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Situatietekening met plangrenzen:

Zoals de hiernaast afgebeelde werkgrens laat
zien, gaat dit PvE uitsluitend over het dak van
de Hofbogen. De inrichting van het dak hangt
echter zeer nauw samen met die van het
maaiveld van de aanliggende openbare
ruimtes. De visie op de Hofbogen in zijn totale
context inclusief deze aanliggende openbare
ruimtes, is beschreven in het Masterplan
Hofbogen, dat ook als bijlage bij dit document
gevoegd is. Het is onmogelijk om een strikte
scheiding aan te brengen tussen beide
documenten. Het PvE voor het dak legt
regelmatig de link naar het maaiveld van de
aanliggende straten en het ‘netwerkpark’ waar
de Hofbogen de drager van is. Andersom doet
het Masterplan voor het netwerkpark ook
uitspraken over het dak. Kortom: er is sprake
van overlap tussen beide documenten. Het is
goed om die nuance als toelichting mee te
geven bij de hier getekende ‘plangrenzen’.
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Luchtfoto:
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Hoogtekaart:
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Bestemmingsplan:
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1. Toelichting opdracht:
1.1. Aanleiding:
Het Hofbogenpark heeft de potentie een icoon van de stad te
worden en een grote bijdrage te leveren aan het verbeteren van
het leefklimaat in Noord doordat er kwalitatief goede
buitenruimte wordt toegevoegd aan deze zeer stenige wijk.
Zeker in samenhang met de verdichtingsstrategie en de
behoefte aan een goede groei is dit zeer gewenst. Daarnaast
past een groene invulling van het dak van de Hofbogen binnen
de Rotterdamse Adaptatie Strategie en biedt het kansen voor
het Rotterdams Deltaplan Water. Het kan tevens als voorbeeld
dienen voor de invulling van andere platte daken in Rotterdam.
Bovendien zijn de wensen voor het vergroenen van buitenruimte
Initiatieven en moties
en het realiseren van groene daken expliciet vastgelegd in het
coalitieakkoord 2018 – 2022.
Er is aanzienlijke politieke en maatschappelijke aandacht voor de Hofbogen bij de Rotterdammers. De Hofbogen zijn al een
lange periode een bron van inspiratie voor verschillende organisaties, ondernemers, bewoners, architecten en studenten.
Ook zijn de afgelopen jaren diverse moties m.b.t. de Hofbogen aangenomen. In de motie ‘Maak dak Hofbogen Groen-proof’
(2015) verzoekt de raad rekening te houden met de aanleg van een groen dak bij het lekvrij maken van het dak door ProRail.
In de motie ‘Hofbogen Groen’ (2017) wordt het college gevraagd de komende jaren stappen te zetten in de vergroening en
inrichting van de Hofbogen. Bovendien spelen er verschillende initiatieven zoals dat van de Vereniging Wijkpark Hofpleinlijn
en Vrienden van de Hofpleinlijn, bestaande uit wijkbewoners, ondernemers uit de wijk en Rotterdammers met een groen
hart.
De Hofbogen, sinds 2006 in bezit van de Hofbogen B.V., zijn in september 2019 geleverd aan de nieuwe eigenaar, Dudok
Groep. De toenmalige eigenaar, twee woningbouwcorporaties, was in 2010 al begonnen met een omvangrijke transformatie
van het verwaarloosde spoorviaduct. Rond en op het station Hofbogen bruist nu het hippe urbane stadsleven en op veel
plekken is het doel van de aankoop om het viaduct in oude glorie te herstellen waar geworden.
Sinds de levering aan Dudok Groep heeft de gemeente een recht van opstal voor het grootste deel van het dak om een
groen dak te realiseren en beheren. De gemeente wil (als opstalhouder) in samenwerking met Dudok Groep komen tot een
ontwerp voor het dak waarbij naast vergroening ook wordt ingezet op recreatie en verblijf. Zo krijgen de Hofbogen een
nieuwe betekenis voor de stad en de omliggende wijken. Er ligt nu een kans om de Hofbogen van een op zichzelf staand
fysiek object te transformeren naar een integraal onderdeel van zijn omgeving; van vastgoedontwikkeling naar integrale
gebiedsontwikkeling met een iconische uitstraling van internationale allure.
Hofbogenpark is onderdeel van de zeven stadsprojecten waarover in de
voorjaarsretraite 2020 een besluit is genomen om tot realisatie over te gaan.
Hiermee is een basis gelegd voor de financiering van het Hofbogenpark en zijn de
ogen van de stad op dit project gericht.
Het schetsontwerp (d.d. 02.11.2020, zie
bijlage 1) van De Urbanisten, DS
Landschapsarchitecten en De
Dakdokters vormt samen met dit
Programma van Eisen (PvE) het
uitgangspunt voor het Voorlopig Ontwerp
van het Inrichtingsplan (VO IP) en is
vooral gericht op het dak en de
opgangen. Naast ruimte voor recreatie en
verblijf wordt er in dit schetsontwerp
ingezet op klimaatadaptatie en
natuurinclusiviteit.

Schetsontwerp

Voor het cluster Stadsontwikkeling van
de gemeente Rotterdam is de ontwikkeling van het Hofbogenpark aanleiding om
een Masterplan te ontwikkelen voor een groter ‘netwerkpark’ waarin het
Hofbogenpark de drager is. Hiervoor is een Masterplan opgesteld waarin een
stapsgewijze aanpak wordt voorgesteld voor de komende decennia. In dit
Masterplan - Stadsontwikkeling
Masterplan wordt onder andere ingezet op vergroening, klimaatadaptatie,
ecologische verbindingen en het vergroten van de biodiversiteit. Het Masterplan is als bijlage 2 toegevoegd. Dit PvE
document beperkt zich uitsluitend tot het dak en de opgangen. Het Masterplan en Schetsontwerp Inrichtingsplan (SO IP)
geven context bij het PvE. Het PvE is echter leidend. Bij tegenstrijdigheden volgen we het PvE.
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1.2. Beschrijving actuele situatie en functies:
Het gebouw is een rijksmonument. Dat betekent dat alle wijzigingen die invloed hebben op het gebouw, constructie,
aangezicht en uitstraling zal moeten worden voorgelegd aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) (zie 3.4.2 voor
verdere toelichting).
1.2.1 Station Hofplein
Bij station Hofplein is het dak nu al in gebruik. De inrichting is
volgens een ontwerp van ZUS en onderdeel van het
stadsinitiatief 2011 zoals ook de houten luchtsingel. Het dak is
via de aanlanding van de luchtsingel en via een trap vanaf de
Heer Bokelweg publiek toegankelijk. De toegangen worden ‘s
avonds afgesloten.
Het dak biedt plek aan zowel evenementen als kleinschalige
initiatieven. Vergroening van het dak zorgt voor een unieke
plek om te picknicken of te wandelen met een magnifiek
stedelijk uitzicht. In samenwerking met GroenGoed wordt ook
een boomgaard met fruit- en notenbomen beheerd.
Aan de zijkanten van het dak is een niet toegankelijk gedeelte
waar (lucht)installaties van de ondernemers in het station
kunnen staan. Ook staan op het noordelijk deel van het dak
betonnen dakdoorvoeren t.b.v. luchtinstallaties van de
bedrijfsruimtes eronder.

Station Hofplein

1.2.2 Dak
Bij de Heer Bokelweg bevindt zich op dit moment de enige toegang naar de rest van het dak, met een hek en een poort
afgesloten. Het gedeelte vanaf hier tot het Noorderkanaal is niet publiek toegankelijk. Vanaf hier versmalt het dak tot zijn
standaard profiel. Het dak van de Hofbogen is niet al te breed.
Over het grootse deel van het viaduct bedraagt de breedte
tussen de hekwerken ongeveer acht meter. De breedte van het
‘spoorse deel’ is veelal niet breder dan 6 meter. Vrijwel alle
spoorse elementen (ballastbed, rails, seinen, portalen) zijn in
2018 in opdracht van ProRail verwijderd en er is een
bitumineuze dakbedekking aangebracht. Dit lijkt echter niet
afdoende uitgevoerd, gezien de lekkages op dit moment.
Dudok Groep is voornemens de huidige dakbedekking te
verwijderen en nieuwe dakbedekking te plaatsen. De
demarcatie tussen het eigendom van Dudok Groep en het
recht van opstal voor de gemeente en de rechten en plichten
over en weer zijn bepaald in de akte ten behoeve van het recht
van opstal (d.d. 30 augustus 2019, ingeschreven d.d. 2
Huidige situatie dak
september 2019) Hierin is o.a. het volgende bepaald:











De gemeente heeft het recht van opstal op de groen gearceerde delen, aangegeven op de plattegrond (zie bijlage 3).
Op de rood gearceerde delen (geen opstalrecht) is de gemeente gemachtigd om een voet- en wandelpad met
groenvoorzieningen (art. 3.4) aan te leggen. Dudok Groep wenst op de rood gearceerde delen commerciële
voorzieningen te realiseren.
De gemeente is/wordt eigenaar van hetgeen de gemeente op het dak aanbrengt. Het bestaande gebouw inclusief de
waterkerende laag op het dak zijn/blijven eigendom van Dudok Groep (en dus ligt het onderhoud daarvan ook bij Dudok
Groep)
Gemeente is bevoegd installaties voor onder meer verlichting ("Opstallen"), te realiseren, in eigendom te hebben,
houden, gebruiken, exploiteren, beheren, onderhouden en zo nodig te vervangen. Opstallen mogen alleen worden
gebruikt als groenvoorziening en voet- en wandelpaden met bijbehorende voorzieningen. Voor andere zaken is
toestemming van Dudok Groep noodzakelijk (eventueel onder voorwaarden). Gemeente heeft de bevoegdheid om
groenvoorzieningen, een voet- en wandelpad, hekwerken en bijbehorende voorzieningen aan te brengen.
Gemeente is bevoegd om – zo nodig – de Opstallen in overleg met Dudok Groep nagelvast te maken aan de Hofbogen,
bijvoorbeeld als dit nodig is voor het bevestigen van hekwerken en het aanbrengen van verbindingen tussen externe
opgangen en het dak.
Gemeente en publiek zijn bevoegd om gebruik te maken van aanwezige trapopgangen, tenzij deze trapopgangen
exclusief mogen worden gebruikt door de huurders van Dudok Groep.
Gebruik als openbaar stadspark is toegestaan. Voor het gebruik, anders dan een openbaar stadspark is toestemming
van Dudok Groep vereist.
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Bij aanleg van de opstallen mag de fysieke integriteit van de Hofbogen geen enkel nadeel ondervinden en er dient bij
aanleg, inrichting, wijziging of vervanging te allen tijde rekening te worden gehouden met de invloed daarvan op
draagkracht en waterkering. (artikel 14.1 en 14.2)
Dudok Groep moet te allen tijde in geval van lekkage bij het dak kunnen komen. De gemeente moet hen hiertoe in de
gelegenheid stellen door aanwezige opstallen te verwijderen t.b.v. werkzaamheden Dudok Groep. Hiervoor zal een
termijn worden afgesproken, waarmee in het ontwerp rekening moet worden gehouden.
Dudok moet “de Hofbogen en het Dak in het bijzonder in goede staat onderhouden” (art. 13.3.). Partijen wensen het
dak waterdicht te maken t.a.v. het gebruik van onderliggende ruimtes en de aanleg van dakpark.
3,5 kN/m2 is de maximale draagkracht van “het minst draagkrachtige gedeelte van de Hofbogen” (zie art. 14.3 eerste
zin). Er zijn dus delen die meer draagkracht hebben. In de akte is een specifieke regeling getroffen voor het geval de
beoogde werkzaamheden de maximale draagkracht overschrijden (art. 14.3): Partijen zullen dan “in gezamenlijk
overleg een onafhankelijke deskundige aanwijzen die ter plaatse (daar waar de beoogde werkzaamheden zullen
plaatsvinden) de draagkracht van het betreffende gedeelte van het Dak zal vaststellen. Als de deskundige vaststelt dat
de draagkracht van het Dak ter plaatse hoger is dan de maximale draagkracht (…), is de Gemeente toegestaan om de
voorgenomen werkzaamheden uit te voeren binnen de door de deskundige vastgestelde veilige marge van de
draagkracht.”
De demarcatie zal verder gespecificeerd dienen te worden aan de hand van het ontwerp. Het gaat daarbij onder andere
over de exacte demarcatie van de commerciële delen en eventueel de valbeveiliging.

Inmiddels is door Nebest in opdracht van Dudok Groep en gemeente een onderzoek naar de draagkracht in concept
afgerond. Deze rapportage dient nog door specialisten te worden gecontroleerd en eventueel bijgesteld.
Voorlopige resultaten voor wat betreft het gedeelte binnen de voormalige ballastkeringen (zonder onderhoudspaden) zijn in
onderstaande tabel aangeduid. Dit betreft de statische belastingen, de dynamische belastingen op het dak staan separaat
naast de tabel en zijn als uitgangspunt op 5kN/m2 gesteld.

In bijgevoegde bijlage 4 is de uitslag uit bovenstaande tabel in de plattegrond van de Hofbogen door middel van kleuren
aangeduid.
Voor de onderhoudspaden zijn de volgende uitgangspunten in de rapportage vermeld: ‘de maximaal toelaatbare belasting is
3,9 kN/m² gelijkmatig verdeeld of een geconcentreerde belasting van 1,6 kN’.
Vooruitlopend op de definitieve rapportage is het uitgangspunt voor het Voorlopig Ontwerp de belasting zoals aangegeven in
het schetsontwerp. Er dient gezien de bovenstaande tabel wel rekening gehouden te worden met lokale herziening van deze
ontwerpuitgangspunten.
Tevens wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de benodigde aanpassingen aan de dakbedekking ten aanzien van het
verhelpen van lekkages en naar de mogelijke aanpassingen ten aanzien van het aanleggen van het dakpark. Er bestaat een
zeker risico dat als gevolg van de uitkomsten van deze onderzoeken de uitgangspunten en/of het ontwerp dienen te worden
aangepast.
1.2.3 Hekwerk en betonconsoles
Over de gehele lengte met uitzondering van station Hofplein en Station Bergweg is dezelfde valbeveiliging toegepast. Dit
hekwerk, bestaande uit slanke stalen kokers met horizontale spandraden, voldoet in de toekomst niet als valbeveiliging voor
het dakpark. Het hek is op betonconsoles gemonteerd, waartussen dunne betonplaten zijn geplaatst als vlucht- /
onderhoudspad. Ook deze platen (constructie) voldoen niet aan actuele veiligheidseisen. De draagkracht en conditie van het
huidige onderhoudspad wordt definitief vastgelegd in het onderzoeksrapport van Nebest, als in 1.2.2 vermeld.
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Het hekwerk en betonconsoles zijn eigendom van Dudok
Groep. Aanpassing/verwijdering hiervan moet formeel met
Dudok Groep worden overeengekomen, alsmede worden
voorgelegd aan de RCE. Keuze hierbij kan zijn dat de
toekomstige valbeveiliging bij de gemeente wordt
ondergebracht (zowel qua eigendom als het beheer), maar dat
moet dan wel juridisch worden vastgelegd tussen de gemeente
en Dudok Groep.
Uitgangspunt is dat alles wat nagelvast aan het gebouw zit
eigendom is van Dudok Groep, dus ook deze hekwerken die
vernieuwd moeten worden. Indien gewenst kunnen hiervoor
andere afspraken worden gemaakt met betrekking tot de
demarcatie. Aanleg en beheer van de valbeveiliging ter
plaatste van het dakpark (het grootste deel van het dak) valt
onder de verantwoordelijkheid van de opstaller.

Huidig hekwerk en betonconsoles

1.2.4 Station Bergweg
Bij station Bergweg zijn er verhoogde perrons aan de zijkanten. Op deze perrons zijn de toegangen naar het station eronder.
De trappen komen intern in Happy Italy uit en zijn momenteel niet publiek toegankelijk. Station Bergweg is tevens de enige
plek waar nog 3 portalen staan. Op het spoorse deel tussen de verhoogde perrons staan luchtinstallaties van Happy Italy .
1.2.5 Noorderkanaal
Bij het Noorderkanaal eindigen de Hofbogen, de delen van het viaduct over de spoorlijn naar Utrecht en de A20 werden in
mei 2011 gesloopt. Hier bevindt zich aan de westkant de nutstuinenvereniging “Hof van Noord” (eigendom gemeente), en
aan de oostzijde, tussen de Esso benzinepomp en de Hofbogen een clubhuis met zaalverhuur. De gemeente is eigenaar
van het clubhuis en de grond onder de Esso benzinepomp.
1.2.6 Ruimtelijke beleving langs de Hofbogen / Enscenering
De landschappelijke en stedelijke beleving vanaf het dak is uniek. Het viaduct op zichzelf is een technisch bouwwerk met
veel herhaling, de constructie is steeds dezelfde zoals ook andere elementen vaak voorkomen. De context bepaalt de
beleving vanaf het dak.

