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Naar aanleiding van de ontwikkeling van Nieuw-Crooswijk is de gemeente Rotterdam 
voornemens de Kerkhoflaan en Rusthofstraat te vernieuwen. De riolering zal worden 
vervangen en de wegen worden opnieuw ingericht. Er is hiervoor een IP-Procedure ingericht 
met een daarbij behorend participatieproces. Begin 2017 is er een Programma van Eisen 
opgesteld in overleg met omwonenden. Eind 2017 is er een Voorlopig Ontwerp getekend. 
Momenteel ligt het Definitieve Ontwerp klaar voor vaststelling. 
 
De belangrijkste veranderingen waarin dit plan voorziet zijn: inpassen van 30km-zone, het 
verplaatsen van de as van de weg, langsparkeren in combinatie met interne 
parkeervoorzieningen en het creëren van een openbaar parkje langs het kerkhof. Dit is 
vastgelegd in het programma van Eisen. 

Woensdag 24 januari 2018 hebben we het Voorlopig Ontwerp besproken met de omwonenden 
van het gebied en de toenmalige gebiedscommissie. Hierop volgend zijn er nog een aantal 
vragen gesteld en hebben er gesprekken plaatsgevonden. Dit document geeft een overzicht 
van de onderwerpen die aan bod zijn gekomen tijdens het participatieproces en de manier 
waarop deze in het definitieve plan zijn verwerkt. 

Algemeen 

De Kerkhoflaan wordt groener. In het plan wordt de weg verplaatst richting de woningzijde. 
Hiermee maakt het, nu grote en stenige, trottoir ruimte voor een openbaar parkje aan de voet 
van het kerkhof en langs de singel. Tevens wordt hiermee de weg in een nieuwe logische knik 
door de ruimte geleid. Naar aanleiding van deze verandering kregen we de vraag om de as 
niet te verleggen en alleen op te knappen. Ook kregen we complimenten over het plan en was 
er het verzoek om voortuinen uit te geven. 
 
We zien momenteel een kans om niet alleen op te knappen maar ook een aantal fysieke 
verbeteringen te verwezenlijken. Met de verandering van een 50km-straat naar een 30km-
woonstraat willen we hier ook echt de bijpassende woonkwaliteit leveren. De gemeentelijke 
inzet gaat dus verder dan alleen opknappen. Als er ergens voortuinen gewenst worden, geven 
we mee dat dit altijd per blok geregeld moet worden. Of het mogelijk is om voortuinen te 
maken is afhankelijk van de ondergrond. Overal waar kabels en leidingen liggen kan de grond 
niet uitgegeven worden en kunnen er dus geen voortuinen komen. Dit is hier helaas het geval. 
Geveltuinen (30 cm) zijn wel altijd mogelijk en hiervoor hoeft geen toestemming gevraagd te 
worden. Bovendien kan dit op individuele basis.  
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In reactie op de vraag naar voortuinen willen we de bewoners van de Kerkhoflaan en 
Rusthofstraat de mogelijkheid bieden om een geveltuin van 45 cm in te richten. Groter is op dit 
moment niet mogelijk. 

Verkeer en snelheid 

Het geheel wordt een 30km-zone. Op verzoek van de gebiedscommissie zal er ook een bus 
door de Kerkhoflaan rijden, is er een eindhalte bij de begraafplaats en is er in de breedte van 
het wegprofiel rekening gehouden met een eventueel toekomstige busverbinding met Nieuw-
Kralingen. Op de Kerkhoflaan komen verschillende ‘busvriendelijke’ drempels te liggen. 
Vragen en opmerkingen betroffen zorgen over: Extra geluidsoverlast, toename van het verkeer 
door de ontwikkeling van Nieuw-Kralingen, een breed wegprofiel en hard rijden. 
 
Er is voor dit wegprofiel gekozen om de continuïteit in de breedte over de gehele lengte van de 
Kerkhoflaan te behouden (en om aan het verzoek van de gebiedscommissie te voldoen). De 
verbinding tussen de Boezemlaan en Kerkhoflaan is een éénrichtingsverbinding. De 
Kerkhoflaan is alleen toegankelijk vanaf de Boezemlaan en andersom is de hoofdrijroute op de 
Boezemlaan niet toegankelijk vanaf de Kerkhoflaan. Hierdoor is de verwachting dat de route 
over Kerkhoflaan alleen gebruikt zal worden voor bestemmingsverkeer naar de begraafplaats 
en de wijk. Op het gedeelte van de Kerkhoflaan tussen de Boezemlaan en de Rusthoflaan 
waar geen bus rijdt, is gekozen voor drempels met snelheidremmende taluds ingericht op  
30 km/u. Tussen deze drempels zit een afstand tussen de 50 en 100 meter. Hiermee is de 
inrichting voldoende om duidelijk te maken dat het gaat om 30km-zone. Op verzoek van 
verschillende bewoners hebben we een extra drempel ingepast op de Kerkhoflaan. Deze extra 
drempel is ingepast op het gedeelte van de Kerkhoflaan waar de bus rijdt (tussen de 
Rusthoflaan en Crooswijksebocht/Paradijslaan). De drempels op dit deel zijn zogenaamde 
‘busvriendelijke’ drempels. Deze drempels hebben voor het overige verkeer een minder 
remmende werking. 

