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Functioneel Ontwerp (2018)

Links boven: 
Plankaart

Links onder: 
Principe profielen
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1.1 Aanleiding, beleid en ambitie

Utrecht is een aantrekkelijke stad voor bewoners, bedrijven en bezoekers, 
waar ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’ centraal staat. Een gezonde 
stad nodigt uit om te bewegen, om te lopen en te fietsen, en biedt een 
prettige en groene leefomgeving. In de komende jaren blijft de stad flink 
groeien: naar verwachting met 100.000 personen tot een inwoneraantal 
van 450.000 in 2040. Met de groei van de stad wordt de vraag waarvoor 
we de openbare ruimte willen gebruiken steeds belangrijker. Utrecht heeft 
in de Ruimtelijke Strategie Utrecht gekozen voor groei binnen de 
bestaande stad. De ruimte groeit dan niet mee met het aantal inwoners en 
bezoekers. Voor een gezonde groei is het noodzakelijk om mobiliteit 
anders te organiseren.

Mobiliteit
De historische binnenstad en vooroorlogse woonwijken zijn niet berekend 
op een hoog autobezit. Niet alleen is de ruimte voor parkeren beperkt, 
ook de wegcapaciteit is onvoldoende om meer auto’s in de stad te laten 
rijden. We zien daarnaast dat er, in de hele stad, meer behoefte ontstaat 
om ruimte te maken voor andere functies dan auto parkeren. Voor veel 
bewoners, zeker in gebieden met hoge woningdichtheden, is de openbare 
ruimte een verlengde van de woning. Dat betekent dat zij hoge eisen 
stellen aan de kwaliteit van die openbare ruimte, met voldoende ruimte 
voor lopen en fietsen, met groen en speelvoorzieningen, en gelegenheid 
voor ontmoeting. Het Utrechtse Mobiliteitsplan Slimme Routes, Slim 
Regelen, Slim Bestemmen (SRSRSB) beschrijft hoe een samenhangende 
aanpak van de mobiliteitsnetwerken bijdraagt aan een hoogwaardige en 
gezonde stad. Het parkeerbeleid voor fietsen en auto’s is, als onderdeel 
van het mobiliteitsbeleid, een belangrijk instrument dat we kunnen 
inzetten om de stad leefbaar en bereikbaar te houden.

Ooster- en Westerkade relatie binnenstad
De Ooster- en Westerkade zijn de poort naar de binnenstad, strak 
verankerd tussen het Ledig Erf, het station Vaartsche Rijn en Rotsoord.  

Hoofdstuk 1 Inleiding

Rechts:
Ontwikkelingsvisie van het 
centrum: Ooster- en 
Westerkade als poortgebied
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In de SRSRSB is dit gebied benoemd als A-gebied waar voetgangers en 
verblijf voorop staat. Het in 2018 door het college vastgestelde IPVE-FO 
Herinrichting Oosterkade en Westerkade, geeft uitwerking hieraan. Het 
doel is om Utrecht Centraal te ontlasten en bezoekers aan de binnenstad 
te verleiden via station Vaartsche Rijn naar de binnenstad te lopen. Een 
hoog kwalitatieve inrichting van de Oosterkade en Westerkade is één van 
de uitgangspunten om dit te bereiken.
De herinrichting van de kades sluit aan bij de poortfunctie en het 
veranderende gebruik van de kades die al een aantal jaren geleden is 
ingezet. Momenteel wordt het beeld van de kades gedomineerd door 
geparkeerde auto’s. Essentie  van de herinrichting is om de kades meer 
verblijfskwaliteit te geven, de fiets- en voetganger primaat te geven in lijn 
met het streefbeeld van de Oudegracht en de auto (slechts) te gast te 
laten zijn.

Kades onderdeel van de Zuidpoort
De Ooster- en Westerkade maken onderdeel uit van de Zuidpoort, waar 
verschillende stadsdelen samenkomen: binnenstad, oost en zuid. Dit 
poortgebied is een uitloper van de binnenstad en een belangrijke 
mobiliteitsas (zowel voor OV, auto, fiets en voetganger). In dit gebied 
spelen verschillende herinrichtingen die in samenhang kunnen worden 
gezien vanuit zowel gebiedsontwikkeling (plek en beleving) als vanuit 
mobiliteit (netwerk). Dit zijn de herinrichting van de Tolsteegbarrière- en 
brug, herinrichting Ledig Erf, herinrichting van de route Vondellaan-Baden 
Powellweg-Albatrosstraat en de ontwikkeling van de snelfietsroute 
Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein.

1.2 Proces tot nu toe

In nauwe samenwerking met bewoners, ondernemers en andere 
belanghebbenden, is het eindbeeld voor de Ooster- en Westerkade in de 
periode 2016-2018 uitgewerkt. Dit leidde tot een Integraal Programma van 
Eisen (IPVE) en een Functioneel Ontwerp (FO). Hiermee liggen de 
belangrijkste uitgangspunten voor de herinrichting van de straten vast:

Station Vaartsche Rijn

Afbeelding rechts:
poortgebied Zuidpoort
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 [ De bestaande lichtmasten worden vervangen door historische 
lantaarns, waar mogelijk uitgevoerd met hangarmatuur;

 [ In lijn van de ontvangen reacties op het IPVE/FO wordt in de 
volgende ontwerpfase een definitieve keuze gemaakt over het 
handhaven of vervangen van de hekwerken.

BING-toetsing
In de gemeente Utrecht worden alle grote en kleine veranderingen in de 
openbare ruimte integraal getoetst op samenhang, gebruik, veiligheid en 
het onderhoud door de BInG (Beheer Inrichting Gebruik). Het IPVE/FO 
Ooster- en Westerkade is door de BInG goedgekeurd met een aantal 
(technische) ontwerpaandachtspunten voor de uitwerking van het 
ontwerp, namelijk:

 [ Bomen mogen geen belasting gaan uitoefenen op de bestaande 
kademuren. De belastingen op binnenstedelijke kademuren vraagt 
zeer speciale aandacht vanuit de fundering, onderloopsheid en 
verankering;

 [ In het ontwerp van de watertrappen dient rekening gehouden te 
worden met het aanmeren van boten, veiligheid en het te water 
raken van personen.

De BING heeft het concept Voorlopig Ontwerp beoordeeld en is akkoord 
met het verder uitwerken van het VO naar een DO met aandacht voor een 
aantal detailuitwerkingen en berekeningen.

IPVE/FO reactienota  
In de reactienota horende bij het vastgestelde IPVE/FO staat welke 
binnengekomen reacties op het ontwerp, worden meegenomen met het 
uitwerken van het ontwerp in de volgende fases. De besluiten en 
conclusies die voortvloeien uit de reactienota zijn verwerkt in dit 
Voorlopige Ontwerp (VO), zie bijlage 1. De reacties met betrekking tot de 
uitvoering worden in een later stadium uitgewerkt (Definitief Ontwerp of 
Uitvoeringsontwerp).

