
Beknopt verslag van de 4e vergadering van de Klankbordgroep 
herinrichting Le Fèvre de Montignylaan op 28 augustus 2018 

 

Aanwezige bewoners: 14 

Aanwezig namens de Gemeente Rotterdam:  

-namens Stadsbeheer: Gerard Arkesteijn  

-namens Stadsontwikkeling: Ronald v.d. Bos, Martin Looije en Erik Pot 

 

1. Opening 

 
Erik Pot opent de bijeenkomst, meldt dat Loes van Toledo en Rob Grasmeijer zich hebben 

afgemeld en stelt Gerard Arkesteijn en Ronald v.d. Bos voor. 

 
2. Verslag van de vergadering van 24 april  

 

Fleur Jas merkt op dat uit het verslag zou kunnen worden opgemaakt dat de bewoners zijn 

teruggekomen op een eerdere instemming met het aanleggen van groenstroken, maar dat dit 

niet het geval is. Bewoners hebben vanaf het begin van dit overleg aangegeven dat zij geen 

voorstander zijn van grote groenstroken en het trottoir graag ze breed mogelijk willen houden. 

Met deze aantekening wordt het verslag vastgesteld.  

 
3. Mededelingen  

  

Erik Pot meldt over het vrachtwagenverbod op de Molenlaan dat er door de afd. Verkeer & 

Vervoer tellingen zijn verricht op de Molenlaan, de Le Fèvre de Montignylaan en de 

Beethovenlaan, dat er een levendige discussie plaatsvindt met bewoners en 

belanghebbenden van de Molenlaan en omgeving en dat V&V medio september een overleg 

heeft met wethouder Bokhove over het vervolg. Erik meldt nogmaals dat hij de leden van de 

Klankbordgroep een bericht stuurt zodra er een verkeersbesluit wordt genomen en 

gepubliceerd. 

De aanwezigen bespreken onderling hoe zij zich verder in deze discussie willen mengen. Erik 

geeft aan dat de mening van de bewoners van de Le Fevre de Montignylaan bekend is bij de 

afd. V+V. 

 

Gerard Arkesteijn meldt dat er volgende week 9 kastanjes worden gerooid omdat deze bomen 

teveel zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte en omdat de stabiliteit een gevaar gaat 

vormen. Op een tekening ter vergadering is aangegeven wat de status van de bomen is. In 

september wordt er bij de overgebleven bomen een nieuwe trekproef gehouden. Gerard sluit 

niet uit dat dan besloten moet worden dat er meer bomen moeten worden gerooid. 

  
4. Voortgang ontwerpproces  

 

Inrichtingsplan  

Ronald v.d. Bos geeft een toelichting aan de hand van 2 ontwerptekeningen. 

Allereerst de kruisingen: 

Op de kruising met de Van Kempensingel/Weissenbruchlaan wordt de hoeveelheid verharding 

teruggebracht ten gunste van groen. Vooral gras met een paar bomen. Het asfalt wordt deels 

vervangen door klinkers. 

Opgemerkt wordt dat de voorrang op dit moment onduidelijk is en regelmatig tot bijna-

ongelukken leidt. Ronald gaat er vanuit dat dit met dit ontwerp beter wordt.  



Voorgesteld wordt om 1 boom te laten vervallen omdat deze zichtbelemmering gaat geven. 

Ronald is het hiermee eens. 

Op de kruising met de Frans Halssingel worden parkeerplaatsen opgeheven zodat de singel 

op deze plek een groenere uitstraling krijgt. 

Op de kruising met de Molenlaan wordt meer ruimte gemaakt voor fietsers. Daarvoor worden 

o.a. de voorsorteervakken vanaf de Le Fevre de Montignylaan opgeheven; het wordt één 

rijstrook. Opgemerkt wordt dat dit een verminderde doorstroming geeft, maar dat dit geen 

probleem is omdat dit de laan minder aantrekkelijk maakt voor doorgaand verkeer. 

De VOP’s blijven gehandhaafd. De regeling van de lichten wordt nog onderzocht. De bomen 

worden doorgezet tot aan de kruising.  

Het ontwerp van de kruisingen wordt nog voorgelegd aan het Verkeersoverleg, waar 

verkeersdeskundigen van Politie en gemeente zitting in hebben.  

Het basisprofiel van de straat wordt –zoals eerder aangegeven- een rijbaan van 5.00 m met 

parkeervakken van 2.00 m. 

Het aantal bomen (ten opzichte van wat er stond) neemt in dit schetsontwerp toe van 89 naar 

97; zij komen vaak op andere plaatsen te staan dan de huidige bomen. Ook de verlichting 

komt op een andere plek.  

