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Nu de laatste woningen van het project Lupine Vesper alweer ongeveer een jaar geleden zijn opgele-
verd, leven bij veel bewoners vragen over de voortgang van de ontwikkeling van de woonomgeving. 
De bewoners hebben destijds hun woning gekocht op basis van een fraai plan onder het motto “wo-
nen met een groen hart”, maar zijn ietwat teleurgesteld in de vooruitgang die daarin gedurende het 
afgelopen jaar is geboekt. Daarom namen enkelen van hen het initiatief tot een informatieavond, 
waar Adriaan Pieterson en Marjan van der Hoek (resp. portefeuillehouder buitenruimte en gebiedsco-
ordinator) van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek en Guus van der Water en Lizzy van Gelder 
(resp. senior projectmanager en wijkconsulent noord) van Com-Wonen tekst en uitleg kwamen geven. 
De aanwezigen werden welkom geheten door Jan van Arkel van de Samenwerkende Bewonersor-
ganisaties Schiebroek (SBO). Onder leiding van Laura van der Sluijs, zelf bewoner van het Lupine-
Vesperproject werd daarna streng de hand gehouden aan een gestructureerde behandeling van de 
vier belangrijkste onderwerpen, namelijk de inrichting van de buitenruimte, de (bouw)plannen in de 
directe omgeving, tijdelijke voorzieningen en de verkeerssituatie. 

1:  Buitenruimte Lupine Vesper  
a. Inzameling huisvuil. Het is onduidelijk waarom er nog steeds als een noodoplossing vuilcontainers 

bovengronds opgesteld staan aan het einde van de Dalkruidstraat en Bremstraat. Guus van der 
Water laat weten niet op de hoogte te zijn van deze problematiek, maar zegt toe dat Com-wonen in 
contact zal treden met de Roteb om zo snel mogelijk tot een definitieve oplossing te komen. 

b. Beheer niet-verkochte tussenwoningen. De tuinen van de 8 nog niet verkochte woningen in de 
Silenestraat en Dalkruidstraat zijn erg rommelig. Guus van der Water zegt toe dat de interne beheer-
dienst van Com-wonen hiervoor verantwoordelijk is en belooft beterschap. 

c. Diverse van de oude bomen in de Bremstraat zijn in slechte staat. Guus van der Water geeft aan dat 
men nog even wil aanzien of ze alsnog aanslaan. Zo niet, dan zullen ze voor het plantseizoen wor-
den gerooid en vervangen door nieuwe bomen. Vanuit de bewoners wordt de suggestie gedaan 
een deskundige te laten kijken naar maatregelen om te proberen de bomen te redden.  
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2:  Wijzigingen van de bouwplannen in de directe omgeving
Onlangs was in het nieuws dat een fusie tussen PWS en Com-wonen ophanden is. Guus van der Water 
geeft aan dat dit voor de verdere planontwikkeling geen gevolgen heeft. 

Hoe staat het met de plannen voor Lupine 4 t/m 6? Guus van der Water licht toe:

a. - Lupine 4 (Nox, de dwars aan het einde van de straten van Lupine Vesper gelegen bouwblokken langs 
de Peppelweg): hier waren oorspronkelijk appartementengebouwen gepland, maar deze zijn van de 
baan. In plaats daarvan worden er 16-18 grondgebonden stadswoningen gebouwd die 3 of 4 lagen 
hoog zullen worden. Het schetsontwerp is gereed, maar over de feitelijke start is nog geen duidelijk-
heid, omdat dit mede afhankelijk is van de stedenbouwkundige uitwerking.

 - Lupine 6 (het gebouw met winkels, o.a. Verhagen, en portiekflats ten zuiden van de Peppelweg): De 
aanpak hiervan is uitgesteld tot Lupine 5 gereed is. De verwachting is dat het gebouw over circa 
3 jaar gesloopt zal worden. Daarna zullen er vierlaagse stadswoningen gebouwd worden, waar-
schijnlijk bestaande uit circa 24 eensgezinswoningen en een laag appartementen daarboven. Er zijn 
onderhandelingen gaande met de eigenaar(s) van de garageboxen achter het gebouw; Com-wonen 
wil deze graag verkrijgen om dit gebied mee te nemen in de planontwikkeling, maar daarover is nog 
geen zekerheid.

b. Lupine 5 (het gebouw met winkels, o.a. Hubo, en portiekflats ten noorden van de Peppelweg): De 
aanpak van deze fase wordt voorgetrokken in verband met de bouw van het zorgcomplex. De sloop 
van het gebouw staat gepland voor het voorjaar van 2012, de bouw zal begin 2013 starten en duurt 
circa anderhalf jaar. Het voorlopig ontwerp is gereed en bestaat uit een compacte tienlaagse toren, 
geflankeerd door vierlaagse gebouwen met koopappartementen.  

