
 
 

 
Uitgebreide resultaten online enquête Participatie Park OverdeSchie  

- Enquête periode: 8 februari tot en met 8 maart 2021 
- Aantal respondenten: 42 

 
 

 
 
 
Wat zijn voor u verdere positieve punten ten aanzien van woningbouw op de locatie? 
 

• Bijdrage aan het oplossen van het woningtekort. 
• Ik ben niet blij met woningbouw op deze locatie. Of in ieder geval niet voor het verdwijnen van het 

gehele tennispark/sportlocatie. 
• Ik ben tegen woningbouw op deze locatie 
• Geen. Geen woningbouw! 
• Geen 
• geen 
• Als er een sportveld in blijft kan het werken icm woningen 
• Geen toevoeging. 
• Mogelijke aankoop van een nieuwbouw woning. 



• Helaas op dit moment zie ik geen positieve punten aangezien nieuwbouw woningen 
tegenwoordig worden gebouwd met een startprijs vanaf ongeveer 275.000 euro Helaas komen 
dan wederom de starters niet aan bod. Voor deze locatie verwacht ik startprijs van de woning 
beginnend tussen 350.000 en 550.000 wederom dan alleen bereikbaar voor een selectief publiek. 
Deze personen kunnen met gemak op een andere locatie een woning bemachtigen 

• Geen 
• Woningtekort oplossen 
• geen verdere positieve punten er is al behoorlijk veel nieuwbouw in de wijk ik vind het meer de moeite 

waard om bestaande woningen op te knappen (bijv. de flatgebouwen langs de schie etc., waar een 
rattenplaag heerst ...) 

• Geen. Beter is het woninge bouwen op de strook grond aan de andere zijde van de brug. Daar is meer dan 
een kilometer grond beschikbaar! 

• Oude flats worden gesloopt en herbouwd 
• Geen. Slechts negatieve punten. Wegvallen van sport en sociale ontmoetingsplek. Parkeerdruk 

gaat omhoog. Uitzicht Torenlaan slechter. 
• Geen, woningbouw is wat mij betreft een negatieve ontwikkeling van dat gebied. 
• Deze vraag gaat al in op woningbouw. Ik zie liever extra voorzieningen of uitbreiding van het 

horecapaviljoen met zicht op de Schie. 
• Lelijke huizen aan de Torenlaan niet meer zichtbaar vanaf het fietspad 
• Geen positieve punten 
• "Verdere" ?? Ik zie er geen enkele op deze locatie. Zoals eerder gezegd: wel op andere locaties in 

Overschie maar niet hier 
• Nogmaals mocht er gebouwd gaan worden, dan graag sociale huurwoningen. Zodat kinderen die 

geboren en getogen zijn ook eindelijk eens kans maken om in HUN Overschie te kunnen blijven 
wonen 

• Er moet geen sociaal woningbouw komen daar hebben we er genoeg van. 
• Vooralsnog alleen dat het wellicht onaantrekkelijker wordt voor hangjeugd en balonnensnuivers 
• Geen 
• geen; ik ben tegen woningbouwontwikkeling op deze locatie 
• ik zie verder weinig positieve punten aan dit project. Ik kom graag op het park, tennis er ook al een 

aantal jaartjes, mocht het verkocht worden door de eigenaar dan hoop ik dat die er een leuk centje 
aan over houd! 

• geen 
• geen 
• Geen positieve punten, er hoort geen woningbouw te komen waar gesport kan worden. Juist de 

inclusivieteit van de wijk gaat verloren met woningbouw op locatie van sport. 
• stille plekjes wegnemen. uitzicht op de schie 
• Het feit dat u het verplicht maakt om positieve punten aan te dragen voor woningbouw maakt mij 

niet enthousiaster over deze ontwikkeling. 
• Vooralsnog zie ik geen voordelen. Integendeel zelfs. Van bouwoverlast, verhoging parkeerruimte, 

vermindering sportaanbod en ruimte zie ik enkel nadelen voor huidige bewoners Torenlaan en 
Overschie. 

• Positieve punten van woningbouw is dat er doorstroming plaatsvindt in de wijk. De wijk Overschie 
heeft veel sociale huurwoningen, het is mooi als bewoners van Overschie binnen de wijk 
wooncarrière kunnen maken. Deze locatie leent zich uitstekend om als volgende stap te fungeren. 
Daarnaast is deze nieuwe planvorming een kans om een duurzaamheidsslag te realiseren. 
Doormiddel van klimaatadapatieve maatregelen en natuur-inclusief bouwen. 



• Meerwaarde aan de buurt, meer sociale controle. Meer kans op vermenging van verschillende 
bevolkingsgroepen. En verdere ontwikkeling van dat prachtige dorpse "Overschie" in de grote stad 
"Rotterdam". 

• Mochten de eventueel te bouwen huizen in het juiste prijssegment worden aangeboden, zou dit 
voor ons persoonlijk een mooie mogelijkheid kunnen zijn om door te stromen. Er is binnen 
Overschie momenteel een vrij brede kloof tussen onze huidige woning en een eventuele volgende 
stap. Daarnaast zou bebouwing met woonhuizen de overlast rond en onder de Spaanse Brug 
kunnen beperken. Huizen in het juiste prijssegment zouden ook de aantrekkingskracht van 
Overschie in het algemeen kunnen vergroten omdat de balans tussen sociale woningbouw en 
koopwoningen verbeterd wordt. 

• Ik denk dat het voor Overschie een positief effect kan hebben op nieuwe bewoners van andere 
delen van Rotterdam naar Overschie. Daarnaast geeft het wat meer levendigheid, gezien de 
huidige bewoners vaak al lang op dezelfde plek wonen. Wij hebben onlangs een woning gekocht 
op de Torenlaan - en ik merk dat woningzoekende vrienden/kennissen vaak Overschie niet eens in 
hun zoekgebied hebben opgenomen (zonder reden, gewoon omdat ze er niet aan denken) - 
terwijl de locatie t.o.v. binnenstad en t.o.v. rust/natuur heel goed is. 

• De doodlopende weg icm de brug en de vluchtmogelijkheden maakt het in de late avonduren en 
nacht een plek die in hoge mate bijdraag aan het gevoel van onveiligheid. Nu er 
woningbouwplannen zijn aan weerszijde van de brug maakt dat het in potentie een plek wordt die 
zich minder snel leent voor lugubere activiteiten. 

• Die zijn er niet. 
• Ik zie weinig tot geen positieve punten. 
• Geen hangjongeren bij de brug, verder geen 
• Er zijn slechts NEGATIEVE punten t.a.v. woningbouw op deze locatie. 

 
 
Wat zijn voor u aandachtspunten bij het realiseren van woningen op de locatie? 
 

• Niet te veel steen. Veel groen en doorzichtlijnen. 
• Ik vind het belangrijk dat ons dorp/wijk Overschie een tennispark behoudt. Daarbij begrijp ik dat 

het aantal banen dat het tennispark nu heeft te groot is voor het aantal leden. Waarom niet 4 
banen handhaven en voor de rest woningen? Een dorp/gebied met bijna 20.000 inwoners verdient 
toch zeker wel een eigen (klein) tennispark? En het aantal bewoners groeit snel door met 
nieuwbouw: flat en appartementen Oeverpark, nieuwe woningen Zestienhovensekade, nieuwbouw 
Park Zestienhoven, doorontwikkeling gebied Sidelingepark en dan waarschijnlijk woningen Park 
Overdeschie) 

• Ik ben tegen woningbouw op deze locatie 
• We willen geen woningbouw 
• Woongenot gaat achteruit. Het wordt drukker in de buurt. Huizen zijn lelijker en geven meer 

overlast dan t tennispark. Verlies aan gevoel van ruimte, zeker omdat er al n enorme flat naast de 
brug gebouwd wordt. 

• Parkeer en verkeersdrukte! Bij de bouw van de jongste woningen aan de prof Bolklaan in de jaren 
90 was al bekend dat het aantal parkeerplekken niet toereikend zou zijn. Inmiddels hebben veel 
kinderen van bewoners een auto. Bewoners van de Delfshavenseweg moeten daar ook parkeren. 
Veel oudere bewoners van de Delfshavenseweg zonder auto zijn vertrokken en er zijn jongere 
bewoners met meerdere auto's voor in de plaats gekomen. Het aantal autoś in de wijk is dus 
enorm toegenomen en zal ook toenemen als er gezinswoningen komen op het tennispark. Dat er 
per gezin 2 auto's zijn is tegenwoordig normaal. 



