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Aanleiding

Project Hildo Kroplaan op website

Houtwijk Knapt Op

Programma van eisen (opknapplannen)

Het voorliggend schetsontwerp Hildo Kroplaan &
Gerrit van der Veenlaan (hierna: schetsontwerp
Hildo Kroplaan) is onderdeel van de opknapplannen
voor Houtwijk, Nieuw Waldeck en Mariahoeve. De
opknapplannen gaan over het opknappen van de
openbare ruimte die er in deze wijken slecht aan toe
is. Hiervoor is door de gemeente geld beschikbaar
gesteld, voor Houtwijk € 5.453.000,-. Het doel is dat
de kwaliteit van de openbare ruimte voor minstens 15
jaar op orde blijft met normale beheerinspanningen.
De projecten binnen het opknapplan dragen bij aan
het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit, in het
bijzonder klimaatadaptatie, veiligheid en ruimte voor
ontmoeting. De projecten zorgen ook voor ruimtelijke
samenhang, ruimtelijke kwaliteit en identiteit. Voor
Houtwijk zijn 15 projecten samengevoegd in zes
projecten. Het schetsontwerp Hildo Kroplaan is het
eerste project dat ter beoordeling aan het VOV en de
ACOR zal worden voorgelegd. Alle projecten dienen
voor 2024 aangevangen te zijn.

Als onderdeel van de opknapplannen is er in de
voorfase een algemeen programma van eisen
opgesteld, ook gedeeld in het boekje ‘Houtwijk Knapt
Op’ zoals besproken tijdens ACOR-507 d.d. 10 juni
2020. Omdat dit belangrijk is voor het schetsontwerp
Hildo Kroplaan worden dit programma van eisen
onderstaand opnieuw gedeeld.

Participatie
De opknapplannen zijn tot stand gekomen middels
een intensief online en offline participatieproces. Aan
bewoners en ondernemers van de drie wijken zijn
opknappunten gevraagd. Door het IbDH zijn deze
opknappunten, samen met een bewonerscommissie
voor elke wijk, verwerkt tot projecten middels
ontwerpvoorstellen (verbeeld in een sfeerimpressie).
De bewonerscommissie heeft de belangrijkste
projecten gekozen, de rest is door de overige
bewoners gekozen. Zij konden online en offline
hun stem uitbrengen op hun favoriete projecten. De
opknappunten staan aan de basis van het ontwerp,
mits passend binnen het gemeentelijk beleid.
Waar mogelijk hebben we verdere wensen vanuit
beleidsafdelingen meegenomen in het ontwerp, maar
dit is helaas niet altijd mogelijk (gebleken). Bij reeds
uitgevoerde projecten in Mariahoeve zijn bijvoorbeeld
verkeerskundige wensen gefinancierd vanuit DSO/
Mobiliteit (programma verkeersveiligheid).
Project Gerrit van der Veenlaan op website
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• Er wordt geïnvesteerd in projecten ten behoeve van
het opknappen van de fysieke openbare ruimte.
• De maatregelen moeten effect hebben op de
leefomgevingskwaliteit van de gehele wijk. De
bewoners moeten allemaal kunnen ervaren dat er
meerwaarde wordt gecreëerd.
• Er wordt geïnvesteerd in de groengebieden, het
aanpakken en voorkomen van de wortelopdruk en
de bestrating in de wijk.
• De maatregelen moeten geen nadelig effect hebben
voor flora en fauna (bijv. vleermuisroutes) en waar
mogelijk de biodiversiteit versterken.
• Er wordt geïnvesteerd in maatregelen de gezondheid
stimuleren en de openbare ruimte voor alle leeftijden
aangenaam, bruikbaar en toegankelijk maakt.
• Alle maatregelen worden duurzaam uitgevoerd. Dat
wil zeggen dat dit geen symptoombestrijding is maar
een integrale aanpak van problemen zodat wat mooi
is ook mooi blijft.
• Er wordt niet geïnvesteerd in openbare ruimte
in eigendom van derden. Wel wordt het gesprek
aangegaan met derden over betere en scherpere
afspraken
over
onderhoud
en
eventueel
cofinanciering van herinrichting.
• De plekken of routes waar veel mensen komen en/
of gebruik van maken hebben prioriteit.
• In principe wordt het HOR aangehouden, behalve
als de openbare ruimte zoveel afwijkt van de principes
uit de HOR dat er voor de wijk eigen principes moeten
worden gemaakt.
• Waar mogelijk projecten uitvoeren met andere
werkzaamheden (werk met werk), zoals groot
onderhoud. Op deze manier hebben betrokken
partijen het meeste profijt van de maatregelen en
blijven kosten gespaard.
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Visiekaart ‘Houtwijk Knapt Op’
De visiekaart zoals rechts afgebeeld is de resultante
geweest van de ruimtelijke inventarisatie en analyse,
plus gemeentelijk beleid. De visiekaart combineert
daarmee de volgende themakaarten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

