
 

 

 

PvE - IP  
Projectnaam :  herinrichting 

Burgemeester le Fevre de  
Montignylaan-oost 

Tekeningnummer  : 
Startdatum : 1 december 2017 
Datum Rondzending : 29 maart 2018 
Datum Vaststelling : 15 juni 2018 

Definitieve versie: 31-05-2018 
Opdrachtgever: Eline v.d. Doe Gebiedsaccountmanager SO 

Bestuurlijk opdrachtgever: Wethouder Eerdmans 

 

Straatnaam: Burgemeester Le Fevre de Montignylaan 

Buurt: Molenlaankwartier 

Wijk / Gebied: Hillegersberg 

 
 
Financiering: 

□ Grondexploitatie □ ISV III □ Gebiedscommissie        

X Onderhoudsbudget  □ Anders nl.: 

 

Kritieke datum of deadline: Uitvoering in 2019 

Omschrijving: Omdat de financiering van de rioolvervanging voor 2019 is vastgelegd 

 
 
Op te leveren producten / diensten: 

X Definitief inrichtingsplan X Beeldend presentatiemateriaal 

□ Boekje X Inspraak 

 
 
Soort IP: 

□ Eenvoudig  X Regulier  □ Complex  

 
 
Betrokkenen: 

 Naam: Emailadres: Telefoonnummer: 

SO-GO: Gebiedsaccountmanager Eline v.d. Doe   

PMB: Projectmanager -   

SO-R&W: Projectleider Erik Pot   

    

SO-R&W: Gebiedsontwerper Martin Looije   

SO-R&W: Stedenbouwkundige Paul Broekhuisen   

SO-V&V: Verkeerskundig adviseur Wouter Sanders    

SO-W&CI: Adviseur     

 -   

SB: Projectleider uitvoering  Jan Willem Leussen   

SO: Planner  -   

Stadsbeheer Gerard Arkesteijn   

Gebiedsnetwerker Guus Roeloffzen   

 
Stakeholders: 
Betrokken partijen bij de herinrichting zijn: 

- Stadsontwikkeling 
- Stadsbeheer 
- Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek 
- bewoners 



 

 

Situatietekening met plangrenzen:  

 
 

Toelichting  opdracht:  
 

 
Aanleiding: 
Het riool in het plangebied is aan vervanging toe. Het is gewenst dat het huidige gemengde stelsel wordt vervangen door een 
gescheiden stelsel. De aanwezige laanbomen zijn met hun wortels in het riool gedrongen. Daarnaast zijn de bomen in meer of 
mindere mate aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Hierdoor zijn er al een tiental bomen gekapt en heeft de rest van de  
bomen een beperkte levensverwachting. Zij zullen vervangen worden door bomen van een andere soort van de 1e grootte.  
Deze situatie geeft aanleiding om het gehele openbare profiel van de laan aan te pakken en te verbeteren. Buiten de 
rioolvervanging en bomenziekte spelen ook kwesties als de voor een 30 km weg grote drukte op de rijweg (m.n. van 
vrachtverkeer) en parkeren half op het trottoir omdat de rijweg te smal is en bij normaal parkeren schade aan het voertuig kan 
ontstaan. 
 

 
Samenvatting PvE: 
Het PvE geeft aan dat er een goede mix moet worden gevonden tussen enerzijds technische eisen en wensen en anderzijds de 
wens om de laan weer opnieuw de allure te laten krijgen die het nu heeft en deze waar mogelijk nog te versterken. De 
technische randvoorwaarden en wensen  hebben betrekking op zowel de toekomstige bovengrondse  als ondergrondse 
infrastructuur. De allure van de straat dient terug te keren door ten minste hetzelfde aantal bomen van de 1e grootte terug te 
laten keren, waar mogelijk verder te vergroenen en de bespeelbaarheid en verblijfskwaliteit waar mogelijk te vergroten. 
Daarnaast is de wens uitgesproken het aantal parkeerplaatsen zoveel mogelijk gelijk te houden. 

 
Sfeer, kwaliteit en karakter van de plek: 
De Le Fevre de Montignylaan is een onderdeel van het stelsel van lommerrijke singels en lanen die zo kenmerkend zijn voor het 
Molenlaankwartier. Het ruime, 20 meter brede (openbare) profiel met brede stoepen en een uniforme beplanting van 
paardenkastanjes verlenen de laan een voornaam karakter. De 5 tot 7 meter diepe voortuinen dragen ook bij aan het groene 
karakter van de laan. 