10

Belangrijke onderdelen van de
beleving:

spannende stedelijke
vergezichten ook met de skyline
van Rotterdam

lange perspectieven over de
lengte van het viaduct

beslotenheid waar straatbomen
dicht op de bogen staan

openheid b.v. bij kruispunten

overdwars, spannende
momenten (kruisende
doorgaande wegen onderlangs)

dynamische bochten (en ook
relatie met beneden)

duidelijk verschil waar de bogen
aangebouwd of vrijstaand zijn

zicht op karakteristieke
bebouwing (incl. enkele
monumenten, zie paragraaf
3.4.2. en 3.4.5.)

Karakteristieke bebouwing in de
omgeving van de Hofbogen zijn:

Beschermd stadsgezicht (deel
Bergpolder & Liskwartier)

Monumenten (Gebouw Islamic
University of Applied Science,
Bergsingelkerk, Heilige
Familiekerk, Hof aan
Agniesestraat)

Beeldbepalende en beeld
ondersteunende bouwwerken

ZOHO (Glazen-, Blauwwitte- en
Gele gebouw)
Ruimtelijke beleving langs de lijn

Incidentele zichtrelaties
kapritmiek stadswijk (i.r.t. skyline
binnenstad)

zicht op architectuurstad Rotterdam van boven (Witteveen, 30’er, Maaskant, Pompenburg, Rotterdam Central District,
Centraal Station)

omgang met woonbebouwing dichtbij, inkijk vs. privacy

Noorderkanaal en A20

toekomstige ontwikkeling Insulindestraat

toekomstige ontwikkeling ZOHO

toekomstige ontwikkeling Pompenburg

1.3 Samenvatting Programma van Eisen:
Dit PvE richt zich op het dak, de stijgpunten en de ‘aanlandingen’ daarvan op het maaiveld.
Het Masterplan Hofbogen (zie bijlage 2) doet uitspraken over de context (het netwerkpark).
Als uitwerking van dit Masterplan wordt een separaat PvE opgesteld voor de aanliggende straten en straten haaks op de
Hofbogen.
Het schetsontwerp uit 2020 schetst de ambitie voor het Hofbogenpark. Belangrijke thema’s uit dit schetsontwerp zijn
recreatieve routes/verblijf, klimaatadaptatie en biodiversiteit.
Dit PvE gaat in op de nadere technische uitwerking, zoals:

Draagkracht en waterdichting

Hekwerken en valbeveiliging

Mogelijkheden tot plaatsen en inpassing van installaties

Toegankelijkheid voor minder validen

Principe-opbouw van het dak, waterdichtheid

Randvoorwaarden met betrekking tot mogelijkheid van onderhoud (werkliften, onderhoudspad, etc.);

Randvoorwaarden voor aanleg van benodigde kabels en leidingen op het dak te behoeve van diverse functies zoals
waterberging, inspectiesystemen, treinwagon, etc.
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Bouwkundige randvoorwaarden, bijvoorbeeld met betrekking tot het plaatsen van meubilair en objecten op het dak;

Het PvE gaat in op een nadere uitwerking functies op het dak, zoals:

Verblijfsplekken

Werkplekken

Speelelementen

Ruimte voor tuinieren

Terrassen en aansluiting op de delen zonder opstalrecht
Sociale veiligheid en afsluitbaarheid
Uitstraling, aantrekkingskracht en allure.
Eisen met betrekking tot stijgpunten
Aan- en opbouwen in relatie tot het monument
Groen en ecologie:

Beschrijving doelsoorten

Concrete uitgangspunten wat betreft de beplantingen op het dak
Waterhuishouding/klimaatadaptatie:

Randvoorwaarden voor waterretentie op het dak (mede in relatie tot waterdichting)
Anticiperen op een toekomstige verbinding over de A20 voor fietsers.
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1.4 Gewenst beeld, gebruik, sfeer, kwaliteit en karakter van de plek:
Met het Hofbogenpark en het nog nader te ontwerpen netwerkpark wordt ingezet op het tegelijkertijd vergroenen en
verdichten van de stad en op thema’s als gezondheid, klimaat, mobiliteit, inclusiviteit en circulariteit. De ontwikkeling van het
Hofbogenpark wordt ingezet als katalysator voor een grotere kwaliteitsslag voor de stadswijken in Rotterdam Noord. Het
Hofbogenpark doet mee om de stad geschikt te maken voor
klimaatverandering, en weerbaar te maken tegen
wateroverlast, droogte en hittestress. Het dak en de
omgevende straten zorgen voor een groene leefomgeving.
Tegelijk dient het park bij te dragen aan de iconische uitstraling
en internationale allure van de Hofbogen en een aanvulling te
zijn op het langste monument met haar aantrekkelijke en
gevarieerde mix van duurzame ondernemers. Zo kunnen meer
mensen op een goede gezonde manier de stad bezoeken, in
de stad wonen, werken en recreëren in een leefbare
aantrekkelijke stad die gezellig, levendig en groen is. De
belangrijkste uitgangspunten zijn thema’s als internationale
allure, rust, groen, bewegen, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

1.4.1
Verbinding
Het Hofbogenpark heeft een sterke verbindende functie waar
zowel recreatieve als ecologische kwaliteiten een plaats
krijgen. Deze groene verbinder rijgt de verschillende
identiteiten van de afzonderlijke buurten op een markante
manier aan elkaar vast. Samen met andere markante
Aantal inwoners in nabijheid Hofbogen
gebouwen en openbare ruimtes onderscheidt Rotterdam Noord
zich van de rest.
Het Hofbogenpark wordt als wandelroute onderdeel van verschillende routes en rondjes. Het openbaar maken van het dak
van de Hofbogen maakt het mogelijk om vanaf de hal van Central Station tot het Noorderkanaal een bijna 3km lange route te
wandelen zonder een enkele straat over te steken. Ook op maaiveld moeten aanpassingen worden gedaan om de
verbindende structuur te versterken.
Eisen aan het park als verbinding:

een groene doorgaande continue
route die goed toegankelijk is. Het
gaat hierbij zowel om opgangen als
om het park zelf. Toegankelijkheid
voor minder validen heeft hierbij
bijzondere aandacht.

aansluitingen op de commerciële
zones op het dak moeten in het
ontwerp worden meegenomen

voldoende breed om ook snel te
wandelen, mensen moeten elkaar
goed en veilig kunnen passeren

sociaal veilig, inclusief en goed
toegankelijk met voldoende
rustplekken langs de route

stijgpunten en liften zijn herkenbaar
en goed bereikbaar vanuit wijken

rustigere route op het dak – reuring op
straat - dit principe is leidend wat
Schetsontwerp Hofbogenpark
betreft het dakpark. Ter hoogte van de
commerciële zones is ruimte voor meer reuring.

verbinding ook voor dieren (kleine zoogdieren/insecten/vogels/amfibieën).
1.4.2 Enscenering van de context
Voor het lineaire park met zijn doorlopende verhoogde wandelpromenade is het regisseren van de landschappelijke en
stedelijke beleving van groot belang. Niet alleen de toekomstige groene inrichting van het dak maar in grote mate ook de
context in welke de Hofbogen staan bepaalt de beleving vanaf het dak. De manier hoe met de ruimtelijke kwaliteiten van de
omgeving, het lopen door boomkronen langs interessante gevels en onverwachte stedenbouwkundige ensembles of met het
uitzicht op focaal punten in de verte wordt omgegaan maakt de wandeling afwisselend en een bijzondere ervaring (zie ook
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1.2.6 actuele situatie, beleving vanaf het dak). Voor toekomstige inrichtingsplannen in de aanliggende straten is de opgave
voor het behoud, onderhoud en het aanplanten van bomen.
1.4.3 Gebruikers & activiteiten & evenementen
Het dak is gastvrij en staat open voor iedereen, zowel Rotterdammers als toeristen. Voor iedere leeftijd is er een plek en valt
er iets te doen. Het is een verbinding en een route als ook tegelijk een plek om te verblijven. Het maakt deel uit van de
openbare ruimte. Het dak is voor mens en voor dier en plant. Het ontwerp creëert de ruimte voor dit “bio divers” gezelschap
en houdt een goede uitgewogen balans in de soms tegenstrijdige ruimtelijke behoeftes. Het Hofbogenpark heeft een functie
voor de wijk om te ontspannen en te recreëren, daarnaast biedt het deze functie voor de bezoekers/toeristen in de stad. Een
langzaamverkeerverbinding met het centrum is van belang omdat het de wens is dat het geen/nauwelijks extra verkeer (lees:
auto’s) aantrekt. Bezoekers van buiten de wijk die met de auto komen, maken gebruik van de bestaande
parkeergelegenheden in het centrum.
Het dak is van s ’ochtends tot s ’avonds geopend. Gedurende de VO fase worden met het beheerteam precieze
openingstijden afgesproken.
Overdag biedt het de ruimte voor volgende activiteiten:










wandelen
verblijven, ontmoeten en zitten (met kleine groepen)
tuinieren
werken (eventueel aan tafels)
picknicken met kleine groepen aan tafels (buurtpicknick of met familie)
spelen en sporten wordt bevorderd door speel- of sportaanleidingen die altijd rekening met de beperkte ruimte houden
ruimte voor educatie
mogelijk plek voor een oorspronkelijk treintoestel (op station Hofplein)
horeca/terrassen t.p.v. de commerciële zones, zie 1.4.4.
Voor veel van bovengenoemde activiteiten komen er naast de
wandelroute zones (perrons) met voorzieningen om het verblijf
uitnodigend en comfortabel te maken (zie ook hoofdstuk
perrons in het Schetsontwerp, bijlage 1). De programmering en
de inrichting van deze verblijfsplekken staat open voor
verandering in de tijd en voor invulling en beheer vanuit de
omliggende wijken. De inrichting van de verblijfsplekken
blokkeert zichtlijnen over de lengte van het viaduct niet (zie
enscenering 1.4.2).

Op de lange lijn is er mogelijk ruimte voor kleinschalige
evenementen die van de speciale verblijfsplekken (perrons)
gebruik kunnen maken. Diversiteit passend bij het karakter van
het park is gewenst, een uitwisseling met activiteiten in de
bogen of op straat biedt kansen. Eventueel kan het dak ook als
podium fungeren met ruimte voor de toeschouwers op
straatniveau. Bij station Hofplein, de grootste ruimte op het dak,
Activiteiten op station Hofplein (Foto Guido Pijper)
zijn waarschijnlijk ook grotere stedelijke evenementen mogelijk.
Deze zullen wel bij de bestaande en toekomstige bebouwing
moeten passen. In welke vorm evenementen kunnen plaatsvinden is met name afhankelijk van de draagkracht van het dak.
Tijdens de VO-fase zullen de clusters Stadsbeheer, Maatschappelijke Ontwikkeling en Directieveilig afstemmen wat er
mogelijk is met betrekking tot evenementen.
1.4.4 Terrassen
Op het dak is er ruimte voor 3 commerciële terrassen, passend bij het karakter van het park, (1) op Station Hofplein, (2) bij
Station Bergweg gekoppeld aan de horeca in het voormalig station en (3) aan het Noorderkanaal. Of deze terrassen open
zijn na de avondsluiting van het Hofbogenpark en of er dan een toegangscontrole komt valt nog nader te bepalen. In ieder
geval moeten deze locaties fysiek afsluitbaar zijn. Een afsluiting is een integraal onderdeel van het ontwerp en dient in het
VO verder uitgewerkt te worden. Het park dient op de juiste wijze aan te sluiten op de zones waar deze commerciële
voorzieningen worden voorzien en waar de gemeente geen recht van opstal heeft. Afstemming met Dudok Groep is hier
gewenst.
1.4.5 Stijgpunten
De stijgpunten zorgen voor een koppeling tussen de boven- en de benedenwereld, voor de bereikbaarheid van het park en
van de verhoogde wandelroute vanuit de wijken en binnenstad. De nieuwe stijgpunten zijn toevoegingen aan het monument
en gaan op een respectvolle manier om met de historische waarde van de Hofbogen. De stijgpunten zijn bewust ingetogen
vormgegeven en zijn herkenbaar familie van elkaar. Het nieuwe vormt een duidelijk leesbare eigen laag. De goede relatie
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tussen beneden- en bovenwereld, op stedelijk en op lokaal niveau staat vooraan. Een aantal stijgpunten is ook voor dieren
geschikt om het dak te betreden en te verlaten.
Naast bestaande en nieuwe openbare stijgpunten zullen er ook stijgpunten als onderdeel van de uitbouwen ter plaatse van
de Vijverhofstraat komen. Deze opgangen maken onderdeel uit van de private/verhuurbare ruimtes van Dudok Groep, maar
een aansluiting moet in de toekomst mogelijk zijn. Nadere afstemming met Dudok Groep hierover is nodig.
In het recht van opstal (art. 3.2) is bepaald dat de gemeente in overleg met Dudok Groep bevoegd is om externe opgangen
aan het gebouw vast te maken.
Eisen voor de stijgpunten:
















max. ca. 250 meter tussen stijgpunten
5 liften waarvan bij oplevering van het park minimaal 3
liften gerealiseerd zijn, gelijk verdeeld over de buurten
De ambitie is om liften toe toevoegen bij voorkeur
geïntegreerd in bestaande of nieuwe gebouwen; als liften
gerealiseerd worden in bouwvolumes die nog niet
gerealiseerd zijn moeten tijdelijke oplossingen gevonden
worden.
Van de minimaal 3 liften moet 1 lift geschikt zijn om
benodigde onderhoudswerkzaamheden te kunnen doen:
zoals zwaardere elementen, grond, planten, struiken,
verhardingen en eventueel elektrische voertuigen
transporteren (afmeting voertuig ongeveer 100 x 200cm
en gewicht ongeveer 150 kg).
Aanvullende stijgpunten vanuit de aanbouwen naar de
lager gelegen daken van deze uitbouwen zijn mogelijk,
afstemming over koppeling met het park is noodzakelijk:
De aansluiting vanaf de uitbouwen achter de
bedrijfsruimtes aan de Vijverhofstraat is een
ontwerpopgave.
Opgangen en eventuele bruggen worden in principe aan
de westkant gesitueerd
In het kader van veiligheid en crowd management zal in
samenspraak met Directieveilig in de VO-fase een
uitspraak moeten komen over het toepassen van
Stijgpunten langs de lijn
camera’s.
sociaal veilig en goed in te zien (geen dode hoeken)
De afsluiting wordt integraal en zorgvuldig vormgegeven zodat de stijgpunten een uitnodigend karakter behouden.
goed te onderhouden en schoon te maken
de stijgpunten vanuit gebouwen moeten ook afsluitbaar zijn.

Vormgeving

alle stijgpunten zijn familie van elkaar

gaan respectvol om met het monument en vormen een nieuwe laag

zijn duidelijk een toevoeging en hebben hoge herkenningswaarde
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Op maaiveld

zijn de stijgpunten onderdeel van de buitenruimte en
veroorzaken daarin zo min mogelijk hinder. Het streven is om
deze zo goed als mogelijk in te passen in de ondergrond.
Daarbij moet het verleggen van kabels en leidingen indien
mogelijk worden vermeden. Wanneer kabels en leidingen een
ruimtelijk wenselijk plaatsing belemmeren zal hierin echter een
afweging moeten worden gemaakt.

De opgangen voor dieren hebben een voortzetting in
de buitenruimte. Er sluit een bestaande groenstructuur op aan
of er wordt een suggestie gedaan welke maatregelen genomen
moeten worden.
Extra

Bij sommige opgangen zijn er watertappunten.

Sommige opgangen dienen ook als tracé / stijgpunt
voor waterleidingen, elektra en eventueel riolering.

Openbare toiletten.
Bij stijgpunten moeten kabels en leidingen erdoor omhoog
kunnen. Dit dient in het ontwerp geïntegreerd te worden zodat
dit niet zichtbaar is (zie ook 3.2.3. Technische
randvoorwaarden.)

