landroute naar het veer tussen Schoonderloo en Katendrecht 
en naar de parochiekerk van Schoonderloo (later het Geldelooze 
Pad, vervolgens Schonebergerweg) waarvan alleen het tracé van het 
Kerkepad resteert (2).
• de Waaldijk die tegelijk met de Buizenwaal werd aangelegd
als onderdeel van de Schielandse waterkering (3).
• de kade langs de Achterhaven (4).
• de dwarsstraten in het Compagniekwartier zoals de Oranje-
Nassaustraat, Korte Dijkstraat en Lange Dijkstraat (5).

Ontworpen routes en structuurelementen:
De overzichtelijke ontworpen structuur bestaat uit twee min of meer 
evenwijdig lopende doorgaande routes de Westzeedijk en de Willem 
Buytewechstraat; en een kruisende route de Pieter de Hoochweg.
• de Westzeedijk is een brede boulevard waarlangs grote voormalige 
bedrijfspanden staan (6).
• de Pieter de Hoochweg is opgezet als een statige allee met 
representatieve gebouwen (7).
•	de	Willem	Buytewechstraat	is	een	doorgaande	route	geflankeerd	door	
blokken met portiekwoningen (8).
• binnen die structuur vormt de Willem Buytewechstraat met de Dirck 
Hoffstraat een Y-splitsing (9), maar is niet als zodanig herkenbaar omdat 
de straat is afgesloten en als ruimte bij het Kapelplein is getrokken.
• de Pieter de Hoochstraat is verlengd tot aan de Pieter de Hoochweg 
(10).

rasterTotaal2016_50
<VALUE>

-15 - -2,2

-2,2 - -1,4

-14 - 0,5

0,5 - 3,2

3,2 - 4,1

4,1 - 5

5,0 - 8,6

8,6 - 216,7
 ▲ Afbeelding: Hoogtekaart Coolhaveneiland

 ▲ structuurelementen, routes en lange lijnen
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2.3 groen en boomstructuur
De Pieter de Hoochweg is van oorsprong een lommerijke straat, waar 
grote	kastanjes	(Aesculus	hipposcastanum	“Baumannii’)	de	flanken	
sierden. De weg ontleent een grote kwaliteit en sterk karakter aan een 
aantal markante gebouwen en grote bomen. Die zorgen voor één eigen 
sfeer. Ondanks dat er geen sprake meer is van een samenhangende 
boomstructuur. En ondanks dat de rotonde de weg opdeelt in 
twee stukken en het zuidelijk en noordelijk deel een verschillende 
profielopbouw	hebben.
Een groot deel van de kastanjes is inmiddels verdwenen. Vrijwel alle 
resterende kastanjes zijn ziek, en hebben een levensverwachting van 
minder dan 5 jaar of 10-15 jaar. Enkele kastanjes zijn in het verleden 
reeds vervangen door platanen. 
De dubbele boomstructuur van de Willem Buytewechstraat is continu 
maar door veel uitval en slechte groei krijgen de bomen hier niet de maat 
die	voor	het	profiel	wenselijk	is.	De	oudere	bomen	zijn	Robinia’s,	de	
jonge bomen zijn elzen (Alnus x spaethii). De levensverwachting van de 
Robinia’s in het oostelijk deel van de straat is grotendeels minder dan 5 
jaar. De bomen staan in het westelijk deel in heel smalle stroken tussen 
parkeerstrook	en	fietspad	ingeklemd.	In	het	oostelijk	deel	staan	bomen	
tussen haaks-parkeervakken. 

 ▲ Ontwikkelstatus en levensduur bomen

 ▲ Bomen naar geslacht
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De straten hebben, naast een soms matige boomstructuur, vrijwel geen 
groen op het maaiveld. Er is op enkele strategische plekken getracht 
door het plaatsen van schalen om een groene uitstraling te realiseren. 
Enkele bewoners van de Willem Buytewechstraat hebben een geveltuin 
aangelegd. 

De straten raken een aantal groene plekken in de buurt. De groene plek 
op de hoek van de Pieter Hoochweg bij de Westzeedijk is een parel in 
deze buurt. Het vormt een mooie entree, samen met de aanliggende 
gebouwen een sfeervolle en sterke ruimte en heeft betekenis als 
verblijfsplek. Het Kapelplein aan de Willem Buytewechstraat is de 
centrale open ruimte van de buurt. Het Kapelplein is nu ingericht als 
verharde speel- en sportplek voor een beperkt aantal doelgroepen. 

 ▲ Groene entree Pieter de Hoochweg/Westzeedijk

 ▲ Groene entrees

 ▲ Groenzone bij achterhavenbrug
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Ondanks de toevoeging van groen in 2012 ontbreekt hier voornamelijk 
een robuust, groen karakter. De plek bij de Achterhavenbrug, waar de 
Willem Buytewechstraat in de Havenstraat overgaat, is deels groen 
ingericht. Het groen manifesteert zich hier matig door de het brede 
trottoir. Ook aan de zijde van de Parksluizen is een groen plek, naast 
de Machinist, welke in de loop der jaren door vrijwilligers is gebruikt als 
zelfbeheer project. Met uitzondering van de noordzijde van de Pieter de 
Hoochweg, heeft de wijk een groene plek als entree. Echter is de locatie 
van de Machinist een bouwlocatie. 

2.4  verkeer
In de huidige situatie is het doorgaande verkeerskarakter van de Willem 
Buytewechstraat en Pieter de Hoochweg nog steeds (goed) zichtbaar. 
De Pieter de Hoochweg en Willem Buytewechstraat kennen beiden een 
snelheidsregime van 50 km/uur en op verschillende weggedeeltes is 
sprake	van	een	sterk	gescheiden	wegprofiel	met	veel	ruimte	voor	de	
auto.	Eind	jaren	90	zijn	op	de	Willem	Buytewechstraat-west	fietspaden	
aangelegd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook werd in die tijd 
de kruising met de Pieter de Hoochweg omgebouwd tot rotonde vanwege 
de vele (ernstige) ongevallen die hier plaatsvonden.
Het	doorgaande	karakter	conflicteert	met	de	groeiende	verblijf-	en	
bestemmingsfunctie van Coolhaveneiland. Voor doorgaand autoverkeer 
zijn tegenwoordig goede alternatieve routes om de wijk heen 
beschikbaar. De Westzeedijk is onderdeel geworden van de Parklane, 
waarvan de herinrichting een kleine tien jaar geleden is afgerond. Op die 
manier is ook aan de zuidkant van Coolhaveneiland een volwaardig en 
veilig alternatief voor doorgaand (auto)verkeer ontstaan.

 ▲ Sprake van een ‘doorgaand’ karakter met een sterke mate van scheiding ▲ Bouwlocatie naast de Machinist
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Verkeersveiligheid

Op basis van de cijfers lijkt het ongevallenbeeld verhoudingsgewijs 
tussen de vier weggedeeltes niet sterk afwijkend, ondanks de 
verschillende inrichtingen en het feit dat er niet overal sprake is 
van	aparte	(fiets)voorzieningen.	De	hoge	concentratie	(letsel)
ongevallen op de kruising Willem Buytewechstraat/1e Ijzerstraat is 
opvallend	en	zorgelijk.	Vooral	fietsers	en	snor-	en	bromfietsers	zijn	
hier relatief vaak betrokken bij een letselongeval. De kruising is op de 
informatiebijeenkomsten aangemerkt als ‘gevaarlijk’ (zie conclusiekaart 
participatietraject pagina 15).In een stadsbreed onderzoek naar subjectief 
onveilige locaties stond de kruising met de Puntegaalstraat in de top-3 
van genoemde onveilige locaties in Delfshaven. 