 
Gewenste beeld en gebruik: 
Om de allure van de laan na de rioolvervanging te herstellen zijn bomen nodig van de 1e grootte die qua beleving doen denken 
aan paardenkastanjes. Dit zijn in de regel geen snelgroeiende soorten zodat een grote aanplantmaat gewenst is en zeer goede 
groeiomstandigheden noodzakelijk zijn. 
Dit heeft gevolgen voor de ondergrondse en bovengrondse inrichting van de laan. Ondergronds omdat het gewenste 
gescheiden rioolstelsel een groter ruimtebeslag heeft en omdat de nieuwe situatie moet voldoen aan de verordeningen voor 
kabels en leidingen ten aanzien van bomen. Bovengronds omdat goede groeiplaatsomstandigheden inhouden dat er meer 
ruimte moet komen om lucht en water ongehinderd door verharding naar de boomwortels te laten doordringen.  
Een rijweg en parkeerplaatsen van RS gebakken klinkers, groene bermen en trottoirs met RS granito trottoirtegels moeten 
naast de bomen voor de nodige uitstraling zorgen. Net als nu krijgt de laan een symmetrische indeling die bijdraagt aan het 
voorname karakter.  
De laan zal een buurtontsluitingsweg met een 30 km regiem blijven. Dit betekent dat hij niet moet uitnodigen tot hard rijden 
maar wel voldoet aan de hedendaagse normen voor rijwegbreedtes, mede ook met het oog op fietsers. Het aantal 
parkeerplaatsen zal ongeveer gelijk blijven aan het huidige aantal. Trottoirs van voldoende breedte en een afscherming van 
groene bermen tussen trottoirs en rijweg/parkeerplaatsen zorgen voor een prettig verblijfs- en speelgebied voor de woningen. 
Waar nodig komen op de trottoirs spelaanleidingen voor de jongste categorie kinderen. 
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Voorbeelduitwerking van mogelijk nieuw straatprofiel  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Beleid: 
 

 
Aandachtspunten: 
 

 
Omschrijving: 

 
Algemeen beleid: 
 

■ Stadsvisie 
 

http://www.rotterdam.nl/stadsvisie 
De Stadsvisie pleit voor het uitbouwen van het sterke woonmilieu in Groot-Hillegersberg, maar 
geef geen specifieke indicaties voor de laan.  

 
Rotterdamse Stijl: 
 

 

■ Rotterdamse Stijl 
 
 

Dit gebied valt in de categorie “tuindorpen”, hetgeen inhoudt dat er gebruik gemaakt wordt van: 
- gebakken klinkers voor de rijbaan en parkeerplaatsen 
- granito tegels voor het trottoir 

Binnen de stads(deel)structuur van de RS heeft deze laan geen speciale status gekregen. 
In overleg met bewoners is naar voren gekomen dat er een nadrukkelijke behoefte is om in dit 
plan af te wijken van de standaardbreedte van parkeervakken van 1.8 m. en op te rekken naar 
2 m. met behoud van de totale breedte van rijbaan + parkeervakken van 9 m.. Het Planteam 
stelt voor om op dit punt af te wijken van de RS.  

■ Bomenstructuurvisie 
2009 
 

De  bomenstructuurvisie zet sterk in op het vergroten van het bomenbestand om het 
leefklimaat, de milieukwaliteit  en de stadsnatuur te verbeteren. Verschillen in 
beplantingstypologieën moeten uitgebouwd worden. Ondergrondse en bovengrondse 
groeicondities  moeten verbeterd worden en een gevarieerder bomensortiment ingezet. Waar 
mogelijk  bomen in groenbermen zetten. 
 

■ Lichtplan 
 
 

Volgens de Rotterdamse Stijl wordt in dit gebied een standaard Rotterdamse Stijl conische mast 
voorzien van een uithouder voorgesteld. De kleur van de lichtmast is Rotterdamgrijs.  

■ Beheercategorie 
 

Standaard, met inachtneming van materialen conform Rotterdamse Stijl 
 

 
Specifiek beleid: 
 

 

■ Kom op naar buiten en 
norm Buitenspeelruimte  
 

De laan ligt in een barriereblok waar slechts 1 speelplek is die zeer excentrisch gelegen is. 
Spelende kinderen, met name in de jongste categorie zijn daarom vooral aangewezen op de 
trottoirs. Deze moeten hiervoor voldoende ruimte bieden en er zullen hier en daar 
spelaanleidingen geplaatst worden.  
 

■ Ecologie (flora- en 
faunawet) 
 

Vóór het kappen van de bomen zal moeten worden gecheckt dat er geen nesten zijn. 
De Natuurwet is van toepassing. 

□ Ecologische 
structuurvisie 
 

In de ecologische structuur is de bomenrij aangewezen als mogelijke vliegroute voor 
vleermuizen.  
In de natuurwaarnemingen (waarbij gekeken wordt naar de aanwezigheid van beschermde 
soorten) zijn geen meldingen in de laan.  