 [ In het participatieproces is een duidelijke keuze gemaakt voor een 
variant waarbij de Oosterkade en Westerkade als verblijfsgebied 
worden ingericht;

 [ De Ooster- en Westerkade worden ingericht als échte kades: 
verharde oevers, georiënteerd op de Vaartsche Rijn;

 [ De kades hebben een bijzondere positie als historische voorstad van 
de binnenstad en als verlenging van de binnenstad in de huidige 
context. Dit betekent dezelfde principes voor materialisering, en dus 
klinkerverharding;  

 [ De situatie voor fietsers en voetgangers wordt verbeterd, de auto is 
te gast. Doorgaande fietsers zijn welkom, maar de inrichting is 
gericht op voetgangers, verblijf en oversteekbaarheid. De verharding 
bestaat uit fietsvriendelijke klinkers;

 [ Beide kades worden gelijkwaardig ingedeeld en ingericht op het 
kwaliteitsniveau van de binnenstad: Utrechtse Allure. Zo ontstaat het 
zuidelijke poortgebied van de historische binnenstad;

 [ De rijbaan wordt 4,0 meter (Westerkade) en 3,5 meter breed 
(Oosterkade). Op beide straten is éénrichtingsverkeer voor 
autoverkeer en tweerichtingsverkeer voor fietsverkeer. De rijbaan op 
de Westerkade is een 0,5 meter breder in verband met de hogere 
intensiteit van het fietsverkeer;

 [ De trottoirs aan de gevelzijde zijn minimaal 4,60 meter breed: 
opgebouwd uit 2,0 meter functiestrook, 2,0 meter wandelstrook 
tussen functiestrook en gevel en eventueel geveltuintjes van max. 
0,6 meter tegen de woningen aan (indien 2 meter obstakelvrije 
ruimte op de wandelstrook gewaarborgd blijft). De functiestrook biedt 
ruimte voor auto- en fietsparkeren, laden en lossen én vrije ruimte 
voor een betere oversteekbaarheid;

 [ Langs de kademuren komt een wandel- en verblijfsstrook met 
bomen, zitmeubilair en watertrappen naar het water. Deze 
kadestroken worden minimaal 3,0 meter breed;

 [ De watertrappen bieden toegang tot het waterniveau en de steiger 
van de Oosterkade. De trappen zijn een informele zitgelegenheid;
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Foto’s van de bestaande 
situatie Oosterkade

linksboven:
Water onbereikbaar

rechtsboven:
Smalle voetgangersroute 
met obstakels langs de 
gevel

linksonder:
Zicht vanuit Station 
Vaartsche Rijn

rechtsonder:
Parkeren auto’s, fietsen, 
containers.
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Foto’s van de bestaande 
situatie Westerkade

linksboven:
Tweezijdig parkeren

rechtsboven:
Voetpad kadestrook en 
parkeerstrook

linksonder:
Fietsparkeren

rechtsonder:
Beeld vanaf 
voetgangersbrug Station 
Vaartsche Rijn
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1.3 Ontwikkeling nieuw gemeentelijk beleid

Utrecht staat voor ‘Gezond stedelijk leven voor iedereen’, zodoende wordt 
op alle fronten ingezet een nog betere stad te worden. Na vaststelling van 
het IPVE/FO in december 2018 zijn door het college verschillende moties 
aangenomen om de inrichting van de openbare ruimte te verbeteren. De 
uitwerking van het ontwerp dient invulling te geven aan het nieuwe beleid, 
namelijk:

 [ Klimaatadaptatie en onderhoud openbare ruimte gaan hand in hand 
(M2019/134): Bij ieder onderhoud aan de openbare ruimte (maar ook 
bij vervanging van riolering, kabels en leidingen) is klimaatadaptatie 
een uitgangspunt en daarmee dient de openbare ruimte 
klimaatadaptief te worden ingericht; 

 [ Groen van bijzaak naar standaard werkwijze (M2019/163): In Utrecht 
worden straten, pleinen, binnenterreinen, daken en gevels groen 
ingericht, tenzij dat op een specifieke plek niet kan vanwege de 
vereiste functionaliteit;

 [ Betere biodiversiteit (M2019/336): bij het opstellen en uitwerken van 
beleids- en uitvoeringsstukken over ruimtelijke ordening, openbare 
ruimte en groen zijn de ambities rond het verbeteren van 
biodiversiteit een belangrijk uitgangspunt mee te nemen en 
expliciet(er) uit te werken.

Gemeente Utrecht geeft hiermee richting aan het klimaatbestendig maken 
van de stad. Meer neerslag, periodes van droogte en hitte vraagt om 
aanpassingen aan de private en openbare ruimte. Meer groen, ook op 
daken en gevels en meer plekken om water op te vangen moeten de 
gevolgen van wateroverlast, hitte en droogte voorkomen. Daarnaast 
zorgen groen en water niet alleen voor ons voor een prettige 
leefomgeving, maar ook voor alle flora en fauna die in de stad voorkomen.

1.4 Civiel technische onderzoeken

Om te komen tot een maakbaar voorlopig ontwerp zijn diverse risico 
analyses en onderzoeken uitgevoerd. De onderzoeksresultaten hebben 
de beperkingen en kostenverhogende elementen aangetoond in het 
ontwerp.

Bodemonderzoek
Uit het bodemonderzoek zijn geen speciale aandachtspunten naar voren 
gekomen die invloed hebben op de herinrichting. Wel zijn er enkele kleine 
verontreinigingen aangetroffen die tijdens de realisatie in acht genomen 
moeten worden.

Kadeconstructies
Er is technisch onderzoek verricht naar de bouwkundige staat van de 
kademuren en de funderingen. Deze blijken in goede staat te verkeren. 
Op basis van controle berekeningen is wel vastgesteld dat de bestaande 
bomen van de 1e orde (boomhoogte >15m) op termijn schade gaan 
veroorzaken aan de gewichtskeermuur. Daarom moeten de bestaande 1e 
orde bomen, zowel de gezonde amberbomen als de essen die aan zijn 
getast door essentaksterfte, wijken voor 2e orde bomen (boomhoogte 
8-15m). Vanwege de kadeconstructie blijkt voor het planten van 1e orde 
bomen ingrijpende voorzieningen nodig te zijn. Hier is geen budget voor. 

Verplantbaarheid bestaande bomen
Alleen de 11 amberbomen op de Westerkade zijn in goede gezondheid en 
geschikt om te verplanten elders in de gemeente. De bomen kunnen in 
het najaar voor uitvoering zonder aanvullende maatregelen verplant 
worden naar de nieuwe beoogde locatie in Leidsche Rijn. 
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bewonersgroepen, een VvE, de Fietsersbond en de 
Voetgangersvereniging Utrecht Oost. Vanuit de raad zijn vragen gesteld 
vanuit de Partij van de Dieren. Een groot aantal mensen kijkt positief naar 
de kwaliteitsverbetering die we met de herinrichting beogen. Men is 
positief over de veranderingen in het ontwerp die zijn gedaan na eerdere 
reacties op een eerdere versie van het ontwerp (juli 2020). Op basis van 
de binnengekomen reacties is het ontwerp op een paar kleine punten 
aangepast. Het betreft met name een aantal kleine verschuivingen en het 
toevoegen van een aantal ontwerpprincipes, bijvoorbeeld over de wijze 
van het betrekken van de toegangen van stegen en zijstraten bij de 
herinrichting. Een aantal bewoners maakt zich zorgen over een toename 
van overlast juist doordat de kades prettiger worden gemaakt om te 
verblijven. Deze reacties richten zich nu minder op het ontwerp en meer 
op onderwerpen als passende handhaving, zowel in kaders (APV) als 
capaciteit (toezicht). Hierin wordt de vergelijking gemaakt met het 
gehanteerde regime in de binnenstad. Over deze onderwerpen blijven we 
in gesprek met betrokken bewoners en werken we parallel aan het project 
aan initiatieven om de bestaande overlast te verminderen en het 
verkomen van verergering in de toekomst.
In de reactienota staan alle reacties beknopt samengevat met een 
beantwoording. De reactienota is terug te vinden op de gemeentelijke 
website.
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/ooster-
en-westerkade-opnieuw-inrichten/