 ▲ tabel: ongevallenregistratie Pieter de Hoochweg / Willem Buytewechstraat

landelijke cijfers totaal aantal ongevallen ongevallen met letsel
januari 2014- maart 2020 

Willem Buytewechstraat-west 34 11
tussen Havenstraat en Pieter de Hoochweg:

(waarvan 17 op kruising met 1e IJzerstraat) (waarvan 6 op kruising met 1e IJzerstraat)- 620 meter lengte 
- 50 km/uur
-Fietspaden

Willem Buytewechstraat-oost 9 1
tussen Pieter de Hoochweg en Puntegaalstraat
- 200meter lengte
- 50 km/uur
- Geen fietsvoorzieningen

Pieter de Hoochbrug-/weg 10 5
tussen Rochussenstraat en Willem Buytewechstraat:
-260 meter
-50 km/uur
-Fietsstroken 

Pieter de Hoochweg 6 4
tussen Willem Buytewechstraat en Westzeedijk 
-150 meter
- 50 km/uur
-Fietspaden
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Autoverkeer 

De Willem Buytewechstraat heeft overwegend een buurtontsluitende 
functie voor Coolhaveneiland. De Pieter de Hoochweg ontsluit grote 
delen van Coolhaveneiland en verkeer van/naar Lloydkwartier. Uit 
(GPS) analyse blijkt dat beide wegen in zekere mate ook als sluiproute 
gebruikt worden voor verkeer met herkomst/bestemmingen op groter 
schaalniveau. 

Met het instellen van het eenrichtingsgverkeer op de GJ de Jonghweg 
in mei 2018 (t/m 2021) is het aandeel doorgaand (sluip)verkeer op 
de Willem Buytewechstraat en Pieter de Hoochweg toegenomen. 
Dit leidde tot veel overlast en onwenselijke situaties, met name in de 
Willem Buytewechstraat. Op verzoek van diverse bewoners en andere 
belanghebbenden is vanaf augustus 2019 drie maanden een proef met 
een inrijverbod ingesteld vanaf de 1e Coolhavenbrug naar de Willem 
Buytewechstraat. 

Uit de resultaten kwam naar voren dat op de Willem Buytewechstraat het 
autoverkeer zonder directe herkomst of bestemming op Coolhaveneiland 
significant	was	verminderd.	De	alternatieve	routes	zijn	tegelijk	goed	
blijven functioneren. Dit laat zien dat het verder versterken van de 
bestemmingsfunctie, ten koste van de doorgaande functie, haalbaar 
is. Vanwege de overwegend positieve resultaten is in december 2019 
besloten om het inrijverbod in ieder geval voor de komende jaren te 
continueren	en	gedurende	dit	IP	proces	tot	een	definitieve	situatie	te	
komen.

 ▲ proef met een inrijverbod 1e Coolhavenbrug - Willem Buytewechstraat



38

Fiets

De	Pieter	de	Hoochweg	is	onderdeel	van	het	hoofdfietsnetwerk	
in Rotterdam en is een schakel tussen het Lloydkwartier en 
Heemraadssingel.	De	meeste	fietsers	bevinden	zich	op	en	rond	de	Pieter	
de	Hoochbrug.	Tellingen	en	GPS-data	met	fietsintensiteiten	wijzen	uit	dat	
ook de Willem Buytewechstraat al substantieel gebruikt wordt én verder 
kan uitgroeien als belangrijke schakel in een grotere route langs de Schie 
en tussen Marconiplein en Droogleever Fortuinplein.

De	huidige	fietsstroken	op	de	Pieter	de	Hoochweg	zijn	erg	smal	en	
voldoen niet aan de moderne eisen. Op het oostelijk deel van de Willem 
Buytewechstraat	zijn	geen	aparte	fietsvoorzieningen	en	maken	fietsers	
en auto’s gebruik van dezelfde rijbaan, terwijl het snelheidsregime 
50	km/uur	is.	Op	het	westelijk	deel	liggen	vrijliggende	fietspaden.	De	
fietspadbreedte	voldoet	niet	aan	de	moderne	eisen.	Te	krappe	fietspaden	
vergroot	de	kans	op	(enkelvoudige)	fietsongevallen.		
 
Openbaar vervoer

Metro: in het verlengde van de Pieter de Hoochbrug ligt metrohalte 
Coolhaven. De halte verschaft toegang tot belangrijke bestemmingen in 
Rotterdam en de regio.

Tram: aan de zuidkant van de Pieter de Hoochweg ligt tramhalte Pieter 
de Hoochweg (tramlijn 8: Spangen – CS -  Hillegersberg). Vanwege de 
ruimtelijke ontwikkelingen langs deze lijn wordt de frequentie van deze 
tramlijn in de (nabije) toekomst mogelijk opgeschroefd. 

 ▲ openbaar vervoer in de omgeving
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Bus: er loopt een inpassingstudie voor een HOV-buslijn (hoogwaardig 
openbaar vervoer) tussen CS en Zuidplein via de ’s-Gravendijkwal en 
Maastunnel. Met een eventuele halte ter hoogte van het Erasmus MC 
wordt ook Coolhaveneiland in zekere mate bediend. 

Vervoer over water: In de St.Jobshaven halteert de Watertaxi en 
Waterbus met diverse bestemmingen langs de rivier. 

Voetgangers

De Pieter de Hoochweg is een intensieve voetgangersverbinding en 
vormt een belangrijke schakel tussen de diverse (onderwijs)instellingen 
op Coolhaveneiland/Lloydkwartier en de nabij gelegen metrohalte 
Coolhaven. Met de verwachte ruimtelijke ontwikkelingen en (veranderende) 
functiemix neemt ook de voetganger in de Willem Buytewechstraat 
een steeds prominentere rol in. Zowel de Willem Buytewechstraat als 
Pieter de Hoochweg zijn in de huidige situatie nog niet altijd goed en 
prettig oversteekbaar. Ook in de lengterichting laat de beschikbare 
voetgangersruimte en verblijfskwaliteit nog te wensen over.

 ▲ Voetgangersruimte laat nog te wensen over
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Parkeren

Auto-parkeren
Op Coolhaveneiland geldt een vergunningenregime met betaald parkeren 
voor bezoekers. Het vergunningengebied omvat Coolhaveneiland en 
historisch Delfshaven. Het aantal parkeerplaatsen bedraagt op de Willem 
Buytewechstraat-west 258, Willem Buytewechstraat-oost 89 en de 
Pieter de Hoochweg 74. In het vergunningengebied zijn in totaal 1853 
parkeerplaatsen aanwezig. 