Het aantal parkeerplaatsen blijft in deze schets ongeveer gelijk (193 i.p.v. 194), maar dit hangt 

mede af van een viertal inritten, die nu niet worden gebruikt en in het ontwerp zijn weggehaald. 

De betrokken bewoners moeten hierover nog worden geraadpleegd. (één van de bewoners 

geeft ter vergadering aan dat zij de inrit wil behouden). 

Vervolgens geeft Ronald aan dat er 2 varianten zijn uitgewerkt ten aanzien van de verhouding 

tussen groenstrook en trottoir. Eén met relatief lange smalle groenstroken van 2 m breed en 

een wisselende lengte van meestal 5 of 10 m en één met iets meer vierkante groenvakken van 

2.5 m breed en een lengte van meestal 5 mtr, waarbij er soms wat langere vakken zijn 

gemaakt, omdat hij dit logischer vindt vanwege de afscherming van parkeervakken. 

Uitgangspunt is dat de vakken minimaal 10 m2 zijn, omdat dit als optimaal wordt gezien om de 

bomen een goede groeiplaats te bieden. SB wil graag dat er voor iedere boom een volume 

van 10 m3 aan goede grond beschikbaar is. 

Voorgesteld wordt om de vakken te vullen met een onderbeplanting van Prunus laurocerasus 

“Zabeliana”, een heester die ± 40 cm hoog wordt, waar goede ervaringen mee zijn opgedaan 

op de West-Kruiskade en Stadhuisstraat. 

Vervolgens ontstaat er een discussie waarbij het volgende naar voren komt: 

- Bewoners wijzen er nogmaals op dat zij het heel belangrijk vinden dat het trottoir goed 

bruikbaar blijft om op te spelen; de huidige maat van ± 3 m tussen de tuinen en de 

boomvakken willen ze graag zo groot mogelijk houden. Ronald geeft aan dat er in het 

ontwerp met de langere groenstroken een maat van 3 mtr… overblijft; in de andere 

variant is dit meestal 2.4 m. De bomen komen in de nieuwe situatie meestal ± 30 cm 

dichter bij de voortuinen te staan dan nu (nogmaals opgemeten: het is 30 tot 80cm) 

- Er ontstaat enige discussie over de overblijvende uitstapstrook ter hoogte van de 

groenvakken. Ronald geeft aan dat deze strook in de voorliggende varianten 58 cm 

breed is. De meerderheid van de aanwezigen vindt dit voldoende.   

- Gevraagd wordt of het mogelijk is om in plaats van groenvakken stalen roosters toe te 

passen. Ronald geeft aan dat de gemeente graag zoveel mogelijk groen wil 

toevoegen en dat de bedoelde roosters alleen op speciale plekken in de stad worden 

toegepast. Gerard geeft aan dat SB geen voorstander hiervan is vanwege de 

onderhoudskosten en omdat ze ook in aanschaf erg duur zijn. 

- Afgesproken wordt dat Ronald de variant met de iets vierkantere groenvakken 

optimaliseert met als uitgangspunten dat de doorgaande strook trottoir (dus het deel 



langs de tuinen) zo breed mogelijk blijft en de groenvakken een oppervlak van 10 m2 

hebben.  

- Gevraagd wordt of er nog spelaanleiding op het trottoir worden aangebracht. Ronald 

meldt dat dit nog wordt toegevoegd in het voorlopig ontwerp 

 

Tenslotte nog een aantal vragen en opmerkingen over andere onderdelen: 

Gevraagd wordt of er nog drempels komen en zo ja, kunnen deze zo breed worden gemaakt 

dat auto’s er niet omheen rijden als parkeervakken leeg zijn. Ronald meldt dat drempels 

waarschijnlijk op ongeveer dezelfde plek terugkomen. De suggestie om ze door te trekken tot 

in de parkeervakken wordt meegenomen, maar helemaal tot aan de band kan waarschijnlijk 

niet vanwege de afwatering.  

 

Boomkeuze 

Martin geeft een toelichting en meldt daarbij dat er op basis van de eerder besproken 

overwegingen (beeld, ziektegevoeligheid, afwisseling t.a.v. andere straten) bij de gemeente 

een drietal soorten in beeld zijn: de Indische Paardenkastanje, de Amberboom en de Japanse 

Vleugelnoot. 