Referentie stijgpunten

1.4.6 Aanbouwen & gebouwen naast het spoor
Het ontwerp van nieuwe gebouwen of de verbouwing van bestaande gebouwen die naast of direct aan de Hofbogen komen ,
zijn geen onderdeel van dit Inrichtingsplan. Wel moeten deze gebouwen indien mogelijk een aantal functies opnemen die
voor het functioneren van het verhoogde park belangrijk zijn.

inpandige integratie van liften t.b.v. het Hofbogenpark

Openbare liften zijn bereikbaar vanuit gebouw of buitenruimte (juridisch nader te onderzoeken of dit middels een recht
van overpad of anderszins geregeld kan worden).

inpandige openbare toiletten.

werkplek voor parkmanager. De werkplek omvat een ruimte voor een parkmanager en een vaste ploeg met kantoor,
toiletvoorzieningen, doucheruimte, kleedruimte en ruimte voor klein materieel, voorraad beplatingen en dergelijke en
mogelijk ruimte voor een groep vrijwilligers en een openbaar toilet. De aantallen vierkant meters etc. worden in de VOfase opgesteld in een PvE ten behoeve van deze accommodatie.
Beheer, onderhoud en eigendom van zowel liften als ’openbare toiletten zijn nader te onderzoeken en dit dient afgestemd te
worden tussen gebouweigenaar en Stadsbeheer.
1.4.7 . Dak en principeopbouw
De huidige waterkering, de afdichting is onvoldoende en moet
vervangen worden (zie hieronder).
Het toekomstige park is gesitueerd binnen de huidige
opstaande betonnen randen, in de zone van het spoorviaduct
met een standaardbreedte van circa 6 meter. De parkzone is
standaard opgebouwd uit de dakafwerking, een wortel- en
waterkerende laag, een waterretentielaag en een substraatlaag
met bodemleven en met voldoende hoogte voor aanplant van
heesters en struiken. De substraatlaag maakt voldoende
bodemleven mogelijk en garandeert de noodzakelijke
biodiversiteit. Momenteel wordt gedacht aan een retentielaag
van 10 cm en een substraatlaag van minimaal 40 cm. De
waterretentielaag is voor de beplanting van het dakpark als
goede waterhuishouding essentieel: niet te nat, niet te droog en
zonder te veel fluctuatie. Om de opbouw met waterretentie en
substraat op te sluiten lijkt een verhoging van de aanwezige
Prinicipedoorsnede
betonnen randen inclusief waterkerende laag nodig. De
verhoging moet bewust vormgegeven worden. Deze rand heeft
niet alleen een technische functie maar is zowel als lange lijn vanaf straatniveau als ook vanaf het dak zichtbaar. Daarom is
het relevant dit ook met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) af te stemmen. Bovendien dient de inrichting rekening
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te houden met de technische beperkingen van het gebouw, zoals waterkering en draagkracht , indien deze blijken uit de
onderzoeken welke in 1.2.2 en hieronder worden aangehaald.
In de volgende fase van het project zal er een technisch team verder onderzoek doen naar:

De draagconstructie van het gebouw in relatie tot de plannen voor het dakpark;

Het waterdicht maken van het dak;

De opbouw van het park;

Hoe het park ‘demontabel’ te maken, voor het geval er toch onverhoopt een lekkage ontstaat;

Hoe de voorzieningen op het dak gerealiseerd kunnen worden (elektra, water, etc.).
Deze technische uitwerking zal nauw afgestemd worden met het ontwerp voor het dakpark en het team wat zich buigt over
het beheer van het park.
1.4.8 Waterkering en afdichting
De toekomstige afdichting heeft een zo lang als mogelijke levensduur. De inrichting van het park moet met de levensduur
rekening houden. Beplanting, verharding en meubilair zijn hierop afgestemd. Modulair, demontabel, verplantbaar en
herbruikbaar in afhankelijkheid van de verwachte levensduur zijn aspecten die zeker afgewogen moeten worden.
Dakbedekking en inrichting worden op elkaar afgestemd. Toekomstige afdichting wordt tussen gemeente en Dudok Groep
afgestemd.
Gemeente en Dudok Groep zullen afspraken maken over de wijze van waterdichting en de realisatie daarvan. Uitgangspunt
is dat de waterdichting geschikt is gemaakt voor aanleg van het beoogde park. Dudok Groep moet te allen tijde in geval van
lekkage bij het dak kunnen komen. De gemeente moet Dudok Groep hiertoe in de gelegenheid stellen door aanwezige
opstallen te verwijderen ten behoeve van werkzaamheden. De dakopbouw dient zodanig geconstrueerd te worden dat dit
mogelijk is. De opstallen mogen de waterdichting niet negatief beïnvloeden. Met Dudok Groep moeten afspraken gemaakt
worden over beheer, inclusief termijnen van onderhoud, waarmee in het ontwerp rekening moet worden gehouden.
1.4.9 Doordringingen van het dak & installaties
Zie 3.1.8 Bovengrondse objecten
1.4.10
Hekwerk & onderhoudspad op
betonconsoles
Om veiligheidsredenen moet een nieuw hekwerk geplaatst
worden. Bovendien zijn de betonplaten op het onderhoudspad
zeer beperkt belastbaar. Later toegevoegde onderdelen zoals
betonconsoles, betonplaten en hekwerk hebben geen
monumentale status. “Idealiter wordt de Hofpleinlijn ontdaan
van niet langer functionele constructieve toevoegingen uit
latere periodes, zoals de betonnen steunberen die het spoor
verbreedden. De jaren vijftig dak uitbreiding is geen onderdeel
van de oorspronkelijke constructie, maar de overstek heeft
vanwege de historische gelaagdheid een positieve
monumentwaarde, het is (stads)beeldondersteunend. Zo
mogelijk handhaven maar met onzichtbaar constructieherstel.
Geen toepassing van nieuwe kolommen of steunberen.”
(Crimson 2020).
Eisen onderhoudspad en hekwerk:

onderhoudspad niet betreedbaar voor bezoekers, het
ontwerp en de materialisatie ontmoedigt dit

onderhoudspad en hekwerk voldoen aan alle eisen vanuit
bouwbesluit

onderhoudspad en hekwerk zijn ingetogen vormgegeven
en respecteren als nieuwe laag het bestaande monument

het hekwerk is transparant en verticale elementen nemen
het huidige repeterende ritme op

onderhoudspad dient voor beheer toegankelijk te zijn.
Het hekwerk en de betonconsoles zijn eigendom van Dudok
Referentie hekwerk
Groep. Over aanpassingen of verwijdering hiervan moet
formeel met Dudok Groep worden overeengekomen. Aan de
hand van het ontwerp zal indien nodig de demarcatie aangepast worden ten opzichte van de demarcatie uit de opstal-akte
(zie ook 1.2.3).
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1.4.11

Groen en ecologie

Park van gevel tot gevel

Om van het verhoogde smalle
Hofbogenpark een ecologische schakel op
stads- en wijkniveau te maken moet deze
een goed functionerende groene en
ecologische verbinding worden. Dit sluit
aan op de ambities die de gemeente heeft
ten aanzien van het versterken van de
biodiversiteit in en rond de stad. Het
toekomstige netwerkpark met veel en
ecologisch waardevol groen heeft hierin
een sleutelfunctie. Bomenrijen, pleinen,
daken, gevels, balkons, etc. maken van het
netwerkpark een robuust ecologisch
geheel. Het verhoogde park moet aan deze
deels bestaande en deels toekomstige
structuur aansluiten. Er dient een goede
balans gevonden te worden tussen de
recreatieve en de ecologische aspecten
van het park.

Een goed functionerende groene en ecologische verbinding vraagt om een continuïteit in het netwerk. Het groen (grassen,
(vaste)planten, heesterpartijen of bomen) zal voor de verschillende soorten goed op elkaar aangesloten moeten worden.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan minimale omvang van groene plekken en afstanden tussen groenvakken alsmede
boomstructuur. De Hofbogen (van gevel tot gevel!) als drager in het netwerkpark zal een goede aaneengesloten groene
structuur vormen.
Algemene Eisen:

Er is een balans tussen gebruiks-/belevingswaarde en
ecologische aspecten.

Het groen heeft een hoge ecologische waarde door
variatie/gelaagdheid in soorten beplanting
(bomen/heesters/kruiden).

Het groen draagt bij aan de recreatieve functie van het
dak.

Het groen op het dak levert een belangrijke bijdrage bij de
vergroting van biodiversiteit door het zoveel mogelijk
toepassen van beplanting die gunstig is voor de
biodiversiteit (aantrekken van soorten).

Als doelsoorten worden benoemd: egel, diverse soorten
vleermuizen, huismus, amfibieën, bijen en vlinders. Het
dak biedt leefruimte in de vorm van vegetatie en voedsel
voor de doelsoorten. Dit vraagt om een zorgvuldig
gerichte inrichting niet alleen van het dak maar onder
andere ook van stijgpunten en goede aansluitingen aan
de omgeving.
Ontwerp voor een biodivers gezelschap

Vanwege de aanwezigheid van verblijfplaatsen van
vleermuizen en gierzwaluw in de bebouwing van de
Hofbogen, zoals aangetoond in uitgevoerd ecologisch onderzoek, dienen er voorzieningen te worden aangebracht waar
deze soorten in kunnen nestelen onder andere door het toegankelijk maken en houden van nissen, kieren,
spouwmuren en spleten.

Aanvullend kunnen nestkasten worden opgehangen op kansrijke plekken onder dakranden.

De vegetatie heeft een goede groeiplaats met een vruchtbare bodem die plaats biedt aan bodemleven.

In principe is er een waterhuishouding zonder extra besproeiing met kraanwater

Het groen biedt verkoeling.

De begroeiing moet in alle seizoenen aantrekkelijk zijn
Het implementeren van ecologische meerwaarde is maatwerk. Dit hangt bijvoorbeeld af van beoogde doelsoorten.
Desondanks zijn er enkele algemene vuistregels die goed zijn om te benoemen:

Heesterpartijen van substantieel formaat (indicatief minimaal 2 meter breed) maken het mogelijk dat diverse populaties
zich kunnen huisvesten, bijvoorbeeld vogels.

De afstand tussen afzonderlijke groenvakken moet zo klein mogelijk zijn. Voor insecten geldt dat 3 meter een goed
overbrugbare afstand is. Voor vogels is de afstand groter.

Het dak moet afsluitbaar zijn in de nacht.

Geen of subtiele verlichting, afgestemd op eisen met betrekking tot veiligheid en afhankelijk van onder meer de
openingstijden van het park. Verlichting alleen toepassen op plekken waar dit echt nodig is, aangezien voor de meeste
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diersoorten geen licht altijd de beste optie is gedurende de nacht. Verlichting mag in geen geval omhoog schijnen, om
verstoring van vleermuizen te voorkomen. Indien licht toegepast wordt heeft rood (amber) licht de voorkeur, groen is
minder wenselijk daar dit voor vleermuizen mogelijk zelfs averechts werkt. Dynamische verlichting kan een alternatief
zijn (zie ook 3.1.6.). Op de plekken waar verblijfplaatsen aanwezig zijn mogen de bogen niet aangelicht worden of er
dient dan gekozen te worden voor een andere kleur licht.

Diversiteit aan inheemse (planten-)soorten, maar wel uitgebalanceerd.
Het aantrekken van bovengenoemde doelgroepen zal ook soorten als konijn, muis en rat aantrekken. Naast de ecologische
waarde zal het juist ontmoedigen/ weren/ bestrijden van dergelijke soorten voor zo ver mogelijk onderdeel uit moeten maken
van het ontwerp. Hierbij dient tevens lering te worden getrokken uit de ervaringen van het Luchtpark op Station Hofplein.
1.4.12
Water en klimaatadaptieve doelen
Het Hofbogenpark wordt een klimaatadaptief park. Het biedt verkoeling bij langdurige hitte. Het park biedt ruimte voor
(tijdelijke) opvang van hemelwater bij hevige neerslag en houdt water vast in tijden van droogte. Het is een park om te
recreëren waar water zichtbaar en beleefbaar wordt. Samen met het netwerkpark speelt het verhoogde park in toekomst een
grotere rol in de waterhuishouding van Noord in het voorkomen van overlast bij extreme neerslag en langdurige droogte.
Op het dak, onzichtbaar onder de substraatlaag, bevindt zich een waterretentielaag. Deze moet voldoende water kunnen
vasthouden om de beplanting (voor het grootste deel van het jaar) water te kunnen geven. Ook zorgt zij voor een goede
waterhuishouding, niet te nat of droog en zonder te veel fluctuatie. Deze laag dient als buffersysteem en slaat regenwater
op.
De ambitie is om (delen van) het Hofbogenpark in te zetten als een circulair, waterzuiverend landschap. Bron van water is in
de eerste plaats het regenwater uit de aanliggende buurten. De daarvoor noodzakelijke gescheiden hemelwaterafvoer is al
aanwezig rondom Benthemplein of wordt op dit moment aangelegd in de Agniesebuurt. Ook het water van de Noord- en
Bergsingel kan gezuiverd worden in het dakpark. De integratie van een waterzuiverend landschap via planten en bodem op
het dak behoort tot de mogelijkheden. Deze moet altijd een bijdrage aan de verblijfskwaliteit leveren. Om dit te realiseren zijn
pompinstallaties nodig. Ook wordt er in eerste instantie gekeken naar de kansen van de direct aanliggende daken bij de
Hofbogen.
Het verzamelde en gezuiverde regenwater kan in een
seizoensberging op diepte van zo’n 20 meter onder het
maaiveld worden opgeslagen. Deze zoetwaterbel is dan
beschikbaar als er in het Hofbogenpark en de aanliggende
buurten behoefte is aan fris en schoon water. Dit zuivere
Hofbogenwater is bijvoorbeeld te gebruiken voor de irrigatie
van het groen in het Hofbogenpark, als waterspeelplek of als
bijzonder waterelement op het park. Of de ambitie
waargemaakt kan worden hangt af van onderzoek naar de
(on)mogelijkheden hiervan. Deze onderzoeken hebben
betrekking op risico’s, technische haalbaarheid,
beheerbaarheid en kosten van deze ambitie.
In de volgende fase van het project zal er een technisch team
verder onderzoek doen naar de (on)mogelijkheden van
waterretentie, waterbuffering en/of waterzuivering bij dit
project. Hierbij zal onder andere een risicoanalyse worden
opgesteld, zodat hier een weloverwogen keuze gemaakt kan
worden die voldoet aan wensen, eisen en randvoorwaarden.

De wijken rondom de Hofbogen vallen onder de heetste
wijken in de stad.
1.4.13

Noordelijk eindpunt en toekomstige brug over A20

Het ontwerp moet op de toekomstige verlenging van het Hofbogenpark met een brug over de A20 anticiperen. In het kader
van een toekomstige gebiedsontwikkeling rond het St Franciscus Gasthuis is de verwachting dat de brug ook voor fietsers
geschikt moet zijn als aanvulling op de eisen met betrekking tot een wandelroute en als ecologische verbinding. Dit betekent
dat aan de zuidelijke kant al rekening moet worden gehouden met een latere opgang/ helling voor fietsers van het maaiveld
naar het dak. Fietsers op het dak vraagt om een specifieke inrichting om te voorkomen dat zij verder het Hofbogenpark
opgaan.
Bij de vormgeving dient rekening te worden gehouden met de tuinen van ‘Hof van Noord’. Eventuele aanpassingen van deze
tuinen dienen in een constructieve dialoog met ‘Hof van Noord’ plaats te vinden. De eisen aan het ontwerp van de brug zijn
geen onderdeel van dit PvE.
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1.5 Samenhang met reeds opgestelde, vastgestelde en/of (deels) uitgevoerde IP’ s en andere ontwikkelingen:
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Zomerhofkwartier
Het Zomerhofkwartier (ZOHO) is een binnenstedelijk, kleinschalig bedrijventerrein in de Rotterdamse wijk Agniesebuurt. Het
gebied grenst aan de binnenstad en de stadswijken van Rotterdam-Noord. De opgave is de gebiedsontwikkeling van dit
creatieve bedrijventerrein tot een stedelijk, aantrekkelijk en duurzaam woon-/werkgebied. Het gaat in totaal om circa 70.000
m² bruto vloeroppervlak (BVO). Hierbinnen worden ca. 600 woningen gerealiseerd, nieuwe bedrijfsruimtes met voor een deel
een sociale huur, horeca, kantoorruimte en andere voorzieningen waaronder een mobiliteitshub. In de openbare ruimte
wordt onder andere een sportvoorziening en een dakpark gerealiseerd. De ontwikkelcombinatie Leyten/Stebru zal de
komende jaren het gebied in fasen herontwikkelen. De identiteit en authenticiteit zijn een leidend principe in de aankomende
ontwikkeling. Daarmee willen de gemeente en ontwikkelaars de couleur lokale in het gebied ook na herontwikkeling
behouden.
Pompenburg
Pompenburg vormt de schakel tussen het stadscentrum en de
stadswijken. De ontwikkeling van Pompenburg zorgt ervoor dat
verbindingen in zowel de noord-zuid als de oost-westrichting in
de stad versterkt worden. Het wordt ontwikkeld als een groen,
gemengd stedelijk gebied met circa 80.000m2 BVO en in totaal
circa 700 nieuwe woningen waarbij het iconische station
Hofplein het hart en middelpunt vormt. De toekomstige
gebouwen houden met hun massa en hoogteontwikkeling
rekening met het station en de hoogwaardige buitenruimtes
omheen en erop.
Het nieuwe Stroveerpark heeft als groen verblijfsgebied een
invloedssfeer die flink groter is dan de ontwikkellocatie
Pompenburg zelf. Hier ontstaat samen met het groene dak op
station Hofplein een substantieel grote samenhangende groene
plek van ca. 15.000m², groter dan bijvoorbeeld wijkpark Oude
Westen. Door de gewijzigde ontsluiting ontstaat er een
grotendeels autovrij gebied wat uitstekend geschikt is voor
spelende kinderen. De ambitie is om de twee maaivelden te
verbinden.
Een gewenste nieuwe oversteek voor over Pompenburg
verbindt de Binnenrotte en Stroveer. Dit is de missing link in
een recreatieve groene noord-zuid route tussen Gordelweg en
Maas.