1.6 Besluitvorming en vervolg

Het Voorlopig Ontwerp is in juli 2021 door het college van B&W 
vastgesteld. De volgende stap is het uitwerken van het ontwerp tot 
uitvoeringsstukken, het aanvragen van de benodigde vergunningen en het 
aanbesteden van het werk. De planning is om in de 1e helft van 2022 te 
starten met de uitvoeringswerkzaamheden.

Kabels en leidingen
Het herinrichtingsontwerp houdt rekening met de bestaande kabels- en 
leidingen. Er zijn enkele aandachtspunten, maar hiervoor zijn geen 
grootschalige verleggingsmaatregelen noodzakelijk. De nutsbedrijven 
hebben bevestigd dat naast de vervangingsverplichting van brosse 
leidingen er geen (groot)onderhoud staat gepland voor de komende jaren.

Archeologie
Het plangebied heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde. Voor 
de beoogde werkzaamheden is een vergunning noodzakelijk. Een 
verkennend bodemonderzoek heeft met proefsleuven aangetoond dat 
archeologische vondsten zijn te verwachten. Daarom zal tijdens 
grondwerkzaamheden een archeoloog op locatie aanwezig zijn. De 
vereiste vergunning zal op basis van het definitieve ontwerp worden 
aangevraagd.

1.5 Voorlopig Ontwerp participatie

Op 13 juli 2020 is het concept VO gepresenteerd aan de buurt door 
middel van online en fysieke informatiebijeenkomsten. De buurt heeft 
kunnen reageren op de plannen rondom fiets- en auto parkeren, groen, 
afval en de bijzondere elementen in het ontwerp, zoals de watertrappen.
Veel bewoners en ondernemers hebben gereageerd door het invullen van 
het reactieformulier en een reactie gestuurd per e-mail. Er zijn 24 reacties 
ontvangen. Een groot aantal mensen was positief over het concept 
ontwerp en zien de plannen graag snel uitgevoerd worden. Daarnaast zijn 
aandachtspunten, zorgen en ideeën meegegeven. De reacties zijn 
afgewogen en heeft op een aantal plekken in het ontwerp tot wijzigingen 
geleid. In bijlage 2 is een beknopte samenvatting weergegeven van de 
belangrijkste reacties en de verwerking hiervan in het verdere ontwerp.

In de periode van 24 maart tot en met 23 april 2021 is het concept 
Voorlopig Ontwerp formeel vrijgegeven voor reacties. Er zijn 27 reacties 
ingediend, waaronder ook vertegenwoordiging van een tweetal 
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2.1 Inleiding

Het Voorlopig Ontwerp (VO) is een maatvast ontwerp waarin alle 
aanvullende randvoorwaarden zijn  verwerkt, zoals de IPVE/FO BING-
toetsing, IPVE/FO reactienota, nieuw gemeentelijke beleid en civiel 
technische onderzoeken. 
In dit hoofdstuk wordt alleen ingegaan op de onderdelen die zijn gewijzigd 
of verder zijn uitgewerkt ten opzichte van het IPvE/FO. Keuzes met 
betrekking tot bijvoorbeeld programma, profilering of verkeerscirculatie 
zijn vastgelegd het IPVE/FO en worden hier niet verder behandeld tenzij 
hiervan wordt afgeweken.

2.2 Wijzigingen en/of uitwerkingen ten opzichte 
 van het Functioneel Ontwerp

 [ In het VO zijn bredere watertrappen aangebracht (van 2,5 naar 10 
meter), dit vergroot zowel de verblijfskwaliteit op de kades als de 
beleving van het water. Brede trappen zijn overzichtelijk en er is 
beter toezicht op;

 [ Nieuwe 2e orde bomen (boomhoogte 8-15m) in plaats van 
bestaande 1e orde bomen (boomhoogte >15m). De nieuwe bomen 
zijn geselecteerd op gewenste boomhoogte, boomvorm, 
biodiversiteit en het gewenste eindbeeld van de kades;

 [ Klimaatadaptatie maatregel: hemelwater wordt afgekoppeld van het 
vuilwaterriool, deels geïnfiltreerd in de bodem en vooral (zichtbaar) 
afgevoerd naar de Vaartsche Rijn;

 [ Extra vergroening van het straatprofiel door het toevoegen van 
plantvakken in het trottoir aan de gevelzijde. Bij de gevelzijde 
worden (windende) klimplanten met klimpalen geplaatst die los van 
de gevel staan. Bewoners kunnen de palen met klimplanten 
adopteren door zelfbeheer als onderdeel van de geveltuin. Ook 
komen er klimplanten op enkele plekken bij de kadehekwerken, de 
klimplanten zullen door het hekwerk en over de kademuur groeien. 

Hoofdstuk 2 Toelichting Voorlopig Ontwerp

De klimplanten bij de gevel en op de kades zijn onderdeel van de 
openbare groenstructuur;

 [ Bestaande hekwerken en deksloven worden gehandhaafd. De 
nieuwe verlichting staat naast de hekwerken in plaats van 
geïntegreerd. De bestaande hekwerken zijn in goede staat, maar 
worden in overleg met beheer wel opgeknapt. Gebruik maken van 
de bestaande hekwerken draagt bij aan een duurzaam en financieel 
haalbaar plan; 

 [ Wijziging verlichtingsarmatuur: Altstad in plaats van Pyke Koch. 
Altstad sluit beter aan op armaturen in de directe omgeving van de 
kades, want Pyke Koch wordt toegepast binnen de singels;

 [ Ondergrondse afvalcontainers naar de kadestrook na overleg met 
de buurt en horeca ondernemers;

 [ Verbeteren fietsverkeerssituatie onderdoorgang spoorviaduct. Op de 
overgang fietspad-rijbaan wordt een verkeer begeleidende 
maatregel genomen om het foutief gebruik van de onderdoorgang te 
voorkomen;

 [ In de 1e uitvoeringsfase wordt voorgesteld meer parkeerplekken 
weg te nemen, zodat bij de herinrichting direct meer verblijfskwaliteit 
wordt toegevoegd.