• Woningen niet te dicht op elkaar, ruimte om te sporten moet blijven, bijv sportveld/speeltuin 
• De tuinen van nieuwbouw woningen op het zuiden liggen, gezien onze interesse in de twee onder 

een kap woning. 
• Erg belangrijk....Betaalbare woningen!! Huizen in de stijl van omliggend straten Voldoende 

parkeergelegenheid Geen verhuur vd woningen Speeltuintje kinderen Opknapbeurt omgeving vd 
brug 

• Heel veel ruimte voor parkeren en volop groen Maarja dan blijft weinig plaats over voor huizen 
Een gezin heeft nl minimaal 2 auto’s 

• Geen woningen bouwen. Sporten stimuleren nu overgewicht een enorm probleem vormt. Veel 
particulierinitiatief wat sporten betreft wordt de grond in geboord ter faveure van een 
verdienmodel 

• Volledig CO2 neutraal + innovatief 
• dat de bestemming om die het nu gaat een recreatie-bestemming was. steeds meer woningen --> 

steeds meer mensen --> minder ruimte voor recreatie - dat is niet te rijmen 
• Geen. Beter is het om woningen te bouwen aan de andere zijde van de brug. Daar is meer dan een 

kilometer grond beschikbaar en kan de tennisbaan beschikbaar blijven als sportlocatie voor 
Overschie. 

• Veel groen behouden en geen woningen waar mensen komen wonen die overlast geven 
• Als het dan toch moet dan graag grote woningen met fatsoenlijke tuin en meer dan voldoende 

parkeergelegenheid (minimaal 2 plekken per woning). Flats/bovenwoningen hebben we al genoeg 
in Overschie. Moet bovendien aansluiten bij woningen in de omgeving zoals Torenlaan, Bolklaan, 
Rotterdamse Rijweg en Overschiese Dorpsstraat. Graag klimaatneutraal. 

• Geen aanpassingen van het jaagpad, het fietspad en de dijk. 
• Steeds meer voorzieningen in Overschie maken plaats voor wonen. Denk aan de kerk aan de 

Baumannlaan en de winkels van onder meer Leo de Kruijff. 
• Het moeten huizen met karakter worden en aandacht hebben voor het historische gedeelte van 

Overschie 
• Niet realiseren. Behoud het gem√™leerde karakter van een dorp. 
• Mocht t ondanks alle weerstand toch gebeuren houd dan rekening met het grote 

parkeerprobleem in Overschie. Ga uit van 2 auto's per woning en zorg ook voor extra 
parkeerplaatsen voor bezoekers! 

• Geen dure koopwoningen, die zijn er nu wel genoeg gebouwd in Overschie. Ten koste van sloop 
sociale huur woningen 

• Mochten er woningen gerealiseerd worden dan dient er goed rekening worden gehouden met het 
aantal parkeerplaatsen, niet dat iedereen die daar woont zijn auto in de buurt moet gaan parkeren 
waar het al vol staat. Daarnaast is het geen doorgaande weg maar een doodlopende weg hoe 
wordt hier mee omgegaan met eventueel calamiteiten. 

• Parkeerbalans, hoe omgaan met ontsluiting van het gebied, grondwateroverlast, horizonvervuiling 
vanuit torenlaan (vrij uitzicht over kanaal), alternatieve opties zoals park en water. 

• Veiligheid. Het is een doodlopende straat en als er veel huizen komen hoe gaat dit dan als er iets 
gebeurd. Kan men snel weg komen. Overlast door parkeren van bezoekers. De natuur en het 
milieu wordt extra belast. Er komen weer stenen. Zorg voor meer dan voldoende groen en ook 
speel en sportfaciliteiten voor zowel kinderen en volwassenen. De uitstraling van het oude 
Overschie verdwijnt. 



• ik vind dit in deze fase van de haalbaarheidsstudie geen relevante vraag; ik vind het een verlies 
voor de wijk als de tennisbaan zou verdwijnen, en ben daarom tegen woningbouwontwikkeling op 
deze locatie 

• hangjeugd onder het viaduct! 
• liever geen bebouwing op de geplande locatie ik heb ooit mijn huis gekocht met het idee een vrij 

uitzicht te hebben niet verstoord door welke bebouwing dan ook 
• vooral belangrijk dat er waarde aan openbare ruimte en voor de buurt toegevoegd wordt. ook 

door hoge kwaliteit (niet per se dure) woningen. 
• Geen woningen bouwen 
• niet allemaal dezelfde woningen bouwen, van het gas af. groene daken en zonnepanelen. 
• Behoud van groen, groeneducatie en sport in de wijk 
• Tegengestelde belangen huidige bewoners en bouwplannen erkennen en openkaart meenemen in 

traject. 
• Er zijn zeker een aantal aandachtspunten: - Geen hoogbouw. Dit is niet passend met de uitstraling 

van de rest van de wijk en de ligging ten opzichte van de Schie. Daarnaast moet het open karakter 
en zicht op de Schie behouden blijven en de privacy van de tuinen aan de Schie niet geschaad 
worden. - Natuur-inclusief bouwen. Naast dat het kwalitatieve mooie woningen moeten worden, is 
het ook van belang om een duurzaamheidsslag te maken. - Parkeren en autoverkeer centraal in 
het plangebied situeren. Zodoende heeft het omliggende (bestaande) woongebied geen last van 
deze nieuwe ontwikkeling. - In de bouwfase gebruik maken van geluidsreducerende maatregelen. 
Om zodoende te zorgen voor zo min mogelijk overlast voor de bestaande bewoners. 

• meer doorstroommogelijkheden in de woningmarkt realiseren door de introductie van 
generatiewoningen / werken aan huis woningen. 

• Zorg voor een ruimtelijk gevoel in het project. De verleiding voor ontwikkelaars is bij dit soort 
projecten vaak groot om er net iets meer huizen te plaatsen dan esthetisch wenselijk is. Bouw de 
huizen in een stijl die goed aansluit bij de bestaande bouw. Immers, er is weerstand in de de 
omgeving tegen de ontwikkeling van het terrein, zorg ervoor dat er in ieder geval op het uiterlijk 
niets aan te merken is. Zorg voor ecologisch verantwoorde woningen, met alle mogelijke 
voorzieningen qua energieopwekking in de plannen opgenomen. 

• Gezien wij aan de Torenlaan wonen zou het voor ons een groot voordeel zijn als de achtertuinen 
aangrenzend aan de te realiseren achtertuinen zijn. In de uitgelekte schets zat daar zelfs nog een 
'water/stroom/sloot' tussen, wat in onze optiek perfect zou zijn. Daarnaast uiteraard fijn als 
'achterom' gewaarborgd blijft. 

• Het woningtype moet passen in de wijk; de aangrenzende woningen, inbegrepen aangrenzende 
straten hebben een verkoopprijs van > ‚Ç¨500.000. Hier wonen mensen met een bepaald 
opleidingsniveau en hoger inkomen. Gezien het vrije uitzicht dat direct aangrenzende omwonende 
al decennia lang hebben, zou hoogbouw (>3 woonlagen) grote afbreuk doen aan het woongenot. 
Verwijzend naar de vraag in hoeverre de komst van nieuwbouw een waardevermeerderende 
werking heeft op de bestaande woningen, is dus sterk afhankelijk welk type woningen er komen. 

• Niet aan beginnen. 
• Waterberging. Parkeerdruk Verlies van recreatieruimte zowel door nieuwbouw naast deze locatie 

als verlies van sportruimte Vooral kinderen van 10-18 jaar zullen voor meer overlast gaan zorgen. 
De voorzieningen voor hen zijn al wegbezuinigd. 

• Parkeren, uitzicht van bewoners torenlaan op de Schie, ontsluiting tbc noodgevallen en 
Hulpdiensten, energie voorzieningen irt warmtestation, 

• Mocht dit onzalige plan ooit doorgaan, dan ben ik benieuwd wie de waardedaling van onze 
woning(en) zal gaan betalen. We gaan die zeker claimen. 



 
 
 

 

Andere voorkeur dan de genoemde woningtypen 

• Geen woningbouw 
• Lekker hypothetisch en suggestief. We willen geen woningen daar 
• Vraagis onjuist ik wil daar geen woningbouw 
• het liefst geen 
• Beter geen woningen op deze locatie 
• Maar wel in de oude stijl, wat past bij de huizen in de omgeving 
• ik vind dit in deze fase van de haalbaarheidsstudie geen relevante vraag; ik vind het een verlies 

voor de wijk als de tennisbaan zou verdwijnen, en ben daarom tegen woningbouwontwikkeling op 
deze locatie 

• de keuze is te binair. als er woningen komen is het belangrijk woningen te ontwerpen die de 
context en hedendaagse woonwensen recht doen. hoogbouw (meer dan 10 lagen) is hier 
ongepast. maar 4 lagen geconcentreerd langs de dijk zou weer wel kunnen werken. wonen en 
werken gecombineerd is uitdaging van deze tijd. 