c. De vestiging van Albert Heijn zou volgens het masterplan verplaatst worden, waarna op deze plaats 
het Lupinepleinpark zou worden aangelegd. Adriaan Pieterson en Marjan van der Hoek lichten toe 
dat het plan nog steeds is Albert Heijn te verhuizen in het kader van het herontwikkelingsproject 
voor de Peppelweg. Hierin is bestuurlijk enige vertraging opgetreden, maar inmiddels is projectont-
wikkelaar IJsselhof aangewezen om de plannen uit te werken. De huidige planning is dat eind 2011 
een principebesluit wordt genomen, waarna de uitvoering in 2013 of 2014 zou kunnen starten. De 
verwachting is daarom dat Albert Heijn nog zeker 4 jaar op de huidige lokatie zal blijven; binnenkort 
zal er in Albert Heijn daarom nog een interne verbouwing plaatsvinden. Pas als Albert Heijn verhuisd 
is kan het gebouw gesloopt worden en kan het beoogde park alsnog aangelegd worden. De onder-
handelingen met de particuliere eigenaar van het gebouw en de grond over de aankoop zijn wel 
reeds gaande. 

3:  Tijdelijke voorzieningen
a/b. Het terrein rondom Albert Heijn, waar te zijner tijd Lupine 4 en het park aangelegd zullen worden is 

op dit moment zeer rommelig, ook al door de aanwezigheid van het met hekken omheinde bouw-
terrein waarop allerhande bouwmateriaal is opgeslagen. Omdat Albert Heijn voorlopig nog enkele 
jaren op deze plaats zal blijven, leeft bij de bewoners de behoefte hierin orde te scheppen. Guus van 
der Water zegt toe een afspraak te zullen maken met de grondwerkaannemer om het terrein van 
het park nog vóór de aankomende bouwvakantie op te schonen en in te zaaien. Dat zal ook met het 
terrein van Lupine 4 gebeuren, indien de bouw daarvan nog meer dan een jaar op zich laat wachten 
– maar dat gaat hij eerst intern na bij de projectleider daarvan. 
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 Het terrein tussen de achtertuinen van de Dalkruidstraat en de flat aan de Peppelweg  is enige weken 
geleden plotseling opgeschoond. Het puin is echter op het terrein voor Albert Heijn, aan de over-
zijde van de straat gestort, zodat dit de omgeving ondanks het goede initiatief niet echt verfraait. 
Enige bewoners vragen of er de mogelijkheid is op het terreintje speeltoestellen voor kinderen te 
plaatsen. Com-wonen nodigt hen uit dit met hen op te nemen. 

c. De aanwezige bewoners van de Dalkruidstraat geven aan zeer veel overlast (vooral geluid) te on-
dervinden van de tijdelijke bewoners van het appartementengebouw aan de Peppelweg. Lizzy van 
Gelder meldt daarop dat zij onmiddellijk actie zal ondernemen in de richting van de veroorzakers 
van de overlast. Daartoe zal zij in contact treden met de bewoners en met wijkbeheer ter plaatse een 
rondgang maken om de situatie in ogenschouw te nemen. De tijdelijke bewoners worden volgens 
haar juist geplaatst om overlast door leegstand of kraken te voorkomen. Com-wonen toetst daarom 
de huurders aan bepaalde criteria, alvorens zij een dergelijke tijdelijke woonruimte kunnen krijgen 
toegewezen. Zij verzoekt alle bewoners ook in de toekomst hun klachten zo snel mogelijk aan haar 
kenbaar te maken. 

4: Verkeerssituatie    
a. Alle straten in Lupine Vesper behoren tot de 30-kilometerzone, alleen is dit niet of nauwelijks met 

borden aangegeven. Alleen aan het einde van de Bremstraat staat een bord dat aangeeft dat de 
bestuurders de zone verlaten, verder zijn er geen borden. Daarnaast staan aan het Kastanjeplein en 
op de hoek Kastanjesingel-Peppelweg borden die het begin en einde van de zone markeren. Het 
verzoek aan de gemeente is hierin voor de automobilisten meer duidelijkheid te scheppen, door 
borden bij te plaatsen. Nu lijkt het erop dat veel automobilisten zich niet bewust zijn van de gel-
dende snelheidslimiet. Marian van der Hoek geeft aan dat het plaatsen van borden niet mogelijk 
is, omdat er al drempels liggen waaruit ook al blijkt dat het een 30-km zone is. Drempels én borden 
plaatsen zou niet zijn toegestaan. Bovendien moet een wijziging officieel worden vastgesteld in het 
verkeersplan. Vanuit de zaal is hiervoor weinig begrip; het ís zoals gezegd al een 30-km zone, dus 
lijkt van een wijziging geen sprake. Bovendien is elders wél sprake van drempels én borden.