De auto-parkeerdruk in het hele vergunningengebied Coolhaveneiland 
(incl historisch Delfshaven, exclusief Lloydkwartier) ligt op het drukste 
moment op +/- 75% (’s-Nachts, gemeten dinsdag 12 september 2019). 
Dit betekent dat ongeveer driekwart van alle parkeercapaciteit op dat 
moment bezet was. De parkeerdruk ligt s’nachts in het westelijk deel 
van Coolhaveneiland hoger dan in het oostelijk deel. Overdag is de 
parkeerdruk in alle sectoren relatief laag (<70%).

(Brom)Fietsparkeren
Het	aantal	getelde	(brom)fietsparkeerplaatsen	bedraagt	op	de	Willem	
Buytewechstraat-west 358, Willem Buytewechstraat-oost 64 en op de 
Pieter	de	Hoochweg	102.	In	Maart	2020	is	de	fietsparkeerdruk	op	de	Willem	
Buytewechstraat en Pieter de Hoochstraat in kaart gebracht. Op de Willem 
Buytewechstraat is de druk ‘s-nachts het hoogste:
-	 Westelijk	deel:	293	(brom)fietsplekken	tekort
-	 Oostelijk	deel:	21	(brom)fietsplekken	tekort
-	 10-20%	bijzonder	formaat	fietsen	zoals	krat-,	bak-,	en	bromfiets	
-	 Enkele	weesfietsen	en	E-bikes	geteld
Op de Pieter de Hoochweg is de druk overdag het hoogste:
-	 Noordelijk	deel:	19	(brom)fietsplekken	tekort
-	 Zuidelijk	deel:	131	(brom)fietsplekken	tekort
-	 5-20%	bijzonder	formaat	fietsen	zoals	krat-,	bak-,	en	bromfiets	
-	 Geen	weesfietsen	en	E-bikes	geteld

 ▲ Overzicht parkeerdruk (brom)fiets nacht doordeweeks
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 ▲ Overzicht autoparkeerdruk nachts doordeweeks
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fietsnetwerk.	De	genoemde	ambities	sluiten	goed	aan	bij	de	uitkomsten	
van de informatiemarkt en de recent vastgestelde Rotterdamse 
Mobiliteitsaanpak. 
De woonkwaliteit van deze straat hangt sterk samen met de 
verkeersintensiteit. De ambitie is om enkel bestemmingsverkeer in de 
wijk toe te laten en doorgaand verkeer te ontmoedigen. Op deze wijze 
is het mogelijk, samen met het reduceren van de snelheid van 50km/u 
naar	30km/u,	dat	verkeersstromen	van	fiets	en	auto	kunnen	worden	
gebundeld. Hierdoor ontstaat er aan de gevelzijde meer ruimte om 
kwaliteit toe te voegen. Voor alle gebruikers ontstaat er een veilig en 
begrijpelijk geheel. De inrichting is passend bij een 30km/uur regime. 
Deze gewonnen ruimte biedt kansen voor klimaatadaptatie. Vergroenen 
van	deze	zone	zorgt	voor	een	beter	infiltratie	van	regenwater	bij	
piekbuien en het groen biedt verkoeling tijdens extreem warme dagen. 

3. Ambitie

Er ligt een hoge ambitie voor de Willem Buytewechstraat en Pieter de 
Hoochweg. Rotterdam gaat voor een groene en duurzame openbare 
ruimte	met	volop	ruimte	voor	lopen,	fietsen,	verblijven	en	spelen.	Het	
coalitieakkoord spreekt over 20ha extra groen in de stad, wat ook een 
belangrijk college target is. 
De ambitie is om de Willem Buytewechstraat en Pieter de Hoochweg, 
de twee grote structuren van Coolhaveneiland, te vergroenen. Het 
vergroenen van beide straten draagt bij aan een beter sociaal klimaat. 
Samen	met	meer	ruimte	voor	lopen	en	fietsen	ontstaat	een	prettige	
openbare ruimte waar mensen elkaar ontmoeten. Meer ruimte voor 
de	fietser	op	de	Willem	Buytewechstraat	en	Pieter	de	Hoochweg	
draagt	bij	aan	de	ambitie	van	een	fijnmazig	en	aantrekkelijk	stedelijk	

 ▲ referentiebeelden: toevoegen van woonkwaliteit (speelstoep/geveltuinen)

 ▲ Zicht op de euromast
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Ook kan in deze zone gezocht worden naar een goede en toekomst 
robuuste	oplossing	voor	het	fietsparkeren.	Met	deze	‘zoneringsaanpak’	
kan	na	de	herinrichting	het	fietsparkeren	relatief	eenvoudig	en	goedkoop	
worden uitgebreid. Ook de aanhechting in de wijk is een aandachtspunt. 
Het zicht op de euromast vanuit historisch Delfshaven is een enorme 
kwaliteit en maakt deze straat uniek. 
Echter zijn goede dwarsverbindingen en zichtlijnen ook belangrijk. Deze 
zorgen ervoor dat de straat meer bij de wijk gaat horen. Het Kapelplein is in 
de	huidige	situatie	bijvoorbeeld	een	obstakel	voor	de	fiets	en	de	trap	richting	
de Schoonderloostraat ligt momenteel verborgen achter parkeervakken. 
De oost en westzijde van de Willem Buytewechstraat, welke momenteel 
een	van	elkaar	verschillend	profiel	hebben,	zullen	ook	een	eenheid	gaan	
vormen	in	kwaliteit	als	in	profiel.	

 ▲ Zichtlijn en langzaamverkeersroute

 ▲ Zichtlijn versterkt de relatie met de omgevind (Coolhaven)

 ▲ Geblokkeerde zichtlijn door parkeerplaats (Schoonderloostraat)
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en het wijzigen in het noordelijk deel van haaks- naar langsparkeren 
wordt er op de Pieter de Hoochweg ruimte gemaakt voor de grote stroom 
voetgangers en kan er meer groen worden toegevoegd, samen met een 
nieuwe boomstructuur. Ook de rijbaan zal worden versmald, van 3 naar 2 
rijstroken. 
De Pieter de Hoochbrug valt buiten de scope van het project, maar het 
profiel	op	de	brug	mag	niet	leidend	worden	voor	de	rest	van	de	Pieter	de	
Hoochweg. 

 ▼ Monumentenkaart, concentratie statige panden aan de Pieter de Hoochweg

 ▲ Profiel Pieter de Hoochbrug

Vanuit de cultuurhistorie is het belangrijk de Willem Buytewechstraat 
weer het karakter van een belangrijk, overzichtelijke route te geven. Niet 
het	oorspronkelijke	profiel	nabootsen,	maar	de	rust	en	de	lange	lijnen	
terug te brengen, die samen met de architectuur een eenheid maken. 
De Pieter de Hoochweg is een stadsstraat met een formeler karakter. 
Aan deze straat zijn instituten gevestigd in grote statige panden uit het 
begin van de vorige eeuw. Deze panden in zakelijk expressionistische stijl 
geven de straat allure en de ambitie is deze een stevigere verankering 
te geven aan de weg. De entrees krijgen een trottoir tot aan de rijweg en 
het zicht zal niet geblokkeerd worden door geparkeerde auto’s. De Pieter 
de	Hoochweg	is	een	belangrijke	verbinding	voor	fietsers,	maar	vooral	
ook voor voetgangers. Het is een veelgebruikte route van metrostation 
Coolhaven naar de verschillende scholen die er gevestigd zijn, maar ook 
tussen metro en het Lloydkwartier. Door het versmallen van de rijweg 
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De havenstraat, een oude verbinding tussen historisch Delfshaven en 
Schoonderloo zal visueel weer deze verbinding vormen. Het is een 
wens om de Willem Buytewechstraat een afslag te maken van de 
Havenstraat, zodat oude structuren weer zichtbaar worden. Dit moet 
verder worden onderzocht. De zichtbaarheid van de groenplekken bij 
de Achterhavenbrug en de Westzeedijk zullen worden vergroot en een 
prettige entree voor de wijk vormen. 

