
 
 
 
 
 

Bijlage III 
 
 
 

Standpunt klankbordgroep over ontwerp buitenruimte + 
gespreksverslagen 20 februari en 18 maart.



Inleiding procesklankbordgroep 
 
Op 20 februari en 10 maart 2008 is er met een klankbordgroep bestaande uit omwonenden van de 
Meas-locatie en het wijkteam Ockenrode Nijenrode e.o. gesproken over de inrichting van de 
buitenruimte rond het nieuwe bouwplan voor de Meas-locatie. Uitgangspunt voor het ontwerp van het 
gebouw en buitenruimte zijn de randvoorwaarden opgenomen in het raadsbesluit van 24 september 
2007 en het daarbij horende stedenbouwkundige ontwerp dat is gemaakt door het bureau 
KuiperCompagnons. De klankbordgroep heeft een raadgevende rol gekregen, indien afgeweken wordt 
van een wens of suggestie van het wijkteam gebeurd dit onderbouwd, zodat er duidelijk is waarom 
bepaalde keuzes worden gemaakt.                                                                                                                    
 
Op basis van opmerkingen en wensen van de klankbordgroep op 20 februari over het gepresenteerde 
idee voor de buitenruimte van de architect is er een ontwerp gemaakt met verschillende alternatieven 
dat is getoond op 10 maart aan de klankbordgroep. Op 10 maart heeft de klankbordgroep 
aangegeven eerst intern te willen overleggen voordat ze een standpunt inneemt over de inrichting van 
de buitemruimte. Van de twee bijeenkomsten is een gepsreksverslag gemaakt dat zich bevindt in 
bijlage III van het raadsvoorstel. 
 
In onderstaande stuk is de reactie van de klankbordgroep weergegeven op het ontwerp van de 
buitenruimte en de reactie hierop van de gemeente. 
 
Uitwerking discussie punten klankbordgroep 10 maart 2008 
 

1. Variant voor de toegang tot de parkeergarage  
Het standpunt van de klankbordgroep ten aanzien van de plek van de ingang van de parkeergarage 
komt erop neer dat we kiezen voor de oorspronkelijke variant van de gemeente maar wel met een 
optimaal behoud van verkeersveiligheid.  
De alternatieve variant met de ingang van de parkeergarage ter hoogte van de huidige kruising 
Ockenrode/Van der Valk Boumanweg verdient niet onze voorkeur omdat met deze variant de aanleg 
van een weg op een later moment onmogelijk wordt en omdat deze variant de toekomstige bewoners 
hinder geeft bij het bereiken van het buitenterrein.  
We vinden het van belang dat er aan de zijde van de Van der Valk Boumanweg een ‘ventweg’ wordt 
aangelegd direct langs de nieuwbouw zodat een situatie ontstaat voor in- en uitrijden vergelijkbaar 
met de huidige verkeerscirculatie bij het Shell-station, zoals ook in het stedenbouwkundig ontwerp van 
de heer E. de Jong van KuiperCompagnons wordt aangegeven.  
 
Reactie Gemeente: 
De gemeente is van mening dat de ventweg tussen het gebouw en Van der Valk Boumanweg niet 
nodig is. Het in- en uitrijden ter hoogte tussen Van der Valk Boumanweg nummer 69 en het 
appartementengebouw levert geen gevaarlijke situatie op. U heeft eerder aangegeven dat het met 
name gaat om het verkeer dat deze inrit/uitrit verlaat dat gevaarlijk is.  
 