• Geen woningen maar sportfaciliteiten 
• Generatiewoningen / werken aan huis (kantoor/werkplek) 

 



 

Toelichting 

• Ik zou graag kiezen voor: geen mening. Ik ga ervan uit dat bij de gemeente mensen zitten die hier 
een goede afweging in maken: waar sociale woningbouw en waar 'doorstroom' woningen komen. 
Ik wil ook niet op de stoel van de architect zitten en een keuze maken voor woningtype of 
bestrating. Dus hier eigenlijk ook: geen mening. Ik wil me inzetten voor woningen + sport/tennis 
omdat ik denk dat dit het beste is voor ons dorp/wijk. 

• Ik ben tegen woningbouw op deze locatie 
• Vragen zijn erg suggestief. We willen überhaupt geen woningbouw. 
• Hoog segment is enige wat enigszins passend is. Lagere segmenten helpen de kwaliteit van de 

wijk alleen maar achteruit. Maar voor de duidelijkheid: we willen daar geen huizen 
• Er is veel te weinig aanbod aan betaalbare huur en koopwoningen in Rotterdam. 
• Geen sociale woningbouw. 
• Gezien locatie is sociale woningbouw niet wenselijk. Echter betaalbare woningen wel. Hoger 

segment doet vermoeden aan toch niet betaalbaar! 
• Sociale woningbouw is al bijna niet meer te vinden. Zou tijd worden hier aandacht aan te besteden 

zodat ook jongeren of jonge gezinnen weer aan een woning kunnen komen 
• Vraag is onjuist ik wil Geen woningbouw 
• de antwoordopties op deze vraag kloppen niet, er zijn meer mogelijkheden, maar die kun je hier 

niet uitdrukken 
• Beter is het om de strook grond aan de andere zijde van de brug te benutten voor woningbouw 

en de locatie van de tennisbaan te behouden als buitensportlocatie voorOverschie. 
• De laatste jaren worden steeds vaker voorzieningen vervangen door woningen. Dat is een gemis 

voor de leefbaarheid van Overschie. Zelf zie ik liever een locatie die meer ruimte geeft aan het 
terras met de zichtzijde naar de Schie. Een ruimte waar de vele passanten overdag koffie kunnen 
drinken en mogelijk een aanlegsteiger extra klandizie mogelijk maakt van de langs arenden boten. 
Een recreatieve plek voor overdag. 

• Als je het dan hebt over waardestijging van de omliggende woningen dan gebeurt dat niet als er 
sociale woningbouw komt. 

• Er is niet genoeg sociale woning bouw meer in Overschie , er worden enkel maar dure 
koopwoningen gebouwd. Kinderen die geboren getogen zijn in Overschie willen ook graag kans 
maken om in Overschie te blijven wonen 



• Al voldoende sociale woningbouw in de buurt aan de andere kant van de brug. 
• ik vind dit in deze fase van de haalbaarheidsstudie geen relevante vraag; ik vind het een verlies 

voor de wijk als de tennisbaan zou verdwijnen, en ben daarom tegen woningbouwontwikkeling op 
deze locatie 

• zou fijn zijn indien er ook wordt gedacht aan woningen voor 70 plussers kleiner wonen en 
gelijkvloers is niet te vinden in Overschie laagbouw! 

• Er zijn te weinig betaalbare woningen voor Rotterdammers. Een goed mix is beter. 
• starters woningen 
• Geen mening maar ik ben verplicht wat in te vullen. 
• Woningnood starters is vele malen hoger. Maar opnieuw: sportaanbod in Overschie is al zwaar 

onder de maat. 
• Seze locatie leent zich uitstekend voor bewoners van Overschie om wooncarriere te maken. Geen 

sociale woningbouw, dit is onwenselijk op deze locatie. 
• Ik woon al heel me leven lang in Rotterdam. Ik vind de diversiteit in de stad geweldig. Ik ben nu al 

meer dan een jaar lang opzoek naar een grote woning rond de 650k die meer vrijheid bied in 
indeelbaarheid. Specifiek ben ik opzoek naar een generatiewoning waarbij ik nu de zorg van mijn 
ouders op me kan nemen en later mijn kind de vrijheid kan geven. Daarnaast denk ik dat deze 
soort woningen ook meer vrijheid geeft voor het nieuwe werken (werken aan huis). Al met al... 
woningen waarbij het gezin centraal staat in welk seizoen je je dan ook wel niet mag bevinden of 
juist voor de carrierretijger dat werk en wonen goed gescheiden wilt houden. 

• Ik denk dat Overschie procentueel gezien al ruim voldoende sociale woningbouw kent. Daarnaast 
is de sociale woningbouw in mijn optiek logischer gesitueerd aan de andere zijde van de brug 
(eveneens als hoogbouw). Sociale woningbouw of hoogbouw plaatsen op park overdeschie, zou 
waardeverlagend zijn voor de bestaande woningen én het historische karakter van de wijk teniet 
doen. 

• Woningen in het hogere segment doen meer recht aan de direct aangrenzende buurt. 
• Maar liever niet. Leve het Tennispark!! 
• De gemeente moet zich schamen. Juist de sociale woningbouw wordt steeds minder. 
• In principe liever GEEN woningbouw. Het tennispark is veel gezelliger. 

 

 

3a) Wat is uw ervaring met parkeren in de wijk op dit moment? 



• Gaat net. 
• evt - eigen oprit. 
• Dramatisch. Er is een groot parkeerprobleem. M'n s avonds is het lang zoeken naar een 

parkeerplaats 
• Is een probleem. Veel te weinig parkeerplaatsen. 
• Te weinig plek. Wordt alleen maar slechter, zeker als ook die flat aan andere kant brug 

gerealiseerd wordt. Er worden nu al veel boetes uitgedeeld. Dus geen behoefte aan nog meer 
huizen an auto’s 

• Die is dramatisch, er is veel haat en nijd over parkeerplaatsen. Letterlijk! 
• Weinig plek 
• Parkeren is momenteel drama. Vooral in de avonden is er bijna geen mogelijkheid tot parkeren. 

Bewoners beschikken meestal over twee of meer auto's. 
• Erg druk en vol. 
• Momenteel is de parkeerdruk absurd hoog Het is voor ons omwonenden al niet meer mogelijk 

een parkeerplaats te vinden Zeker wanneer je s avonds laat thuis komt dan moet je uitwijken naar 
een andere wijk. 10 minuten lopen! 

• Geen woningbouw, meer groen want het is nu geen park : jullie noemen het park ,dat is geen 
correct woordgebruik in dit geval bij het ontbreken van veel bomen 

• Nvt 
• op dit moment ervaar ik geen parkeerdruk, MAAR: er komen natuurlijk binnenkort 2 grote 

appartementsgebouwen langs de schie (aan de overkant van de tennispark), en het zou me niet 
verbazen als de situatie dan verslechterd 

• Er is nu al te weinig parkeerruimten deze wijk. Nog meer woningen zal de parkeerruimte alleen 
maar verhogen. 

• Echt heel treurig. Nergens plek 
• Houdt niet over. Het gaat net (niet). Nieuwe woningen geeft (veel) hogere parkeerdruk. De 

ervaring leert dat bewoners 2 auto's hebben en dat er niet 2 parkeerplaatsen per woning worden 
gerealiseerd. Begrijpelijk uit kostenoogpunt maar totaal onwenselijk voor de mensen die er gaan 
wonen en moeten parkeren. 

• Er is te weinig plek. Deze wijk heeft woningen voor tweeverdieners, maar slecht parkeerplaatsen 
voor 2 auto's per 3 huizen. 

• Parkeren is mogelijk. De laatste jaren worden steeds vaker voorzieningen vervangen door 
woningen. Dat is een gemis voor de leefbaarheid van Overschie. Zelf zie ik liever een locatie die 
meer ruimte geeft aan het terras met de zichtzijde naar de Schie. Een ruimte waar de vele 
passanten overdag koffie kunnen drinken en mogelijk een aanlegsteiger extra klandizie mogelijk 
maakt van de langs arenden boten. Een recreatieve plek voor overdag. 

• Voldoende mogelijkheden. 
• Slecht, er zijn te weinig plekken. Aangezien er gemiddeld meer dan een auto per woning bijkomt 

wordt het in geval van woningbouw beroerder 
• Er is een groot parkeerprobleem! Dus zorg voor 2 parkeerplekken per 2oning en extra voor 

bezoekers/visite. 
• Niet best, zeker in de kleinere straten is het heel moeilijk parkeren 
• Het is druk. Er moet voldoende parkeerruimte komen 1,5 auto per woning. 
• Hoge parkeerdruk met name in de avonden en ochtend. 