Volgens de Rotterdamse stijl is een effectieve manier voor een upgrade 
voor het stenige karakter van de openbare ruimte een verhoging van 
kwaliteit van de bestrating. Er gaat een voorkeur uit naar de plusvariant 
van de standaard, dus met straatbakstenen in de rijlopers. Vooral omdat 
de twee straten een belangrijke (hoofd)structuur vormen in de wijk, kan 
dit een kwaliteitsverhogend effect hebben op heel Coolhaveneiland.  

 ▲ Plusvariant, straatbakstenen in de rijloper  ▲ Verdwenen doorgaande structuur Havenstraat
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 ▲ Impressie getoond tijdens de infomarkt - Willem Buytewechstraat (west-zijde)
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4. Uitwerking

4.1 Willem Buytewechstraat
Op de informatiemarkt van 23 november 2019 is een impressie/
praatprent getoond van de Willem Buytewechstraat met een gemengd 
wegprofiel	conform	30	km/uur.	Door	het	schrappen	van	het	vrijliggende	
fietspad	(west)	en	één	rij	haaksparkeren	(oost)	is	de	gewenste	ruimte	
voor	vergroening,	fietsparkeren,	verblijven	en	voetgangers	gemaakt.	

Hulpdiensten hebben geen bezwaar tegen de snelheidsverlaging. De wijk 
blijft voor bestemmingsverkeer goed toegankelijk. De omstandigheden op 
de Willem Buytewechstraat zijn dermate veranderd - of gaan veranderen 
–	dat	het	nut	en	noodzaak	van	vrijliggende	fietspaden	niet	langer	duidelijk	
aantoonbaar is. 

Op de informatiemarkt klonken positieve geluiden over de bredere 
trottoirs, lagere snelheid en meer groen en verblijfskwaliteit. De 
snelheidsverlaging	en	de	voorgestelde	oplossing	voor	het	fietsparkeren	
met	honderden	extra	(brom)fietsplekken	kon	op	vrijwel	unaniem	
draagvlak rekenen. Echter waren er ook kritische geluiden:
- Het groen zou niet de kwaliteit kunnen krijgen zoals voorgesteld. 
 Het huidige onderhoudsregime laat nog te wensen over en men 
 maakte zich zorgen of kwalitatief groen haalbaar is.
-	 Het	haaks	parkeren	in	combinatie	met	het	groen	en	fietsers	op	
 de rijbaan werd meerdere keren als onhandig/onveilig benoemd. 
- Drempels zouden kunnen leiden tot trillinghinder: zo’n 5-10 jaar 
 geleden zou om die reden een drempel weggehaald zijn op de 
 Willem Buytewechstraat-west.
- Meerdere bezwaren gingen over het verdwijnen van de 
	 fietspaden.	Hiermee	zou	de	positie	van	de	fiets	in	de	straat	
 verslechteren met onveilige en minder comfortabele situaties 
 tot gevolg. Hiermee lijkt er een verschil te zijn tussen de 
 verwachte objectieve en subjectieve verkeersveiligheid.

 ▲ Impressie getoond tijdens de infomarkt - Willem Buytewechstraat (oost-zijde)
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 ▲ Principeprofiel Willem Buytewechstraat
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Principe profiel 

Naar aanleiding van de opmerkingen zijn alternatieven onderzocht. Dit 
heeft	geleid	tot	het	volgende	principe	profiel:	

In	dit	profiel	met	brede	fietsstroken	en	een	smalle	rijloper	heeft	de	
fietser	meer	zijn	eigen	ruimte.	Het	uitgangspunt	blijft	nog	steeds	30	km/
uur met bijpassende inrichting. Dit draagt bij aan de ambitie van een 
herkenbare,	(gevoelsmatig)	veilige	en	comfortabele	hoofdfietsroute.	Voor	
de verkeersveiligheid is twee keer langsparkeren wenselijk. Dit leidt ook 
tot	nog	meer	ruimte	voor	voetgangers,	verblijven,	groen,	fietsparkeren	
en creëert meer rust in het wegbeeld. Landelijk en in Rotterdam zijn 
er	verschillende	voorbeelden	van	dit	profiel	te	vinden	(zie	bijlage).	Bij	
tweerichtingen autoverkeer wijkt autoverkeer bij het passeren kortstondig 
uit	over	de	fietsstrook	en	is	daar	even	‘te	gast’.	De	verwachte	intensiteiten	
op de Willem Buytewechstraat komen goed overeen met de landelijke 
ervaringen en richtlijnen bij tweerichtingenverkeer en 30 km/uur. 

 ▲ Voorbeeld: Frederiklaan, Eindhoven

 ▲ Voorbeeld: Maliesingel, Utrecht
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 ▲ Impressie getoond tijdens de infomarkt - Pieter de Hoochweg vanaf Pieter de Hoochbrug
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 ▲ Impressie getoond tijdens de infomarkt - kijkend richting het Lloydkwartier

4.2 Pieter de Hoochweg

Voor de Pieter de Hoochweg is op de informatiemarkt van 23 november 
2019	een	impressie/praatprent	gepresenteerd	met	brede	fietsstroken	
en een rijbaan in klinkers (30 km/uur). Uitgangspunt is twee keer 
langsparkeren waardoor meer ruimte voor voetgangers, groen en 
verblijven	mogelijk	is.	Het	nieuwe	profiel	benadrukt	de	statige	uitstraling	
van de Pieter de Hoochweg, extra benadrukt door nieuwe bomenrijen. Op 
de	brede	trottoirs	wordt	de	fietsparkeeropgave	opgelost.	Op	de	Pieter	de	
Hoochbrug	komt	meer	ruimte	voor	de	rijdende	fietser	door	het	schrappen	
van één rijstrook voor het autoverkeer. Dit heeft naar verwachting geen 
grote negatieve gevolgen bij brugopeningen: door de snelheidsverlaging 
neemt ook het aantal (doorgaande) auto’s naar verwachting af. 
Hulpdiensten zien geen bezwaren tegen het instellen en inrichten van 30 
km/uur op de Pieter de Hoochweg. 

Over het algemeen waren de geluiden op de informatiemarkt positief. 
Met name de ruimtelijke kwaliteit, toevoegen van bomen en groen en 
extra	ruimte	voor	fietsers	werd	goed	ontvangen.	Tegelijkertijd	werden	
twijfels/zorgen geuit over de forse rijbaanbreedte in relatie tot snelheid, 
oversteekbaarheid	en	beperkte	fysieke	afscherming	van	fietsers.	

