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Nieuwsbrief juli 2011 

De ‘oude’ Peppelweg en omgeving 

 

In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de stand van zaken rond de oude Peppelweg. 
Het betreft Lupine fase 5 en 6,  Lupine(4) Vesper, Lupine (3) Nox  en het complex De Hoge Bloem IV. 
Lupine 5 en 6 betreffen de woningen en bedrijfsruimten aan de Peppelweg 131 tot en met 149, 150 tot 
en met 180, de Clematisstraat 33 tot en met 39 en het Lupinehof.  De Hoge Bloem IV betreft de 
woningen en bedrijfsruimten aan de Peppelweg 120 tot en met 144 aan de even kant. De 
eengezinswoningen van Lupine Vesper zijn vorig jaar opgeleverd, deze woningen zijn gesitueerd 
achter de Peppelweg. Lupine Nox is een nog te ontwikkelen nieuwbouwproject.  Deze brief is bestemd 
voor bewoners, ondernemers  en omwonenden. 

Fusie  

Vanaf 1 juli zijn Com·wonen en PWS Rotterdam gefuseerd. Samen zijn wij Havensteder. 
We blijven doen waar we ooit voor zijn opgericht: goede en betaalbare huisvesting bieden aan 
mensen met een laag inkomen of kwetsbare positie. En samen investeren we nog actiever in veilige 
straten en leefbare wijken.  
 
Met 50.000 verhuurbare objecten wordt Havensteder een robuuste partij in de stadsregio Rotterdam. 
Een betrokken speler die bouwt aan de vitaliteit en veerkracht van de stad. Huis voor huis. Straat voor 
straat. Wijk voor wijk. 

 
Algemeen 

De oude Peppelweg met het naastgelegen Lupinehof maakt onderdeel uit van het 
herstructureringsplan De Lupine. We maken hier plannen voor. Het renovatiecomplex De Hoge Bloem 
aan de Peppelweg 120 tot en met 144 aan de even kant maakt geen onderdeel uit van De Lupine 
maar grenst wel aan het herstructureringsgebied; vandaar dat we onze plannen voor dit complex 
meenemen in deze nieuwsbrief. Ter verduidelijking treft u onderstaand  kaartje van het gebied met de 
Albert Heijn als oriëntatiepunt. 

 



2 
 

Lupine fase 5 en 6 

Woonservicezone 

De woningen aan de ‘oude’ Peppelweg aan de oneven kant (Lupine fase 5) en de aangrenzende 
Clematisstraat maken in 2012 plaats voor een woonservicezone. Een woonservicezone heeft een 
meerwaarde voor u als wijkbewoner. Die meerwaarde is dat zorg- en welzijnspartijen beter kunnen 
samenwerken en op één locatie te vinden zijn. Zo ontstaan ketens van zorg. Zo kan iemand  
bijvoorbeeld  na een bezoek aan de huisarts meteen terecht bij de bloedprikdienst. Op de begane 
grond van het gebouw worden tal van voorzieningen gevestigd. Denk bijvoorbeeld aan een huisarts, 
apotheek, kinderdagverblijf, logopedist en een vestiging van “de Vraagwijzer” van de deelgemeente. 
De intentieovereenkomst voor de woonservicezone is getekend.  Havensteder, de deelgemeente en 
zorg- en welzijnspartijen werken de plannen gezamenlijk uit.  

Voorlopige impressie woonservicezone

 

 

Boven de woonservicezone realiseren we aan de rechterzijde van de toren huurappartementen. Aan 
de linkerzijde van de toren zijn de woningen in beheer van Aafje. Zij bieden in de woonservicezone 
huisvesting aan mensen die beginnend dementerend zijn en daardoor niet meer zelfstandig kunnen 
wonen. In de tienlaagse woontoren realiseren we koopappartementen in de middeldure sector.  

Peppelweg oneven kant (fase 5) 
 
De woningen en bedrijfsruimten aan de Peppelweg en Clematisstraat voldoen niet meer aan de 
(woon)eisen  van deze tijd. Het gebouw aan de oneven kant slopen we naar verwachting in het 
voorjaar van 2012 om aansluitend te starten met de bouw van de woonservicezone.  