Rechts:
Illustratie ontwerp opbouw
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fietsparkeerplekken

zijstraat/steeg 
aansluiting op kade 

zijstraat/steeg 
aansluiting watertrap

watertrap

accentboom
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Linker- en rechterpagina:
Legenda behorende bij de 
Voorlopig Ontwerp 
plankaarten van de eerste 
uitvoeringsfase en het 
eindbeeld.
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Linker- en rechterpagina:
Voorlopig Ontwerp 
plankaart van de eerste 
uitvoeringsfase.
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Linker- en rechterpagina:
Voorlopig Ontwerp 
plankaart van de tweede 
uitvoeringsfase/ eindbeeld.
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Ooster- en Westerkade
Bestaand principe profiel
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Ooster- en Westerkade
Nieuw principe profiel
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2.3	 Inrichting	van	het	straatprofiel

In het FO is het principeprofiel en daarmee de indeling van de straten 
bepaald. Het autoverkeer (éénrichting van Ledig Erf naar Vaartsestraat 
(Westerkade) en van Gansstraat naar Pelikaanstraat (Oosterkade) zal de 
rijbaan delen met fietsers in twee richtingen, waarbij de snelheidslimiet 
van 30km/u blijft gehandhaafd. De gehele straat wordt voorzien van 
gebakken klinkers en er komen geen verkeersdrempels. Met dit profiel 
wordt bereikt dat de automobilist zich te gast voelt en zich ook zo zal 
gedragen. Hiermee wordt invulling gegeven aan beleidsdoelstellingen uit 
‘Slimme routes, slim regelen, slim bestemmen’.

Invulling van het trottoir met functiestrook
Langs de gevelzijde is een breed trottoir met functiestrook op dezelfde 
hoogte. Het hoogteverschil tussen trottoir en rijbaan is circa 5 centimeter. 
Het trottoir is de doorgaande wandelverbinding tussen station Vaartsche 
Rijn en de binnenstad. Tussen gevel en functiestrook is een minimaal 2,0 
meter brede obstakelvrije zone, zodat doorgaande loopstromen, blinden 
en slechtzienden niet worden belemmerd. Een opgeruimd profiel dat 
voldoet aan de voorwaarden voor toegankelijkheid. Daarnaast zullen 
conform de richtlijnen op diverse plaatsen gidstegels worden toegepast. 
Functies zoals parkeren, laden en lossen, fietsen stallen en 
parkeerautomaten krijgen een plek in de functiestrook. Langs de gevel is 
ruimte gereserveerd voor een geveltuin en/of uitstalplint. Bij terugliggende 
horecapanden zijn de bestaande horecaterrassen gesitueerd. Ter hoogte 
van de zijstraten en stegen wordt de functiestrook onderbroken voor een 
goede toegankelijkheid van de kadestrook met watertrappen en de 
achterliggende (woon)gebieden.

Verblijf, uitstallingen en terrassen
 [ Bestaande horecaterrassen blijven gehandhaafd, vooralsnog is 

uitbreiding van terrassen niet voorzien;Rechts:
Themakaart
Indeling Functiestroken
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uitbreiding van terrassen niet voorzien;

Functiestroken, 1e uitvoeringsfase

Functiestroken, 2e uitvoeringsfase/ eindbeeld
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 [ Tijdens venstertijden laden en lossen, daarbuiten zijn de betreffende 
locaties twee auto parkeerplaatsen. 

Fiets parkeren
 [ Elke straat wordt voorzien van vier fietsstalzones. Hiermee is per 

kade een herkenbare en geordende stallingsruimte. In het eindbeeld 
ontstaat in de functiestrook meer ruimte voor het stallen van extra 
fietsen;

 [ Er worden fietsbeugels geplaatst in gemarkeerde fietsvakken.

 [ Langs de gevel een ruimtereservering van (maximaal) 0,6 meter 
voor een paal met klimplant, geveltuin en/of uitstalplint, mits het 2,0 
meter brede obstakelvrije deel van het trottoir in stand blijft. 

Oversteekbaarheid
 [ In de functiestrook is op verschillende plekken ruimte vrij gelaten om 

de oversteekbaarheid van trottoir naar kadestrook te verbeteren; 
 [ Oversteek zijstraten door een plateau; trottoir loopt door;
 [ Bij inritten en oversteekplaatsen een verlaagde band; 
 [ De oversteekplaatsen bij de NS-/tramstation trappen zijn onderdeel 

van de blindegeleideroute en worden voorzien van geleidelijnen en 
blokmarkeringen.

Auto parkeren 
 [ Het parkeerregime in dit deel van de stad blijft betaald parkeren en 

vergunninghouders;
 [ Tijdens venstertijden worden twee autoparkeerplaatsen op beide 

kades gebruikt voor laden en lossen, daarbuiten zijn de betreffende 
locaties parkeerplaatsen; 

 [ Door middel van verschillende maatregelen zal op termijn het aantal 
parkeerplaatsen afnemen op de functiestrook. De vrijkomende 
parkeerplaatsen zullen worden omgevormd naar fietsparkeerplaats 
of groenvak.

 [ Er is ruimte voor het realiseren van extra parkeerplekken 
gecombineerd met groen in de Vaartsestraat. Dit wordt uitgewerkt in 
het Definitieve Ontwerp. Deze ongeveer 10 extra parkeerplekken 
maken het mede mogelijk dat we sneller het aantal parkeerplekken 
langs de kades kunnen verminderen. Ook zien we mogelijkheden 
om op termijn (tijdelijke of definitieve) parkeerplekken in te passen in 
de Bleekstraat.

Laden en lossen
 [ Elke straat heeft één laad- en loslocatie. Deze locatie ligt in de 

nabijheid van horeca in verband met de dagelijkse leverantie;

Rechts onder:
Luchtfoto met zoeklocaties 
extra parkeerplekken 
Vaartsestraat

Va
ar

ts
es

tra
at

Bleekstraat
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Rechts boven:
referentiefoto geveltuin en 
groenvak in functiestrook.

Links onder:
referentiefoto 
fietsparkeervak met 
fietsbeugels en
klimplanten in klimpalen 
voor gevel

Bomen, groenvakken, gevelgroen en kademuur vergroening
 [ De kruisingen Westerkade-Vaartsestraat en Oosterkade-

Pelikaanstraat bieden ruimte voor groenvakken met 3e orde bomen 
en/of solitaire heesters;

 [ In het eindbeeld worden vrijgekomen parkeervakken in de 
functiestroken ingevuld met een groenvak en/of extra 
fietsparkeerplekken. De groenvakken krijgen aan de gevelzijde een 
a-nivo band zodat regenwater vanaf de daken in de groenvakken 
kan wegstromen. Langs de andere drie zijdes worden verhoogde 
banden aangebracht zodat voorkomen wordt dat de beplanting kapot 
wordt gereden door auto’s.

 [ De groenvakken worden voorzien van heesters in combinatie met 
laagblijvende bloemrijke en/of vruchtdragende beplantingen. De 
robuuste beplanting zorgt voor een aantrekkelijke verblijfskwaliteit, 
een zachtere uitstraling en draagt bij aan de stedelijke doelstelling 
om minder te verstenen en meer te vergroenen; 

 [ Boven- en ondergronds biedt het trottoir Oosterkade-Pelikaanstraat 
ruimte voor de aanplant van 2 nieuwe (meerstammige) 3e orde 
bomen (boomhoogte <8m). De nieuwe bomen hebben een 
transparante kroon en zijn door bloemdracht een aantrekkelijke 
drachtboom voor bijen en waardboom voor vlinders;

 [ Er is ruimte voor de aanleg van geveltuinen, de eerste aanzet wordt 
meegenomen in de herinrichting. Geïnteresseerde bewoners kunnen 
zich nog steeds aanmelden bij de projectorganisatie;

 [ Aan de gevelzijde worden (windende) klimplanten met klimpalen 
geplaatst die los van de gevel staan. Windende klimplanten 
verbinden zich door om de klimpaal te draaien en hebben géén 
zuignapjes of hechtwortels;

 [ De klimpalen bij de gevel en klimplanten op een aantal plekken 
langs de kademuur, zijn onderdeel van de openbare groenstructuur. 