Gelet	hierop	is	een	variant	met	vrijliggende	fietspaden	onderzocht.	De	
combinatie	van	vrijliggende	fietspaden	met	een	inrichting	conform	30	

km/uur is niet gebruikelijk, maar is in dit geval te verantwoorden. Op de 
eerste plaats zijn de (doorgaande) verkeersintensiteiten vrij hoog. Zeker 
rond brugopeningen kan er sprake zijn van stevige drukte waarbij enige 
fysieke afscheiding wenselijk is. Ten tweede staat de geloofwaardigheid 
van	het	30	km/uur	concept	met	vrijliggende	fietspaden	naar	verwachting	
niet onder druk door de beperkte weglengte en hoge verblijfswaarde 
door	de	(gebouwde)	omgeving.	Tot	slot	biedt	het	profiel	met	vrijliggende	
fietspaden	nog	steeds	genoeg	ruimte	om	de	andere	ambities	goed	in	te	
vullen zoals een breed trottoir, statige (dubbele) bomenrijen, groen en 
extra	fietsparkeren.



52
 ▲ Principeprofiel Pieter de Hoochweg
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4.3 kruising Willem Buytewechstraat/Pieter de Hoochweg

Op de informatiemarkt werd een alternatief voor de huidige rotonde 
gepresenteerd in de vorm van een impressie/praatprent. Hierin was 
sprake van een voorrangskruising met de Pieter de Hoochweg in de 
voorrang (max 30 km/uur beide wegen). De voorrangskruising bestond 
aan weerszijden uit brede inritconstructies met doorlopende gelijkvloerse 
trottoirs passend bij de grote voetgangersambitie. Zowel ruimtelijk als 
verkeerskundig versterkt deze oplossing de hiërarchie tussen beide 
wegen. 
Op de informatiemarkt werden ook de nadelen besproken. Naast twijfels 
over de snelheidsremmende werking schuilde een groot bezwaar in de 
verwachte	lastige(re)	oversteek	voor	fietsers.	Er	moet	immers	voorrang	
verleend	worden	op	de	soms	drukke	conflicterende	autostromen.	Dit	
staat	ook	op	gespannen	voet	met	de	ambities	voor	de	fiets	op	zowel	de	
Pieter de Hoochweg als Willem Buytewechstraat.
Gezien	de	ambities,	en	die	van	de	fiets	in	het	bijzonder,	wordt	
voorgesteld om een rotonde variant verder uit te werken. Een rotonde 
biedt een veilige en comfortabele oplossing tussen twee belangrijke 
fietsroutes.	Voorwaardelijk	is	dat	de	voetgangersruimte	met	name	op	de	
hoeken sterk toeneemt en de rotonde meer een verblijfsuitstraling krijgt 
passend bij de algehele opgave.

 ▲ Impressie kruising getoond tijdens de infomarkt 

 ▲ Huidige situatie kruising Pieter de Hoochweg/Willem Buytewechstraat
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 ▲ Benodigde snelheidsremmende maatregelen conform 30km/h 

4.4 nader te onderzoeken

Parkeren

Twee keer langsparkeren biedt extra ruimte aan groen, verblijven en een 
robuuste	toekomstgerichte	oplossing	voor	het	fietsparkeren	maar	gaat	
ook ten koste van autoparkeren. De huidige parkeerdrukcijfers geven 
ruimte om de parkeercapaciteit te reduceren. Dit zal verder onderzocht 
en uitgewerkt moeten worden ook in relatie tot de ontwikkeling Kavel de 
Machinist. 

Verkeerscirculatie

Op piekmomenten kunnen aanvullende circulatie maatregelen wenselijk 
zijn om (sluip)verkeer verder terug te dringen. Focus van eventuele 
circulatiemaatregelen ligt op de entrees van de Willem Buytewechstraat 
ter hoogte van de Puntegaalstraat en Havenstraat. Dit dient verder 
uitgewerkt en onderzocht te worden:
- Handhaving of aanpassing huidig inrijverbod bij de 
 Puntegaalstraat 
- Inrijverbod of eenrichtingsverkeer bij de Havenstraat. Dit is 
 meerdere keren genoemd op de informatiemarkt en kan de 
 verblijfskwaliteit ook op andere plekken versterken zoals 
 Historisch Delfshaven. 

Snelheidsremming

Een inrichting conform 30 km/uur betekent dat ook effectieve 
snelheidsremmende maatregelen nodig zijn. In eerste instantie worden 
drempel(plateau’s) toegepast vanwege de uniformiteit, effectiviteit en 
uitstraling. Echter kan dit ook tot (extra) trillingen leiden met bijbehorende 

schade en overlast. In het verleden is een drempel op de Willem 
Buytewechstraat weggehaald vanwege deze reden. Uitgangspunt is dat 
dit niet tot onacceptabele situaties leidt, anders moet gezocht worden 
naar alternatieve snelheidsremmende maatregelen. Dit vereist verdere 
uitwerking en onderzoek. 
Overig

1. De overgangen naar de bestaande situatie moeten logisch en 
	 veilig	zijn,	in	het	bijzonder	voor	fietsers.	Dit	vereist	een	
 ontwerpopgave. 
2. De (langs)parkeervakken met name in de Willem 
 Buytewechstraat dienen breder te worden dan de Rotterdamse 
	 standaard	(1,80	m)	om	voldoende	veilige	fietsruimte	op	de	
 stroken te kunnen garanderen.
3.	 De	fietspaden	op	de	Pieter	de	Hoochweg	krijgen	een	
 eenrichtingsregime. Dit draagt bij aan een uniform (en veilig) 
 geheel en leidt naar verwachting niet tot onacceptabele situaties.
4. Een inrichting conform 30 km/uur met klinkers lijkt lastig in 
 combinatie met een rotonde in verband met de sterke torserende 
 krachten op de klinkers. Dit moet verder onderzocht worden.
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4.5 materialisatie
Beide straten maken deel uit van de gebiedscategorie stadswijken volgens 
de Rotterdamse stijl.

Materialisering voor beide straten:
•  weg van gebakken klinkers, mits geluidstechnisch mogelijk, 
 alternatief is asfalt.
•  parkeerplaatsen uitgevoerd in gebakken klinkers
•  trottoir van betontegels ‘Granito’
•		 vrijliggend	fietspad	(indien	aanwezig)	in	rood	asfalt	of	gebakken	
 klinkers

 9 

 
Wijkplan Delfshaven 
 
 
De Pieter de Hoochweg is volgens de Rotterdamse Stijl een stadsstraat (stadsdeelstructuur).  
 
Kenmerken stadsstraat: 
• ontsluiting op niveau van de stadsdeelstructuur 
• 50 km/weg (blijft PdHweg 50km?) 
• gemengd programma: hier scholen, woningen, kantoren 
• middelhoge bebouwing 
• symmetrische opbouw 
• zoveel mogelijk ruimte voor voetgangers 
• aan weerszijden bomen 
• menging van auto’s en fiets, als verkeerstechnisch mogelijk 
 
In het wijkplan van Delfshaven is de Pieter de Hoochweg getypeerd als laan. 
 
De Willem Buytewechstraat is onderdeel van de wijkstructuur. In het Wijkplan van Delfhaven is 
deze getypeerd als wijklaan en wordt er naar gestreefd om de barrièrewerking van de straat te 
verkleinen.  
 