• Het staat vaak vol en vanaf bepaalde momenten moet je echt zoeken naar een plekje. Meestal 
rond 18.30-19.00 uur is het zoeken. 

• De parkeerdruk in de wijk is aanzienlijk. Gezien de (grote) afstand tot openbaar vervoer 
knooppunten vind ik dat bij nieuwe ontwikkelingen moet worden voorzien in voldoende 
parkeerplekken (min. 2 plekken per woning + min. 0,3 plekken voor bezoek) binnen de eigen 
ontwikkeling. Ook hier vind ik dit in deze fase van de haalbaarheidsstudie eigenlijk geen relevante 
vraag; ik vind het een verlies voor de wijk als de tennisbaan zou verdwijnen, en ben daarom tegen 
woningbouwontwikkeling op deze locatie 

• teveel auto's 
• iedereen bezit 2 auto"s nog weinig gedeeld auto bezit daardoor vaak te weinig ruimte gaarne 

ruimte voor 1 auto de 2e auto svp op een parkeerterrein verder weg 
• er zijn teveel auto's. het straatbeeld wordt erdoor gedomineerd. nieuwe woningen horen zouden 

evt. auto inpandig moeten parkeren. in de openbare ruimte minimale hoeveelheid 
parkeerplaatsen. 

• Parkeerdruk is hoog, maar gaat goed. Er zou meer in deelmobiliteit geïnvesteerd kunnen worden. 
• zeer hoog 
• Indien ik na 20:00 arriveer kan ik niet meer parkeren binnen een straal van 200m van mijn huis. 
• Amper parkeerplek. 
• De parkeerdruk is aanwezig. De nieuwe ontwikkeling moet de parkeren geheel op eigen terrein 

oplossen. De druk op de Torenlaan moet niet toenemen. 
• Parkeerdrukte is erg hoog maar op zich wel goed te doen. Stimuleert de rotterdammer meer om 

niet voor een tweede auto te gaan maar voor een tweede fiets of step. 
• De parkeerdruk is op dit moment aan de hoge kant, maar het is te doen. 
• De straten staan op dit moment aan beide zijden vol met geparkeerde auto's - en de straten zijn al 

smal. Ik denk dat het goed is om echt goed na te denken over het parkeren - dit is ook afhankelijk 
van de typologie woningbouw die gerealiseerd wordt. Indien 2 onder 1 kap of vrijstaand, dan zou 
ik werken met oprit, indien rijtjeswoning met parkeerhavens. 

• Momenteel is parkeren in de wijk dramatisch. Als je ‘s avonds bent weggeweest met de auto, kan 
je zelden in de eigen straat parkeren. Bij of onder de brug parkeren in de nachtelijke uren is spelen 
met vuur ivm vandalisme, diefstal, etc. Onder de brug kan niet meer geparkeerd worden want dat 
is dichtgemaakt. door deze actie zijn er 30 parkeerplaatsen minder ter beschikking en parkeren 
tennissers dus logischerwijs in de omliggende straten. 

• Er is sprake van te weinig parkeergelegenheid. 
• Parkeerdruk is enorm! Na 17.30u is er haast geen plek meer te vinden in een straal van 500 meter. 

Met toename van laadpalen zal deze druk toenemen. 
• Overdruk, tennisbaan geeft overloop, extra woningen verhoogt parkeerdruk op de wijk. 
• Er is momenteel al sprake van te weinig parkeergelegenheid. Sommige buren beschikken over 2 à 

3 auto's. 



 

Anders 

• Geen woningbouw 
• Geen woningbouw 
• Vraag nietcorrect : ik wil geen woningbouw 
• in te tuin of onder de grond/woning 
• Volledig op eigen terrein 
• Het hoogteverschil met de dijk kan wellicht gebruikt worden om parkeerplekken onder een dek te 

realiseren 
• of deelauto verplichten 
• of de garage naast of in (of onder) de woning komt is sterk afhankelijk van de ontwikkelde types. 

inpandig in ieder geval. 
• De parkeervoorzieningen dienen te voldoen aan de parkeereisen van de gemeente. Hoe deze 

worden ingepast is toch pas van latere toepassing. Zonder plan is dit een zinloze vraag. 
• Geen voorkeur 
• combinatie oprit langsparkeren 

3c) Zijn er nog andere zaken die u wilt meegeven ten aanzien van parkeren? 

• bovenstaande vraag: geen mening 
• De verkeersstromen zijn voor dit kleine stuk ontoereikend. 
• Geen woningbouw 
• Geen huizen bouwen 
• Kijk vooruit en reken met de toekomst waarbij kinderen hun rijbewijs zullen halen en er per gezin 3 

misschien wel 4 auto's zullen zijn. Denk ook aan de woningbouw aan de andere kant van de brug! 
• Nee 
• Combinatie tussen parkeren oprit en garage zou een pré zijn. 
• Kijk ook eens naar de straten in de buurt, parkeer gelegenheid kan beter ingedeeld worden 
• Eris nu al te weinig parkeerruimte op de torenlaan 
• Nee 
• Meer parkeerplekken creëren door bijvoorbeeld ondergrondse parkeergarage 



• De ervaring leert dat bewoners 2 auto's hebben en dat er niet 2 parkeerplaatsen per woning 
worden gerealiseerd. Begrijpelijk uit kostenoogpunt maar totaal onwenselijk voor de mensen die 
er wonen, gaan wonen en moeten parkeren. 

• De dijk /jaagpad / Delfshavenseweg moeten autovrij blijven. 
• Niet relevant. 
• 1,4 parkeerplaats per woning is genoeg 
• Mag zeker geen aanleiding zijn betaald parkeren in te voeren in de wijk 
• Houdt er rekening mee dat als er onder de Spaanse brug weer geparkeerd kan worden, de overlast 

weer kan toenemen van de criminelen. Deze komen nu niet meer omdat er nu hekken staan 
(vanwege ernstige overlast als drugsdealen en bedreigingen e.d.) 

• Voldoende elektrisch oplaadpunten. 
• Geen bestaande parkeerplaatsen opofferen bij tennisbaan. Deze ook niet mee laten tellen in de 

parkeerplaats nieuwbouw 
• Dat er ook rekening gehouden wordt dat huishoudens vaak 2 auto’s hebben en daardoor extra 

ruimte moet komen voor voldoende parkeerplaatsen. Anders parkeren ze in de nabij gelegen 
straten die ook al overvol staan. 

• ik vind dit in deze fase van de haalbaarheidsstudie geen relevante vraag; ik vind het een verlies 
voor de wijk als de tennisbaan zou verdwijnen, en ben daarom tegen woningbouwontwikkeling op 
deze locatie 

• stimuleer en faciliteer deelmobiliteit (deelauto's, -scooters enz.). ontwerp de ruimte zo dat de mens 
en niet de auto dominant wordt. 

• Dit treed te veel in detail. Parkeren dient volgens de parkeernormen van de gemeente te worden 
opgelost waarbij max. een auto op de oprit mag worden gerekend, niet twee. 

• Voldoende parkeerplaatsen voor bezoekers. Voldoen aan gemeentelijke parkeernorm. 
• voldoende voorzieningen voor elektrische laadpalen. - geen enorme toename van 

verkeersbewegingen 
• Hoe meer de auto van de huis vandaan staat hoe meer genoten kan worden van de echte 

thuisbeleving 
• De routing hierin is erg belangrijk. Het is soms al storend dat de Torenlaan nog 2richting verkeer 

is, omdat het daar echt vast staan wanneer bijvoorbeeld AH komt bezorgen. Ik zou dus bij 
realiseren van dit plan niet alleen kijken naar parkeermogelijkheid van nieuw te realiseren 
woningen, maar wijkbreed kijken welke aanpassingen er gedaan kunnen worden. 

• Geen 
• Parkeren wordt sowieso een probleem. 
• Ook de breedte van het wegdek is een probleem in passeren en parkeren 
• Gezien de huidige parkeerbalans, 2 plekken per woning op locatie regelen 
• Het wordt een rommeltje. 



 

Anders 

• Tennispark niet 
• Hangjongeren, mogelijk deal plek 
• Ik woon er nog te kort om hier een uitspraak over te doen. 