Peppelweg even kant (fase 6) 

De sloop van dit gebouw is uitgesteld. Na de oplevering van de woonservicezone aan de over zijde 
van de straat slopen we deze zijde van de Peppelweg. We zijn voornemens hier over drie jaar aan te 
beginnen. De verwachting is dat we aan deze zijde van de Peppelweg 24 drielaagse stadswoningen 
realiseren met daarbovenop een laag appartementen. 

Lupinehof 

In mei van dit jaar hebben een aantal jongeren en wijkbewoners onder begeleiding van Thermiek en 
stichting DOCK zich ingezet om de tijdelijke tuin in te richten. Houtsnipperpaden zijn aangelegd, 
hekwerken geplaatst, schermen van wilgentakken gemaakt en bloemzaadjes gezaaid. Het terrein is 
nog niet af, zitelementen en een afsprakenbord realiseren we nog. De tijdelijke tuin blijft hier naar 
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verwachting het komende  jaar liggen. Daarna maakt de tuin plaats voor de bouw van de 
woonservicezone. 

Stand van zaken woningen Peppelweg en Clematisstraat 

We willen voorkomen dat woningen leeg staan. Leegstand is niet goed voor de leefbaarheid in de wijk. 
Leegstaande woningen verhuren we niet meer via de woonkrant. We hebben een vergunning tot en 
met januari 2012 om leegstaande woningen met een tijdelijke huurovereenkomst te verhuren. De 
bewoners met een tijdelijke huurovereenkomst informeren we schriftelijk wat dit voor hun betekent.   
Met deze flexibele manier van verhuren kunnen we beter bewaken dat de woningen niet (langdurig) 
leeg blijven staan. We zijn er in geslaagd om op deze manier leegstaande woningen te verhuren. Als 
u interesse heeft om tijdelijk te huren, dan kunt u  op ons Wijkpunt Rotterdam Noord aan de Heer 
Bokelweg 121 terecht voor informatie.     

Stand van zaken bedrijfsruimten aan de ‘oude’ Peppelweg 

In de visie op de ontwikkeling van het gebied rond de ‘oude’ Peppelweg is deze in de toekomst  
bestemd voor wonen, welzijn en zorg.  Het winkelgebied zal zich concentreren op de nieuwe locatie 
aan de  ‘nieuwe’ Peppelweg tussen de Kastanjesingel en de Meidoornsingel. In overleg met de 
deelgemeente helpen we de huidige ondernemers met het vinden van nieuwe bedrijfsruimten. We 
bieden leegstaande winkelruimten aan de  ‘nieuwe’ Peppelweg aan. 

Lupine Vesper  

Informatieavond 

Op 9 juni hebben bewoners van Lupine Vesper een informatieavond georganiseerd over de omgeving 
rondom de nieuwbouw. Onder de bewoners leefden vragen over de buitenruimte, de bouwplannen, de 
vestiging van Albert Heijn, de verkeerssituatie en tijdelijke voorzieningen. De deelgemeente en 
Havensteder waren uitgenodigd om toelichting op de vragen te geven. De meest algemene informatie 
is in deze nieuwsbrief verwerkt. Voor geïnteresseerden zijn de presentatie en de notulen van deze 
avond te vinden op www.lupine-vesper.nl Als u hier vragen over heeft, neem dan contact op met ons. 
Wij hebben deze bijeenkomst positief ervaren en streven ernaar in gesprek te blijven met de 
bewoners. 

Lupine Nox 

De bouw van Lupine Nox ,gelegen aan het eind van de straten van Lupine Vesper, staat voor de deur. 
Het schetsontwerp is gereed. We realiseren 18 grondgebonden stadswoningen die drie of vier lagen  
hoog worden. De planning is nog niet rond. Zodra wij concrete informatie hebben koppelen we dit aan 
de wijk terug. 