Ontwikkeling Pompenburg en Stroveerpark

Sint Franciscus Gasthuis
De beoogde aanlandingsplek van het Hofbogenpark aan de noordkant van de A20 is een locatie waar meerdere partijen
inmiddels hun oog op hebben laten vallen. Uiteraard de initiatiefnemers van het Hofbogenpark zelf, maar ook de RET ( voor
extra opstelplaatsen van metro rijtuigen vanwege uitbreiding van de frequentie) en het Sint Franciscus Gasthuis. Naast deze
wensen heeft het cluster Stadsontwikkeling de ambitie om op korte termijn een studie op te starten naar de verbetering van
de ontsluitingsstructuur voor de G.K. van Hogendorpweg, de Franciscus-knoop en de Ceintuurbaan, die noodzakelijk is voor
het mogelijk maken van verdere stedelijke ontwikkeling. Deze locatie is hiervoor cruciaal.
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2 Beleid:
Aandachtspunten:

2.1
■

Omschrijving:

Algemeen ruimtelijk beleid:

2.1.1. Stadsvisie
In de Stadsvisie Rotterdam 2030 wordt de Hofbogen concreet genoemd als belangrijke te
verbeteren verbinding ‘naar buiten’ De ontwikkeling van de Hofbogen wordt ook gezien als een
‘impuls voor het Oude Noorden’.
http://www.rotterdam.nl/stadsvisie

■

2.1.2. Kaart van de Stad
Op de Kaart van de Stad wordt de Hofbogen gezien als een belangrijke schakel tussen
binnenstad en stadswijk (Noord). Met name de omgeving rond Station Hofplein wordt
beschouwd als een zone waar ingezet dient te worden op het uitbreiden van het binnenstedelijk
interactiemilieu door verdichting, het versterken van verbindingen en het wegnemen van
barrières.
http://www.rotterdam.nl/Clusters/Stadsontwikkeling/Document%202015/151029_BVR_Kaart%2
0van%20de%20stad_MEDIUM_6.pdf

■

2.1.3. Beleidskader
Buitenruimte Noord
2010-2030

In het Beleidskader Buitenruimte Noord 2010-2030 is de Hofbogen aangemerkt als belangrijke
‘accent laag’. Het tracé is in dit document nader aangeduid als langzaam verkeersroute. Ook
het ‘creëren van verblijfsruimte op het dak van de Hofbogen’ wordt specifiek genoemd.

2.2. Rotterdamse Stijl:
■

2.2.1. Rotterdamse Stijl

De inrichting van het dak vormt een uitzondering op de Rotterdamse Stijl en heeft een geheel
eigen vormgeving en materiaalgebruik. Toolkit is hier niet van toepassing. Zie 3.5.1
(Bouwkundige randvoorwaarden en uitgangspunten) voor een nadere toelichting. Voor de
afwijking van de Rotterdamse Stijl wordt op moment van uitzending van PvE een aanvraag
ingediend bij de Adviescommissie Openbare Ruimte (ACOR). Op maaiveldniveau, rond de
stijgpunten, geldt wél de Rotterdamse Stijl.

■

2.2.2.
Bomenstructuurvisie

Kort samengevat omvat de visie in de Bomenstructuurvisie dat er meer bomen dienen te
komen, mits gericht en goed geplaatst. Daarnaast is het gewenst om voor kleur en fleur te
zorgen en zodoende in te zetten op toepassing van een breder bomenassortiment.
De Bomenstructuurvisie heeft betrekking op de hoofdlijnen in de stad. Concreet in relatie tot de
Hofbogen betekent dit dat er uitspraken worden gedaan over boomstructuren langs de
Bergweg, de Bergselaan en de Gordelweg. Ten aanzien van de Hofbogen zelf en ten aanzien
van de aanliggende (woon)straten, zoals de Vijverhofstraat, worden geen concrete uitspraken
gedaan.
De visie bevat concrete randvoorwaarden ten aanzien van situering, plantafstanden, omgang
met verlichting als ook kabels en leidingen, het planten van bomen, plantmateriaal,
bodemkwaliteit, plantgaten en onderhoud.

■

2.2.3. Lichtplan

Het Lichtplan doet geen uitspraken over de Hofbogen. Het viaduct is niet als een bijzondere lijn
te vinden op kaarten. Ook is ze niet opgenomen in de lijst van ‘Iconen en Monumenten’ die in
het Lichtplan is opgenomen.
In het Beleidskader Buitenruimte Noord wordt beschreven dat aan/langs de Hofbogen hang-of
gevelverlichting toegepast dient te worden.
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/openbare-verlichting/Lichtplan.pdf
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■

2.2.4. Beheercategorie
openbaar groen

De beheeraanpak openbaar groen voorziet de wijken/buurten waarin de Hofbogen gelegen zijn
van een cultuurlijk beheerbeeld. Dit beheerbeeld is van toepassing op het maaiveld van de
omgeving van de Hofbogen.
Met het dakpark dat óp de Hofbogen gelegen is, wordt een bijzondere buitenruimte beoogd die
vraagt om een exclusief beheerbeeld, waarbij een hogere beheersintensiteit hoort. De
uitgangspunten voor een exclusief beheerbeeld zijn beschreven in de ‘Beheeraanpak Openbaar
Groen’. Een exclusief beheerbeeld is niet synoniem voor ‘strak en netjes’. Binnen deze
beheercategorie kan ook een natuurlijk beeld nagestreefd worden.
De intensiteit van het beheer kan overigens verschillen per deel van het dak. Er ligt vanuit zowel
wijkraden, bewoners (verenigd in de BAG), gemeente en Dudok Groep de wens om het beheer
samen met bewoners op te pakken, mits hierbij de kwaliteit geborgd kan worden. Vanuit
Stadsbeheer wordt gewerkt aan een parkmanagement, zie verder onder hoofdstuk 3.6 Beheer.
https://docplayer.nl/60404010-Beheeraanpak-openbaar-groen.html

2.3. Stedelijk Verkeersplan/ Rotterdamse MobiliteitsAanpak (RMA)
■

Het Rotterdamse mobiliteitsbeleid is vastgelegd in het Stedelijk Verkeersplan Rotterdam dat in
2017 is vastgesteld. Het plan schets hoe de toekomst van mobiliteit zich ontwikkelt. Auto,
fietser, voetganger en openbaar vervoer komen meer met elkaar in balans. Een verdere
uitwerking van dit beleid is beschreven in de Rotterdamse MobiliteitsAanpak (RMA), welke
begin 2020 is vastgesteld.
De RMA is een aanpak om tot een betere bereikbaarheid van de groeiende stad te komen.
Vanuit mobiliteit ondersteunt deze aanpak een aantal uitdagingen in Rotterdam. Want de stad
groeit, de ruimte wordt schaarser, de economie verandert, het klimaat vraagt om andere keuzes
én we willen de stad gezonder en inclusiever maken.
Er is al jaren een toename van het aantal fietsers en het gebruik van het openbaar vervoer. Het
Stedelijk Verkeersplan en de RMA voorspellen dat deze aantallen nog verder stijgen. Nu al zijn
er meer voetgangers en fietsers dan automobilisten in de binnenstad. Daarom wordt gekeken
naar een nieuwe verdeling van de ruimte op straat, waarbij fietsers en voetgangers meer ruimte
gaan ervaren.
http://www.rotterdam.nl/stedelijkverkeersplan
Deze paragraaf heeft geen relatie tot het dak zelf maar wel tot de context (netwerkpark).

2.4. Specifiek beleid:
■

2.4.1. Kindvriendelijke
wijken (KIWI)

In de KiWi kaarten wordt de Hofbogen als gebouw beschouwd en als zodanig niet beoordeeld
als potentiële speelruimte. Een publiek toegankelijk dak brengt daar verandering in. De ruimte
op het dak kan dan beschouwd worden als potentiële speelruimte. Voor speelruimtes is van
belang dat deze goed bereikbaar zijn via brede stoepen op maaiveld en goede
oversteekbaarheid. Bij de keuze van locaties waar spelen op het dak gewenst is, moet gekeken
worden hoe die plekken zich tot bereikbaarheid en oversteekbaarheid op maaiveld verhouden.

■

2.4.2. Speelruimtenorm
en signaalkaart
buitenruimte

Ten aanzien van speelruimte in de omgeving van de Hofbogen, geeft de signaalkaart
buitenruimte aan dat er een ‘blinde vlek’ zit ter hoogte van Station
Bergweg/Eudokiaplein/Heemsteestraat en ter hoogte van de Gordelweg (gele vlekken op de
kaart). Met het oog op een betere spreiding van speelvoorzieningen zijn dit wenselijke locaties
om op het dak van de Hofbogen speelvoorzieningen toe te voegen.
De signaalkaart buitenruimte geeft ook aan dat er voor de gehele Voorburgstraat een opgave is
voor vergroening. Deze opgave is er ook voor de Boekhorstraat (rode vlekken op de kaart).
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■

2.4.3. Ecologie (Wet
Natuurbescherming)

De Hofbogen is een groot onderdeel van het beoogde netwerkpark voor Rotterdam Noord. Voor
het dak van de Hofbogen zien we een goede groene toekomst voor ons, waarin vele
ecosysteemdiensten en gebruikswaarden een plek vinden.
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Beoogd netwerkpark Noord - Masterplankaart
De Hofbogen als een duizendpoot die alles kan: het is zowel een water- als ecologisch
reservoir, het is een veilige leefomgeving voor mens, dier en plant, een plek om te wandelen, te
verblijven, te ontspannen, te spelen, te ontmoeten, te flaneren en te foerageren (de 3V’s:
veiligheid, voedsel en voortplanting). Het Hofbogenpark kent vele gasten, zowel mensen als
dieren. Wij maken plek voor een biodivers gezelschap. Daarin willen we een duidelijke ambitie
stellen in het aantrekken van enkele bepalende doelsoorten die een indicator zijn voor een
gezond ecosysteem: de egel, de vleermuis, de huismus, de pad en de vlinder representeren
een faunareeks die duiden op een gezond ecosysteem waarbij meerdere lagen in de
voedselketen zijn vertegenwoordigd. Dit vraagt om een soortenrijkdom in beplanting en de
creatie van verschillende biotopen.
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Langs het Noorderkanaal loopt
een strook van de Rotterdamse
Natuurkaart. Deze strook vormt
een verbinding voor dieren langs
het Noorderkanaal en dient
gehandhaafd of versterkt te
worden in de toekomstige situatie.
In de huidige situatie stopt het
groen bij de Hofbogen en gaat
daarna weer verder. Een
doorlopende groenverbinding is
daarom gewenst.
In het kader van de Wet
natuurbescherming is onderzoek
uitgevoerd naar beschermde dieren plantensoorten binnen en
direct rond de projectlocatie.
Hieruit is gebleken dat er diverse
verblijfplaatsen van vleermuizen
aanwezig zijn over de gehele
Groenstructuurkaart Rotterdam
lengte van de Hofbogen. (Nader
onderzoek beschermde soorten –
Hofbogen te Rotterdam 12-11-2020 documentcode: RDAM2020-5-NO1-V1).
Ook de spleet tussen de betonnen bak en de betonnen reling van de Hofbogen is geschikt en
wordt gebruikt als verblijfplaats door vleermuizen en gierzwaluwen (resp. art. 3.5 en 3.1 Wnb).
Aangrenzende panden (waar beschermde soorten zijn aangetroffen) en de onderzijde van de
betonnen bak van de Hofbogen mogen niet extra verlicht worden vergeleken met de huidige
situatie. Indien dit niet mogelijk is wordt een maximum van 2 lux gehandhaafd.
De verblijfplaatsen en nestlocaties in de Hofbogen zelf dienen zoveel mogelijk in het ontwerp te
worden opgenomen. Dit is mogelijk door de holtes en kieren waar de vleermuizen kunnen zitten
toegankelijk te houden. In het geval van het gierzwaluw-nest dient groen en bomen niet direct
voor de invliegopening geplaatst te worden. Aanlichten van de locaties waar de verblijfplaatsen
zich bevinden is niet toegestaan. Indien dit niet mogelijk is dan dient voor een alternatieve kleur
licht (amber/rood spectrum) gekozen te worden omdat dit de minste verstoring oplevert.
Een ontheffing op de Wet natuurbescherming is benodigd indien bovenstaande niet mogelijk is.
Op basis van de definitieve ontwerpen en de voorwaarden die uit de ontheffing op de Wet
natuurbescherming volgen, worden definitieve maatregelen en eventuele compensatie bepaald.
Er moet nader worden bepaald welke van bovenstaande onderzoeksresultaten ook
daadwerkelijk betrekking hebben op het park op het dak en welke op het gebouw (de gevel).
Wat betreft de uitvoering dient een ecologisch werkprotocol opgesteld te worden waar
bovengenoemde maatregelen in worden vastgelegd. Dit dient voorafgaand aan de uitvoering
gereed te zijn. Indien nodig zal een ter zake kundige ecoloog tijdens de werkzaamheden
begeleiding verzorgen.
■

2.4.4. Waterplan

Volgens het Waterplan geldt voor een deel van het gebied waarin de Hofbogen ligt een
wateropgave. Dat houdt in dat bij planvorming altijd gezocht moet worden naar mogelijkheden
om klimaat-adaptieve maatregelen toe te passen en mogelijk ook extra waterberging of buffering te realiseren. De wateropgave betreft de Agniesebuurt en het centrum, kortom alles
ten zuiden van de Bergweg.
Diverse elementen die in het Waterplan genoemd worden zijn relevant voor de Hofbogen.
Het vergroenen van daken geldt als een positieve bijdrage aan klimaatadaptatie en wordt in het
Waterplan stadsbreed aanbevolen. Hier zijn ook subsidies voor.
Het Waterplan noemt ook afkoppelen en ‘meekoppelkansen’. Deze gelden met name voor de
Agniesebuurt.
Het vergroenen van het dak en het afkoppelen van hemelwater, eventueel gecombineerd met
andere slimme, klimaatadaptieve maatregelen zijn onderdeel van het ontwerpproces (zie ook
Schetsontwerp Urbanisten).
De ambitie omtrent watersystemen is in het schetsontwerp aangegeven: berging, filtering en
beplanting van hemelwater voorzien, zonder toevoeging van leidingwater.
Bewateringssysteem beplanting opnemen. Voor een verder uitwerking zie 3.1.3.
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https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/waterplan-2/
■

2.4.5. Ontwerprichtlijnen
toegankelijkheid

Conform de Richtlijnen voor de buitenruimte: werkdocument samenwerkingsproject
Toegankelijke Buitenruimte. Versie 2 mei 2018:







Looproutes dienen minimaal 1.80m breed te zijn. Bij uitzondering mogen ze 1.20m
breed zijn, maar maximaal over een lengte van 10 meter. Op dwangpunten (bv. waar
een object staat, zoals een afvalbak of lichtmast, mag de breedte minimaal 0.90 zijn.
De vrije doorgangshoogte moet minimaal 2.30 zijn over de hele route.
Er moet ten minste om de 75m een plek zijn waar je met een rolstoel kunt keren.
Er moet ten minste om de 200m een zitgelegenheid zijn met een zithoogte tussen 45
en 50cm met rugleuningen en armleuningen.
Trappen hebben een breedte van minimaal 1.20 meter (relevant voor stijgpunten).



De toegankelijkheid voor minder validen tot het dak vindt plaats middels liften. Voor
eventuele aanvullende hellingbanen gelden de volgende richtlijnen:



Hellingen hebben een vrije breedte van 120 cm en een gebruiksruimte onder en
boven van 200 x 200 cm.
Hellingshoek is bij een hoogteverschil tot 25 cm maximaal 1:12, bij een
hoogteverschil tussen 25 en 50 cm is de hellingshoek maximaal 1:16 en bij een
hoogteverschil van 50 tot 100 cm is de hellingshoek maximaal 1:20.












Indien het hoogteverschil bij hellingen in de lengterichting meer dan 25 cm is, dan is
er een afrijdbeveiliging in de vorm van een balustrade nodig aan de open zijde. Er
moet dan een leuning bij voorkeur 2-zijdig langs de helling zijn.
Als het hoogteverschil met het aangrenzend vlak minder dan 25 cm bedraagt, dan
dient er een afrijdbeveiliging te zijn in de vorm van een opstaande rand van minimaal
5 cm hoogte.
De leuning dient een diameter van 30-50 mm te hebben en comfortabel omvatbaar te
zijn; de aanloop naar de leuning moet altijd goed vindbaar en voelbaar zijn en dient
daarom 30 cm door te lopen voorbij helling/trede, waarbij het uitstekende deel een
afgeronde vorm heeft.
Na elke 50 cm hoogteverschil dient er een horizontaal rustvlak van 150 cm diep te
zijn.
Hellingen dwars op de looprichting zijn maximaal 1:50. Ter plaatse van opgehoogd
tegelwerk bij toegangen is een helling van 1:25 toegestaan indien het trottoir niet
voldoende breed is voor een helling van max. 1: 50.

Met het oog op toegankelijkheid zijn in het schetsontwerp van de Urbanisten ook een aantal
liften opgenomen (zie 1.4.5.).

2.5. Studies, visies, planvorming specifiek voor de Hofbogen:
2.5.1. Ruimtelijk Kader
Dak Hofbogen

In 2013 is het Ruimtelijk Kader Dak Hofbogen opgesteld. Hierin zijn de opgaven geformuleerd
met betrekking tot stedenbouw, monument en overige domeinen. Het document is de basis
geweest voor latere studies en visies en uiteindelijk het Masterplan Hofbogen (zie bijlage 2).