Parkeren 

Met de ontwikkeling van nieuw-Crooswijk is gekozen voor een nieuwe vorm van parkeren. Dit 
wordt grotendeels binnen de bouwblokken opgelost. Voor het plan betekent dit dat het aantal 
parkeerplekken op de Kerkhoflaan en Rusthofstraat sterk vermindert. In het plan is gekozen 
voor het vervangen van het haaksparkeren voor langsparkeren. Vragen en opmerkingen 
betroffen zorgen over het aantal parkeerplekken (tijdens piekbelasting), complimenten over de 
nieuwe parkeeroplossingen en de vraag naar grote insteekplekken. 
 
In een 30km-woonstraat, waar ook veel fietsers worden verwacht, is het niet wenselijk om 
haaks te parkeren. Dit levert juist met in- en uitsteken gevaarlijke situaties op voor fietsers. 
Voor het aantal parkeerplaatsen is het ook niet nodig haaksparkeren in te zetten. Vanuit het 
straatbeeld zijn wij overtuigd dat het inpassen van alleen langsparkeren een veel rustiger 
beeld oplevert waardoor de woonkwaliteit en leefbaarheid sterk verbeterd.  
Het aantal parkeerplekken op straat (in de openbare ruimte) neemt inderdaad af. Daar staat 
tegenover dat bij alle nieuwbouwblokken parkeerplekken op eigen terrein komen: minimaal 
één plek per woning. Alles bij elkaar worden er in de nieuwe situatie meer parkeerplekken 
toegevoegd dan dat er in de oude situatie waren. Het aantal voldoet ruim aan de normen/eisen 
die we als gemeente meegeven, in dit geval zijn we ruimer gaan zitten in verband met de 
aanwezige begraafplaats. Het is echter niet wenselijk op de grootste pieken bij zo'n 
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begraafplaats de openbare ruimte in te richten want dan gaat het ten koste van andere 
aspecten (speelruimte, groen, veiligheid etc.). Het zal niet te voorkomen zijn dat er momenten 
zijn dat de parkeerdruk voor bewoners hoog zal zijn (wanneer het druk is op de begraafplaats). 
Wij gaan er wel van uit dat deze druk beperkt is in tijd. 
 
Op verzoek van de bewoners hebben we een aantal extra brede (2 meter) parkeerplekken 
toegevoegd. Op verzoek van de begraafplaats hebben we extra invalideplekken ingericht bij 
de ingang aan de Kerkhoflaan. Ook onderzoeken we of er een extra parkeermeter kan worden 
geplaatst. 

Locatie van containers en bomen 

We ontvingen verzoeken om containers te verplaatsen, geen bomen voor keukenramen te 
plaatsen, extra bomen te plaatsen en vragen over het type bomen.  
 
Waar mogelijk zijn bomen ingetekend langs de Kerkhoflaan. Dit is echter niet overal mogelijk 
vanwege de kabels en leidingen in de grond. De bomen in de Rusthofstraat worden zo veel 
mogelijk aangeplant op de woningscheiding. Hiermee proberen we te voorkomen dat een 
boom (met de stam) recht voor ramen wordt geplant. Gezien de opbouw van de woningen 
(voordeuren zitten nooit voor elkaar) is het lastig om individuele wensen nog preciezer te 
honoreren. Bomentypes zijn in dit stadium nog niet uitgewerkt. Algemeen is te zeggen dat op 
de Kerkhoflaan langs de rijbaan bomen komen van de 1e grootte, dat wil zeggen bomen die 
groot worden. Ook kunnen we al zeggen dat er op de singel naar meer diversiteit in 
boomsoorten wordt gezocht. Op de Rusthofstraat zal er naar kleinere meer opgaande 
(zuilvormige) bomen worden gezocht.  
 
Het voorstel is dat containers op de hoeken van de zijstraten komen te staan. Dit is vooral 
gedaan om zo locaties te zoeken waarbij de containers ondergronds kunnen. Deze containers 
zijn ondergronds groter, dus zijn er minder van nodig, en bovengronds zijn ze kleiner dus 
minder nadrukkelijk aanwezig. Er bestaat ook de mogelijkheid om als bewoner een container 
te adopteren om de overlast rond een container te beperken/aan te pakken. 
(https://www.rotterdam.nl/loket/containeradoptie/) 
 
Op verzoek van een aantal bewoners is er een proefsleuf gegraven om te kijken of er op het 
stuk tussen de Rusthoflaan en de Wandeloordlaan (hier staan nu i.v.m. kabels en leidingen 
geen bomen ingetekend aan de woningenkant) toch nog een boom kan worden geplaatst. 
Naar aanleiding hiervan hebben we twee extra bomen kunnen intekenen.  
Daarnaast is er één container verplaatst op de hoek Kerhoflaan/Rusthofstraat. 
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