 [ De klimpalen kunnen door bewoners worden geadopteerd als 
onderdeel van de geveltuin, daarmee worden de bewoners 
verantwoordelijk voor het beheer.
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Rechterpagina:
Referentiefoto’s van de 
boomsoorten (v.l.n.r.):
Tilia cordata - Linde
Ulmus hollandica - Iep
Acer freemanii - Esdoorn
Koelreuteria - Blazenboom

Linkerpagina:
themakaart
groenstructuur

Straatmeubilair
 [ Bebording wordt zoveel mogelijk gecombineerd met andere 

inrichtingselementen. Het bebordingsplan wordt in de definitieve 
ontwerpfase opgesteld en getoetst aan dit uitgangspunt;

 [ Waar mogelijk wordt aan de gevel een klassieke hangverlichting 
gemonteerd, anders wordt ter ondersteuning een klassieke 
paaltoparmatuur geplaatst, type: Altstad.

Invulling van de kadestrook 
Op de kadestrook is ruimte om te wandelen en te verblijven tussen 
bomen, zitmeubilair en op de watertrappen. De trappen bieden toegang 
tot de steiger, verbinden het kadeniveau met het waterniveau en zijn een 
informele zitgelegenheid. Elke trap is minimaal 10 meter breed, aangelicht, 
voorzien van een bijzondere straatboom en heeft een nabij gelegen 
fietsparkeercluster in de functiestrook. Door het wegnemen van 
parkeerplaatsen in de 1e uitvoeringsfase zal de kadestrook van de 
Westerkade geheel autovrij zijn. Op de Oosterkade zijn nog enkele 
parkeerplaatsen opgenomen in deze kadestrook, die komen in het 
eindbeeld te vervallen. 

Bomen
 [ De kades bieden ruimte voor 32 nieuwe (2e orde) bomen 

(boomhoogte 8-15m);
 [ De nieuwe bomen zijn inheemse soorten en zijn aantrekkelijk voor 

diverse insecten en vogels. Het zijn zogenaamde drachtbomen, ze 
produceren het voedsel voor bijen;

 [ De boomspiegels worden voorzien van stalen boomroosters.

Watertrappen
 [ Trappen voldoen aan de trapformule en zijn voorzien van 

trapleuningen;
 [ Trappen hebben een ruime opstap, waarna de trap afdaalt naar het 

oppervlakte water. Deze opstap markeert de trap en begeleidt 
verkeers- en loopstromen, zodat geen afzetpalen noodzakelijk zijn;
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 [ Trappen zijn gematerialiseerd in metselstenen. De opstap is van 
vrijkomende deksloven of gelijkwaardig materiaal, zodat er 
voldoende contrastwerking is ten opzichte van de klinkerverharding 
en zichtbaarheid voor blinden en slechtzienden;

 [ Vrijevalhoogte tussen oppervlaktewater en onderkant kadetrap is 
0,7-1,0 meter. Conform bouwbesluit is dan geen valbeveiliging 
vereist;

 [ In de definitieve ontwerpfase wordt de drenkelingenvoorziening 
verder uitgewerkt. Plaatsing van dergelijke voorzieningen moet niet 
uitnodigen tot zwemmen. Dergelijk gebruik van de gracht past niet 
bij de doorgaande vaarverbinding Vaartsche Rijn. 

Auto parkeren
 [ Het parkeerregime blijft betaald parkeren;
 [ In het eindbeeld zal het parkeren in de kadestrook komen te 

vervallen.

Straatmeubilair
 [ Uitgangspunt is zo min mogelijk obstakels op de kadestrook. De 

bebording wordt zoveel mogelijk gecombineerd met andere 
inrichtingselementen. Het bebordingsplan wordt in de definitieve 
ontwerpfase opgesteld en getoetst aan dit uitgangspunt;

 [ Bestaande kadehekwerken blijven behouden, krijgen groot 
onderhoud en een nieuwe grafietzwarte kleur in aansluiting op de 
kleur van de nieuwe lichtmasten;

 [ De lichtmasten worden vervangen door klassieke lantaarns (type: 
Altstad), deze staan aan de Oosterkade op de deksloof van de 
kademuur en aan de Westerkade direct naast de deksloof van de 
kademuur;

 [ Tussen de bomen staan 1 tot 2 dubbele zitbanken (type: Montseny) 
met afvalbakken (type: Falcon), ook zijn afvalbakken voorzien nabij 
de trappen.

Ondergrondse containers
 [ Op beide kades komt een cluster van twee ondergrondse containers 

in de kadestrook; 
 [ Oosterkade: Afvalcontainers worden gecombineerd op de 

bestaande locatie ter hoogte van restaurant Broei. De bestaande 
locatie nabij restaurant Orlof aan de kade komt hierdoor te vervallen;

 [ De ondergronds afvalcontainers gaan gecombineerd gebruikt 
worden, hiervoor komt er in de restafvalcontainer een pers. 
Bewoners en bedrijven gaan hiervan gebruik maken;

 [ Westerkade: Nabij de Kroonsteeg komt een nieuwe containerlocatie 
met twee containers.

 [ Het toepassen van de ondergrondse afvalcontainers reduceert het 
aantal kliko’s en rolcontainers in het straatbeeld 
(kwaliteitsverbetering) en minder vuilophaal bewegingen op de 
kades (verbetering verkeersveiligheid)

 [ De locaties van de ondergrondse afvalcontainers is een compromis 
op basis van overleg tussen gemeente, bedrijven en bewoners.

Stegen
Na een verkennende studie naar kwaliteit en kansen van de stegen die 
uitkomen op de Oosterkade en Westerkade, zijn een aantal 
ontwerpprincipes gekozen die mee worden genomen bij de herinrichting. 
Hiermee wordt een eerste aanzet gegeven voor de mogelijk verdere 
ontwikkeling van de stegen en zijstraten in dit gebied:

 [ Steegloper tot band: Ter hoogte van de stegen wordt een ander 
straatverband toegepast.

 [ Entree aanlichten: Aan de kopse kanten van de stegen wordt waar 
mogelijk hangverlichting gerealiseerd.

 [ Groene koppen: Het begin van de stegen wordt waar mogelijk 
vergroend. Te denken valt aan verticaal groen tegen blinde gevels.
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Referentiebeelden 
bovenste rij rechts:
Bank, type Montseny

onderste rij v.l.n.r.:
Lichtmast, type Altstadt
Wandarmatuur, type Altstadt
Afvalbak, type Falcon
Boomrooster: type Hunte
Klim-/ hangplanten langs 
kademuur.

Ontwerpprincipes stegen 
v.l.n.r.