2.5.2. Studie kansen en
potentie Hofbogen
(2018)

In augustus 2018 heeft BVR adviseurs ruimtelijke ontwikkeling in opdracht van de gemeente
Rotterdam en Hofbogen B.V. (toenmalig eigenaar) een studie opgeleverd waarin de kansen en
potentie van de Hofbogen zijn beschreven en in beeld zijn gebracht. Dit zowel met betrekking
tot het gebouw zelf als ook de context waarin het gebouw ligt. Het doel van dit onderzoek was
om geïnteresseerde kopers uit te nodigen en te inspireren om voorbij de kracht van het huidige
gebouw te denken en hen uit te dagen om de volledige potentie van dit bijzondere
gebouw en Rotterdam Noord te doordenken. In de studie wordt daarom een beeld geschetst
van de mogelijk toekomstige uitbreidingen van de Hofbogen als succesvol
bedrijfsverzamelgebouw en toekomstige gebiedsontwikkelingen die denkbaar zijn
rond de Hofbogen.

2.5.3. Masterplan
Hofbogen (2021)

Het creëren van een park op het dak van de Hofbogen staat, zoals eerder genoemd, niet op
zichtzelf. Het Hofbogenpark moet gezien worden als de drager van een groter netwerkpark dat
onder andere behelst:
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Aanliggende straten
Dwarsstraten
Parken en groenstructuren in de aanliggende buurten (zoals Tak van Poortvliet, Noord- en
Bergsingel)
Pleinen in aanliggende buurten (zoals Ammersooiseplein en Insulindeplein)
Daken in aanliggende buurten
Langzaamverkeerstructuren

Hoe het park op het dak van de Hofbogen samenhangt met dit grotere netwerk, is beschreven
in het Masterplan Hofbogen. Dit Masterplan is als bijlage 4 toegevoegd.
2.5.4. Schetsontwerp
Hofbogen (2020)

Samenvatting Schetsontwerp

Het dak van de Hofbogen functioneert samen met de aanliggende straten als een vlechtwerk
van verbindingen en sporen met rustplaatsen of perrons. Het vlechtwerk bestaat uit een aantal
hoofdstromen die ieder hun eigen karakteristieken kennen:
De voortzetting van de Luchtsingel. Dit is het spoor waarover mensen over het dak kunnen
wandelen, evenals de voorzieningen die nodig zijn voor perrons zoals terrasjes, speelplekken
en culturele uitingen zoals het gewenste treinstel (gele lijn).
Het werkspoor, dat zich in de Hofbogen bevindt met zijn vele ondernemers, horeca, winkeltjes.
Hier wordt de relatie tussen onder en boven gemaakt met bijvoorbeeld trappen en liften en
infrastructuur voor circulaire stromen zoals water, warmte en eventuele herbruikbare
afvalstromen (bruine lijn).
Het bloemrijke spoor waar insecten kunnen rondvliegen en bestuiven. Hierin liggen ook
moestuintjes, vlindertuintjes en kruidentuintjes. Dit spoor is een foerageergebied voor
insecteneters, die in de boomkronen rondhangen (lichtgroene lijn).
Het beschutte spoor dat met de boszoom van de boomkronen een veilige route maakt, waarin
de egel kan migreren. Daarin horen rustpunten (ca. om de 300 meter) met dichte heesters, voor
nestgelegenheid en winterslaap. Plekken waar frambozen en bramen kunnen worden geplukt
(donkergroene lijn).
Het waterspoor waarmee het regenwater van de omliggende daken en aangrenzende
openbare ruimte wordt verzameld en waar het geschikt gemaakt wordt voor hergebruik op
perrons met behulp van rietparkjes en nazuiverende tuinen. Via dit waterzuiverend aquaduct
kunnen de dakbeplanting, de waterspeelplekken en de stadslandbouw worden gevoed (blauwe
lijn). Samen vormen de verschillende lijnen van de Hofbogen een symbiotische relatie met
elkaar en met de directe omgeving. In dit veelkleurige vlechtwerk worden nieuwe gasten en
oude gasten op een organische wijze via nieuwe publieke ruimtes met elkaar in verbinding
gebracht.

28

Deze verbindende rol zet zich voort en dient als inspiratie voor een primair landschappelijke
benadering van het Hofbogenpark met een sterke verwijzing naar typische Hollandse
landschappen. Het Hofbogenpark is dan ook geen grote tuin of aangeharkt park maar eerst en
vooral een beleefbaar landschap. Dit landschap van de Hofbogen verbindt verschillende sferen.
Het verbindt binnenstad en buitenstad, droog en nat, hoog en laag. Bij de landschappelijke
inrichting van het park kunnen deze begrippenparen ingezet worden, bijvoorbeeld bij de keuze
van de vegetatie, het maken van verschillende biotopen, het verschil in beleving tijdens het
wandelen en het soort activiteiten.
Op 12 oktober 2020 spraken Dudok Groep en gemeente elkaar (n.a.v. de notitie van Dudok
Groep, “055-Hofbogen-201006-Opmerkingen SO De Urbanisten”) en zijn naar aanleiding van
het toenmalige concept schetsontwerp aandachtspunten voor de fase van het Voorlopig
Ontwerp (VO-fase) benoemd. Afgesproken is dat deze in het PvE zouden worden opgenomen.
Het gaat daarbij om het volgende:









Natuurinclusiviteit is voor de gemeente Rotterdam erg belangrijk. In de verdere uitwerking
zal rekening worden gehouden met deze ambitie.
Het aansluiten op de gewenste branchering is van groot belang in de verdere uitwerking in
de VO-fase. Dudok Groep geeft inzicht in haar ambities zodat hierop in de VO-fase kan
worden ingespeeld.
In de VO-fase moet het rapport van Crimson worden gezien als een leidraad en niet als
een eis. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) is uiteindelijk bepalend.
De ambitie voor het watersysteem wordt vooralsnog door partijen onderschreven. Wel is
nader onderzoek nodig naar de (on)mogelijkheden vanuit beheer en techniek. Zowel
gemeente als Dudok Groep zien hierbij risico’s. Zowel de werkgroep techniek als de
werkgroep beheer hebben hier aandacht voor.
De programmering van het dak is een aandachtspunt. In de VO-fase zal hier nader
invulling aan moeten worden gegeven.
Onderdelen van het park moeten familie van elkaar zijn. Verwijzing naar de geschiedenis
is een manier om dat te doen, maar het kan ook anders.

Bij de nadere uitwerking in een VO zal Dudok Groep met name de focus richten op:

Een gezamenlijke afweging en afspraken met betrekking tot het watersysteem, het beheer
daarvan, de technische gevolgen en de risico’s.

Een iconische uitstraling ten behoeve van de aansluiting van het ontwerp op de visie van
Dudok Groep: De Hofbogen vormt een aantrekkelijke en gevarieerde mix van duurzame
ondernemers die een binding hebben met de wijk, stad en met het natuurlijke dakpark van
internationale allure, wat bijdraagt aan de iconische uitstraling van de Hofbogen, waar
mensen naar toe trekken voor recreatie en ontspanning.
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2.5.5.Advies BAG
(2019)

Samenvatting advies
De bewonersadviesgroep (BAG) is
gevormd na een oproep van de
gemeente op de informatieavond
over de verkoop van de Hofbogen
in december 2018. Deze
adviesgroep bestaat uit bewoners,
ondernemers en initiatiefnemers
die zich betrokken voelen bij de
Hofbogen en de wijk. Zij hebben
dit advies opgesteld, gevormd en
ideeën en belangen gebundeld en
het met een enquête en
bewonersbijeenkomst voorgelegd
aan bewoners rondom de
Hofbogen. Dit advies is door een
afvaardiging vanuit de BAG,
ondersteund door een aantal
wijkraden, als een ongevraagd
advies in juni 2019 aangeboden
aan het College van
Burgemeester en Wethouders.
Het doel van dit advies
Een gezamenlijke ontwikkeling
van het Hofbogenpark die aansluit
op de wensen van de wijk en
toekomstige gebruikers. Hiervoor
is door de BAG dit advies
opgesteld met een zo breed
mogelijk draagvlak, rekening
houdend met alle denkbare aspecten die voor de omgeving van belang kunnen zijn.
Bewonerswensen
Groen
De algemene wens van bewoners is een veilige, gezonde, leefbare, groene, duurzame
woonomgeving die aansluit bij de landelijke criteria voor de omgevingswet en een aantal
gemeentelijke programma’s zoals het programma de Gezonde Stad. De Hofbogen verbindt vier
dichtbevolkte oude wijken in Noord (deel van het Oude Noorden, Agniesebuurt, Bergpolder en
Liskwartier). Het maken van een park op de Hofbogen biedt deze wijken de kans om veel
kwalitatief groen aan deze wijken toe te voegen.
Geschiedenis
Het Hofpleinviaduct bestaat al ruim 110 jaar. Het kent een rijke geschiedenis. Het heeft
inmiddels de status van een Rijksmonument. De bewoners willen daarom graag dat deze
geschiedenis terugkomt in de nieuwe inrichting. Dit kan in verschillende vormen: een plek op
het dak waar je informatie vindt over de geschiedenis en ontwikkeling van de Hofpleinlijn. Maar
ook over het gehele park kan de geschiedenis een plek krijgen in de vorm van allerlei
spoorattributen.
Inrichting/gebruik van het dakpark
Bewoners willen naast een groen dak ook een divers ingericht dak. Dit moet echter wel in
samenhang gebeuren. Dus niet een “ratjetoe” aan inrichtingselementen. De inrichting moet het
monumentale karakter respecteren. Op het dak moet je kunnen sporten, spelen maar het moet
ook een rustige plek voor mens én dier zijn.
Participatie
Bewoners willen graag betrokken worden bij het maken van het nieuwe park. Het gaat dan niet
alleen om het bijwonen van informatiebijeenkomsten. Bewoners willen meer betrokkenheid. Dit
kan volgens de bewoners via meedenken, meedoen en mee ontwerpen. Bewoners willen dat
op het toekomstige park er ruimte is voor allerlei buurtinitiatieven zoals workshops, yogalessen
en activiteiten voor kinderen. Het park dient ook de wijkeconomie te stimuleren door de
plaatselijke ondernemers te betrekken bij de ontwikkeling van het park.
Leefbaarheid en Veiligheid
Bewoners hechten veel waarde aan goed beheer van het park. Dit moet goed geregeld worden
door de gemeente, anders treedt er vervuiling en verloedering op. Bewoners willen zich als
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2.5.6. Visie Dudok
Groep (2019)

vrijwilliger inzetten voor het beheer van het park. Naast beheer vinden bewoners veiligheid ook
zeer belangrijk. Dan gaat het om voorkomen van overlast, respect van privacy van de
omwonenden van het park, het veilig kunnen vertoeven op het dak. Deze wensen stellen hoge
eisen aan de inrichting van het dak.
Dudok Groep is ervan overtuigd
dat de Hofbogen een belangrijke
verbindende rol kan vervullen in
de omringende Rotterdamse
buurten. Niet alleen in het
toevoegen van economische
waarde, maar juist ook in
maatschappelijk belang en
belevingswaarde.
Zo ontstaat er in de Hofbogen een
aantrekkelijke en gevarieerde mix
van duurzame ondernemers die
een binding hebben met de wijk,
stad en met het natuurlijke
dakpark van internationale allure
dat zich uitstrekt over de volle
lengte van het gebouw.
Het is daarom voor Dudok Groep
een belangrijk uitgangspunt de
juiste mix en balans te vinden in
de samenstelling van de
(toekomstige) invulling van de
Hofbogen en van het dakpark.
De Hofbogen verbindt de
binnenstad met Rotterdam Noord.
Stedelijke dynamiek gaat
geleidelijk over in rustige
woonbuurten, wonen en werken
komen hier samen. Uiteindelijk
vormt de Hofbogen ook een
groene verbinding waar zowel
recreatieve als ecologische
kwaliteiten een plaats krijgen.
Aandachtspunten:
Aantrekkelijke mix. Aantrekkelijke mix van bedrijven en ondernemers in de Hofbogen, zodat
een wandeling langs de bogen een afwisselende en verrassende ervaring wordt en
voorzieningen aansluiten bij wensen van verschillende doelgroepen.
Branding. Door Hofbogen B.V. is een logo ontworpen en een website opgezet. Dudok Groep
wil deze branding verder doorzetten met een belangrijke zichtpositie vanaf de A20 naar de
Hofbogen. Een goede branding zorgt ook voor samenwerking tussen de bedrijven en kennis
van alle activiteiten en evenementen in en rondom de Hofbogen.
Verlichting. De beeldkwaliteit en aantrekkelijkheid van de Hofbogen wordt verbeterd door het
verlichten van de bogen en onderdoorgangen.
Waterhuishouding. De singels rondom de Hofbogen zijn van essentieel belang voor de
waterhuishouding van de Hofbogen. Door regenwater op te vangen en zoveel mogelijk te
gebruiken in combinatie met het dakpark en de huurders van de bogen, wordt er duurzaam
omgegaan met de waterhuishouding. Overtollig water kan naar de singels rondom de Hofbogen
vloeien.
Verbinding. Dudok Groep hecht veel waarde aan het verbinden van de onder- en bovenzijde
van de Hofbogen, waardoor er een natuurlijke eenheid/vervlechting tussen de verhuurde
ruimten op de begane grond en het nieuw aan te leggen dakpark ontstaat. Juist deze
vervlechting zorgt voor de sfeer en inpassing die Dudok Groep hier voor ogen heeft. Opgangen
op strategische plaatsen zijn hierbij van cruciaal belang om de bogen en het dak met elkaar te
verbinden en daarmee ook de belangrijke openbare ruimtes in de wijk. In samenwerking met de
gemeente Rotterdam wordt gekeken naar de inrichting van de straten die grenzen aan de
Hofbogen ten behoeve van de routing, ruimte voor ondernemers op de stoep en een
aantrekkelijk groene en veilige buitenruimte.
Ontwerp en realisatie. Dudok Groep is bereid om een actieve rol te vervullen en deel te nemen
bij het ontwerp, de invulling en de aanleg van het te realiseren dakpark. Onderdeel hiervan is
dat Dudok Groep een voortrekkersrol zal vervullen om alle belanghebbenden te betrekken bij
het behalen van de gewenste vooruitgang van de kwaliteitsontwikkeling. Dudok Groep is bereid
om ook financieel bij te dragen om daarmee de kwaliteit van het ontwerp en de aanleg naar een
hoog niveau te brengen.
Inbreng. Een belangrijk aandachtspunt is dat inbreng over de gebruiks- en belevingswaarde
van het groen met name uit de buurt moet komen. De zittende huurders en ook
horecaondernemers moeten daar ook een nadrukkelijke stem in krijgen.
Hoogwaardige kwaliteit, internationale uitstraling, relatie met buurten. Het moet zowel een
hoogwaardige ecologische kwaliteit met internationale uitstraling nastreven, als ook een relatie
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aangaan met omliggende buurten. Op deze manier creëren wij ook eigenaarschap onder de
omwonenden. Kortom, een eco-park met allure voor iedereen, jong en oud, arm en rijk.
Management en onderhoud. Ook als belangrijk aandachtspunt geldt dat niet alleen over het
ontwerp en de aanleg moet worden nagedacht, maar ook zeker over het management en
onderhoud in de toekomst. Daarnaast zal duidelijk moeten worden gemaakt hoe je het park
zekert voor de toekomst.
Ambitie en bijdrage. Dudok Groep is zich met dit standpunt ervan bewust dat zij extra dient te
investeren om het ambitieniveau voor de Hofbogen waar te kunnen maken. Voor dit
ambitieniveau wil Dudok Groep een bedrag van € 2,5 miljoen investeren in de eerste vijf jaar
van het eigendom.
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3. Uitwerking van de onderdelen:
Aandachtspunten:

Omschrijving:

3.1. Inrichting:
■

3.1.1. Kwaliteit bestaande bomen/ beplanting

Op het dak van de Hofbogen staan in de huidige situatie
geen bomen en/of beplanting met uitzondering van enkele
fruitbomen op het dak van Station Hofplein. Een
inventarisatie hiervan is niet van toepassing.

■

3.1.2. Bomen/ beplanting

Op het dak van de Hofbogen komen geen 1e en 2e grootte
bomen. De nadruk zal liggen op lage beplantingen en
heesters/struiken tot ca. 3 á 4 m hoogte.
Grote struiken hebben een grondpakket van 80cm nodig, in
de verdere uitwerking zal gekeken worden waar dit mogelijk
is qua draagkracht van het gebouw de Hofbogen.
Beplantingskeuze dient een goede balans te hebben tussen
ecologisch en belevingswaarde. De ecologische waarde is
vanuit het schetsontwerp een belangrijke component. Het
blijft echter ook een gebruikspark dus de belevingswaarde
moet niet uit het oog verloren worden.

■

3.1.3. Water

Water wat op het Hofbogenpark valt wordt verwerkt conform
de voorkeursvolgorde voor het verwerken van hemelwater.
Dit betekent:





Opvangen en nuttig toepassen
In de bodem verwerken
Afvoeren naar het oppervlaktewater (met riolering)
Afvoeren naar de gemengde riolering.

