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Buurthuis RoSco, Robert Scottstraat 32
Fred van der Star, Projectleider stadsdeel West
Baukje Cleveringa, projectassistent stadsdeel West (notulist)
Judith Cortel, bewoner Orteliusstraat
Tjerk Schuringa, bewoner Orteliusstraat
Michel Couzijn, bewoner Orteliusstraat
Hans Timmer, ontwerper stadsdeel West

Afwezig

San San Liem, buurtcoördinator Robert Scottbuurt
Nicolette Besemer, Gehandicapten Adviesraad
Freddie Soeters, bewoner Orteliusstraat
Jakob Loosman, bewoner Orteliusstraat
Wiebe Broeksma, bewoner Orteliusstraat
Charron van Elburg, bewoner Orteliusstraat
Wilant Boekelman, bewoner Orteliusstraat
Viola van Melle, bewoner Orteliusstraat
Paul Gomes, bewoner Orteliusstraat

Onderwerp vergadering

Ontwerpgroep Orteliusstraat

Agendapunten

1.

Opening

Fred van der Star heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. Hij blikt terug
op het overleg van 12 augustus waarin de voorkeur voor het kappen van één rij bomen
en het planten van verschillende soorten nieuwe bomen is uitgesproken.
2. Boomtechnisch onderzoek
Uit het aanvullende rapport blijkt dat de bomen aan de westkant het slechts zijn. Die rij
wordt als eerste gekapt.
3. Ontwerp
Hans heeft de wijzigingen, kappen aan één kant en verschillende boomsoorten, in het
ontwerp doorgevoerd. Het gebruik van verschillende boomsoorten zorgt voor
mogelijkheden om de bomen op verschillende afstanden te plaatsen. De
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boomspiegels worden groter. Het uitgangspunt van het ontwerp is twee keer
langsparkeren. Dit betekent dat je van 114 naar 105 parkeerplaatsen gaat, een verlies
van 9. De containers blijven aan de bestaande kant staan. Er komen meer
fietsenrekken, van 288 naar 504.
Het trottoir wordt aan beide zijden breder dan in de huidige situatie.
Het ontwerp heeft één nadeel: Aan de kant met bomen die blijven staan moeten de
bomen op dezelfde locaties terugkomen. Er kan ook voor gekozen worden de nieuwe
bomen op een vaste plek neer te zetten. Dus zonder verschillende afstanden er
tussen.
Hans heeft voorbeelden van verschillende boomsoorten meegenomen. Zo kan men
een idee krijgen van de mogelijkheden. Van de bomen die gekapt gaan worden, zijn 3
bomen verplantbaar naar de andere kant.
Fred kent een kweker die rondleidingen geeft. Het is een idee om met de
ontwerpgroep naar de kweker toe gaan. Zo kan men een goed idee krijgen van de
soort bomen die geschikt zijn voor de straat.
Fred heeft het ontwerpvoorstel al voorgelegd aan de portefeuillehouder, die is
enthousiast. De straat is een voorbeeld/pilot voor de rest van de Robert Scottbuurt.
Het ontwerp zal dat dus ook zijn.
Fred gaat het Dagelijks Bestuur laten besluiten om het DO vrij te geven voor inspraak.
Er wordt dan nog een inspraakavond georganiseerd. Paul en Jakob presenteren op
deze avond het ontwerp.
V: Wat levert het uitvoeren de aanbevelingen van de boomexpert op?
A: Een langer levensduur van de bomen.
Uit het aanvullende boomtechnisch rapport blijkt dat er 3 bomen verplant kunnen
worden. Een aantal bomen moet nu al gekapt worden. Die kunnen aan de evenzijde
opgevuld worden met de verplantbare bomen.
V: Heeft vervanging van de riolering effect op de grondwaterstand?
A: Er komt in principe een drain naast de nieuwe buizen. Fred vraagt dit voor de
zekerheid na bij Waternet. Vervanging moet in geen geval effect hebben op de
grondwaterstand.
V: Wat voor reacties worden er van de bewoners verwacht?
A: Met name het langsparkeren en het verdwijnen van parkeerplaatsen kan problemen
opleveren. Verder verwacht Fred niet veel aanmerkingen.
V: Moet het voorstel waarbij alle bomen in één keer gekapt worden nog aan de
bewoners voorgelegd worden tijdens de inspraakavond?
A: Het kan als alternatief getoond worden.
Fred geeft aan dat het ontwerp voor de herinrichting Erasmusgracht bijna definitief is.
Er komen in dat ontwerp 7 parkeerplaatsen bij.
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De invulling van de groenvakken moet nog bepaald worden. Ook of de vakken door
bewoners of het stadsdeel worden onderhouden.
Door de bredere trottoirs kunnen de geveltuintjes dieper gemaakt worden. Zo kom je
de bewoners tegemoet.
Bankjes worden niet geplaatst omdat men bang is voor overlast. Er komen geen
obstakels op de stoep zoals een wipkip. Wel komen er speeltegels zoals een
hinkelbaan.
Michel meldt dat er een pamflet is verspreidt in de straat waarop kinderen werden
opgeroepen om tegels te versieren met mozaïek. Het is niet duidelijk waar de tegels
geplaatst worden. Fred gaat dit navragen bij San San Liem, de buurtcoördinator.
4. Afsluiting
Fred zal een mail rondsturen om de animo voor een rondleiding op een kwekerij te
bepalen. Hij bedankt de aanwezige deelnemers voor hun inzet in de ontwerpgroep.
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