Steegloper tot band
Entree aanlichten
Groene koppen
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Oosterkade 
foto bestaande situatie
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Oosterkade 
impressie nieuwe situatie
tussenfase
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Oosterkade 
impressie nieuwe situatie
eindbeeld
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Oosterkade 
Principe aanzicht watertrap



34 - VO Herinrichting Oosterkade en Westerkade

Westerkade
foto bestaande situatie
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Westerkade
impressie nieuwe situatie
tussenfase
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Westerkade
Impressie nieuwe situatie
eindbeeld
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Westerkade 
Principe aanzicht watertrap
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Oosterkade
foto bestaande situatie
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Oosterkade
impressie nieuwe situatie
tussenfase
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Detail principe kadestrook 1 
Links: Westerkade 
Rechts: Oosterkade



VO herinrichting Oosterkade en Westerkade - 41

Detail principe kadestrook 2 
Links: Westerkade 
Rechts: Oosterkade
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2.4 Klimaatadaptatie

In de bestaande situatie wordt het hemelwater op de Ooster- en 
Westerkade afgevoerd via kolken op het vuilwaterriool. Ook de daken van 
de panden aan beide straten wateren af op het vuilwaterriool. 

In de nieuwe situatie wordt de weg op één oor gelegd en watert af richting 
de Vaartsche Rijn. De zichtbare regenpijpen van de panden aan de straat 
worden waar mogelijk van het riool losgekoppeld, zodat ook dit 
hemelwater richting de Vaartsche Rijn wordt afgevoerd. De nieuwe straat 
wordt deels uitgevoerd in waterpasserende verharding, inclusief 
waterpasserende onderbouw. Het water dat niet infiltreert wordt via 
spuwers over de kademuur, hart-op-hart ca. 13,5 m, met openingen van 
ongeveer 0,25m, geconcentreerd afgevoerd naar het oppervlaktewater 
van de Vaartsche Rijn. De spuwers zijn zo ontworpen dat het regenwater 
zo min mogelijk de kademuur zal vervuilen. 

Links onder: referentiefoto’s 
van spuwers Oude Gracht

Links onder: Westerkade 
principedetail maaiveld 
verlaging i.r.t. bestaande 
kademuur en nieuwe 
spuwer 

Rechts: Oosterkade 
principedetail maaiveld 
verlaging i.r.t. bestaande 
kademuur en nieuwe 
spuwer
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2.4 Klimaatadaptatie

In de bestaande situatie wordt het hemelwater op de Ooster- en 
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p r i n c i p e  l i c h t m a s t  o p 
k a d e m u u r c o n s t r u c t i e
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2.5 Biodiversiteit

Door de aanplant van nieuwe bomen, ter vervanging van de grotendeels 
zieke bestaande bomen, wordt de hoofdgroenstructuur langs de 
Vaartsche Rijn hersteld. De nieuwe bomen hebben diversiteit in 
boomsoorten om een robuuste hoofdgroenstructuur te ontwikkelen in 
verband met ziektes en plagen. Er worden ca. 50% iepenbomen (Ulmus 
hollandica ‘Groeneveld) en ca. 35% lindebomen (Tilia cordata ‘Rancho) 
aangeplant. Als accent in de straat (ca. 15%) worden bij de watertrappen 
esdoornbomen geplant (Acer freemanii ‘Armstrong’). Door bloemdracht 
zijn de nieuwe bomen aantrekkelijk voor diverse insecten en vogels, de 
zogenaamde drachtbomen. Deze bomen leveren veel stuifmeel en nectar 
die bijen voor hun bestaan nodig hebben.

Bij de kruising Oosterkade-Pelikaanstraat worden 2 meerstammige (3e 
orde) blazenbomen (Koelreuteria paniculata) in een nieuw groenvak 
geplant. Deze kleine bomen (boomhoogte <8m) zijn niet inheems, maar 
zijn door bloemdracht een aantrekkelijke drachtboom voor bijen en 
waardboom voor vlinders. 
De nieuwe groenvakken, klimplanten en geveltuinen zijn nieuwe 
groentypes en biotopen in de straat. De bloemrijke en vruchtdragende 
vaste planten, lage en solitaire heesters en klimplanten kunnen 
aantrekkelijke verblijfsplekken zijn voor insecten en vogels.
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Bijlagen

Bijlage 1: Uitwerking IPVE/FO reactienota

Ruimte voor voetgangers en verblijf:
 [ IPVE/FO besluit: Het IPVE/FO gaat uit van een beperkte 

vermindering van het aantal parkeerplaatsen direct bij het uitvoeren 
van de herinrichting (-11 auto parkeerplaatsen) en houdt de 
mogelijkheid voor een verdere vermindering van het aantal plaatsen 
open. Deze verdere vermindering realiseren we als de parkeerdruk 
vermindert. Dit gebeurt als bewoners hun vergunning inwisselen 
voor een garage- of P+R abonnement met bewonerskorting en als er 
parkeerplaatsen in de nabije omgeving kunnen worden gerealiseerd.

 [ VO uitwerking: Geen wijziging in het ontwerp. Wel wordt voorgesteld 
om in de 1e uitvoeringsfase meer auto parkeerplaatsen weg te 
nemen om direct meer ruimte op de kades te creëren voor 
voetgangers, ruimtelijke kwaliteit en verblijf. Dit op basis van de 
beoogde maatregelen in het IPVE/FO; nieuwe mogelijkheden voor 
alternatief auto parkeren en (openbaar) vervoer, realiseren extra auto 
parkeerplaatsen buiten de kades en nieuw beleid wat meer 
mogelijkheden biedt om de parkeerdruk acceptabel te houden.

Fietsen:
 [ IPVE/FO conclusie: Na vaststellen van het IPVE/FO worden de 

reacties over fietsen stallen in overleg met belanghebbenden 
uitgewerkt.

 [ VO uitwerking: In overleg met de buurt is door middel van online en 
fysieke bijeenkomsten de stallingsruimtes voor fietsen besproken. 
Aan de hand van reactie zijn aanpassingen gedaan (omvang en 
locatie).

Inrichting: 
 [ IPVE/FO besluit: In het vast te stellen IPVE/FO wordt de 

klinkerbestrating als materiaalkeuze voor de rijbaan en ook de 
trottoirs en de kadestroken gehandhaafd. De materiaalkeuze voor 
straatmeubilair en hekwerken wordt, in lijn met de ontvangen 

reacties, enigermate verruimd in het vast te stellen IPVE/FO. De 
definitieve keuzes worden onderdeel van de nadere uitwerking in het 
herinrichtingsplan, zoals ook het geval is voor de indicatief 
afgebeelde functiestroken en kadestroken.

 [ VO uitwerking: Op basis van de reacties, de staat van de hekwerken, 
maar ook vanuit een financieel component wordt voorgesteld de 
bestaande hekwerken te handhaven. Daarnaast is ook de verlichting 
aangepast, waarbij niet gekozen is voor het armatuur Pyke Koch 
(binnenstad), maar voor het type Altstad die veelal wordt toegepast 
buiten de singels. In overleg met de buurt is het ontwerp van de  
functie- en kadestroken bepaald.

Inzamelen afval: 
 [ IPVE/FO besluit: Na vaststellen van het IPVE/FO worden de reacties 

over het inzamelen van afval in overleg met belanghebbenden 
verder uitgewerkt.