Toelichting 

• Dit heeft niks te maken met het tennisarm, maar doordat men kan hangen onder de brug 
• Persoonlijk geen ervaring mee, geen fijne plek om kinderen hier te laten spelen. 
• Doordat er louche figuren rondhingen onder de brug vond ik t niet veilig om mijn dochter daar 

alleen te laten fietsen 
• Rondom de Spaanse brug zijn afgelopen jaren meerdere incidenten geweest, waaronder een 

brandende vluchtauto van een ander misdrijf in Rotterdam Noord 
• dealers en fikkie stoken 
• Je kiest er als bewoner voor om aangrenzend aan een tennispark te wonen. Dan weet je dat dit 

enige levendigheid met zich meebrengt. Overlast heb ik in de bijna 40 jaar dat ik er woon nog 
nooit gehad 

• Door snelle ontsluiiting vanaf A13 en A20 prima plek voor snelle criminele praktijken. 

 

4b) Op dit moment is de ruimte onder de Spaanse brug afgesloten om overlast te voorkomen. Heeft u 
suggesties voor deze ruimte? 

• Afgesloten houden. 
• Onder de brug komt een warmtestation voor de flats van het Oeverpark... Dus weet niet of er nog 

ruimte is voor iets anders... Zo ja: een sportruimte. Maak een deur met slot in het hekwerk zodat 
een sportschool deze ruimte kan gebruiken voor bootcamp of boksles bij regen. 

• Die afsluiting heeft met de nieuwbouw te maken , hoewel anders voorgedaan door de gemeente. 
Groenvoorziening. 

• Geen woningbouw 
• Maak er wat gezelligs van wat er vriendelijk en liefst groen uitziet aan de buitenkant 
• Maak er een markthal van waar een wijkmarkt gehuisd kan worden, een soort alternatieve 

supermarkt waar lokale boeren en producenten hun waar kunnen aanbieden. Zoals in mediterrane 



landen waar in iedere wijk een een markthal is. Dit kan ook een ontmoetingsplek zijn voor 
wijkbewoners. Of maak er een plek van waar gesport kan worden als het regent, bv bootcamps, 
plaats er buitenfitnesstoestellen, of waar kinderen droog kunnen spelen, plaats er speeltoestellen 
en versier het met muurschilderingen. De wijkconcierge zou het kunnen beheren en de plek 
kunnen open en sluiten. 

• Sportruimte en of bedrijfsruimte 
• Idee om er garageboxen neer te zetten. Ruimte moet een invulling krijgen, desnoods door 

hekwerk. 
• Gewoon dichthouden. Geen parkeerplaatsen meer onder de brug. 
• Een handjevol mensen zal hinder hebben van mensen bij Spaanse brug. Degene die hier hinder 

van hebben zijn mensen die niet begrijpen dat jongeren jong volwassenen graag samen komen en 
er nergens ruimte is omdat te doen. Met Corona maatregelen zijn veel mensen moraal-ridders 
geworden en O hoe erg is het dat jongeren samen komen straks wordt iedereen ziek. Zelfde groep 
mensen die wel met elkaar zitten te borrelen en eten aan 1 tafel. Dus overlast nee! Maak juist een 
ruimte voor mensen en kinderen om te BEWEGEN. Omringend staan flats deze kinderen moeten 
ook buiten kunnen spelen !! 

• MKB DIE BEHOEFTE HEEFTAAN EEN KOELE ruimte , ,wijnen, sportdranken, ijs, bloemen. Politiepost 
terug, En het liefst : uitgiftepunt van culturele activiteiten: wandel/ fiets / bootverhuur met opslag / 
verhuur fietsen, tandems ,kajaks, skiffs,roei - en fluisterboten. Eventueel met eenvoudige horeca 
zoals een ijscobar. 

• Extra parkeerplaatsen met cameratoezicht 
• recreatie-achtige dingen ... graffiti en zet wat speelgoed neer oid. (Tuindrop) 
• Laten zoals het is 
• Parkeergarage maken 
• afsluitbare parkeerplekken voor omwonenden 
• Bedrijfsruimte onder maken zoals bv fietsenmaker, atelier etc. 
• Niet relevant. 
• Garageboxen 
• Autogarage van maken voor de nieuwe bewoners. Dan kunnen de criminelen er niet meer 

parkeren en gaan dealen e.d. 
• Maak een leuk jeugd honk, jeugs soos. Alles is weg bezuinigd voor de jeugd met overlast daar 

waar je het niet wilt tot gevolg 
• Afgesloten parkeerplekken. 
• Zo houden. Niet meer openstellen, alleen bij evenementen van de tennisbaan tbc parkeren 
• Het zou een goede parkeergelegenheid zijn maar dan krijg je weer dezelfde situatie met overlast. 

Mits er goed gekeken wordt naar verlichting camera’s. Nu ziet het er armoedig uit. Je kunt de 
hekken ivm veiligheid laten staan maar zorg dan voor mooie beplanting er omheen. 

• De onderdoorgang zou geheel dichtgezet kunnen worden, waarbij er aan de noordkant ook een 
helling voor fietsen in aansluiting op het fietspad langs de Schie wordt gemaakt. Ook kan er 
gedacht worden aan een gebouwde invulling van de ruimte onder de brug: bijv. goed 
geluidsgeisoleerde oefenruimtes voor muziek of kleinschalige werkruimtes/ateliers (zoals onder de 
Hofbogen). 

• laten zoal het is, maar meer controleren! 
• wordt al ingevuld door de energie voorziening voor de te bouwen flats aan de andere kant van de 

brug 



• buurtwerkplaats. horeca (kan functie tennispark versterken). collectieve warmtepompstation voor 
de buurt. collectieve mobiliteit hub. fietsenstalling. Als er woningen aan komen kan een open 
ruimte ook probleemloos zijn en juist openheid geven). groenvoorziening. 

• Van het tennispark of Spaanse brug nooit overlast ondervinden. 
• komen grote cv ketels 
• Woningbouw Paintball faciliteit De al geplande wko /gas installatie die hier gaat komen. 
• Deze ruimtevaart al besproken 
• zorgen voor goede verlichting en het inrichten van een speel of sportruimte. Zeker gezien de 

nieuwe ontwikkeling, waar waarschijnlijk jonge gezinnen gaan wonen met kinderen. 
• Parkeren :-) 
• Garages/werkplaatsen. 
• Wellicht zou hier een speelterrein gerealiseerd kunnen worden? Voetbalkooi? Basketbalveld? Er 

zijn ook veel hardlopers.buitensporters in de omgeving actief, wellicht iets van gym-toestellen 
vergelijkbaar met attributen in het Vroesenpark. 

• Garageboxen van maken en verkopen/verhuren 
• Daar komt een warmtestation 
• Houden zoals het nu is 
• Dat is om overlast van hangjongeren te voorkomen. Laat maar afgesloten. 

4c) Zijn er andere zaken die u wilt meegeven ten aanzien van veiligheid en het tegengaan van overlast? 

• Camera toezicht. 
• Camera,s in dit gebied. Alhoewel we dit al vaak bij de gemeente hebben aangegeven. Doch dit 

heeft niets met het tennispark te maken. Dit waren criminelen. 
• Geen woningbouw 
• Goede verlichting en camera’s bij fietspad onder de brug 
• In Rotterdam is nu eenmaal, vanwege de haven, meer dan andere grote steden drugsgerelateerde 

criminaliteit en overlast! 
• Nogmaals een bemande politiepost met wijkagenten. 
• Camera’s 
• nee, ik heb geen veiligheidsprobleem er is wel sprake van zwerfavfal en dergel. 
• Voldoende verlichting 
• Goede verlichting, schone omgeving en veel groen maakt een buurt minder aantrekkelijk voor 

overlast. Wat schoon/netjes is, blijft dat vaak ook. 
• Niet relevant. 
• Goede straat verlichting in klassieke stijl zoals op de Delfshavenseweg 
• Eerder al benoemd. 
• Er is een schoorsteen door Eneco gepland. Hier hebben we bezwaar tegen gemaakt. Echter 

uitstoot heeft invloed op leefklimaat tennisbaan 
• Meer camera’s en goede verlichting is belangrijk. 
• Er is in de buurt regelmatig sprake van inbraken, met name via de achterpaden; mijn inziens zou 

hier bij nieuwe ontwikkelingen aandacht voor moeten zijn. 
• ga in gesprek met deze mensen, vraag ze waarom ze er rond hangen 



• ik heb bezwaar t.a.v. de bebouwing van de tennisbanen. het bestemmingsplan gaat uit van sport! 
dit is nog niet gewijzigd bovendien worden er al flats gebouwd aan de andere kant van de brug 
door woonstad Rotterdam. Daardoor wordt de parkeerdruk verhoogd en raak ik mijn privacy en 
vrij uitzicht aan de achterkant van mijn woning kwijt, door bebouwing van de tennisbaan 

• zorg voor een leveindig openbare ruimte, die goed gebruikt kan worden. schuttingen, dicht 
plinten, blinde gevels enz. werken anonieme, onveilige ruimtes in de hand. 