■ Waterplan 
 

Uitgangspunt is om een gescheiden rioolsysteem aan te leggen 
Het plan gaat uit van een handhaving van het singelpeil. 
 

□ Ontwerprichtlijnen 
toegankelijkheid 
 

Het plan zal moeten voldoen aan de Richtlijnen voor toegankelijke buitenruimte dd. september 
2017 en de Standaard Wegenbouw Details. 
 

■ Verkeersplan 
 

De laan heeft hierin de functie van buurtontsluitingsweg en is onderdeel van een 30 km/uur 
zone. 
 

 

http://www.rotterdam.nl/stadsvisie


 

 

Uitwerking van de onderdelen: 
 

 
Aandachtspunten: 
 

 
Omschrijving: 

 
Inrichting: 
 

■ Kwaliteit bestaande 
bomen / beplanting 
 

Bij vervanging van het riool zullen de bestaande bomen verloren gaan omdat de boomwortels 
in het riool zijn gegroeid. Omdat deze bomen van een ziektegevoelige soort zijn 
(paardenkastanje) en er al veel bomen vanwege ziekte gekapt moesten worden, is ook om 
deze reden kap van de bomen noodzakelijk.  
 

■ Bomen / beplanting 
 

De bomen zullen vervangen worden door bomen van een andere soort van de 1e grootte die 
qua beleving doet denken aan de paardenkastanje. Er wordt naar gestreefd om minimaal 
hetzelfde aantal terug te laten komen (circa 100).  
Er zullen goede groeiplaatsomstandigheden gemaakt moeten worden met minimaal 10 m3 
bomenzand of gelijkwaardig per boom. Dit heeft gevolgen voor de ondergrondse en 
bovengrondse inrichting van de laan. Ondergronds omdat het gewenste gescheiden rioolstelsel 
een groter ruimtebeslag heeft en omdat de nieuwe situatie moet voldoen aan de kabels + 
leidingenverordeningen ten aanzien van bomen. Bovengronds omdat goede 
groeiplaatsomstandigheden inhouden dat er meer ruimte moet komen om lucht en water 
ongehinderd door verharding naar de boomwortels te laten doordringen.  
N.a.v. vragen van bewoners wordt er onderzocht wat de mogelijkheden zijn van het planten van 
een grotere maat dan de gebruikelijke stamomtrek van 16-18 cm. 

■ Water(opgave) 
 

De wens is om een gescheiden systeem aan te brengen, waarbij het regenwater niet naar het 
riool gaat, maar naar de singels in de omgeving 
Het is gewenst om een nieuwe (grotere) duiker aan te leggen voor de Frans Halssingel.  

■ Sport- en 
spelvoorzieningen 

Er zijn in het plangebied geen sport- en spelvoorzieningen aanwezig.  
Er is ook geen ruimte voor dergelijke voorzieningen. 
De trottoirs worden deels als bespeelbare verblijfsruimte ingericht. 

□ Terrassen en 
standplaatsen 
 

Nvt 
 
 

□ Advies verlichtingsplan 
 
 

De Gemeente Rotterdam staat open om de mogelijkheid tot dimmen van de lichtmasten in de 
nachtelijke uren te onderzoeken.  

■ Openbare verlichting 
 

Het licht is gericht (in tegenstelling tot het diffuus licht van de huidige kofferarmaturen) en ‘warm 
wit’ van kleur (de huidige lichtkleur is geel). Er komen nieuwe, conische  lichtmasten die 
waarschijnlijk dezelfde hoogte zullen krijgen als de huidige lichtmasten (8 meter). 
N.a.v. vragen van bewoners wordt nog gekeken of een ander plan mogelijk is met lagere 
masten in een andere kleur.  

□ Bovengrondse objecten 
(Leiding gekoppeld) 
 

Er zijn alleen kleine bovengrondse objecten aanwezig, deze kunnen worden behouden.  
Rekening houden met het toevoegen van oplaadpalen voor elektrische voertuigen. 
Het aantal palen zal moeten worden bepaald in overleg met Eneco.  

□ Kunst in de openbare 
ruimte 
 

Nvt 

□ Straatnaamborden 
 
 

Uitgangspunt: zoveel mogelijk aan de gevel  

 
Bodem: 
 

■  Archeologie 
 

Als de geplande bodemwerkzaamheden bekend zijn, dienen deze te worden voorgelegd aan 
BOOR zodat er kan worden getoetst of er aanleiding is om archeologisch onderzoek te doen.  
 

■ Bestaande peilen en 
nieuwe peilen 
 

Verschil tussen 0-situatie en gewenste situatie nader te bepalen. 
 

□ Technische 
randvoorwaarden  
(kabels en leidingen 
e.d.) 

Zijn er te verwachten investeringen van de kabelmaatschappijen?  
Moet er rekening worden gehouden met de aanleg van glasvezel, nu of in de toekomst ? 
 