 [ VO uitwerking: In het IPVE/FO is aangegeven dat verplaatsing van 
de bestaande ondergrondse afvalcontainers naar de functiestrook 
zou worden onderzocht. Dit met als doel de functiestrook te 
gebruiken waarvoor deze is en de kadestrook zoveel mogelijk vrij te 
spelen voor verblijfskwaliteit. In overleg met de buurt zijn diverse 
alternatieve locaties onderzocht. De buurt heeft de voorkeur 
uitgesproken de containers te plaatsen op de kadestrook in plaats in 
de functiestrook. De huidige containerlocaties op de Oosterkade 
bevinden zich al aan de waterzijde. De bewonerswens is 
overgenomen in het VO. De inzameling van rest en papier 
bedrijfsafval kan worden gecombineerd. De ondernemers hebben de 
nadrukkelijke wens ook de grote hoeveelheid glas en GFT 
gescheiden aan te bieden. In de volgende ontwerpfase (DO) volgt 
nadere afstemming met de ondernemers.

Veiligheid: 
 [ IPVE/FO besluit: Na vaststellen van het IPVE/FO worden de reacties 

over veiligheid in overleg met belanghebbenden verder uitgewerkt.
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 [ VO uitwerking: In het ontwerp is nagedacht over sociale controle en 
er is een nieuwe verlichtingsplan opgesteld.

Uitvoering: 
 [ IPVE/FO besluit: Bij de verdere uitwerkingen van het IPVE/FO wordt 

een BLVC-plan opgesteld, dat met bewoners en andere 
belanghebbenden zal worden afgestemd.

 [ VO uitwerking: Uitwerking in het Uitvoeringsontwerp (UO) en 
contractfase.

Overige:  
 [ IPVE/FO besluit: Het IPVE/FO is in lijn met de beleidsdoelen van 

SRSRSB en houdt rekening met raakvlakken van lopende projecten 
en vervolgfasen.

 [ VO uitwerking: Geen



48 - VO Herinrichting Oosterkade en Westerkade

Bijlage 2: Beknopte samenvatting reacties belanghebbenden en verwerking in ontwerp

Reactie Algemeen Gedaan Hoe verwerkt

Meer geveltuinen en verdere vergroe-
ning

Na de vele positieve reacties en vragen om meer geveltuinen op 
locaties die niet waren aangegeven op kaart. Er is gekeken of op 
meer plaatsen een geveltuin mogelijk is. Deze zijn toegevoegd op 
tekening. Wel verschilt het per locatie welke mogelijkheden er zijn 
en wat de maximale breedte van de geveltuin is.

Onderzocht wordt of de kademuur zelf ook vergroend kan worden. 
Hier zijn mooie voorbeelden van te vinden in andere steden. In 
samenspraak met beheer zal onderzocht moeten worden of dit 
haalbaar is.

Meer locaties voor gevelgroen aan ontwerp toegevoegd. Gedu-
rende de consultatie worden opnieuw gevraagd naar interesse 
bij bewoners. Bij vaststelling ontwerp wordt met bewoners verder 
invulling gegeven aan de geveltuinen.

Aantal groenvakken toegevoegd in eindfase, daar waar parkeer-
plekken kunnen worden opgeheven.

Klimpalen toegevoegd als structuurgroen.

Alternatieve locatie afvalcontainers 
voor woning

Na de vele reacties en de druk op de ruimte die er al ligt op de 
functiestrook, is besloten de afvalcontainers een plek te geven op 
de kadestrook en niet langer in te passen in de functiestrook langs 
de gevels.

Afvalcontainers in kadestrook.

Locatie parkeerplaatsen i.r.t. beneden-
woning

In de huidige situatie wordt de gevelzijde gedomineerd door gepar-
keerde auto’s. Door het verminderen van het aantal parkeerplekken 
langs de kades en het vrijhouden van de kadezijde blijft weinig 
ruimte over om te schuiven met de resterende parkeerplaatsen. 
Daarentegen zal in verloop van tijd het aantal auto’s verminderen 
en zal de kadestrook erachter altijd vrij zijn van auto’s. Mocht in de 
toekomst parkeren langs de gevel wegvallen dan kan deze ruimte 
worden benut voor de toenemende vraag aan fietsparkeren en/of 
toekomstig groen.

In het ontwerp is niet veel geschoven met auto parkeerplekken. 
In de toekomst wordt het aantal minder. Wel kunnen wijzigingen 
zichtbaar zijn vanwege het opknippen van het fietsparkeren. In de 
meeste gevallen is de afstand tussen gevel en parkeervak groter 
geworden dan in de huidige situatie.
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Reactie Algemeen Gedaan Hoe verwerkt

Locaties fietsparkeren i.r.t. benedenwo-
ning / bedrijfspand

In de huidige situatie wordt de gevelzijde gedomineerd door gepar-
keerde auto’s en fietsparkeren. In de eindsituatie blijft de gevelzijde 
de plek waar de meeste functies worden gepositioneerd. In het con-
cept VO uit juli 2020 was een aantal lange fietsparkeerstroken in-
getekend. Naar aanleiding van reacties over de dominante omvang 
en de wel/niet juiste plek van de fietsparkeerplekken hebben we het 
fietsparkeren herverdeeld in kleinere delen. Binnenkort wordt een 
fietsparkeerdrukmeting gehouden om de beoogde stallingslocaties 
(IPVE-FO 2018) te toetsen en indien nodig bij te stellen. Gekozen is 
om meer afstand te houden tot station Vaartsche Rijn om te voorko-
men dat reizigers deze ruimte aan innemen. Vanuit het station 
wordt samen met Prorail gekeken naar efficiënter gebruik van de 
gebouwde stallingen en toekomstige capaciteitsvergroting.

Herverdeling fietsstroken in kleinere delen. Rekening houden met 
voldoende afstand tot station VR. Rondom station overleg gestart 
voor integrale aanpak fietsparkeren.

Verlichting, zowel positieve reacties als 
wens voor meer modernere/strakkere 
verlichting

De verlichting sluit aan bij de historiserende beeldkwaliteit van de 
binnenstad en is gelijk aan de verlichting op Ledig Erf en Catha-
rijnesingel. De hekwerken langs de kades krijgen dezelfde kleur 
antraciet.

Geen wijzigingen

Hekwerken wel/niet nieuw De hekwerken blijven behouden, enerzijds om de wens vanuit de 
inspraak om dit kenmerkende van de Ooster- en Westerkade te 
behouden, anderzijds om binnen het projectbudget te blijven en 
voldoende ruimte te houden voor de overige projectonderdelen.

Geen wijzigingen.

Zijstraten en stegen betrekken bij 
ontwerp

In een aantal reacties werd voorgesteld om de zijstraten en stegen 
te betrekken bij het ontwerp, voor voldoende samenhang en aan-
dacht voor deze unieke plekken in dit gebied.

Er zal een overleg worden ingepland met de indieners van deze 
reacties. Er is geen budget beschikbaar voor het meenemen van 
hofjes en stegen. Wel worden de eerste paar meter altijd meege-
nomen in de uitvoering. Eigendom van de steegjes is verdeeld. In 
overleg zal gekeken worden naar de mogelijkheden.
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Reactie Algemeen Gedaan Hoe verwerkt

Ooster- en Westerkade eigen identiteit 
versterken en actief branden. Onderne-
mers hebben eigen logo ontwikkeld en 
willen dit in hun eigen bedrijfsvoering 
terug laten zien, ook het verzoek om 
dit terug te laten komen in de openbare 
ruimte.