Kenmerken wijklaan: 
• groen karakter  
• dubbele bomenrij 1e grootte, continu en lineair, indien haalbaar in groene bermen 
 
 
Beide straten maken deel uit van de gebiedscategorie stadswijken volgens de Rotterdamse stijl.  
 
Materialisering voor beide straten: 
• weg van gebakken klinkers, mits geluidstechnisch mogelijk, alternatief is asfalt. 
• parkeren van gebakken klinkers 
• trottoir van betontegels ‘Granito’ 
• vrijliggend fietspad (indien aanwezig) in rood asfalt of gebakken klinkers 
 
 

 
 

 
 
 

■ Bomenstructuurvisie Kort samengevat omvat de visie in de Bomenstructuurvisie dat er meer bomen dienen te  ▲ Hangverlichting westelijk deel Willem Buytewechstraat

4.6 verlichting
De buitenruimte werd tot voor kort vooral voor het dagbeeld
ontworpen. Het Lichtplan Rotterdam (2012) richt zich nu ook op het 
nachtbeeld, de ‘architectuur van de nacht’. Met een goed gekozen 
lichtstrategie wordt de citybranding van Rotterdam ook ‘s nachts veel 
beter zichtbaar.
Kort samengevat is de visie van het lichtplan samengevat in 5 punten:
-  Gebruik van warm wit licht.
-		 Efficiënte	lichtbronnen.
-  Lagere en gebalanceerde lichtniveaus (binnen bandbreedte
  NPR).
-  Gericht licht: correcte posities en geen verblinding.
-  Minder masten en armaturen en beperkt aantal typen.
Het westelijk deel van de Willem Buytewechstraat heeft hangverlichting 
in plaats van masten. Om lagere en gebalanceerde lichtniveau’s 
te krijgen en een betere woonsfeer zullen deze worden vervangen 
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door mastverlichting. Aanvullende redenen om op deze locatie de 
hangverlichting te vervangen voor mastverlichting zijn:
-  Lopende en toekomstige aansprakelijkheidsstellig bij schade aan  
 de gevel. 
-  Het gebruikte armatuur is niet meer leverbaar en dient ook 
 te vervangen worden door LED. Momenteel hangen er 2 armaturen 
 per overspanning, welke minder zwaar zijn dan de LED armaturen. 
 De overspanning zal om deze reden opnieuw gemaakt moeten 
 worden, inclusief muurbevestiging en dubbeldraads.
- Bij vervanging van bevestiging en draad zal er toestemming van 
 de eigenaren benodigd zijn.

De	vervangingsbehoefte	bij	profielwijziging	is	als	volgt:
Pieter de Hoochweg:   23 lichtmasten, waarvan 8 masten met
    voetplaat op het brugdeel.
Willem Buytewechstraat:  17 lichtmasten + 25 lichtmasten ter 
    vervanging van de hangarmaturen.

4.7 beheercategorie openbaar groen

De ‘Beheeraanpak openbaar groen’ vormt het ruimtelijk kader voor 
ontwerp, uitvoering en beheer in het Rotterdamse openbare groen, en 
geldt als aanvulling op de Rotterdamse Stijl. De beheeraanpak voorziet 
het projectgebied in zijn geheel van een cultuurlijk beheerbeeld. Dit 
beheerbeeld beslaat een breed palet van beheerelementen, passend bij 
een variatie in (kleurrijk) beeld in combinatie met intensief gebruik van 
de openbare ruimte. Cultuurlijke beheerelementen zijn in vergelijking 
met	specifiek	natuurlijke	beheerelementen	minder	soortenrijk.	
Voorbeelden van cultuurlijke beheerelementen zijn extensief gazon, 
bodembedekkende heesters en vaste planten maaimethode.  ▲ Beheerscategorieën openbaar groen
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4.8 Bomen
De bomen aan de Pieter de Hoochweg en het oostelijk deel van de 
Willem Buytewechstraat zijn in slechte toestand en zullen niet kunnen 
worden gehandhaafd. De bomen met potentie om gehandhaafd 
te worden bevinden zich in het westelijk deel van de Willem 
Buytewechstraat, vanaf de rontonde richting historisch Delfshaven. 
In opdracht van de gemeente Rotterdam is een boomtechnisch 
onderzoek uitgevoerd bij 54 bomen aan de Willem Buytewechstraat 
De onderzoeksbomen zijn van 2 soorten, namelijk els (Alnus x spaethii 
‘Spaeth’, 14 bomen) en eenbladige schijnacacia (Robinia pseudoacacia 
‘Unifoliola’, 40 bomen). De elzen hebben een stamdiameter variërend 
van 6 tot 19 cm, gemeten op 130 cm boven maaiveld. De stamdiameter 
van de eenbladige schijnacacia’s varieert van 16 tot 37 cm.
De conditie is bij 49 bomen als voldoende beoordeeld. Bij deze bomen 
neemt het kroonvolume jaarlijks toe. Bij 5 bomen is de conditie als 
onvoldoende beoordeeld. Bij 53 bomen zijn geen noemenswaardige 
veiligheidsgebreken geconstateerd. De veiligheid is bij deze bomen als 
voldoende beoordeeld.
46 bomen hebben een matige kwaliteit, hoofdzakelijk als gevolg 
van bestratingsopdruk al dan niet in combinatie met een te krappe 
boomkrans. Uitgangspunt is het verbeteren van de groeiplaats van 
de bomen in het toekomstig inrichtingsplan door de aanleg van grote 
robuuste groenvakken. 
Meer informatie is te vinden in het Willem Buytewechstraat 
boomtechnisch onderzoek, projectcode 18604, 10 januari 2019. 
Van de onderzochte bomen met een langere verwachte levensduur 
kunnen we stellen dat we ze proberen te behouden dan wel verplanten. 
Indien nodig zal nader onderzoek naar de verplantbaarheid nog moeten 
worden uitgevoerd. Van de bomen die niet nader zijn onderzocht en die 
een verwachte levensduur hebben van minder dan 5 of tussen de 5 en 
10 jaar, kunnen we stellen dat deze in het nieuwe ontwerp vervangen 
zullen worden. Aangezien de Pieter de Hoochweg een markante laan-
uitstraling heeft, zal hier gekozen worden voor het terugplanten van een 
grotere maat, namelijk 30-35.