□ Ondergrondse objecten Er zijn mogelijk achtergebleven kleefpalen (van een vorig riool) aanwezig in de ondergrond.  
 

■ Bodemkwaliteit (milieu 
en grondslag) 
 

(Info van ingenieursbureau) 

 
Verkeer: 
 

■  Parkeerbalans 
 

Op dit moment zijn er in het plangebied ± 200 parkeerplaatsen op openbaar gebied.  
Dit aantal moet zoveel mogelijk terugkomen in de nieuwe situatie. 



 

 

Er zijn 56 woningen met een of meer parkeerplaats op eigen terrein. Deze parkeerplaatsen 
moeten toegankelijk blijven. Inritten zonder parkeerplaats zullen niet terug komen. 
 

■ Duurzaam veilig 
 
 

De straat is onderdeel van een 30 km/uur zone en zal ook weer als 30 km/uur straat gebied 
moeten worden ingericht. 
 

■ Veiligheid 
 
 

Er dient aandacht te worden besteed aan de aansluiting van de laan op de Molenlaan bij de 
kruising: fietsers die rechtsaf willen richting Irenebrug hebben vaak onvoldoende ruimte 
vanwege auto’s die wachten op het verkeerslicht. 
De inrichting van de kruising met de Weissenbruchlaan/Van Kempensingel verdient integraal 
aandacht; in het bijzonder gaat het om de voorrangssituatie(s) en ruimtelijke inpassing.  
Er dient aandacht te worden besteed aan de oversteekbaarheid op een aantal locaties. 
Toegankelijkheid van nooddiensten moet gewaarborgd zijn 
 

■ Geluid 
 

Nvt omdat het 30 km-gebied is. 

■ Aanpassing 
bewegwijzering  
 

Nvt 
 
 

■ Toegankelijkheid 
 

Er zijn geen invalidenparkeerplaatsen aanwezig.  
Uitvoering conform standaard wegenbouwdetails en richtlijnen. 
 

 
Bebouwing: 
 

 

■ Eigendomsgrenzen en 
erfgrenzen  
 

Het inrichtingsplan baseert zich op de huidige kadastrale erfgrenzen 
 
 

■ Monumenten (rijks en 
gemeentelijk) 
 

Nvt 
 
 

□ Cultuurhistorische 
elementen 
 

Nvt 

□ Civiele kunstwerken 
 
 

De brugkop bij de duiker aan de Van Kempensingel kan als kunstwerk worden gezien. 
 

 
Beheer: 
 

■ Beheerparagraaf 
 

Door het gebruik van gebakken klinkers zullen de beheerkosten toenemen.  
 

■ Technisch PvE 
 

Zie bijlage  
 

■ Stadsbeheer 
Schone stad inzameling 
afval 
 

 
Er wordt nu gebruik gemaakt van kliko’s en dat zal zo blijven.  
 

■ Stadsbeheer 
Schone stad reiniging 

Het plangebied zal toegankelijk moeten blijven voor het gebruikelijke materieel.  

 
Externe veiligheid: 
 

□ Externe veiligheid / 
risico 
 

Nvt 
 

   

 

 



 

 

Proces: 
 

 
Aandachtspunten: 
 

 
Omschrijving: 

■  Communicatie naar 
derden 
 

Er is een Klankbordgroep met bewoners ingesteld om de wensen van bewoners zoveel 
mogelijk mee te nemen en hen bij de planontwikkeling te betrekken. 
Op cruciale momenten zal er met alle bewoners en andere belanghebbenden worden 
gecommuniceerd. 

□ Omgevingsvergunningen 
 
 

Is nodig voor het kappen van de bomen. 
 

 
 

Financiering: 
 
 
Financiering uitvoering: 

Grex € - 

Onderhoudsbudgetten (geschat) € 

- Riolering 
- Wegen 
- OV 
- Bomen standaard 
- Bomen groot extra (niet gedekt) 
- VRI 
- Duikers 
- Totaal 

 

                                                                                          Totaal €   

 
 
Budget voor kosten beheer: 

□ Geregeld ■ In onderzoek □ Anders nl. 

 
(Eventuele toelichting) 
 

 
 



 

 

Planning:   
 PVE: 

vaststellen 
IP: 

Vooruitzending 
Vaststellen 

IP 
Bestek en 

aanbesteding 
 

(Start) 
Uitvoering 

Oplevering 

       

2018:       

Januari       

Februari       

Maart       

April       

Mei X      

Juni        

Juli       

Augustus  X     

September       

Oktober   X    

November       

December       

2019:       

Januari       

Februari       

Maart       

April       

Mei       

Juni       

Juli     ????  

Augustus       

September       

Oktober       

November       

December      ???? 

 
 
 
 