historische routes / structuren
waterstructuur
verkeerskundige structuur
langzaam verkeersroutes
klimaat: wateroverlast en hitte
stedenbouwkundige eenheden
groenstructuur
bomeninventarisatie
voorzieningen: scholen, winkels, OV-haltes en
verzorgingshuizen
ruimtelijke hoofdstructuur

Deze thema’s worden op de schaal van Houtwijk
besproken op pagina 8 t/m 25 van het boekje ‘Houtwijk
Knapt Op’. Gemeentelijk beleid wordt besproken op
pagina 6 en 7. Voor het project Hildo Kroplaan worden
onderstaande punten als interessant beschouwd:
•
•
•
•

•

•
•

de kunstenaarsbuurt kan worden omschreven
als het centrum van de wijk; de buurt heeft een
stedelijke uitstraling.
de belevingswaarde winkelcentrum is beperkt
veel van de 30 km/u-wegen zijn nu uitgevoerd in
asfalt zonder verkeersremmende maatregelen
de Hildo kroplaan en Gerrit van der Veenlaan
worden door bewoners aangemerkt als
belangrijke langzaam verkeersroutes. Het zijn
ook belangrijke routes van/naar OV-haltes.
de bomen langs de Hildo Kroplaan en Gerrit
van der Veenlaan zijn geen van allen in goede
conditie, de meeste bomen zijn in redelijke of
matige conditie. De meeste bomen veroorzaken
(vaak) ernstige wortelopdruk.
het water in de Hildo Kroplaan is slecht beleefbaar
en is nauwelijks zichtbaar door kiosken die over
het water zijn geplaatst.
de Hildo Kroplaan is de entree naar de wijk,
maar is erg stenig en verhard. Het heeft een nietverwelkomende uitstraling.
Ruimtelijke strategie met projecten
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Ruimtelijke strategie
‘Houtwijk Knapt Op’
Uit het combineren van de ruimtelijke inventarisatie
en analyse plus de opknappunten zijn vijf focuspunten
voortgekomen, namelijk:
1. aanpakken bomen in verharding met wortelopdruk
2. extra aandacht voor historische en veelgebruikte
routes van/naar voorzieningen en OV-haltes
3. groenblauwe structuur als kapstok
4. verbeteren entrees van/naar de wijk
5. extra aandacht schenken aan locaties met
concentraties opknappunten
De uitgangspunten voor de ruimtelijke strategie zijn
beschreven op pagina 34 van het boekje ‘Houtwijk
Knapt Op’. Van deze uitgangspunten achten wij
biinnen het schetsontwerp Hildo Kroplaan de
onderstaande punten kansrijk:
•
•
•
•
•

versterkt de identiteit van de buurt
versterkt de ruimtelijke structuur van houtwijk
(groen+blauw+langzaam verkeersroutes)
toevoegen van belevingswaarde
draagt bij aan de klimaatbestendige inrichting
van Houtwijk (wateroverlast, droogte, hittestress)
speelt in op ecologische potenties