• Gebrek aan brede groenstructuren waar veilig gewandeld kan worden. 
• goede verlichting en niet te bossages 
• Ik mis de verplichte vraag naar positieve aspecten van de tennis. 
• X 
• Goede verlichting en een groene uitstraling 
• Meer laadpalen om elektrisch rijden te stimuleren 
• De Spaanse Brug wordt 's avonds en in het weekeind veelvuldig gebruikt door kleine, snelle 

autootjes die heen- en weer rijden tussen de Spaanse Polder en (vermoedelijk) de 
uitgaansgebieden in de stad. Wellicht is het een idee de brug s' nachts open te zetten? 

• Ik zou proberen om meer 'licht' te creëren in het stuk onder de brug. Wellicht helpt betere 
verlichting al, maar het is op dit moment een 'donker' stuk waar ruimte is voor onrust. Door hier 
een betere bestemming voor te vinden én meer openheid/licht te maken, is het veel minder 
interessant als hangplek. 

• In de indeling / aanleg van de openbare buitenruimte dient rekening te worden gehouden met het 
gevoel van veiligheid. Ik denk dan aan lage, goed onderhouden beplanting, voldoende verlichting 
en geen afgelegen hoekjes, steegjes, etc. 

• Wij ervaren geen overlast. 
• Camerabeveiliging, De nieuwbouw aan de andere kant van de brug zal tonen hoe het gaat. 
• Meer politie controle. Woningbouw lost dit niet op 
• Vaker de politie laten rondrijden. 

 

Suggesties 

• Gasvrij en genoeg oplaadpalen. 
• Duurzaam is ook: ook hebben voor de sociale cohesie in ons dorp. Daarbij hoort ook samen 

tennissen/sporten. Dus laten we twee scenario's ontwikkelen. - enkel huizen op plek tennispark - 
huizen en 4 tennisbanen/3 tennisbanen en jeu de boule/sportveld/bootcamp. 

• Nee ik pleit voor sport in de regio. Dat is belangrijk in deze tijden. Behoud in eigen regio. Mede 
omdat is detennisparken in Blijdorp en Schiebroek vol zitten. 

• Geen woningbouw is het meest duurzame. 



• Veel groen, geen huizen 
• Energie opwekken uit asfalt, schijnt mogelijk te zijn, er gaan heel wat auto's over de Spaanse brug. 

Misschien kan vanuit de stroming die de binnenvaartsschepen veroorzaken ook energie worden 
opgewekt. 

• Probeer de woningen klimaatneutraal te maken 
• Woningen gasloos, zelfvoorzienend. Houtbouw. 
• Waterstof ipv aardgas. Eventueel als pilot zoals elders nu plaats vindt. Daken voorzien van 

zonnepanelen. 
• nieuwbouw is per definitie niet duurzaam, tenzij je het circulair aanpakt projectontwikkelaars willen 

natuurlijk (vlinke) winst maken, maar ik denk de tijd van meer meer meer is nu echt voorbij 
• Veel groen, blauwgroene daken, 'light trees' voor energie. Co2 arme woningbouw, volledig 

geïsoleerde woningen. Geen gas aansluitingen. Led straatverlichting, verplichting voor groene 
omgeving (Geen betegelde tuinen). Houtbouw (zie sawa). 

• De laatste jaren worden steeds vaker voorzieningen vervangen door woningen. Dat is een gemis 
voor de leefbaarheid van Overschie. Zelf zie ik liever een locatie die meer ruimte geeft aan het 
terras met de zichtzijde naar de Schie. Een ruimte waar de vele passanten overdag koffie kunnen 
drinken en mogelijk een aanlegsteiger extra klandizie mogelijk maakt van de langs arenden boten. 
Een recreatieve plek voor overdag. Dat hierbij aandacht wordt gegeven aan duurzaamheid is 
prima. 

• Als er gebruik wordt gemaakt van zonnepanelen zorg dat deze geïntegreerd zijn in het 
gebouw/dak. 

• Mogelijke woningbouw volledig CO2 neutraal 
• Elektrische oplaadpunten, zonnepanelen. 
• Duurzaam elektriciteit opwekken, waterberging onder verharding, laadpalen, lichtmasten solar, 

stille bestrating etc 
• Ondanks dat ik dit in deze fase van de haalbaarheidsstudie geen relevante vraag vindt, zoals 

eerder aangegeven, heb ik daar wel ideeën over: - energieneutrale woningen - natuurinclusief 
bouwen - klimaatadaptieve openbare ruimte; ruimte voor waterberging, minimaliseren van 
verharding - bevorderen van biodiversiteit - oplaadpunten elektrische voertuigen - stimuleren en 
prioriteren van fietsen: ruimte voor fietsparkeren (zowel buiten als in berging) - stimuleren van 
deelauto's 

• als er dan gebouwd wordt doe dat dan zoveel mogelijk met hout en laagbouw 
• Ontwerp intelligent met de zon. Maak collectieve energieopwekking mogelijk. Vergeet de ecologie 

niet. Zorg voor voldoende groen tegen hittestress en ontwerp klimaatadaptief. Stimuleer 
deelmobiliteit. Bouw met hernieuwbare grondstoffen. 

• Een duurzame wijk is een inclusieve wijk waar voorzieningen, sporten, groen e.d. op korte afstand 
van woningen bevinden. Een inclusieve wijk is een gezonde en ook een duurzame wijk. Overschie 
heeft een mooie mix aan sporten, groen en recreatie, winkels en voorzieningen. Met een dergelijk 
project verdwijnt er weer een sportfaciliteit in de wijk. Waar juist ontmoeten, bewegen en zichtbaar 
zijn zo belangrijk is. 

• groene daken, aardwarmte/ schiewarmte, zonnepanelen 
• Profiteer van groene setting en zonnige oriëntatie en zit in op groen en duurzaamheid. BREEAM 

score excellent? 
• Genoeg waterberging. misschien ooi om het plangebied in te bedden met een watersloot. Dus 

rondom het gebied een waterstrook. Dit kan het regenwater goed opvangen en zorgt voor 
ruimtelijke kwaliteit en een groen/blauwe (duurzame) uitstraling. - Aanleg van geveltuintjes. - 
Groene daken (sedum, grassen en kruiden) - Groene gevels - Zoveel mogelijk bomen in het 



openbaar gebied. - Groene tuinen Goede referenties: - Groen- natuurinclusief bouwen in Den 
Haag - Klimaatbestendige nieuwbouw in de metropoolregio Amsterdam - Klimaattoets en paraplu 
bestemmingsplan gemeente Eindhoven - Stedenbouwkundig plan en kavelpaspoort 
Centrumeiland IJburg, Amsterdam 

• Meer afgesloten groen zoals bij de entree fase 1 Meer laadpalen, misschien een 
gemeenschappelijke auto Innovaties in groene engerie, opvangbakken van regenwater tbv tuin 
besproeiingen of spoelwater voor het toilet 

• Zorg er sowieso voor dat alle woningen energielabel A hebben. De omringende buurt wordt 
bewoond door mensen die vermoedelijk het milieu na aan het hart hebben liggen. Rust elke 
woning standaard uit met zonnepanelen, eventueel warmtepompen en wellicht een buurtbatterij 
voor collectief gebruik. 

• Meer oplaadstations voor elektrische auto's. Proberen om het natuurgebied Middel Delfland naar 
de 'wijk' te trekken. Ik zou ook kijken naar de mogelijkheden van deelauto's, deelfietsen etc. 
Sedumdaken, opvangen van eigen regenwater, veel bomen, brede stoep - echt een luxeuze 
uitstraling. Nieuw Kralingen heeft hier ook veel leuke ideëen voor, misschien interessant om met 
die projectgroep eens te spreken hierover? 