 Een bewoner van de Silenestraat meldt overlast te ondervinden van één van de huurders van het 
Lupine II-complex, die consequent met zeer hoge snelheid door deze straat rijdt. Lizzy van Gelder 
geeft aan dat zij ook voor dergelijke zaken het aanspreekpunt is en verzoekt de betreffende bewo-
ner hierover contact met haar op te nemen. 

b/f. Op dit moment geldt de Dalkruidstraat als belangrijkste aan- en afvoerroute voor het vrachtverkeer 
voor de bevoorrading van Albert Heijn en het ophalen van glas en papier. Dit is gelet op de woon-
functie van de straat niet wenselijk. Guus van der Water geeft aan in het overleg met Albert Heijn te 
zullen meenemen dat er met de chauffeurs afspraken gemaakt moeten worden over de logistieke 
routing via de Peppelweg. Ook als er binnenkort gebouwd gaat worden wordt gevreesd voor veel 
bouwverkeer door de Dalkruidstraat. Com-wonen zal daarom in het bouwinrichtingsplan rekening 
houden met verplichte transportroutes via de Peppelweg.

c. De Dalkruidstraat is daarnaast de belangrijkste uitrijroute voor de bezoekers van Albert Heijn, waar-
door de verkeersdruk hier erg hoog is. Te zijner tijd zal de Peppelweg worden doorgetrokken naar de 
Bremstraat (kan wellicht al op korte termijn) en de Silenestraat, zodat daar wellicht ook de verkeers-
druk zal toenemen. Er wordt op gewezen dat beide straten echter te smal zijn om verkeer in twee 
richtingen elkaar te laten passeren.  
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 Een bewoner heeft dit al eerder aangekaart bij de deelgemeente, waar men aangaf dat in het ver-
keersplan over het hoofd gezien is dat deze straten waarschijnlijk eenrichtingsverkeer zullen moeten 
worden. Dit zou worden opgepakt, maar men is hier niet meer op teruggekomen.  Op dit moment is 
niet duidelijk in welke richting dit verkeer zou moeten rijden. 

e. De parkeergelegenheid binnen de straten van Lupine Vesper is in de optiek van de bewoners vol-
strekt onvoldoende. Guus van de Water geeft aan dat destijds een vergunning verleend is op een 
plan dat conform het bouwbesluit 1,7 parkeerplaats per woning bevatte. Eén van de bewoners 
nodigt hem van harten uit samen parkeerplaatsen te gaan tellen, hetgeen wordt toegezegd. 

 Een bewoner meldt dat de enige tijd geleden geplaatste slagboom van de besloten parkeerplaats 
achter de Silenestraat niet functioneert en permanent openstaat. Guus van de Water meldt hiervan 
niet op de hoogte te zijn geweest en zal er intern op aansturen dat hierin actie ondernomen wordt.  

 

g. De beoogde toekomstige verkeerssituatie, waarin ook de geleiding van de verkeersstromen is weer-
gegeven, is vastgelegd in het buitenruimteplan voor het gebied. Wat daarin staat is bij geen van de 
aanwezigen bekend, maar het lijkt erop dat dit plan aanvulling of herziening behoeft. Com-wonen 
en de deelgemeente geven nadrukkelijk aan dat de bewoners zullen worden betrokken bij het op-
stellen of nader invullen van dit plan.  

Tot besluit

Laura van der Sluijs vatte de avond samen door te stellen dat er nog veel onduidelijk is, maar 
dat er in ieder geval een begin gemaakt is met de beantwoording van de vele vragen van de 
bewoners. Lizzy van Gelder zegt toe dat de nieuwe informatie, zoals die nu met de aanwezigen 
is gedeeld, zal worden verwerkt in een nieuwe Lupine-Nieuwsbrief, zodat ook anderen die niet 
aanwezig waren hiervan kennis kunnen nemen. 

Er wordt besloten met een oproep van Laura van der Sluijs, om na te denken over de vraag 
hoe de bewonersinitiatieven voor de toekomst verder vorm te geven. Eén van de aanwezigen 
maakt zich kenbaar als bestuurslid van een Vereniging van Eigenaren van de eerdere Lupine-
bouwfasen, zodat gezamenlijk optrekken ook hierin tot de mogelijkheden behoort. Jan van 
Arkel geeft aan de bewoners zeker te willen stimuleren om zich te verenigen en sluit de bijeen-
komst af, onder dankzegging aan de organisatoren en de vertegenwoordigers van de betrok-
ken organisaties.    
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