Ruimtelijke strategie met projecten
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Gebieds- en probleemomschrijving
De Hildo Kroplaan en Gerrit van der Veenlaan liggen
in de Kunstenaarsbuurt. Deze buurt kan worden
omschreven als het centrum van de wijk. De bredere
profielen en hogere bebouwing geven de buurt een
stedelijke uitstraling. De brede profielen leiden echter
ook tot een overmaat aan verharding. Tesamen met
de versteende, schuine kades (1) zorgt dit voor een
‘grijze’, niet uitnodigende uitstraling. Het vervallen
straatmeubilair (2) draagt hier tevens niet aan bij.
De Hildo Kroplaan is een 30 km/u-weg uitgevoerd in
asfalt en zonder verkeersremmende maatregelen.
Dit nodigt uit tot hard rijden. Kruisingen hebben
veelal een overmaat, zoals de beklinkerde overhoek
op de hoek Hildo Kroplaan - Gerrit van der
Veenlaan (3). De overmaten zorgen voor beperkte
oversteekbaarheid en toegankelijkheid van het
winkelcentrum, met name voor de vele ouderen in de
buurt. Eveneens is de Hildo Kroplaan tussen de Toon
de Dupuisstraat en Houtwijklaan te breed (4,5 m)
voor een éénrichtingsweg. Aan de overzijde ligt een
overbodige rijstrook voor afslaand verkeer richting
de Jan Bronnerstraat. Ook hier is de oversteek erg
breed uitgevoerd (4).
Het winkelcentrum nodigt niet uit tot verblijven. De
belevingswaarde is beperkt. Het is erg stenig. Het
water is nauwelijks zichtbaar en daardoor slecht
beleefbaar (5). Kiosken ontnemen het zicht op het
water deels, maar aan het water is vervolgens weinig
verblijfskwaliteit. Het beeld in de openbare is soms
wat rommelig. Langs de gevel zorgen de grijze tegels
voor een kil en sober beeld (6). Op de koppen van
het winkelcentrum wordt geparkeerd waardoor het
niet uitnodigt (7). Bewoners geven aan dat ze graag
het winkelcentrum gezelliger zouden zien.
De Gerrit van der Veenlaan, eveneens uitgevoerd in
asfalt zonder verkeersremmende maatregelen, kent
een middenberm met langsparkeren. Ook aan de kant
van de woningen is aan weerszijden langsparkeren.
Het groen in de middenberm wordt door bewoners
als eentonig en saai ervaren (8). Ook hier kennen
de kruisingen weer een overmaat. Bewoners zouden
graag de kale gevels langs het trottoir vergroenen
(9).
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1

2
Versteende, schuine kades
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3

5
Veel asfalt, beperkte oversteekbaarheid
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6
Onnodige verharding

Weinig verblijfskwaliteit (aan het water)
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Parkeren als entree winkelgebied

Overmaat hoeken en oversteken

Vervallen straatmeubilair

9
Eentonige beplanting in de middenberm

Kale gevels met weinig groen

Klimaatadaptatie
Het doel van de opknapplannen in eerste instantie
het opknappen van de openbare ruimte. In tweede
instantie wordt het verbeteren van de openbare
ruimte in verband gebracht met drie actuele
thema’s: klimaatadaptatie, veiligheid en ruimte voor
ontmoeting. De laatste twee thema’s, veiligheid en
ruimte voor ontmoeting, komen duidelijk terug in
het programma van eisen. Ook in de gebieds- en
probleemomschrijving komen deze thema’s terug.
Het eerste thema, klimaatadaptatie, blijft in deze nog
onderbelicht.
Binnen het thema klimaatadaptatie spelen er op
het gebied van hittestress lokaal problemen. De
problemen rondom wateroverlast en droogte zijn zeer
beperkt. Problemen rondom hittestress concentreren
zich met name rondom de kruisingsvlakken. De
gevoelstemperatuur is hier over de 50 graden
Celcius. We proberen de gevoelstemperatuur
hier te verlagen door (1) de huidige bomen betere
groeiomstandigheden te geven waardoor ze meer
boomkroon ontwikkelen en zodoende meer schaduw
en (2) nieuwe bomen te planten waar verkeerskundig
en ondergronds mogelijk.

Hittestresskaart (gevoelstemperatuur)
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Legenda
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Programma van eisen
Het programma van eisen is een doorvertaling van de
door bewoners aangegeven opknappunten, alsmede
gemeentelijk beleid. De onderstaande punten
vormen gezamenlijk het programma van eisen voor
het schetsontwerp Hildo Kroplaan. Tevens lichten
we toe hoe we deze punten meenemen in het hierna
toegelichte schetsontwerp.
•