Dit is een mooi initiatief waarbij de ondernemers aan de kades 
samen nadenken over de identiteit van hun buurt. Voor financiering 
spreken ze het ondernemingsfonds aan. Wel moeten we goed kij-
ken wat binnen het ontwerp en het regulier beheer van de openbare 
ruimte mogelijk is.

In het ontwerp wordt nu nog niets aangepast. Dit kan ook in DO 
fase. Loopt ook via parallelle trajecten via ondernemingsfonds en 
andere buurtinvesteringsprogramma’s.

Kosten garage abonnement in vergelij-
king met straatabonnement hoog.

Omzetten is een vrije keuze waar voor – en nadelen aan zitten. 
Interessant kan de belanghebbenden garage zijn, waarvoor zowel 
vergunninghouders van omgeving Oosterkade- als Westerkade 
voor in aanmerking komen.

Geen wijzigingen.

Er werd getwijfeld aan de parkeerdruk 
Oosterkade in relatie tot de 
Westerkade.

Hoewel de parkeerdruk hoger ligt in het parkeerrayon 
Watervogelbuurt (inclusief Oosterkade) lijkt dit in de huidige praktijk 
anders te worden ervaren. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door de 
barrièrewerking van de Bleekstraat binnen het parkeerrayon Hoogh 
Bouyland, wat een relatief lagere parkeerdruk kent. Ondanks de 
Coronatijd is ervoor gekozen om een nieuwe parkeerdrukmeting te 
laten uitvoeren, om in ieder geval de huidige situatie in beeld te 
brengen.

Mogelijk kan dit nog resulteren in wijzigingen in de tussenfase 
waarbij meer parkeerplekken behouden blijven aan de Westerkade 
en meer worden weggenomen langs de Oosterkade.

Reactie Westerkade Gedaan Hoe verwerkt

Locaties auto’s en fietsen voor gevel 
niet altijd wenselijk.

Zie eerdere opmerking onder -algemeen-. Zie eerdere opmerking onder -algemeen-.

Locaties fietsparkeren i.r.t. benedenwo-
ning / bedrijfspand

Zie eerdere opmerking onder -algemeen-. Zie eerdere opmerking onder -algemeen-.

Zijstraten en stegen betrekken bij 
ontwerp

Zie eerdere opmerking onder -algemeen-. Zie eerdere opmerking onder -algemeen-.
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Reactie Oosterkade Gedaan Hoe verwerkt

Zorg over bestaand en toekomstige 
overlast. Angst voor verergering door 
vergroten verblijfskwaliteit o.a. komst 
watertrappen. 

Met deze specifieke groep heeft een gesprek plaatsgevonden. Hun 
wens is geen verbetering van de verblijfskwaliteit, alleen accent op 
goede doorgang voor fiets en voetganger. Dus geen trappen, geen 
bankjes. In het gesprek hebben we aangegeven dat het verbete-
ren van de verblijfskwaliteit altijd één van de doelen was van deze 
herinrichting. Delen de zorg van de bestaande overlast (met name 
omgeving van de steiger) en zoeken naar verbeteringen zonder 
de doelstellingen van het project los te laten. Neemt niet weg dat 
de Oosterkade onderdeel uit maakt van een groeiend centrum en 
reuring daar voor een deel ook bij hoort.

In afstemming met betrokken gebiedsmanagers Veiligheid wordt 
parallel aan de herinrichting gewerkt aan initiatieven ten aanzien 
van verbeteringen van de veiligheid en leefbaarheid. Zo wordt 
gekeken om de kaders voor handhaving die gelden in de binnen-
stad uit te breiden naar de kades en de stationsomgeving. Dit sluit 
aan bij de transitie van het gebied die de afgelopen jaren is ingezet 
(voorzieningen, horeca, komst station Vaartsche Rijn). Zo wordt 
bijvoorbeeld de mogelijkheid onderzocht voor de uitbreiding van het 
alcoholverbod. Inzet voor verbetering geldt zowel voor op de korte 
termijn als na gereedkomen van de herinrichting.

Na een integrale afweging is de eerder beoogde trap (zomer 2020) 
ter hoogte van de bestaande steiger uit het voorliggend ontwerp 
gehaald. Het vergroten van de verblijfskwaliteit blijft een belangrijke 
doelstelling. Door de aanwezigheid van de bestaande steiger blijft 
een verdeling van de verblijfskwaliteit, ook bij één trap minder, 
acceptabel.

Geen loopruimte bij trappen. De opmerking werd gemaakt dat de bredere trappen de volledige 
kadestrook blokkeren. In het ontwerp is de afweging gemaakt 
waarbij het vergroten van de verblijfskwaliteit voorop is gesteld. 
Een luie (zit), diepere trap met voldoende loopruimte over het niet 
drukke wegvak.

Naar aanleiding van de reacties hebben we opnieuw de afweging 
gemaakt en gekeken naar de mogelijkheden om de trappen minder 
lui te maken. Dit blijkt binnen de trapformule goed mogelijk te zijn, 
waardoor de trappen in het ontwerp nu minder ver de kadestrook 
op komen en er een loopstrook tussen trap en rijbaan mogelijk is.

Rekening houden met ligplaatsen en 
voorzieningen (walstroomkast, hekje)

Voorzieningen worden meegenomen. Ingepast in ontwerp en afgestemd met eigenaar.

Reactie Westerkade Gedaan Hoe verwerkt

Mogelijkheden extra parkeerplekken Naar aanleiding van de voorgestelde compensatieplekken, gaven 
meerdere mensen aan dat bij de Vaartsestraat en de Bleekstraat 
ruimte is voor extra parkeren. Als dit gecompenseerd werd met 
meer groen zou dit ook de kwaliteit en uitstraling van de Bleekstraat 
kunnen verbeteren.

Deze extra plekken worden uitgewerkt in het Definitief Ontwerp. In 
de uitvoeringsfase zal worden gekeken of er definitieve of tijdelij-
ke parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Tevens gaat dit 
aandachtspunt mee bij de opgave voor de Bleekstraat (uitkomsten 
lopende studie en participatie over Zuidpoort).



Reactie Oosterkade Gedaan Hoe verwerkt

Alternatieve locatie afvalcontainers 
voor woning

Na de vele reacties en de druk op de ruimte die er al ligt op de 
functiestrook, is besloten de afvalcontainers een plek te geven 
op de kadestrook en laten inpassing in de functiestrook langs de 
gevels los.

Met Afvalreiniging is afgesproken dat de horeca hun restafval 
mogen combineren met het restafval van bewoners. Ook komt er 
een aparte papiercontainer. Hierdoor vermindert het afvalprobleem 
(rolcontainers op straat) voor de horecaondernemers. Met de hore-
ca wordt nog gekeken of het mogelijk is om alle rolcontainers van 
straat te halen.

Afvalcontainers worden gecombineerd op bestaande locatie. Eén 
bestaande locatie komt hierdoor te vervallen.
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