In de huidige situatie gaat veel hemelwater van de Hofbogen
naar de gemengde riolering, op kleine stukjes na zoals
bijvoorbeeld bij de regentuin bij het Zomerhofkwartier. Omdat
er water nodig is om het groen op de Hofbogen te laten
groeien, is het lokaal opvangen en nuttig toepassen (op het
dak) of het afvoeren en opslaan in de ondergrond belangrijk
om perioden van droogte aan te kunnen. Bij extreme
situaties van neerslag is het mogelijk dat de lokale bergingen
onvoldoende capaciteit hebben. In die situaties kan het
teveel aan hemelwater aangeboden worden aan de
aanwezige (hemelwater)riolering.
Een balans tussen het opvangen van neerslag en gebruik
van water door het groen moet aangeven welke
bergingscapaciteit voor neerslag in de verschillende
perioden van het jaar beschikbaar is.
In geval van irrigatie moet rekening gehouden worden met
eventuele vorst.
■

3.1.4. Sport- en spelvoorzieningen

Vanuit het cluster Sport&Recreatie zijn geen directe wensen
voor de Hofbogen qua hoeveelheid en locatie. De
signaalkaart buitenruimte laat wel een ‘blinde vlek’ zien in het
aanbod van speelvoorzieningen ter hoogte van station
Bergweg. Dit zou een goede locatie zijn om spelen toe te
voegen op het dak. Ook locaties waar de Hofbogen raakt
aan pleinen en parken met een speelfunctie, bijvoorbeeld
Ammersooiseplein en buurtpark Tak van Poortvliet, liggen
voor de hand om iets te doen met spelen op het dak, om
zodoende begane grond en dak functioneel met elkaar te
verbinden. Denk bijvoorbeeld concreet aan een glijbaan die
op het dak begint en beneden op een plein/parkje uitkomt.
Voor speelgelegenheid op het dak geldt dat deze dient te
voldoen aan de daartoe behorende veiligheidseisen binnen
de openbare ruimte en de vastgestelde visie “Kom op naar
buiten”.
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De visie “Kom op naar buiten” in een notendop:
Vanuit de visie ‘Kom op naar buiten’ zijn er 3 pijlers. Te
weten meer variatie in de buurt, vrije ruimte en verblijven.
Denk hierbij ook aan de toegankelijkheid van de plekken
voor mensen met een beperking, aangezien in de visie
KONB staat dat de plekken 100% toegankelijk dienen te zijn.
In technische zin is extra aandacht nodig voor de
verankering van speeltoestellen op het dak. Deze mogen
niet door waterkerende laag van de dakbedekking worden
aangebracht. Er dient gewerkt te worden met een fundatie
bóven de dakbedekking.
Vanuit het gebied zijn op dit moment geen concrete
aanvragen voor extra sport- of speelvoorzieningen bekend.
Buiten de benoemde commerciële zones voor Dudok Groep
en eventuele voorzieningen op de achterbouwen van de
bedrijfsruimten aan de Vijverhofstraat zal er geen sprake zijn
van terrassen of standplaatsen. Voor de commerciële zones
zullen afspraken met Dudok Groep worden gemaakt met
betrekking tot regels voor vrije doorloop, toepassing van
plantenbakken, terrasschermen, vuilnisbakken,
afsluitbaarheid etc. In het recht van opstal zijn hier reeds
bepalingen over opgenomen. Zie de artikelen 3.4 t/m 3.6 van
de opstalrecht-akte. Daarin zijn concrete uitgangspunten
bepaald. Indien de gemeente en Dudok Groep er niet
uitkomen, kan een onafhankelijk bindend adviseur worden
ingeschakeld (art. 3.6 akte).

■

3.1.5. Terrassen en standplaatsen

■

3.1.6. Advies verlichtingsplan

Op dit moment is er nog geen besluit genomen over de
definitieve openingstijden van het Hofbogenpark. Vanuit de
direct omwonenden is de wens geuit om het park af te
sluiten na zonsondergang en voor zonsopgang in verband
met privacy en inkijk in hun woningen. Gezien de
ecologische ambities met het inrichten van het park is de
inpassing van kunstmatige verlichting niet onmogelijk maar
wel een uitdaging. Aan de andere kant is het vooral voor de
verbindende functie gewenst om de openingstijden van het
park in de wintermanden te verlengen zodat bijvoorbeeld
scholieren en forenzen gebruik van de voetgangersroute
kunnen maken.
Indien er op een later moment in het ontwerpproces wordt
besloten verlichting toe te voegen moet deze passen bij de
gevarieerde ontwerpambities die in dit PvE en het
schetsontwerp omschreven zijn. Verlichtingselementen voor
op de Hofbogen zijn dan ook maatwerk, moeten zorgvuldig
ontworpen en ingepast worden met oog op ecologie en
omwonenden. Zij vormen een uitzondering op de
Rotterdamse stijl (RS) maar moeten wel aan algemene eisen
uit de RS voldoen:

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.
Er wordt aangeraden om bij de aanleg al rekening mee te
houden dat er ooit verlichting zou kunnen komen. Daarom
zullen er loze leidingen alvast worden aangelegd omdat het
aanleggen hiervan op een later moment, nadat alle andere
voorzieningen al zijn aangebracht, zeer lastig is.

■

3.1.7. Openbare verlichting

Zie advies verlichtingsplan 3.1.6 .

■

3.1.8. Bovengrondse objecten (Leiding gekoppeld)

In overleg met Dudok Groep zullen bovengrondse (of beter
gezegd bovendakse) objecten/installaties voor
onderliggende bedrijfsruimten/horeca worden verplaatst,
weggewerkt of in het ontwerp worden ingepast.
De dakdoorvoeren zijn in eigendom van Dudok Groep of
haar huurders. Bij voorkeur geen installatiekasten zichtbaar
op het dak toepassen, zowel vanaf de straat als vanuit
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omringende bebouwing. Lucht in- en afvoer zoveel mogelijk
via de puien of de uitbouwen begeleiden. Indien dit niet
mogelijk is dienen de installaties in het ontwerp geïntegreerd
te (kunnen) worden. Waterdichtheid behoort bij Dudok
Groep.
Overige voorzieningen zoals watertappunten en
evenementenvoorzieningen (water en elektra) kunnen
uitsluitend via de stijgpunten op het dak komen. De diepte
ligging van kabels en leidingen dient afgestemd te worden
met de eigenaren en Leidingenbureau en Beheer
Ondergrond (LBBO).
Er zal naar verwachting een treinstel bij station Hofplein
worden geplaatst. Bezien moet worden welke aansluitingen
gewenst zijn en of en waar hiervoor de constructie geschikt
is. Hierover zal in overleg worden getreden met de
initiatiefnemers (Vrienden van de Hofpleinlijn). Het ligt voor
de hand hier te voorzien in aansluitingen op water, riool en
elektriciteit.
■

3.1.9. Kunst in de openbare ruimte

■

3.1.10. Oriëntatie

Kunst kan indien goed uitgewerkt en ingepast een kans
bieden in het ontwerp van het Hofbogenpark. De
wenselijkheid hiervan wordt in het ontwerpproces
onderzocht. Kunst kan mogelijk ook een link met de
omgeving hebben.
Het is belangrijk dat men zich vanaf het dak kan oriënteren,
met name ter hoogte van de stijgpunten. Behalve
straatnamen van aanliggende en/of kruisende straten, is het
wenselijk om ook te kunnen oriënteren op ‘functies’ op
straatniveau van de Hofbogen. Dit dient in het Voorlopig
Ontwerp van het Inrichtingsplan (VO) verder te worden
uitgewerkt.

3.2. Bodem:
■

■

3.2.1. Archeologie

3.2.2. Bestaande peilen
en nieuwe peilen

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.
Archeologie is niet relevant voor het dak, maar alleen voor de stijgpunten. Als de locatie van
de stijgpunten bekend is moet worden bezien of een archeologisch onderzoek noodzakelijk
is.
Er dient inzichtelijk gemaakt te worden welke peilen er zijn op het dak. Hoogtemetingen zijn
noodzakelijk. Dit is nodig om mogelijke retentielaag / compartimentering, leidingenverloop en
dergelijke te kunnen ontwerpen.
Nieuwe opgangen dienen aan te sluiten op het bestaande peil van het dak.
Op het maaiveld dienen de opgangen aan te sluiten op het peil van de Hofbogen, wanneer
de opgang direct naast de Hofbogen is geplaatst. Wanneer het stijgpunt verder van de
Hofbogen op het maaiveld aansluit, dient deze op uitgiftepeil te komen.

■

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

Er zullen elektrakabels (onder andere ten behoeve van aansturing watersysteem,
evenementen, stroompunten), water (onder andere ten behoeve van watersysteem,
evenementenaansluiting, treinwagon) en eventueel riolering (ten behoeve van treinwagon)
moeten worden aangebracht
Op het huidige dak van de Hofbogen liggen geen kabels en leidingen. Met de technische
uitwerking van het dakpark zal er worden uitgezocht hoe de kabels en leidingen op het dak
komen, zonder de dakbedekking te perforeren.
Op de locaties waar de stijgpunten op het maaiveld aanlanden, zal gekeken moeten worden
naar kabels en leidingen in de ondergrond. Het streven is om hier geen kabels en leidingen
te hoeven verleggen.

■

3.2.4. Ondergrondse
objecten

Niet van toepassing

■

3.2.5. Bodemkwaliteit
(milieu en grondslag)

Voor het dak van de Hofbogen is dit niet van toepassing voor locaties van stijgpunten wel.
Voor het maken van funderingen wordt er al snel in de grond ‘geroerd’ en moet er hiervoor
een onderzoek worden gedaan. Zodra de exacte locaties van de stijgpunten bekend zijn, zal
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er contact worden gelegd met de afdeling bodemmilieu om verdere onderzoeken en/of acties
uit te zetten.

3.3. Verkeer:
■

3.3.1. Wegen

De paden zijn geschikt om te wandelen, toegankelijk voor minder validen en bieden voor
deze groep voldoende ruimte om te manoeuvreren. Het pad is minimaal 1,80m breed, op
dwangpunten is dat 0,90m.

■

3.3.2. Verharding

De verharding van het pad is comfortabel en passend bij de noodzakelijke belasting. Bij
perrons e.d. kan eventueel gekozen worden voor een ander verhardingstype, dan voor het
pad. Voor de materialisatie van de verharding kan er worden gekeken naar de Rotterdamse
Stijl.
De verharding dient goed aangelegd (opsluiting) en opgebouwd (juiste opbouw en
verdichting) te worden. Daarnaast is het van belang dat de verharding zo wordt aangelegd
dat er een goede afwatering is.
Het onderhoud kan in principe handmatig gedaan worden. Mits juist opgebouwd en
opgesloten is het mogelijk met lichte onderhoudsvoertuigen over een dergelijk pad te rijden
(elektrische kleine voertuigen gewicht max 150 kg). Het is nog niet duidelijk of
onderhoudswagens op het dak kunnen komen.
Het is belangrijk dat de verharding van het Hofbogenpark voldoende toegankelijk is voor
minder validen en gelegenheid biedt elkaar te passeren.

■

3.3.3. Parkeerbalans
Om te voorkomen dat er in de omgeving van de trappen en stijgpunten met lift overlast
ontstaat en/ of doorgangen worden geblokkeerd, zal op deze plekken in een nog nader te
bepalen aantal fietsparkeerplaatsen moeten worden voorzien in de vorm van fietsnietjes. Per
locatie zal worden bekeken hoe de ruimte hiervoor vrijgemaakt kan worden. Als de
parkeerdruk dit toelaat bijvoorbeeld door opheffen van een parkeerplek.
Als gevolg van de aanleg van het Hofbogenpark op het dak en fietsparkeerplekken zullen er
enkele parkeerplaatsen verdwijnen op plekken waar opgangen komen.
Voor eventuele invalidenparkeerplaatsen moet ruimte gemaakt worden.
In de VO-fase wordt gekeken op vervallende parkeerplekken elders moeten worden
gecompenseerd.
Er wordt geen rekening gehouden met parkeren voor bezoekers, dit zijn wijkbewoners en
bezoekers van het centrum die de auto elders kunnen parkeren. Indien op het Hofbogenpark
horeca wordt geëxploiteerd, zal getoetst moeten worden op de mogelijkheden van
bevoorrading zoals laad- en losmogelijkheden op maaiveld etc.

■

3.3.4. Duurzaam veilig

■

3.3.5. Veiligheid

Het pad zal de status ‘Voetgangersgebied’ krijgen. Fietsers en bestuurders van andere
voertuigen (niet zijnde voetganger) worden dus geweerd. Zie verder onder punt 3.3.7.

De toegankelijkheid van de stijgpunten zal met nooddiensten moeten worden besproken.
Later zullen zij ook betrokken moeten worden wanneer er fysieke aanpassingen aan de weg
worden gemaakt en bij wijzigingen van de indeling en status van het wegprofiel.
■

3.3.6. Geluid

■

3.3.7. Aanpassing
RVV-borden

Geluidsbelasting op de gevels is minimaal vanuit Verkeerstechnische benadering en
daarmee niet van toepassing. Wanneer horeca en/of andere activiteiten worden
georganiseerd, moet geluidsbelasting mogelijk wel getoetst worden voor een inpassing van
programma en functies op het dak.
Algemeen
Met 'RVV-borden' wordt in het kader van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
bedoeld: de wettelijke verkeersborden met uitzondering van RVV-categorie K
(Bewegwijzering). Voor aanpassingen aan de 'RVV-borden' dient door de afdeling Mobiliteit
van Stadsontwikkeling een 'RVV-bordenplan' te worden opgesteld en door middel van een
verkeersbesluit te worden vastgesteld.
Planvorming en Realisatie
Voor de plaatsing van RVV-borden heeft Rotterdam de Handleiding “Verkeersborden van
plan tot plaatsing” opgesteld. Hierin zijn de randvoorwaarden en eisen gebundeld. Deze
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handleiding dient als uitgangspunt voor ontwerp en aanleg te worden gehanteerd. Alle
verkeersborden (en straatnaamborden) dienen te voldoen aan reflectieklasse II, waarbij de
reflectiewaarde voldoet aan de minimale eis zoals geformuleerd in NEN 3381
“Verkeerstekens algemene eisen voor verkeerborden”.
Per locatie waar zich stijgpunten bevinden zal in de VO- en DO-fase nader worden
onderzocht of de bestaande bebording (en inrichting) voldoende duidelijk is en de status als
voetgangersgebied voor alle bezoekers duidelijk is. Daar waar nodig zullen borden worden
geplaatst en een verkeersbesluit worden genomen, zodat op eventuele overtredingen en
onwenselijk (verkeers-)gedrag kan worden gehandhaafd.
■

3.3.8. Aanpassing
Wettelijke
Bewegwijzering

Algemeen
Bewegwijzering vervult een specifieke functie in het kader van de openbare orde en
veiligheid. Om de samenhang in functionaliteit, uniformiteit en continuïteit van
bewegwijzering op de Nederlandse wegen te garanderen, gelden er voor bewegwijzering
dan ook landelijke regels. Voor aanpassingen aan de 'Wettelijke Bewegwijzering'
bijvoorbeeld, dient via de afdeling Mobiliteit door de NBd (Nationale Bewegwijzeringsdienst onderdeel van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
een 'NBd-bewegwijzeringsplan' te worden opgesteld en door de Minister van Infrastructuur
en Waterstaat te worden vastgesteld.
Deze werkwijze is wettelijk verplicht en geldt voor de fietsbewegwijzering en de
autobewegwijzering (inclusief (dynamische) parkeergeleiding). In geval van elke functionele
wijziging in het wegontwerp dient door de afdeling Mobiliteit van Stadsontwikkeling te worden
gecontroleerd of de functionele wijziging al-dan-niet consequenties heeft voor de
bewegwijzering c.q. voor de bewegwijzerde routes. Voetgangersbewegwijzering valt niet
onder de wettelijke bewegwijzering, maar wordt via de afdeling Mobiliteit standaard wel
doorgezet naar de NBd om een bewegwijzeringsplan op te stellen
NBd-bewegwijzeringsplan
De Hofbogen zal worden opgenomen in het bewegwijzeringsplan van het centrum waar
momenteel aan gewerkt wordt. Dat betekent dat vanuit het centrum naar de Hofbogen wordt
verwezen en vice versa. Daarnaast is het tegenwoordig gebruikelijk om op de route naar
openbare toiletten te verwijzen. De NBd is de enige instantie in Nederland met de wettelijke
taak en bevoegdheid om bewegwijzeringsplannen op te stellen. Omdat het geen wettelijke
bewegwijzering betreft, zal het plan ook niet formeel worden vastgesteld door de Minister van
Infrastructuur en Waterstaat.
Planvorming en Realisatie
Een bewegwijzeringsaanpassing c.q. het inpassen van nieuwe bewegwijzering voor auto en
fiets doorloopt, evenals het parallelle offertetraject, respectievelijk de volgende twee fasen:

NBd-planvorming
> NBd-planvormingsofferte
> Opstellen plan door de NBd
De planvorming van de bewegwijzeringsaanpassing geschiedt door de experts van de
NBd.