 ▲ Bestratingsopdruk en een te krappe boomkrans - Willem Buytewechstraat
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4.9 water
Er ligt in de Willem Buytewechstraat en Pieter de Hoochweg een 
gemengd rioolstelsel dat huishoudelijk afvalwater en hemelwater in 
één buis afvoert. Er is onderzoek gedaan om het hemelwater apart 
af te voeren naar het water van de Delfshavense Schie maar dat is 
vanwege de beperkte ruimte in de ondergrond niet mogelijk. Intensief 
infiltreren	in	de	ondergrond	is	vanwege	de	hoge	ligging	van	de	
Willem Buytewechstraat ten opzichte van de omgeving en de kans op 
grondwateroverlast in de lagere gedeelten niet verstandig. De beste 
optie	voor	klimaatadaptatie	is	de	vrijkomende	ruimte	in	het	straatprofiel	
te benutten voor het vergroenen van deze zone en het stimuleren 
van geveltuinen. Dat zorgt er voor dat  regenwater toch beperkt kan 
infiltreren,	waarbij	het	groen	verkoeling	biedt	tijdens	warme	dagen.	In	de	
Pieter de Hoochweg wordt een gedeelte van de persleiding vervangen 
die het afvalwater van het rioolgemaal Heemraadsplein naar de 
rioolwaterzuivering Dokhaven van het waterschap transporteert.
Voor Coolhaveneiland is gekozen om de rioolvervanging als 
gebiedsaanpak te zien en niet als separate straten. Vanaf 2016 is 
begonnen met de aanpak van de riolering, waarbij alle straten weergeven 
op de op de hiernavolgende pagina afgebeelde kaart aangepakt zijn 
m.u.v. de Willem Buytewechstraat en Pieter de Hoochweg.
In de Willem Buytewechstraat en Pieter de Hoochweg betreft het in basis 
het vervangen van het riool in dezelfde sleuf echter geeft dit diverse 
complicaties. De bebouwing aan beide straten heeft op diverse plekken 
te leiden aan funderingsproblematiek, rioolhuisaansluitingen zitten zeer 
diep t.g.v. aanwezige souterrains en de ligging van kabels en leidingen 
nabij het te vervangen riool. Er wordt nog onderzocht of het riool op een 
nieuwe locatie in de straat kan liggen of dat er gekozen kan worden voor 
renovatie van het bestaande riool oplossing biedt om bovenstaande 
problematiek het hoofd te bieden.

 ▲ Grote hoogteverschillen in het gebied

Vooruitlopende op de herinrichting wordt op het deel Willem 
Buytewechstraat tussen Kavel de Machinist en de Coolhaven de 
stadsverwarmingsbuizen vervangen. Hierbij worden het bouwrijp 
maken van de nieuwbouwlocatie en de vervangingsbehoefte van Eneco 
gecombineerd. Van de overige nutsbedrijven is er geen informatie 
bekend om vervangingswerkzaamheden te verrichten aan hun 
infrastructuur.  
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 ▲ Rioolvervangingskaart Coolhaveneiland
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4.10 Spelen
Er vallen geen speelplekken binnen de projectgrenzen van het IP. Wel 
bevindt het Kapelplein zich in de invloedsfeer van het project. De Willem 
Buytwechstraat is een belangrijke route in het netwerk van speelplekken.
In de onderstaande kaart is te zien dat alle speelplekken op 
Coolhaveneiland in het zuidwestelijk deel van het eiland liggen. Dit 
betekent dat de Willem Buytewechstraat in een belangrijk deel van de 
speelbehoefte kan voorzien voor het noordelijk en met name het oostelijk 
deel van het eiland. De Pieter de Hoochweg geldt als barrière, dat wil 
zeggen dat deze niet zelfstandig oversteekbaar is voor de jongere 
doelgroep. Het oostelijk deel van de Willem Buytewechstraat zou daarom 
in een groot deel van de speelbehoefte kunnen voorzien. Hier willen we 
in het ontwerp rekening mee houden door bijvoorbeeld speelaanleidingen 
en speelstoepen te creëren.

4.11 Archeologie
Uit de beschikbare gegevens binnen GIS-Web blijkt dat het projectgebied 
deel uitmaakt van een archeologisch kansrijk gebied. Op basis van de 
Archeologische Waarden- en Beleidskaart Rotterdam (2005) wordt aan 
de locatie de status: “3.1 Redelijk tot hoge archeologische verwachting 
direct onder maaiveld of dieper” toegekend.

 ▲ Speelplekken en barrieres

 ▼ Archeologische waardenkaart
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4.13 Afvalinzameling
Schone stad is voornemens om 2 containers te plaatsen in de Willem 
Buytewechstraat. In overleg met schone stad is afgesproken te wachten 
met de plaatsing van de containers, zodat de locaties meegenomen 
kunnen worden in het inrichtingplan en niet opnieuw verplaatst hoeven te 
worden.

De wens bestaat om de containers te plaatesen nabij de volgende 
adressen:
Willem Buytewechstraat 142
Willem Buytewechstraat 230

4.12 Terassen
In het voorlopig ontwerp zal gekeken worden waar voor de bestaande 
horeca terrasruimte uitgebreid kan worden. De plek zal op een 
vanzelfsprekende locatie in de zone met de bomen en het groen kunnen 
worden opgenomen. Deze principeoplossing zal ook kunnen worden 
toegepast bij potentiële nieuwe horecaplekken. 

 ▲ horeca met wens voor een terras
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Bijlage I: Panelen bewonersavond 23 november

Willem 
Buytewechstraat

Stadsontwikkeling

Praatprent 
Pieter de Hoochweg / Willem de Buytenwegh

Schaal 1:1000
Datum: 04-04-2019
Update: 07-08-2019

Ontwerpvoorstel en ingrepen

Uitkomsten enquêtes (bestaande situatie)
• Gevaarlijk kruispunt
• Weinig groen op straat
• Veel huftergedrag van automobilisten

• Aan één zijde langsparkeren in plaats van 
haaksparkeren

• Klinkers in plaats van asfalt
• Grotere groenvakken aan weerszijden van de straat
• Verkeerdrempels verhogen de verkeersveiligheid
• Meer ruimte voor terras bij De Machinist

Willem 
Buytewechstraat

Stadsontwikkeling

Praatprent 
Pieter de Hoochweg / Willem de Buytenwegh

Schaal 1:1000
Datum: 04-04-2019
Update: 07-08-2019

Ontwerpvoorstel en ingrepen

Uitkomsten enquêtes (bestaande situatie)
• Weinig groen op straat
• Veel huftergedrag van automobilisten
• Stank van uitlaatgassen

• Aan één zijde langsparkeren in plaats van 
haaksparkeren

• Klinkers in plaats van asfalt
• Meer ruimte voor groen in de straat
• Verkeerdrempels verhogen de verkeersveiligheid
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Willem 
Buytewechstraat

Stadsontwikkeling

Praatprent 
Pieter de Hoochweg / Willem de Buytenwegh

Schaal 1:1000
Datum: 04-04-2019
Update: 07-08-2019

Ontwerpvoorstel en ingrepen

Uitkomsten enquêtes (bestaande situatie)
• Gevaarlijk kruispunt
• Weinig groen op straat
• Stank van uitlaatgassen
• Huftergedrag van veel automobilisten

• Rotonde verdwijnt en maakt plaats voor een 
kruispunt met de Pieter de Hoochweg als 
voorrangsweg

• Zebrapad voor veilige oversteek voetpad
• Klinkers in plaats van asfalt
• Meer ruimte voor groen in de straat
• Verkeerdrempels verhogen de verkeersveiligheid
• Inritconstructie met meer ruimte voor de voetganger

Willem 
Buytewechstraat

Stadsontwikkeling

Praatprent 
Pieter de Hoochweg / Willem de Buytenwegh

Schaal 1:1000
Datum: 04-04-2019
Update: 07-08-2019

Ontwerpvoorstel en ingrepen

Uitkomsten enquêtes (bestaande situatie)
• Weinig groen op straat
• Veel huftergedrag van automobilisten
• Te weinig plek voor fietsparkeren
• Geen veilige oversteekplaats naar plein met 

speelvoorzieningen
• Smalle bocht

• Meer ruimte voor groen in de straat
• Verkeerdrempels verhogen de verkeersveiligheid
• Meer ruimte voor fietsparkeren
• Fietspad verdwijnt en meer ruimte voor de 

voetganger en om te spelen op de stoep
• Bestaande bomen worden waar mogelijk behouden
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Willem 
Buytewechstraat