Braakliggende terreinen 

Op de plaats waar Lupine Nox wordt gebouwd liggen nu nog twee braakliggende terreinen. Het terrein 
(het verste van de Peppelweg gelegen) ruimt Oranje BV op. De bouwmaterialen worden netjes 
opgesteld en een hek wordt om het terrein geplaatst. Het naastgelegen terreintje wordt ook 
opgeruimd/ geëgaliseerd en ingezaaid met graszaadjes. We trekken de naastgelegen straat door voor 
een verbeteren van de verkeerssituatie.  
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Renovatieproject Hoge Bloem IV 

We zijn halverwege de renovatie van 26 maisonnette woningen met de daar onderliggende 
bedrijfsruimten aan Peppelweg 120 tot en met 144 aan de even kant. Het project loopt voorspoedig. 
De laatste acht woningen worden na de bouwvakantie gerenoveerd. Naar verwachting ronden we de 
werkzaamheden in november 2011 af.  Tijdens de renovatie  blijven de winkels gewoon open en de 
stoepen, entrees en etalages goed toegankelijk.  
 
Het resultaat van de renovatie is dat het complex aan de Peppelweg er straks weer aantrekkelijk 
uitziet. Van binnen, maar ook van buiten. De buitenkant oogt straks weer fris en strak. Dat is ook 
aantrekkelijk voor de buurt en iedereen die er regelmatig winkelt.  
 
Kopen met Koopgarant in Hoge Bloem 

De renovatie van Hoge Bloem is voor de bewoners behoorlijk ingrijpend. Zij verhuizen voor de 
renovatie tijdelijk naar een andere woning. Een aantal bewoners besloot om definitief te verhuizen. 
Negen woningen zijn daardoor vrij gekomen. Deze woningen worden te koop aangeboden. Acht zijn 
er inmiddels al verkocht, één woning is nog te koop. De woningen worden verkocht met 15% 
Koopgarant vanaf 107.525 euro k.k. Zonder koopgarant is de woning 126.500 euro k.k.  Heeft u hierin 
interesse, neem dan contact op met de makelaar: G. Kok, op (010) 418 11 08. Voor meer informatie 
over de woningen en de voorwaarden van Koopgarant kunt u ook kijken op onze website: 
www.havensteder.nl   / ik wil kopen/(nieuw)bouw. 

Herontwikkeling Peppelweg 

In maart 2010 heeft projectontwikkelaar IJsselhof bewoners en ondernemers geïnformeerd over de 
plannen rondom het winkelgebied Peppelweg (tussen de Meidoornsingel en Kastanjesingel gelegen). 
De plannen kunnen gevolgen hebben voor de woningen aan de Strobloemstraat, de Vergeet-mij-niet 
straat en de winkelpanden aan de ‘nieuwe’ Peppelweg. Havensteder is samen met de deelgemeente 
verder gegaan met het uitwerken van de plannen. Op dit moment zijn de plannen nog niet gereed en 
zijn we nog in gesprek met alle partijen. Omdat dit een complexe ontwikkeling is met veel 
belanghebbenden en participerende partijen, duurt het nog een aantal jaren voordat het plan concreet 
is. We verwachten dat de start niet eerder dan in 2015 plaatsvindt. 

Leefbaarheid 

Om de leefbaarheid te versterken in het gebied nemen we de volgende maatregelen: 

 Tijdelijke verhuring en beheer van de woningen en bedrijfsruimten die leegstaan. 
 Extra inzet van het wijkbeheer op schoon, heel en veilig. 
 Tijdelijke tuin aan het Lupinehof in samenwerking met bewoners en partners uit de wijk. 
 Indien nodig  overleggen we met bewonerscomités en partners in de wijk. 

 

Communicatie 

Dit is de vierde nieuwsbrief  over de plannen rond de oude Peppelweg. We vinden het belangrijk om u 
op de hoogte te houden. Elk half jaar sturen we u daarom een nieuwsbrief. Zo nodig informeren we u 
door middel van brieven of een informatieavond. 

Als u nog vragen heeft of beheerzaken wilt doorgeven, dan kunt u ons bereiken op telefoonnummer 
(010) 890 25 25. Uw contactpersoon  is Lizzy van Gelder, wijkconsulent van Havensteder in 
Schiebroek. Uw contactpersoon voor de bedrijfsruimten is Ida Bessels, adviseur Bedrijfsonroerend 
goed. 