Het verkeer op het kruispunt wordt geregeld door een verkeersregelinstallatie. Het doorgaande 
verkeer over de Van der Valk Boumanweg conflicteert met het verkeer van de Laan van Ouderzorg-
Van der Valk Boumanweg. Wanneer het verkeer op de Laan van Ouderzorg stilstaat is er voor 
rechtsafslaand verkeer vanaf de Meas-locatie vrije ruimte om de Van der Valk Boumanweg op te 
rijden, er komt immers geen auto van links. Linksaf uitrijden kan in dezelfde periode aangezien op dat 
moment het verkeer de kruising op rijdt, er is dan voldoende tijd en ruimte om in te voegen. Voor 
inrijdend verkeer vanaf de richting Persant Snoepweg kan links worden voorgesorteerd en bij groen 
licht is er geen conflictsituatie om over te steken. Vanuit de richting laan van Ouderzorg richting de 
Persant Snoepweg is bij het rechtsafslaand verkeer de snelheid niet zo hoog dat er gevaarlijke 
situaties ontstaan bij het afslaan naar de MEAS-locatie. 
 
Het voorgestelde idee om gebruik te maken van de inrit waar nu de ingang van de Ockenrode en 
tankstation zich bevinden vindt de gemeente niet noodzakelijk in kader van de verkeersveiligheid. De 
Gemeente zegt toe dat bij de invulling van het terrein er rekening wordt gehouden met een eventuele 
ventweg(in één richting), zodat dit te realiseren is indien dit noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid.  
 
 



2. Toegang tot de flats langs de Oude Rijn  
Het standpunt van de klankbordgroep is dat een toegang tot het complex aan de zijde van de Oude 
Rijn niet gewenst is. De belangrijkste argumenten daarvoor zijn:  

- de te verwachten extra parkeerdruk in de wijk  
- de te verwachten verkeersbewegingen in de wijk als gevolg van bezoekers, bewoners en 

mogelijk toeleveranciers.  
Tenslotte willen we graag vermelden dat het aantal parkeerplaatsen in de wijk ten opzichte van het 
aantal bewoners geflatteerd is. De wijk bevat een aantal concentraties van garages die in de 
berekening van de verhouding bewoners/parkeerplaatsen zijn meegeteld. In de praktijk is een groot 
deel daarvan verhuurd aan derden die niet woonachtig zijn in de wijk.  
Verder is er in het “beeld” van KuiperCompagnons (de heer E. de Jong) geen sprake van een entree 
aan de Ockenrode. 
 
Reactie Gemeente: 
De stedenbouwkundige heeft positief gereageerd op de invulling van de architect wat betreft de twee 
voetgangerstoegangen aan de zijde van de Ockenrode voor twee bouwblokken. Citaat: “Een positieve 
toevoeging vind ik dat de blokjes langs de Oude Rijn (althans twee er van) een rechtstreekse toegang 
hebben vanaf Ockenrode. Dit versterkt het beoogde zelfstandige en losse karakter van deze blokjes. 
Ook het gevarieerde gevelbeeld (met ‘kaders’ die de tussenverdiepingen samenbinden) is hier 
overtuigend.” De gemeente steunt de visie van de stedenbouwkundige en vindt de aanpassing geen 
afbreuk doen aan het schetsontwerp van dhr. De Jong, de stedenbouwkundige van 
KuiperCompagnons. 
De gemeente verwacht niet dat er overlast zal zijn van parkeren van bewoners van de twee 
bouwblokken. Het gaat immers om maar 15 appartementen, deze bewoners moeten betaald een 
parkeerplaats afnemen in de parkeergarage en zullen naar verwachting hier ook gebruik van willen 
maken. Wat betreft bezoekers van de 15 appartementen zijn hier rekenkundig 0,3*15=5 
parkeerplaatsen voor nodig, die op het binnenterrein komen. Indien alle bezoekers besluiten te 
parkeren in de woonwijk in plaats van op het parkeerterrein zou dit gaan om ongeveer 5 auto’s. De 
gemeente denkt dat de voorgestelde overlast door bezoekers/bewoners die “verkeerd” parkeren dus 
meevalt en kan worden opgevangen op de Ockenrode.  Wat betreft toeleveranciers wordt er geen 
overlast verwacht, omdat voor grotere leveringen(bijvoorbeeld een bankstel) het makkelijker is om via 
het binnenterrein en parkeerkelder de lift en trappenhuis te bereiken dan via het voetpad. Ook zullen 
leveranciers, bijvoorbeeld de postbode, vooral overdag iets afgeven wanneer de parkeerdruk laag is, 
er zijn dan immers veel mensen niet thuis in verband met werk. 
Het is mogelijk dat niet alle verhuurbare garageboxen zijn verhuurd aan inwoners van de wijk. Indien 
het aantal verhuurbare garages slechts voor 1/3 deel(lage schatting) wordt meegerekend is er op elke 
woning in de buurt nog 1,65 parkeerplaats aanwezig, wat acceptabel is voor een woonwijk als deze. 
 