Gerard meldt dat hij voor deze bomen de vraag heeft uitgezet of er van deze bomen in 2020 ± 

100 beschikbaar zijn en of er eventueel grotere maten (dan de standaardmaat met een omtrek 

van 16-18 cm) beschikbaar zijn. Met name voor de Indische Paardenkastanje lijkt dat een 

probleem omdat deze boom pas sinds kort op grote schaal gekweekt wordt en er veel vraag 

naar is als alternatief voor de “gewone” kastanje.  

Omdat er vervolgens veel vragen zijn en er informatie over tafel gaat over o.a. groeisnelheid, 

boomvorm en referentiebeelden en de info over beschikbaarheid nog niet bekend is, wordt 

afgesproken dat Gerard alle gegevens van deze bomen op een rij zet in een notitie, zodat er 

een goede keuze kan worden gemaakt.  

T.a.v. de grotere maat bomen merkt Gerard nog op dat er in het budget voor de herinrichting 

van de laan rekening wordt gehouden met bomen met een omtrek van 16-18 cm. Voor de 

meerkosten van grotere bomen kan wellicht een ander intern budget worden aangesproken, 

maar als dit al lukt zit daar een maximum aan van € 150.000,- , hetgeen slechts voldoende is 

voor een iets grotere maat, waarschijnlijk 20-25 cm. Eén van de aanwezigen oppert dat er wel 

bereidheid lijkt te zijn bij bewoners om middels een fund-raising-actie extra geld beschikbaar te 

krijgen. 

 

5. Afspraken voor het vervolg  

 

Erik geef aan dat het de bedoeling is om het plan nu z.s.m. af te ronden tot een definitief 

concept. Naast de eerder genoemde check door het Verkeersoverleg vindt er op dit moment 

ook nog een check plaats of alle kabels en leidingen binnen dit ontwerp een goede plek 

kunnen krijgen. Als deze checks goed uitpakken zou het plan in de Vooruitzending kunnen 

worden gedaan, waarbij het dan ook om advies aan de Gebiedscommissie wordt gestuurd. Er 

wordt naar gestreefd dat de GC het plan in haar vergadering van 16 oktober as. kan 

bespreken. Het is dan gewenst om daarvoor, bv, in de 1e week van oktober, een inloopavond 

voor alle bewoners te houden. 

Opgemerkt wordt dat de leden van de KBG wel graag van tevoren zien welk plan naar alle 

bewoners en de GC gaat, zodat zij naar hun “achterban” kunnen aangeven dat dit het plan is 

waar zij mee hebben ingestemd. 

Erik stelt dat het krap wordt qua tijd, maar dat hij zal proberen om het plan vóór de 

Vooruitzending aan de leden van de KBG te sturen met de vraag of zij zich in dit plan kunnen 

vinden. De reactietermijn zal dan waarschijnlijk kort moeten zijn. Ronald merkt op dat het hier 



een Vooruitzending betreft hetgeen betekent dat het plan nog niet direct definitief wordt 

vastgesteld; opmerkingen kunnen dus nog worden verwerkt.   

 

Gevraagd wordt of er extra aandacht kan worden besteed aan de visualisatie van het plan 

tijdens de inloopavond omdat het voor veel bewoners lastig is om tekeningen te lezen. De 

presentatie die eerder is gegeven aan de hand van fotomontages aan de hand van de huidige 

situatie worden als goed voorbeeld genoemd.  

Erik zegt toe dat hier aan gewerkt gaat worden. 

 

Naar aanleiding van vragen over ophoging en huisaansluitingen voor het riool wordt 

afgesproken dat hier op de inloopavond informatie over beschikbaar zal worden gesteld. 

Gerard verwacht overigens dat de ophoging gering zal zijn; de precieze maten worden pas 

bekend als het bestek klaar is. 

 

Afgesproken wordt om nu geen vervolgafspraak voor deze Klankbordgroep te maken. 

Afhankelijk van de voortgang kan dit later alsnog. 

  
6. Rondvraag  

 

Erik overhandigt aan Pieter Jacobs op zijn verzoek tekeningen van de profielen van de Le 

Fevre de Montignylaan en de Molenlaan. Omdat de andere aanwezigen die ook wel willen 

hebben stuurt hij ze ook digitaal aan iedereen.  

 

Maarten vraagt of er nog rekening wordt gehouden met glasvezel. Het schijnt dat LTO-Fibre 

hiermee in Rotterdam aan de slag wil. Gerard zegt dat als zij partij zijn binnen de gemeente, zij 

het plan in het kader van de Vooruitzending toegezonden krijgen en dan kunnen aangeven of 

ze mee willen als de grond open ligt. Hij adviseert de bewoners om zich te melden bij LTO-

Fibre zodat duidelijk wordt dat hier aanleiding is om iets te doen.  