• Inrichten van de locatie als groen en water. Wadi’s helpen in waterberging. Meer groen helpt in 
hittestress 

 



 

Toelichting 

• Bovenstaande ipv E: geen mening. 
• Dat maakt mij niet uit. Ik pleit voor de kleur van tennisbanen. 
• Past beste bij wijk 
• klassieke bestrating, past bij de wijk 
• Probeer de stijl van overschiese dorpsstraat aan te houden 
• Planten bomen leven!! 
• Vriendelijk en niet saai 
• Eigenlijk staat mijn voorkeur er niet op. Wat mij betreft zoals de straten zoals in de directe 

omgeving (rood baksteen) en geen rare 'nieuwbouwfratsen' 
• Past in de wijk 
• Bij een recreatieve voorziening zoals ik die zou willen past veel meer een groene omgeving in 

plaats van stenen. 
• Bevat het meeste groen, maar geen straat heeft de voorkeur 
• Die past het beste in die buurt. De rest is veel te strak. Dat pas bij nieuwbouw maar niet bij 

nieuwbouw "oude stijl". 
• Aansluiten bij oude dorp 
• Ik vind het belangrijk dat er voldoende groen en bomen in de wijk blijven zodat en niet een stenen 

omgeving wordt. Zeker vanuit milieu oogpunt maar ook uitstraling 
• Ook dit ik vind dit in deze fase van de haalbaarheidsstudie geen relevante vraag; ik vind het een 

verlies voor de wijk als de tennisbaan zou verdwijnen, en ben daarom tegen 
woningbouwontwikkeling op deze locatie. Ik denk dat de afbeeldingen redelijk willekeurig 
gekozen zijn: volgens mij hanteert de Gemeente een Handboek voor inrichting openbare ruimte 
(Rotterdamse Stijl) waarin materialisering wordt voorgeschreven. Materialisering van de openbare 
ruimte zo wat mij betreft aan moeten sluiten op de profielen zoals die nu in Torenlaan en 
omgeving liggen (gebakken klinkers in de rijbaan). Wel vind ik dat de hoeveelheid verharding 
geminimaliseerd zou moeten worden en dat er ruimte zou moeten zijn voor meer 
waterdoorlatende alternatieven (bijv. grasbeton). 

• Straat E kan ook. Bij klinkerbestrating vooral neutraal en afstemmen op gevels. 



• De openbare ruimte dient gewoon te voldoen aan het handboek openbare ruimte gemeente 
Rotterdam. Dit slaat nergens op. 

• open stenen die het water doorlaten, of anders open stenen met gras er doorheen 
• Waarom wordt mij dit gevraagd? Wordt straat geen openbare ruimte? Moet het dan niet voldoen 

aan het handboek van de gemeente Rotterdam? 
• Chique, maar toch speels. Past bij deze locatie. 
• Een warme uitstraling waar voor mijn het saamhorrigheid wordt versterkt 
• Ik denk dat straat E het beste past bij elke stijl woningbouw (jaren 1900-1920, jaren 30 etc). Ik zou 

willen voorkomen dat het een soort van 'moderne vinex' wordt a la straat A en straat B. 
• Moet in lijn zijn met de omliggende straten. 
• Het wordt krap!! 

 



 

Toelichting 

• Bomen en tennispark 
• Allemaal vragen alsof er woningbouw komt. We willen geen nieuwbouw. 
• Hoge bomen 
• Wederom planten bomen en ruimte om te leven voor iedereen! Niet alleen degene die midden tot 

hoog segment kunnen kopen 
• Hoe meer groen hoe beter. Zoveel mogelijk passend bij omliggende straten. 
• Zelfs a is nog te weinig groen, maar dat was de groenste keuze. 
• Zie voorgaande. 
• Meest open, maar geen straat heeft de voorkeur 
• Het moet wel in de omgeving passen. En dat doen B en C niet (C helemaal niet!). 
• Ziet er geen van alle uit als sociale huurwonigen, en nog meer dure koopwoningen lijken me niet 

nodig 
• Brede straat, geen hoge bomen, lage bebouwing, ruimte voor spelen en groen 
• Sfeervol, groen, niet te brede straat 
• Zie hierboven, maar in aanvulling: graag ruimte voor groen en bomen in de profielen 
• bebouwing op de plaatjes is te hoog 
• Meeste relatie woningen met openbare ruimte. Groenstrook kan rijker. Nog teveel straat en auto's. 

Bij profiel B is relatie met OR niet te goed zien. Is ook meer een doorgaande straat. Profiel C 
funeste hoeveelheid parkeren en bergingen/bijkeukens aan de straat. Ontwerp openbare ruimte 
niet te beoordelen zonder ruimtelijk ontwerp. A en B vrij traditionele/algemene profielen. C is meer 
een restruimte/distributiestraat dan een bruikbare openbare ruimte met verblijfskwaliteit. 

• Parkeren gaat een groot probleem worden. Inpassing met langs parkeren levert nooit voldoende 
parkeerplaatsen op. Haaks parkeren ben ik heel benieuwd of het überhaupt mogelijk is met de 
beperkte ruimte. 

• Ik ben erg benieuwd hoe jullie een rijweg van 6 m plus parkeervakken van 5 m gaan inpassen in de 
beschikbare ruimte. 

• In dit profiel is veel groen ingepast, een mooie indeling van het straatprofiel. Sluit ook aan bij de 
omliggende bestaande woonstraten. 

• Een warme uitstraling waar voor mijn het saamhorrigheid wordt versterkt 
• Profiel A heeft de voorkeur vanwege het vele groen, de bomen en de groenzoom tussen de stoep 

en de weg. Daarnaast geen apart 'profiel' voor parkeerhaven. Hierbij creëer je ook meer leefruimte 
voor de bewoners en meer speelruimte voor de kinderen. 

• In lijn met omliggende straten 



• Vlakkbij is het historisch centrum, in de Overschiese Dorpstraat staan huizen v.a.1500 De hele 
omgeving bestaat uit huizen gebouwd vóór de 2e wereldoorlog. Respecteer dat! 

Heeft u nog aanvullende inbreng of verdere opmerkingen? 

• Sportgelegenheid. Bijvoorbeeld twee of drie tennisbanen met een kleine kantine met exploitatie 
door de gemeente en/of vrijwilligers. Zoals de kleinschalige tennisbanen in Rotterdam: Walenburg, 
Mathenesserlaan 131 en Oude Westen. 

• Overschie was tot 1941 een dorp en heeft nog steeds een dorpse sfeer. Die sfeer en 
saamhorigheid zou ik graag behouden. Een eigen tennispark (bv 4 banen) past daarbij. Ook 
kleinere gemeenten als Pernis, Maasland etc etc hebben een eigen tennispark. Waarom Overschie 
niet? Wij willen graag samen sporten en niet uitelkaar getrokken worden als tennisclub. Dus niet 
allemaal naar een andere club... 

• Zoals reeds diverse malen in deze enquête genoemd en thans diverse malen met de gemeente 
besproken. Behoud van sport/ tennispark in het dorp Overschie. 

• De vragen gaan er allemaal vanuit dat er woningbouw komt. Dit is een zeer suggestieve manier 
van participatie. Er wordt een tunnel gecreëerd dat er woningen komenen dan wordt ons om de 
mening gevraagd welke stijl. Waar is de ruimte voor andere functies, behoud tennisbanen 
bijvoorbeeld. Of een invulling met groen, of vormen van recreatie. Een zeer kusleidende enquete. 

• Geen huizen bouwen. Bedenk andere groene bestemming voor deel van het tennispark, zoals een 
mooi park aan t water met bomen en groen, waar je leuk kan picknicken en zo. Halveer t park 
zodat het rendabel wordt voor aantal leden. 

• Ik vraag mij af waarom jullie op die plek willen bouwen terwijl er nog zoveel plekken in Overschie 
en Rotterdam zijn die braak liggen. Waarom moet het tennispark wijken? Wat zit daar achter? 
Financieel belang? Vriendjes "politiek"? Is de projectontwikkelaar een bekende van de eigenaar 
van het tennispark? Hou voor ogen dat jullie willen gaan bouwen op een plek waar veel 
geluidsoverlast is van de Spaanse brug, van het industrieterrein aan de overkant, van de 
binnenvaartschepen, van de snelwegen en van het vliegveld. Verdiep je in de omgeving, de 
Rotterdamse Rijweg vindt zijn oorsprong in de Romeinse tijd. De Delfshavense Schie is gegraven in 
1391 gegraven. Dit is niet zomaar een plek. 

• Rekening houden met speelvoorzieningen voor jonge kinderen. 
• Beter geen huizen!! In geval van nood deel tennisbaan opheffen voor ruimte jeugd sociëteit oid 

Investeren in sport en spel Jeugd en volwassenen hebben ruimte om te bewegen sport spel en 
plezier nodig. Midden tot hoog segment woningen niet. 

• Meer bomen planten om de enorme luchtvervuiling en wateroverlast tegen te gaan en minder 
betegeling en asfalt 

• In Natuurlijk in Overschie zijn jullie vergeten te melden dat de enquête maar tot 1 maart ingevuld 
kan worden ... waarom? Er is minder dan 1 week tijd hiervoor, dat vind ik behoorlijk erg, moet ik 
zeggen ... het is de zoveelste plunder in deze zaak. 

• Beter is het om de strook grond aan de andere zijde van de brug te benutten voor woningbouw in 
plaats van deze buitensportlocatie in Overschie. 