3. Eenrichtingsverkeer Nijenrode? 
Ten aanzien van het eenrichtingsverkeer heeft de klankbordgroep nog geen standpunt ingenomen. 
Een besluit over eenrichtingsverkeer in de Nijenrode kan naar onze mening pas genomen worden als 
de verkeerssituatie voor de wijk als geheel in kaart is gebracht. Daarbij zouden we een dergelijk 
ingrijpend besluit willen onderbouwen met een meting van het verkeer voor en na de bouw van het 
flatgebouw en de mening van de bewoners hierover willen vaststellen door middel van een enquête.  
 
De mogelijkheid van eenrichtingsverkeer is geopperd in relatie met de afsluiting van de Ockenrode. 
Ten aanzien van de motie van de VVD, willen wij graag weten wat de criteria zijn om de Ockenrode te 
ontsluiten. In de motie staat dat een half jaar na de afsluiting geëvalueerd zal worden of er 
daadwerkelijk problemen zijn ontstaan. Objectieve criteria zijn ons inziens nodig om dit vast te kunnen 
stellen. 
 
Reactie Gemeente: 
De mogelijkheid van eenrichtingsverkeer kwam ter sprake in relatie tot de beperkte breedte van de 
Nijenrode zelf in verband met geparkeerde auto’s, waardoor tweerichtingsverkeer bemoeilijkt wordt. 
Het idee om er eenrichtingsverkeer van te maken staat haaks op de wens meerdere uitgangen van de 
wijk te hebben. Een apart verkeersonderzoek voor het instellen van eenrichtingsverkeer in de huidige 
of nieuwe situatie is gelet op de omvang van de wijk niet nodig. De gemeente is het eens met wens 
van de bewoners dat als de ontsluiting of bereikbaarheid van de wijk onacceptabel is door middel van 
overleg met alle betrokkenen (inspraak) al dan niet in vorm enquête besloten kan worden tot 
eenrichtingsverkeer in Nijenrode en Ockenrode.  



 
Objectieve criteria voor wat betreft het evalueren van de afsluiting van de Ockenrode en de daarmee 
in verband gebrachte problemen op de Tollenaersingel zouden kunnen zijn de wachttijd voor de 
kruising en de hoeveelheid wachtende auto’s in de wachtrij voor de Van der Valk Boumanweg. 
 
 
 

4. Uitbreiding van het bouwvolume  
Aan de hand van de huidige ontwerpen hebben we vastgesteld dat de flats dieper zijn dan in het 
oorspronkelijke ontwerp. Het gevolg hiervan is dat de flats meer ruimte innemen dan was voorzien. 
Naar onze mening wordt hiermee het stedenbouwkundig ontwerp van de heer De Jong verder 
aangetast. De buitenruimte/binnentuin wordt hiermee bovendien verder verkleind. In september 2007 
is aan de Raad het stedenbouwkundig plan van KuiperCompagnons voorgelegd met het bijbehorend 
bouwterrein (bouwvlak). Dit plan is door de Raad geaccepteerd. Het bouwvlak mag dus niet groter zijn 
dan volgens het stedenbouwkundig ontwerp van KuiperCompagnons is aangegeven. Door het 
aangeven van uitsluitend de buitengrenzen van het bouwvlak wordt een vertekend beeld gegeven 
  