Stadsontwikkeling

Praatprent 
Pieter de Hoochweg / Willem de Buytenwegh

Schaal 1:1000
Datum: 04-04-2019
Update: 07-08-2019

Ontwerpvoorstel en ingrepen

Uitkomsten enquêtes (bestaande situatie)
• Gevaarlijk kruispunt
• Weinig groen op straat
• Geen ruimte voor terrassen
• Veel huftergedrag van automobilisten

• Meer ruimte voor groen in de straat
• Verkeersplateau verhoogt de verkeersveiligheid
• Meer ruimte voor terrassen
• Meer ruimte voor fietsparkeren

Willem 
Buytewechstraat

Stadsontwikkeling

Praatprent 
Pieter de Hoochweg / Willem de Buytenwegh

Schaal 1:1000
Datum: 04-04-2019
Update: 07-08-2019

Ontwerpvoorstel en ingrepen

Uitkomsten enquêtes (bestaande situatie)
• Weinig groen op straat
• Veel huftergedrag van automobilisten
• Niet voldoende fietsparkeren

• Meer ruimte voor groen in de straat
• Meer ruimte voor fietsparkeren
• Brede speelstoepen met ruimte voor geveltuintjes
• Bestaande bomen worden waar mogelijk behouden
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Pieter de Hoochweg

Stadsontwikkeling

Praatprent 
Pieter de Hoochweg / Willem de Buytenwegh

Schaal 1:1000
Datum: 04-04-2019
Update: 07-08-2019

Ontwerpvoorstel en ingrepen

Uitkomsten enquêtes (bestaande situatie)
• Er wordt te hard gereden

• Weg wordt versmald
• Breed fietspad
• Meer groen in de straat
• Drempels verlagen de snelheid
• Haaksparkeren wordt vervangen voor langsparkeren
• Bijzondere gebouwen worden beter zichtbaar

Pieter de Hoochweg

Stadsontwikkeling

Praatprent 
Pieter de Hoochweg / Willem de Buytenwegh

Schaal 1:1000
Datum: 04-04-2019
Update: 07-08-2019

Ontwerpvoorstel en ingrepen

Uitkomsten enquêtes (bestaande situatie)
• Er wordt te hard gereden

• Rotonde wordt vervangen voor kruispunt waarbij de 
Pieter de Hoochweg voorrang heeft

• Aanleg van drempels verminderd de 
verkeerssnelheid

• Meer ruimte voor groen in de straat 
• Haaksparkeren wordt vervangen voor langsparkeren
• Zebrapaden zorgen voor veilige oversteekplaats voor 

voetgangers
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Pieter de Hoochweg

Stadsontwikkeling

Praatprent 
Pieter de Hoochweg / Willem de Buytenwegh

Schaal 1:1000
Datum: 04-04-2019
Update: 07-08-2019

Ontwerpvoorstel en ingrepen

Uitkomsten enquêtes (bestaande situatie)
• Er wordt te hard gereden

• Meer ruimte voor groen in de straat 
• Plein voor hogeschool krijgt groene inrichting met 

zitgelegenheid
• Ruimte voor fietsparkeren blijft behouden
• Aanleg van drempels verminderd de 

verkeerssnelheid

Pieter de Hoochweg

Stadsontwikkeling

Praatprent 
Pieter de Hoochweg / Willem de Buytenwegh

Schaal 1:1000
Datum: 04-04-2019
Update: 07-08-2019

Ontwerpvoorstel en ingrepen

Uitkomsten enquêtes (bestaande situatie)
• Er wordt te hard gereden

• Weg wordt versmald
• Breed fietspad op de weg in plaats van vrijliggend 

fietspad
• Aanleg van drempels verminderd de 

verkeerssnelheid
• Meer ruimte voor groen in de straat 
• Zebrapaden zorgen voor veilige oversteekplaats voor 

voetgangers
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Willem 
Buytewechstraat

Stadsontwikkeling

Praatprent 
Pieter de Hoochweg / Willem de Buytenwegh

Schaal 1:1000
Datum: 04-04-2019
Update: 07-08-2019

Ontwerpvoorstel en ingrepen

Uitkomsten enquêtes (bestaande situatie)
• Er wordt te hard gereden

• Rotonde wordt vervangen voor kruispunt waarbij de  
Pieter de Hoochweg voorrang heeft

• Zeebrapaden zorgen voor veilige oversteekplaats 
voor voetgangers

• Aanleg van drempels verminderd de 
verkeerssnelheid

• Meer ruimte voor groen in de straat 

Willem 
Buytewechstraat

Stadsontwikkeling

Praatprent 
Pieter de Hoochweg / Willem de Buytenwegh

Schaal 1:1000
Datum: 04-04-2019
Update: 07-08-2019

Ontwerpvoorstel en ingrepen

Uitkomsten enquêtes (bestaande situatie)
• Er wordt te hard gereden

• Weg wordt versmald
• Breed fietspad
• Meer groen in de straat
• Drempels verlagen de snelheid
• Haaksparkeren wordt vervangen voor langsparkeren
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Stadsontwikkeling

Pieter de 
Hoochweg / Willem 
Buytewechstraat

PRAATPRENT
Deze praatprent is gemaakt om met u in gesprek te gaan. Het is GEEN plan, maar een 

mogelijke denkrichting. Graag gaan we aan de hand van deze praatprent de dialoog met u aan.

Deze praatprent is tot stand gekomen door een ruimtelijke vertaling te maken van de 
opgehaalde informatie tijdens de bewonersavond van 12 en 13 juni jl.
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Bijlage II: Monumenten en beschermd stadsgezichten
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Bijlage III: Kabels en Leidingen
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Bijlage IV: Foto’s informatiemarkt 12 Juni 2019
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Bijlage V: Foto’s informatiemarkt 23 november 2019
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Bijlage VI: Bomenonderzoek, onderzochte bomen

Bijlage A:  Overzichtstekening (deel 1 van 2)

RB5.7.156 v06

Project Datum Pagina

willem Buytewechstraat, Rotterdam 10 januari 2019 8 van 18

Willem Buytewechstraat, Rotterdam
Projectcode: 18604  
Schaal: N.v.t.
Datum onderzoek: 3 januari 2019

Onderzoeksboom

Nummer in Obsurv0000.bm00

Deel 2 

Bijlage A:  Overzichtstekening (deel 2 van 2)

RB5.7.156 v06

Project Datum Pagina

willem Buytewechstraat, Rotterdam 10 januari 2019 9 van 18

Willem Buytewechstraat, Rotterdam
Projectcode: 18604  
Schaal: N.v.t.
Datum onderzoek: 3 januari 2019

Onderzoeksboom

Nummer in Obsurv0000.bm00

Deel 1 
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Bijlage VII: civiele kunstwerken
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Bijlage VIII: Laadpalen
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Bijlage IX: Ondergrondse containers

papier, rest en glas

restafval
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