NBd-realisatie
> NBd-realisatie-offerte
De realisatie van de bewegwijzeringsaanpassing (materiaallevering en plaatsing)
geschiedt onder de Raamovereenkomst Bewegwijzering via de NBd door een
geselecteerde ter zake kundige bewegwijzeringsaannemer. De hoofdaannemer van het
civiele wegenbouwkundige werk draagt de coördinatieverplichting jegens de
bewegwijzeringsaannemer.

Aanleiding bewegwijzeringsaanpassing
Mede gezien de netwerkstructuur die bewegwijzering kenmerkt, heeft de herinrichting van
het plangebied ook effecten op de bewegwijzering buiten het plan- en uitvoeringsgebied c.q.
langs de ontsluitingsroutes.
Financiering
Vanwege de substantiële kosten die gepaard gaan met bewegwijzeringsaanpassingen, is het
nadrukkelijk gewenst om vroegtijdig voldoende budget voor planvorming en realisatie in de
budgetraming op te nemen. Bewegwijzeringsaanpassingen worden gefinancierd door het
aanleidende/veroorzakende project bijvoorbeeld wegreconstructie of gebiedsontwikkeling.
Voor bewegwijzering is géén eigen financieringsbron.
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Restrictie
Voorafgaand aan, gedurende en na afloop van de realisatiefase is het aan derden (al-danniet tijdelijk) niet toegestaan om bewegwijzeringsobjecten (inclusief paddenstoelen) aan te
passen, te verplaatsen, op te heffen of af te dekken!
Planning en doorlooptijden
Projectdoorlooptijden van bewegwijzeringsprojecten (planvorming en realisatie tezamen)
bedragen doorgaans meer dan 12 maanden. Dit houdt in dat de Functioneel Beheerder
Bewegwijzering tijdig vooraf - dus reeds tijdens de ontwerpfase van het overkoepelende
project - bij het project dient te worden betrokken.
■

3.3.9. Toegankelijkheid

De stijgpunten moeten worden voorzien van blinden-geleide markering/ -tegels. Bij de liften
moet daarnaast voldoende draaimogelijkheid zijn voor minder validen. Zie verder ook onder
‘3.3.1. Wegen’ voor de toegankelijkheid op het dak zelf. In de volgende fase-uitwerking van
de omgeving van het Hofbogenpark kunnen de mogelijkheden voor invaliden-parkeren bij de
stijgpunten worden opgenomen. Invalidenparkeerplaatsen zijn gewenst.

3.4. Bebouwing:
■

3.4.1.
Eigendomsgrenzen en
erfgrenzen

Er zal gedurende het VO-proces een demarcatiedocument worden opgesteld in
samenspraak met Dudok Groep. Hierin worden de verschillende onderdelen die nagelvast
aan het gebouw zitten, de dakdoorvoeren, de hekwerken, het aantakken van opgangen en
het opbouwen van het dak nader uitgewerkt in tekeningen, foto’s en tekst.
Bij de vestiging van het recht van opstal (september 2019) is bepaald dat de delen van het
dak die interessant zijn voor commerciële exploitatie buiten het recht van opstal blijven. Dit
gaat om een deel van het dak van station Hofplein, station Bergweg en stuk tussen
Gordelweg en A20.
Verder is bepaald:

Gemeente is geen opstalhouder van het dak zelf (zoals bitumen en constructieve
delen).

Gemeente heeft recht van opstal voor op het dak te realiseren groen en paden.

De exacte locatie van wandelpaden en groenvoorzieningen door/langs commerciële
voorzieningen worden in overleg tussen gemeente en Dudok Groep bepaald. Minimale
breedte is vastgelegd in het recht van opstal.

Maximaal 50% van de rode vlek van station Hofplein commercieel worden
geëxploiteerd (zie bijlage 3).

Voorafgaand aan de aanleg van groen en paden zal de gemeente een 0-opname
(laten) uitvoeren om vast te stellen dat het dak in een zodanige staat verkeert dat de
aanleg van groen en paden hierop niet problematisch is.

Op enkele uitzonderingen na valt de erfgrens samen met de rooilijn. Dit als gevolg van
een uitwisseling van percelen ten tijde van de verkoop.

■

3.4.2. Monumenten
(rijks en gemeentelijk)

Het betonnen voormalig spoorviaduct van de Hofpleinlijn is een beschermd rijksmonument
over de volle lengte van ca. 1900 meter. Het noordelijke deel van het viaduct is vanaf de
Nootdorpstraat tevens gelegen in het rijksbeschermd stadsgezicht ‘Blijdorp-Bergpolder’ dat
daar ook direct grenst aan het beschermd ‘Waterproject’. Het viaduct is een uniek en sterk
beeldbepalend bouwwerk, waarvan de waarden worden beschreven in de redengevende
omschrijving van het monument. Deze omschrijving moet samen met een aantal aanvullende
en waardestellende onderzoeken gezien worden als uitgangspunt bij voorgenomen
ontwikkelingen.
Het viaduct is op een bijzondere wijze in het bestaande stadsweefsel opgenomen. Het
monument, de omringende bebouwing, het straatprofiel en de buitenruimte versterken elkaar
in hoge mate en reageren als zodanig ook op elkaar. Vanuit dat gegeven zal de ontwikkeling
van het viaduct altijd in samenhang met de omringende bebouwing en buitenruimte moeten
worden gezien en vice versa. Van belang daarbij is dat het monument altijd afleesbaar blijft
als één en ondeelbaar stedenbouwkundig en architectonisch bouwwerk.
In de directe nabijheid van het beschermde viaduct bevinden zich nog twee beschermde
monumenten, het Vrouwe Groenevelt's Liefdegesticht aan de Vijverhofstraat 67
(rijksmonument) en voormalige Heilige Familiekerk aan de Nootdorpstraat 4 (gemeentelijk
monument). Ten noorden van deze kerk is het viaduct tevens gesitueerd in een van
rijkswege beschermde stadsgezicht.
De status van het viaduct als rijksmonument betekent dat ontwikkelingen die van invloed zijn
op het monument, haar constructie, aangezicht en uitstraling omgevingsvergunningplichtig
zijn. Zowel de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als de Commissie voor Welstand en
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Monumenten moeten het college van Burgemeester en Wethouders geadviseerd hebben op
elke voorgenomen ingreep, voorafgaand aan het verlenen van een vergunning. Het is
daarmee van belang om bureau Monumenten (gemeente) en beide adviesorganen in een
vroeg stadium te betrekken bij planvorming.
In algemene zin wordt het van belang geacht om voorafgaand aan planvorming en in
aanvulling op de eerder opgestelde restauratievisie voor het monument (2015) een
geactualiseerde integrale transformatievisie voor het hele viaduct op te stellen, waarin alle
elementen (waaronder ook het dakpark) worden samengebracht en van samenhang worden
voorzien.
Planvorming voor het monument zal zich moeten voegen binnen de beschreven en
beschermde waarden van het monument en het monument als uitgangspunt moeten nemen.
Hierbij zijn naast de redengevende omschrijving met name de studies: Hofpleinviaduct
Cultuurhistorische Verkenning (Bureau Polderman in samenwerking met Berns Architectuur
2015), Hofpleinviaduct Restauratievisie (Bureau Polderman in samenwerking met Berns
Architectuur, 2015) van belang, evenals het in 2020 gemaakte rapport De Hofbogen Aanbevelingen voor de herontwikkeling van het rijksmonument (Crimson 2020).
Vanuit de planontwikkeling dient te worden aangegeven hoe er met de beschreven
karakteristieken en aanbevelingen wordt omgegaan. Over met name het onderzoek met
aanbevelingen van Crimson zal voorafgaand aan planbesprekingen nog overeenstemming
moeten worden bereikt met de Commissie voor Welstand en Monumenten en de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed.
Vanuit erfgoedperspectief is het in relatie tot het vormgeven van een dakpark van belang hoe
er met de waarden in genoemde rapporten wordt omgegaan. De monumentwaarden zullen
immers randvoorwaardelijk zijn bij de vergunningverlening. Voor het oprichten van een
dakpark op een bestaand monument is het van belang om vóórafgaand aan te kunnen tonen
dat een dergelijke toevoeging constructief, bouwfysisch en bouwtechnisch mogelijk is zonder
het beschermde monument daarbij geweld aan te doen. Dit betreft niet alleen de aanleg,
maar ook het gewenste gebruik en de doorkijk naar de toekomst (wortelgroei, gewicht etc.).
Van dit monument is bekend dat de betonconstructie met troggen bijzonder kwetsbaar is
voor onder meer belastbaarheid, vochtdoorlatendheid etc. Er zal dus om bewijslast vóóraf
worden gevraagd.
■

3.4.3.
Cultuurhistorische
elementen

Ten noorden van de Nootdorpstraat bevindt het rijksmonument zich binnen begrenzing van
het beschermd stadsgezicht Blijdorp Bergpolder.

■

3.4.4. Civiele
kunstwerken

De trappen en liften die toegevoegd worden aan dit object zullen voor zover ze onder beheer
van de gemeente komen onder de asset civiele kunstwerken van Stadsbeheer gaan vallen.
Er is sprake van twee civiele kunstwerken die met het Voorlopig Ontwerp (VO)
samenhangen, te weten:

Een overkluizing van het spoor richting het centrum

Een brug over de A20
Voor beiden geldt dat deze geen onderdeel vormen van het VO. Wel zal het VO op deze
ambities moeten anticiperen.

■

3.4.5. Uitstraling
gebouwen

Meer nog dan de invulling van de Hofbogen zelf bepalen de gebouwen in de nabije
omgeving in grote mate de beleving vanaf het dak. Op sommige plekken komt het park
dichtbij de bebouwing of raakt de bebouwing zelf. Hier is rekening met privacy en veiligheid
te houden zodat bewoners zo weinig als mogelijk overlast ervaren. Op andere plekken,
bijvoorbeeld in de Agniesebuurt, zou gevelrenovatie van de achterkanten een verbetering
voor zowel bewoners als parkgebruikers zijn. In het algemeen is te verwachten dat de
inrichting van een groen park op het voormalig spoor een kwaliteitsimpuls voor de omgeving
wordt.

3.5. Bouwkundige eisen:
■

3.5.1. Uitgangspunten en
randvoorwaarden

Meubilair en materiaal
De inrichting van het dak vormt een uitzondering op de Rotterdamse Stijl (RS) en
heeft een eigen vormgeving en materiaalgebruik. Toch zijn er de algemene
randvoorwaarden en eisen van toepassing die er vanuit de RS aan meubilair en
materiaal gesteld worden.
De RS is robuust, duurzaam, tijdloos, ingetogen en elegant. Voor zover metaal
gecoat wordt dan in de kleuren die bij het karakter van het monument passen. Het
meubilair is gemaakt van duurzame, ’eerlijke’ materialen als metaal en hout.
De uitdaging is om verharding en meubilair te kiezen of te ontwerpen welke zoveel
mogelijk tijdloos zijn en een lage milieu impact hebben. De levensduur van meubilair
en materiaal in afhankelijkheid van onderhoudstermijnen beïnvloedt de
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ontwerpkeuzes en met de steeds strenger wordende ARBO-eisen moet rekening
gehouden worden.
Hergebruik van materialen kan duurzaam zijn als de materialen nog lang meegaan.
Voor de RS geldt verder dat de meeste materialen en meubilair kunnen worden
aanbesteed en dat zij bij meerdere producenten leverbaar zijn. Ook voor de inrichting
van het dak is dit zeker een belangrijke afweging want dit maakt het mogelijk om:
•
•
•
•

De kwaliteit van de producten te verhogen
De MKI (milieu kosten indicator) te laten dalen
De prijs te laten dalen
Leveringszekerheid ook op de zeer lange termijn te garanderen

De leveringszekerheid voorkomt een ongewenste lappendeken. Want bij
storingsonderhoud kan je aansluiten bij eerder gebruikte materialen zonder een groot
en duur opslag.
Bij wijzigingen/toevoegingen aan het gebouw Hofbogen, zoals
dakranden/hekwerken/ onderhoudspaden gelden de aanbevelingen in het rapport
van Crimson, welstandseisen en eisen bouwbesluit.
Gemeente is bevoegd om – zo nodig – de Opstallen in overleg met Dudok Groep
nagelvast te maken aan de Hofbogen, bijvoorbeeld als dit nodig is voor het
bevestigen van hekwerken en het aanbrengen van verbindingen tussen externe
opgangen en het dak. Perforatie van de waterkerende laag zal indien redelijkerwijs
mogelijk moeten worden voorkomen.
Constructieve uitgangspunten, zie hoofdstuk 1.2.2.
De draagkrachtrapportage wordt eind februari 2021 in concept aan de
opdrachtgevers verstrekt, waarna deze definitief gemaakt wordt.
Op het moment van schrijven van dit stuk (begin feb 2021) tekent zich het volgende
beeld af: er zijn over de Hofbogen verspreid verschillen in draagkracht
geconstateerd. Zo blijken langere overspanningen zoals onder andere die over de
Teilingerstraat duidelijk minder belastbaar dan kortere overspanningen.
Het viaduct over de Heer Bokelweg is hierop een uitzondering, deze is van een latere
datum en bezit een grotere draagkracht.
In het ontwerp dient derhalve rekening te worden gehouden met de uitkomst van dit
onderzoek.
Het Hofbogenpark is bedoeld voor recreatie en verblijf. Ter plaatse van station
Hofplein kunnen mogelijk kleinschalige evenementen georganiseerd worden.
Met betrekking tot veiligheid moet het ontwerp voorzien in het voorkomen van
clustering van personen. Ontvluchten in geval van een calamiteit dient getoetst te
worden aan het bouwbesluit. In de VO-fase wordt dit aandachtspunt verder
uitgewerkt.
Aan te brengen bouwwerken dienen zonder gevolgschade weggehaald te kunnen
worden.

■

3.5.2. Stijgpunten

Voor de levensduur van de dakbedekking wordt uitgegaan van 40 jaar. Voor het
aanleggen van parken wordt (in tegenstelling tot bestrating en riolering) niet echt een
levensduur aangehouden. De levensduur van het dak is in deze dus bepalend.
Zie ook paragraaf 1.4.5.
- liften:






aantallen, zie paragraaf 1.4.5. waaronder een exemplaar voor
goederenvervoer;
toegankelijkheid (handboek toegankelijkheid);
capaciteit: conform PvE’s liften zie onder (zie bijlage 6);
uitvoeringseisen (SB) conform PvE’s liften (zie bijlage 6);
transparant (sociaal veilig).

- trappen (ook huidige)

anti-slip treden;

toegankelijkheid (handboek toegankelijkheid, visuele beperking);

transparant (sociaal veilig).

voorziening om te beheren hoeveel mensen er op het dak zijn.

huidige stijgpunten dienen tevens te voldoen aan deze eisen.
- hellingbanen
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toegankelijkheid conform handboek toegankelijkheid
in het VO uitwerken of er ook een hellingbaan voor voertuigen moet
komen, voor bijvoorbeeld onderhoud of calamiteiten.

De stijgpunten, inclusief de eco-opgangen, moeten afsluitbaar zijn. De
afsluitbaarheid dient nader te worden uitgewerkt in het VO. Dit om te voorkomen dat
bijvoorbeeld trappen hang- en/of slaapplaatsen kunnen worden. De precieze vorm
van afsluiting dient samen met onder andere de Urbanisten, Directieveilig en
Stadsbeheer te worden afgestemd.
Esthetische eisen/ontwerp: de opgangen dienen in het straatbeeld te passen (eisen
Welstand, Stedenbouw) en op gepaste wijze (eisen volgend uit monumentenstatus
Hofbogen) aan te sluiten op de Hofbogen.
■

3.5.3. Randafwerking park

Eisen aan/door:

welstand/monument;

sterkte/stabiliteit (bouwbesluit);

onderhoud;

waterkering: waterkering en waterdichtheid is primair een
verantwoordelijkheid van de eigenaar;

de randafwerking dient afgestemd te worden met Dudok Groep.

■

3.5.4. Hekwerken dakrand

Eisen aan/door:

welstand/monument;

sterkte/stabiliteit (bouwbesluit);

onderhoud;

de hekwerken dienen afgestemd te worden met Dudok Groep.

■

3.5.5. Opgaand
werk/opbouwen/bouwwerken
geen gebouw zijnde

Eisen aan/door/vanuit:

welstand/monument;

sterkte/stabiliteit (bouwbesluit);

onderhoud;

demontabiliteit in verband met bereikbaarheid dakbedekking in geval van
lekkages of groot onderhoud.

opstalakte
Voorbeelden:

opbouwen;

pergola’s;

portalen Bergweg/café;

bankjes, afvalbakken etc.;

toegangsgebouwen ten behoeve van stijgpunten;

eventuele uitkijkposten, bordessen en balkons.