Reactie Gemeente: 
Het voorliggende plan past (bijna) geheel binnen de voorgestelde randvoorwaarden. Wat betreft de 
buitengrenzen van het gebouw past het voorliggende plan ter plaatse van de twee bouwblokken langs 
het water binnen deze buitengrens. De betrokken stedenbouwkundige van KuiperCompagnons, dhr. 
De Jong,  heeft het plan getoetst aan de randvoorwaarden en het plan positief beoordeeld. Een 
“aantasting” van het ontwerp is door de stedenbouwkundige niet geconstateerd. Het plan van 
KuiperCompagnons was een beeld c.q. massastudie. Dat het uiteindelijke plan niet één op één 
hetzelfde is als de stedenbouwkundige schets van KuiperCompagnons is bij een praktische uitwerking 
normaal.  
 

5. Parkeerplaatsen op het binnenterrein  
Ten aanzien van de parkeerplaatsen op het binnenterrein heeft de klankbordgroep de wens om deze 
parkeerplaatsen aan te leggen tegen de achterzijde van het gebouw. De huidige plek kan dan worden 
voorzien van groen waardoor het idee van een binnentuin nog enigszins uit de verf kan komen. 
Behalve dat het verschuiven van de parkeerplaatsen het groen ten goede komt zijn er meer 
voordelen:  

- Het uitzicht van de toekomstige bewoners verbetert. Toekomstige bewoners kijken over de 
auto’s heen en kijken uit op het groen.  

- Bezoekers parkeren dicht bij de ingang van het gebouw. 
- De huidige bewoners van de Nijenrode en de Van der Valk Boumanweg hebben minder 

overlast van de auto’s.  
 
De beste plek is in onze ogen de achterzijde van de vier hoge torens die aan rosariumzijde worden 
gebouwd en eventueel tevens aan de achterzijde van de sociale woningen. Omdat we een zo groot 
mogelijke groene ruimte willen creëren en omdat we de auto’s bij voorkeur zo ver mogelijk van de 
huidige bebouwing willen afhouden, verdienen parkeerplaatsen aan de achterzijde van de gebouwen 
aan de zijde van de Oude Rijn niet onze voorkeur.  
Tenslotte hebben we besloten dat ‘dakjes’ over de parkeerplaatsen niet noodzakelijk zijn. De 
parkeerplaatsen buiten dienen door een aarden wal met groenvoorziening zoveel mogelijk aan het 
oog te worden onttrokken. 
 
Reactie Gemeente: 
Indien wordt bedoeld om op de huidige daktuin te parkeren, betekent dit dat het hele idee van de 
daktuin verloren gaat. Naast een oprit naar beneden de garage in moet er ook een op(tevens af)rit 
omhoog worden gemaakt, met waarschijnlijk meer overlast van op- en afrijdende auto’s tot 
gevolg(lichtbundels van koplampen, weerkaatsing geluid via de gevels van de binnenruimte). 
Praktisch gezien is het niet mogelijk om 18 parkeerplaatsen in de voorgestelde hoek te realiseren op 
het parkeerdek. Dit komt doordat er ook ruimte moet zijn om te manoeuvreren op het parkeerdek en er 
moet een hellingbaan omhoog worden aangelegd. Concreet betekent dit dat er verspreid over het 
parkeerdek auto’s worden geparkeerd en er geen ruimte is voor een daktuin.  
 
De gemeente vindt het kwalitatief een betere oplossing om de 18 parkeerplaatsen half verdiept aan te 
leggen op het buitenterrein zoals genoemd in de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Er wordt een 



aarden wal aangelegd waar groene hagen worden geplant. De uiteindelijke hoogte van deze hagen 
wordt bepaald in overleg met omwonenden. De voorgestelde overkappingen worden niet geplaatst, 
conform reactie omwonenden.  
 
 