• Focus op het hoge segment vanaf 650.000,00. Het stuk 'oude dorp in Overschie' is uniek in de zin 
van vrijstaande woningen en monumentale woningen. Nieuwbouw moet daarbij aansluiten. Er zijn 
al meer dan voldoende woningen in het lager- en middensegment in Overschie. 

• Wij willen geen woningen in dat gebied. Als er niet genoeg leden voor tennis zijn, combineer dan 
met andere sport. Of maak er een park van. Geen woningen, geen parkeerplaatsen. Geen afbreuk 
aan onze wijk. 



• De laatste jaren worden steeds vaker voorzieningen vervangen door woningen. Dat is een gemis 
voor de leefbaarheid van Overschie. Zelf zie ik liever een locatie die meer ruimte geeft aan het 
terras met de zichtzijde naar de Schie. Een ruimte waar de vele passanten overdag koffie kunnen 
drinken en mogelijk een aanlegsteiger extra klandizie mogelijk maakt van de langs arenden boten. 
Een recreatieve plek voor overdag. 

• Doe inspiratie op aan de Overschiese Dorpsstraat! 
• Ik ben naast lid tennispark ook omwonende, de combi was niet mogelijk. Ben van mening dat er 

sportieve alternatieven moeten worden onderzocht. Overschie moet geen woondorp worden zoals 
de overige Rotterdamse wijken. Bekijk in ieder geval de mogelijkheid om er dijkachtige woningen 
van te maken zoals aan het begin van de delfshavenseweg. Dan zou het nog een beetje passen in 
de buurt. Als het er dan toch van komt meteen stadsverwarming en glasvezel aanleggen voor de 
gehele buurt. 

• Door het invullen van deze enquête krijg ik het gevoel alsof er al beslist is en de woningen er gaan 
komen...ik hoop echt dat de gemeente er voor kan zorgen dat de tennisbanen blijven, of iig voor 
een groot deel, en dan elders mogelijkheden zoekt. En als dat niet lukt dan ook zegt "Overschie is 
vol"... het draait niet altijd alleen maar om geld... 

• Voorkeur heeft geen woningbouw maar een andere invulling, zoals groen of sport. Eventueel met 
een horecagelegenheid om toch inkomsten te verkrijgen. Leuk terras en verder genieten van groen 
en sport! 

• Gervais belangrijk dat er ook wordt teken naar voldoende speel en recreatie mogelijkheden in de 
nabije omgeving. Het is een kinderrijke buurt dus speeltuintjes, voetbal en hockeyveldjes zijn 
belangrijk om aan te leggen. Met daarbij fijne zitjes voor ouders en veel groen. 

• Zoals aangegeven bij eerdere vragen vind ik het een verlies voor de wijk als de tennisbaan zou 
verdwijnen, en ik ben daarom tegen woningbouwontwikkeling op deze locatie. 

• liever geen bebouwing op de tennisbaan buiten sporten is mogelijk tijdens deze pandemie en de 
volgende indien er wordt gebouwd dan laagbouw zoals bij een villa alles gelijkvloers en veel hout 
gebruiken leeftijd proof , bestaat nog niet in Overschie. ik vraag me af of mensen zo dicht bij de 
dijk van de delftse schie willen wonen er is sprake van toenemend vervoer door grote container 
schepen belast dat de dijk niet te veel? bovendien wordt er steeds meer vanuit gegaan dat er niet 
alleen een zeespiegelstijging zal plaatsvinden maar dat er ook meer ruimte moet komen om de 
stijging van de binnenwateren te bestrijden[ verhoging van de dijken } tja dan woon je dus achter 
een verhoogde dijk daarom is het wijzer om een andere locatie te kiezen voor nieuwbouw 

• Denkrichtingen en ideeën voor het ontwerp zouden zinniger reactie mogelijk maken. Ik maak me 
grote zorgen over de stijlvraag. Ik mis enige idee van hedendaagse ontwerpoplossingen hierin. 
Alsof stijl ophoudt bij jaren `30. Het moet meer gaan over ruimte, woonkwaliteit, leefklimaat. 

• Op deze locatie dienen geen woningen te komen. Deze enquête wil graag participatie opwekken, 
maar strijkt alleen maar tegen het haar door allerlei gedetailleerde inrichtingsvragen te stellen 
alsof er al woningbouw gaat komen. Schets inrichtingsplan: Ik ben erg benieuwd hoe met 
hulpdiensten omgegaan wordt. Gebruik makende van het fietspad lijkt mij niet veilig en voldoet 
ook niet aan de wettelijke regels. Route dient 3,5m breedte te zijn. Daarnaast lijkt in de 
inrichtingsschets de parkeerbalans ook niet te kloppen tenzij van twee auto's op eigen terrein (een 
op de oprit en een in de garage) wordt uitgegaan. Dit is gemeentelijk niet toegestaan. De 
draaicirkels naar de opritten toe zijn ook niet haalbaar met de auto. In de schets rekent men zich 
rijk met het aantal woningen, maar dit gaat nooit passen. Hoe kunnen pakket diensten, 
verhuiswagens, afvaldienst enz keren? De draaicirkel aan het eind van de ingetekende weg kan 
alleen een auto keren. 

• Mijn voorkeur gaat er naar uit de beding van het gebied niet te wijzigen. 



• Minder grond- en bouwhonger op korte termijn en investeren in woonwensen lange termijn: leer 
van huidige pandemie. Buiten kunnen zijn in directe omgeving is van essentieel belang voor 
mensen. 

• Zorg voor kwalitatief goede woningen, waar Overschie trots op kan zijn. Zorg dat het plan aansluit 
op de wijk en straten zoals Torenlaan en Rotterdamse Rijweg. Zeker omdat de weerstand bij de 
omwonenden en andere bewoners van Overschie hoog is. Mijn inziens kan dit een mooie 
woningbouwlocatie worden waar de woonkwaliteit zeer hoog is. Wel is het zaak van groot belang 
om de aansluiting te vinden met bestaande bebouwing. 

• Eén van de kenmerken van huizen die ons in Overschie erg aanspreken zijn ronde voordeuren, 
zoals aan de Burgemeester Wijnandslaan 32- 42. Erkers spreken ons ook bijzonder aan. 

• Ik zou graag mee willen denken over de ontwikkeling en planvorming. Mijn vriend en ik zijn eind 
20/begin 30 en we hebben onlangs een woning gekocht aan de Torenlaan. We merken dat de 
huidige wijk een beetje 'stoffig' is en wel wat invloed van nieuwe bewoners kan gebruiken. 
Daarnaast merken we dat het imago van Overschie nog wat verbetering kan gebruiken - de ligging 
is namelijk perfect en de woningprijzen zijn nog goed. Hoe kan het dan zijn dat het bij veel van 
onze vrienden niet eens top-of-mind is in hun woningzoek-proces? Wij hebben echt al meerdere 
vrienden gehad die na de aankoop van onze woning ook actief aan het zoeken/kijken zijn in 
Overschie. 

• Betrek omwonenden tijdig en informeer hen tijdig, juist en volledig. Zeker voor de aangrenzende 
woningen aan het tennispark is dit een niet te onderschatten verandering. 

• Laat het Tennispark maar fijn bestaan. 
• Onderzoek een alternatief van het huidige terrein. Woningbouw is niet de enige optie! 
• voordat woningbouw een beslissing wordt moet eerst bekeken worden of dit wel gewenst is voor 

deze locatie 
• NEEN. Zoals gezegd: liever GEEN woningbouw. 

 

Heeft u interesse in deelname aan de klankbordgroep? 

 

• Aangezien wij tegen woningbouw zijn is een klankbordgroep hier omtrent uiteraard niet nodig. 
Mocht er in de toekomst onverhoopt dit wel aan de orde komen, dan willen wij maximale inspraak 
hebben.  

• Ik wil wel kwijt dat dit een erg suggestieve en hypothetische enquête is. Als marktonderzoeker 
vind ik dit heel onwenselijk dat er conclusies worden getrokken aan de hand vragen die je niet wilt 
beantwoorden als je tegen woningbouw bent. Dus als jullie straks zeggen mensen hebben 
voorkeur voor jaren 30, dan doen je net alsof men daar een gefundeerde mening over heeft. Dus 
graag in analyse mensen die voor en tegen zijn uit elkaar trekken. Zou zelfs beter zijn om de 



antwoorden van de tegenstanders überhaupt niet mee te nemen. Echt een enquête waarmee je 
mensen erin probeert te luizen. Niet ok. 

• Sorry, dat is voor mij niet te combineren met werk en thuis 
• wel geintresseerd. 
• Ik volg graag de ontwikkelingen, maar wil geen zitting nemen in een klankbordgroep waarbij het 

uitgangspunt is om woningbouw te ontwikkelen op deze locatie 
• alleen als we ook echt inspraak hebben 