■



3.5.6. Installatie:






■

3.5.7.
Bestrating/vlonders/kabelwegen

Rekening houden met aansluitpunten voor kleine evenementen,
stroomaansluiting, wateraansluiting, afvoeren.
WIFI: Loze leidingen aanleggen ten behoeve van later eventueel aan te
leggen installatie.
CCTV (cameratoezicht): Loze leidingen aanleggen ten behoeve van later
eventueel aan te leggen installatie bij opgangen.
openbare verlichting: (Loze) leidingen aanleggen ten behoeve van later
eventueel aan te leggen installatie.
In overleg met Dudok Groep zullen bestaande bovengrondse
objecten/installaties voor onderliggende bedrijfsruimten/horeca worden
verplaatst, weggewerkt of in het ontwerp worden ingepast. Zie ook
paragraaf 3.1.8.

Demontabel maken in verband met bereikbaarheid kabelwegen en dakbedekking.

3.6. Beheer:
■

3.6.1. Beheerparagraaf

Om de kosten voor beheer en onderhoud inzichtelijk te maken is het van belang om de
levensduur van de materialen uit te lijnen, zodat het kan worden afgestemd met vervanging.
Levensduur van de constructie is het belangrijkst hierin. Circulariteit moet worden
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meegewogen. Het liefst worden materialen gekozen die relatief lang mee gaan en zoveel
mogelijk onderhoudsvrij zijn.
De beheerkosten worden berekend tijdens het concept definitief ontwerp inrichtingsplan.
De beheerconsequenties en de wijze waarop dit park beheerd gaat worden moet nog
uitgedacht worden.
Er wordt een demarcatiedocument opgesteld om de beheerverantwoordelijkheden tussen
Dudok Groep en de gemeente vast te leggen.
■

3.6.2. Technisch PvE

Technisch PvE voor de liften zie bijlage 5

■

3.6.3. Stadsbeheer
Schone stad inzameling
afval

Inzameling horeca is voor verantwoordelijkheid van de horecaondernemer. Afvalinzameling
kan niet op het dak van Hofbogen plaatsvinden/ ingezameld worden

■

3.6.4. Stadsbeheer
Schone stad reiniging

Stadsbeheer doet de reiniging. In het ontwerp moet er rekening mee worden gehouden dat
er kleine wagens van schone stad het dak op kunnen, zoals een elektrische bakfiets /
wagentje. In het verdere proces zal worden bezien wat de rol van bewoners bij de reiniging
kan zijn, wat onderdeel uitmaakt van het totale parkmanagement.
Uitgangspunt is dat het dak ‘verboden voor honden’ wordt. Honden zijn vanuit ecologie
(aanwezigheid van honden schrikt andere dieren af), gebruik (het pad is erg smal, sommige
mensen zijn bang voor honden) beheer (hondenpoep) onwenselijk. Het verbod zal door
middel van bebording worden aangegeven. Tijdens de bewonersavond van 8 december
2020 was er weerstand tegen een verbod voor honden. Tijdens deze avond is toegezegd
hierover nader met bewoners in gesprek te gaan om een goede afweging te kunnen maken.
Tijdens deze gesprekken zal de gemeente inzetten op het overtuigen van bewoners met de
juiste argumenten. Wanneer er nieuwe en belangrijke argumenten door betrokkenen ter tafel
worden gebracht en/of de weerstand tegen het verbod op honden betreft de overgrote
meerderheid van bewoners is een eventuele heroverweging mogelijk.

■

3.6.5. Samenwerking
met Dudok Groep

Voor de beheerfase is onder andere het volgende uit de opstalrecht-akte van belang:
“Als Dudok Groep werkzaamheden aan dak wil verrichten, moet de Gemeente haar
Opstallen/inrichting op eigen kosten tijdelijk verwijderen/verplaatsen (art. 13.2 akte). De
Opstallen moeten op eenvoudige wijze verwijderd of verplaatst kunnen worden.” Met Dudok
Groep moet tot afspraken over beheer (inclusief termijnen van onderhoud) worden gekomen
waarmee in ontwerp rekening moet worden gehouden. Zie ook paragraaf 1.2.2. en 1.4.8.

3.7. Externe veiligheid:
■

3.7.1. Externe
veiligheid / risico

Bij afwijking (door de planvorming) van de bestemmingsplan(nen) dient een onderzoek naar
het beoordelen van de externe veiligheidsrisico’s uitgevoerd te worden. Te denken valt dan
aan luchtverkeer (helikopter), ziekenhuizen, rijksweg A20, spoor bij Pompenburg (o.a.
chloortrein), langs de rivier (brandgevaarbuffer).
Het geprojecteerde evenemententerrein dichtbij het spoortraject heeft niet de voorkeur.
Afstand tot de risicobron is hierbij van belang, omdat alle scenario’s (hitte, explosie en
toxisch) relevant zijn. Dit ligt ook in lijn met de uitgangspunten van het
paraplubestemmingsplan evenementen die nu in de maak is. Aanbevolen wordt om in ieder
geval buiten het plasbrandaandachtsgebied (30 meter vanaf het spoor) te blijven.

3.8. Gezondheid
■

3.8.1. Rookvrij

Het park wordt rookvrij.

3.8.2. Geluid

Geluidbeleving (soundscaping) wordt meegenomen als ontwerpvariabele bij de inrichting van
de openbare ruimte zodat park niet alleen visueel aantrekkelijk is maar ook rekening houdt
met geluidbeleving.
Indien mogelijk moet rekening gehouden worden met planten- en bomensoorten waar weinig
mensen allergisch voor zijn en die weinig overlast geven. Let ook op het voorkomen van
teken. Teken zitten vooral in hoog gras of tussen dode bladeren, het liefst bij bomen en
struiken.

3.8.3. Beplanting
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4. Proces:
Aandachtspunten:

Omschrijving:

■

Omwonenden dromen al jaren van een park op het dak van de Hofbogen. Gerelateerd aan
die lang gekoesterde wens is er vanuit de omgeving veel betrokkenheid bij het project en
een wens om actief mee te doen. Een groep bewoners, verenigd in de
BewonersAdviesGroep (BAG) heeft, vooruitlopend op de start van het project, in juli 2019
een advies aangeboden aan het college van Burgemeester en Wethouder en aan de Dudok
Groep. Dit advies is richtinggevend bij het ontwerp. Na het aanbieden van het advies zijn de
bijeenkomsten met de BAG gecontinueerd en die krijgen ook in de VO-fase een vervolg.

Communicatie naar
derden

De VO-fase is bij uitstek geschikt voor participatie met omwonenden en huurders van de
Hofbogen. De ambities voor het Hofbogenpark is verbeeld en verwoord in het
schetsontwerp en in het VO kan concreter met elkaar over onderwerpen worden gesproken.
Via verschillende buurt- en themasessies gaan we onze ideeën presenteren en de
meningen (inclusief wensen en zorgen) ophalen die omwonenden en/of huurders hebben
over de inrichting en het beheer van het Hofbogenpark. Uit de informatiebijeenkomsten die
de wijkraden in 2019 en het projectteam Hofbogenpark in 2020 georganiseerd hebben blijkt
een groot draagvlak voor het project. Door uitgebreide participatie zetten we in op behoud
van het draagvlak en verrijking van het ontwerp en beheer van het park.
De participatie zal voor een belangrijk deel in samenwerking met Dudok Groep en in
afstemming met de vier betrokken wijkraden plaatsvinden. Voor de uitvoering zijn we
afhankelijk van het dan geldende coronabeleid.
Belangrijk onderdeel van de communicatie over het Hofbogenpark is dat het project behoort
tot de zeven stadsprojecten waar het stadsbestuur de komende jaren in investeert. Het
Hofbogenpark heeft straks niet alleen invloed op de leefwereld van de direct omwonenden
en huurders van de Hofbogen. Het wordt een publieke ruimte voor alle Rotterdammers en
bezoekers van de stad.
■

Omgevingsvergunningen

Bijzondere aandacht verdient communicatie naar Dudok Groep en BAG.
Bestemmingsplannen
In het huidige bestemmingsplan Agniesebuurt is het realiseren van het dakpark in strijd met
de regels van het bestemmingsplan. Geadviseerd wordt dan ook om de formele aanvraag
om omgevingsvergunning in te dienen nadat het (ontwerp)bestemmingsplan Oude Noorden
en Agniesebuurt is vastgesteld, omdat een dakpark hierin wel is toegestaan.
Verder gelden nog de bestemmingsplannen Liskwartier, Blijdorp-Bergpolder en
Provenierswijk-Bentincklaan (nabij station Hofplein).
Bij een definitieve toetsing van het totale project aan de ter plaatse geldende
bestemmingsplannen (dit is nu nog niet goed mogelijk op basis van het concept
schetsontwerp) zullen er aspecten in strijd zijn met de planregels (bijvoorbeeld maximale
bouwhoogtes, gebruik horeca etc.). Dit zijn afwijkingsmogelijkheden die onder artikel 2.12,
lid 1, onder a, sub 2 van de Wabo kunnen vallen en nog nader beoordeeld moeten worden
door de bebouwingscommissie (BBC).
Verder is het noordelijk deel van de Hofbogen (Voorburgstraat/Insulindestraat) gelegen
binnen het beschermd stadsgezicht Blijdorp/Bergpolder.
Procedure aanvraag omgevingsvergunning
Uiteraard is voor het gehele project in ieder geval een omgevingsvergunning vereist voor de
activiteiten Bouwen en Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten. Ook
voor het plaatsen van een wagon op het dak van station Hofplein ten behoeve van het
vestigen van een klein museum (wellicht met horeca) is een omgevingsvergunning voor de
activiteiten Bouwen en Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten vereist.
In het bestemmingsplan “Provenierswijk-Bentincklaan” is ter plaatse horeca toegestaan,
echter het vestigen van een klein museum is in strijd met de planregels. Bureau
monumenten dient hierbij op tijd betrokken te worden. Dan kan ook worden bepaald welke
procedure hiervoor van toepassing is. Uiteraard dient door de bebouwingscommissie de
benodigde afwijking van het bestemmingsplan (museum) te worden beoordeeld.
Hierbij is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing, omdat er sprake is van
een rijksmonument en advies van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is
vereist. Dit houdt in dat de ontwerp-omgevingsvergunning inclusief de bijbehorende stukken
zes weken ter inzage dient te liggen. Gedurende deze termijn kan een ieder gemotiveerd
zienswijzen naar voren brengen. Verder blijft de verleende omgevingsvergunning buiten
werking totdat de beroepstermijn van zes weken is verstreken of, indien er een beroep is
ingediend, op het beroep is beslist, tenzij (op verzoek) wordt beslist om de schorsing op te
heffen.
Indienen vooroverleg/conceptaanvraag
Alvorens het indienen van de formele aanvraag om omgevingsvergunning dient eerst een
vooroverleg omgevingsvergunning via het omgevingsloket te worden ingediend. Wij
adviseren om dit tijdig in te dienen, zodat belangrijke toetsaspecten in een vroeg stadium
plaats kunnen vinden, zoals wijzigen rijksmonument, constructieve veiligheid (sterkte
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constructie dakvloer en vloerafscheidingen), brandveiligheid, veiligheid vloerafscheidingen,
bouwfysica (waterdichtheid) etc.
Advies BrandPreventieCommissie
Het concept schetsontwerp voor het Hofbogenpark is op 5 januari 2021 voorgelegd aan de
BrandPreventieCommissie (BPC). Namens de BPC worden de volgende tips en adviezen
meegegeven aan de ontwikkelaar:
De trappenhuizen en liften

Let er op dat de afmetingen van de trappen geschikt zijn voor de maximale
hoeveelheid publiek. Hou daarbij rekening met bijvoorbeeld kleinschalige
evenementen, zoals een openlucht-bioscoop of foodtruckfestival.

Voorzie de trappenhuizen van zichtbare vluchtroute-aanduiding.

Zorg dat de liften ook bruikbaar zijn voor andere hulpdiensten, zoals de
ambulance. Zorg dat de afmetingen van een lift geschikt zijn voor een brancard.

Let er op dat eventuele brandhydranten in de straat (zie putten) verplaatst moeten
worden als er op die locatie een trap en/of lift wordt gerealiseerd.

Eventuele deuren in het trappenhuis mogen van buitenaf (maaiveld) wel op slot
zijn, maar moeten vanaf de vluchtzijde (dakpark) altijd geopend kunnen worden
zonder daarbij een sleutel of ander hulpmiddel te moeten gebruiken.
Permanente gebouwen (dus niet zijnde evenementen) op het dakpark

Gebouwen op het dakpark, zoals bijvoorbeeld kleinschalige horeca, zullen
moeten worden getoetst aan de bouwregelgeving.

Plaats eventuele gebouwen op logische plaatsen, dus bijvoorbeeld dicht bij een
stijgpunt met lift.

Zorg ervoor dat de repressieve brandweer een inzet kan doen bij een brand. Dit
houdt in dat er op maaiveld-niveau een opstelplaats (voor een brandweervoertuig)
aanwezig moet zijn en een nabijgelegen brandhydrant. Mochten eventuele
afstanden van de opstelplaats tot het bouwwerk op het dakpark te groot worden,
zou er bijvoorbeeld een droge blusleiding vanaf onderzijde stijgpunt tot aan het
bouwwerk gerealiseerd kunnen worden.
Op delen van het dakpark waar geen gebouwen aanwezig zijn (dus uitsluitend parkinrichting), zijn er vanuit de BPC geen eisen tot repressieve voorzieningen.
De BPC adviseert de ontwikkelaar zijn plannen ook voor te leggen aan de politie en de
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (ambulance) voor inhoudelijk advies.
Overige algemene aandachtspunten:

Bij de indiening van de formele aanvraag om omgevingsvergunning is een Bibobtoets vereist. Dit onderzoek wordt standaard toegepast bij alle aanvragen om
omgevingsvergunning voor de activiteit Bouwen met een bedrag vanaf €
1.000.000,-.

Bij indiening van de formele aanvraag om omgevingsvergunning dient een
bouwveiligheidsplan te worden ingediend.

Bij indiening van de formele aanvraag om omgevingsvergunning zijn uiteraard alle
overige verplichte indieningsvereisten van toepassing.

In het kader van de Wet natuurbescherming dient alvorens indiening van de
formele aanvraag om omgevingsvergunning te zijn vastgesteld of er wel of geen
ontheffing Wet natuurbescherming is vereist. Een AERIUS 1 berekening met
betrekking tot de stikstofdepositie van het bouwproject op grond van de Wet
natuurbescherming dient bij de formele aanvraag om omgevingsvergunning te
worden ingediend.

Privaatrechtelijke toestemmingen in verband met bouwen op gemeentegrond.

APV-vergunning inname openbare grond (artikel 2:10 APV 2) nodig (deze
vergunning regelt het gebruik (inname) van openbaar gebied).
Er wordt vooralsnog van uit gegaan dat er geen watervergunning nodig is. Bij dit project
wordt juist waterberging toegevoegd in plaats van ontnomen.

1
2
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5. Financiering:
Financiering uitvoering:
Onderhoudsbudgetten
Investeringsvoorstel 2020
LTIP 2022 (straten)
LTIP 2024 (brug over A20)
GO-fonds
Bijdrage Dudok Groep voor extra ambitie conform toezegging
visie (voorwaarden moeten nog worden bepaald)

Totaal

€ 0,€ 0 mln.3
€ 0 mln.
€ 0 mln.
€ 0 mln.
€ 0 mln.

€ 0 mln.

De totale kosten voor de realisatie van het Hofbogenpark zijn ingeschat op € 46 mln. exclusief kosten voor het ambtelijke
apparaat en opdrachten aan externen. Dit betekent dat er naast de personele inzet nog 7 mln. aan cofinanciering moet worden
gevonden. Afhankelijk van het ambitieniveau op het vlak van klimaatbestendigheid kan er een LIFE-subsidie worden
aangevraagd (mogelijk circa € 2,5 mln.) en een bijdrage vanuit de afdeling water (€ 0,5 mln.) en Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard (€ 0,5 mln.)

Budget voor kosten beheer:
□ Geregeld

■ In onderzoek

□ Anders nl.

In de Agendapost van de zeven stadsprojecten is een claim neergelegd vanuit Stadsbeheer met betrekking tot de
beheerconsequenties. De inzet vanuit Stadsbeheer is het opzetten van parkmanagement voor het Hofbogenpark. Dit
parkmanagement bestaat op het moment van dit PvE niet en het organiseren ervan maakt onderdeel uit van het Voorlopig
Ontwerp. Het gaat om het totaal van het beheer en onderhoud van de Hofbogen: zowel het dagelijks onderhoud voor schoon
en groen, maar ook de afsluitbaarheid van het hoger liggende park. De inzet is een vaste ploeg mensen die ook daarvoor
een faciliteit hebben om vanuit te kunnen werken, materieel en materiaal opslag etc. De beheerkosten voor het
Hofbogenpark zullen op basis van een dergelijke constructie berekend worden.

3

In het investeringsvoorstel van 2020 is € 20,7 aangevraagd, maar dit is niet volledig gehonoreerd. Het restant zal via de
voorjaarsnota van 2021 worden aangevraagd. De kans dat dit gaat lukken wordt als groot gezien omdat hiervoor reeds
commitment in het college bestaat.
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Bijlagen:
1)

Schetsontwerp

2)

Masterplan

3)

Plattegrond Opstalrecht

4)

Plattegrond Draagkracht

5)

Technisch PvE voor de liften

6)

Planning
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