•

•

•

•

•
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Verklinkeren rijbaan: conform gemeentelijk beleid
passen we bij 30 km/u-wegen roodbruin gebakken
klinkers toe. Deze nodigen niet uit tot hard rijden
en dragen bij aan een meer uitnodigende entree
van de wijk.
Versmallen rijbaan tussen Hildo Kroplaan en
Toon Dupuisstraat: conform gemeentelijk beleid
kan de Hildo Kroplaan tussen de Houtwijklaan
en Toon Dupuisstraat worden versmald van 4.50
m naar 3.50 m. De beschikbare ruimte wordt
toegekend aan het trottoir.
Vergroten oversteekbaarheid + verbeteren
toegankelijkheid
winkelcentrum:
conform
gemeentelijk beleid passen we op kruisingen
verkeersplateaus toe. Bij de drie rode ovalen
passen we verkeersplateaus toe zodat a-niveau
kan worden overgestoken. Door bij de koppen
van het winkelcentrum ook het parkeren
(grotendeels) te verwijderen verbeteren we de
toegankelijkheid nog meer.
Vergroenen kade: de bomen langs het water
in de Hildo Kroplaan staan er slecht bij en
hebben niet de omvang die je op deze leeftijd
mag verwachten. Door de kade te vergroenen
zorgen we voor betere groeiomstandigheden en
verzachten we het versteende beeld.
vergroten zichtbaarheid en beleefbaarheid water
+ toevoegen verblijfskwaliteit: door het verbeteren
van de verblijfskwaliteit aan het water in het
winkelcentrum vergroten we de beleefbaarheid
van het water en maken we het water weer
zichtbaar. We voegen verblijfskwaliteit toe op de
koppen van het water in de Hildo Kroplaan.
Verhogen variatie middenberm: door het
vergroten van de variatie in de beplanting in de
middenberm van de Gerrit van der Veenlaan
vergroten we de belevingswaarde en verhogen
de biodiversiteit.

Overzichtskaart met programma van eisen

Schetsontwerp

DWP Hildo Kroplaan

Het schetsontwerp Hildo Kroplaan is de ruimtelijke
doorvertaling van het programma van eisen. Het
meest in het oog springend zijn de in roodbruin
gebakken klinkers uitgevoerde Hildo Kroplaan en
Gerrit van der Veenlaan. Ook in het winkelcentrum
zijn de grijze betontegels vervangen door de warm
gekleurde klinkers.
We halen de huidige overmaten in de rijweg en op
de kruisingen eruit. Hierdoor kunnen we parkeren
optimaliseren, trottoirs verbreden en vergroenen.
Hiermee vergroten we de oversteekbaarheid en
toegankelijkheid van/naar het winkelcentrum. Naar
een optimalisatie bij het Mari Andriessenerf wordt in
het VO gezocht.

DWP winkelcentrum

Schetsontwerp

Paarsbladige bomen als eyecatchers

Gevarieerde beplanting in middenberm
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Fietsparkeren langs haag

De bomen langs het water in de Hildo Kroplaan
komen in het groen te staan. We voegen bomen
toe waar mogelijk. In de Gerrit van der Veenlaan
handhaven we bestaande bomen, maar planten
ook nieuwe bomen. Alle bomen in de middenberm
blijven gehandhaafd. De heestervakken worden
verwijderd en er komt meer gevarieerde beplanting
voor terug die zorgt voor een hogere biodiversiteit.
We vergroenen de koppen van het winkelcentrum
door parkeren op te heffen. Op het begin/eind van de
lange lijnen komen nieuwe, paarsbladige bomen. Zij
markeren de bestaande overgangen en entrees, en
dragen bij aan het versterken van de identiteit van de
Hildo Kroplaan en Gerrit van der Veenlaan.
In het ontwerp voegen we verblijfskwaliteit toe op
de kruising van de Hildo Kroplaan met de Jan de
Bonnerstraat en Toon Dupuisstraat. De huidige
verblijfsplekken liggen hier parallel aan het water,
maar de ruimte is beperkt, liggen vlak langs de
weg en de kade loopt vervelend schuin af. Ook
verbeteren we de kwaliteit van de bestaande
verblijfsplekken aan het water in het winkelcentrum.
We scheiden winkelend publiek van mensen die
aan het water willen verblijven. Fietsparkeren wordt
hieraan gekoppeld. Door het verbeteren van de
beleefbaarheid en vergroten van de zichtbaarheid
van het water, wordt de belevingswaarde van het
winkelcentrum als geheel beter. Het water vormt
straks opnieuw de drager van het winkelcentrum.
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Dwarsprofielen

Bestaande situatie Hildo Kroplaan

Toekomstige situatie Hildo Kroplaan
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Bestaande situatie winkelcentrum

Toekomstige situatie winkelcentrum
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