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resultaten bewonersenquête

79 adressen benaderd, 52 reacties;  
een reponse percentage van 66%

•	 Minimaal goed egaliseren en inzaaien met 
gras en regelmatig onderhoud (maaien)

•	 Minimaal goed egaliseren en inzaaien met 
gras en regelmatig onderhoud (maaien)

•	 Inrichten met speelmogelijkheden 
voor kinderen

•	 Afrastering met bloembakken en hekken 
zoals Havensteder voorstelt zie foto

•	 Afrastering zonder Panda borden

NOX 3

Lupinepark

Conclusies uit commentaren

eens 96%
oneens 4%

eens 59%
oneens 41%

eens 84%
oneens 16%

eens 92%
oneens 8%

eens 91%
oneens 9%

•	 Speelvoorzieningen	gewenst
•	 Minstens	netjes	onderhouden	grasveldjes
•	 Geen	hangjongeren	of	hondenpoep
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totaal overzicht inventarisatie buitenruimte Lupine door bewonersplatform Lupine‐Vesper

79 huisnummers actief benadert* > daarop 52 reacties + 2 spontane reacties 
*actief door middel van mailing en/of briefje
NOX 3:
Minimaal goed egaliseren en inzaaien met gras en regelmatig onderhoud (maaien) 49x beantwoord

47 x eens
2x oneens

 Afrastering met bloembakken en hekken zoals Havensteder voorstelt 49x beantwoord
29x eens
20x oneens

Afrastering zonder  Panda borden 51x beantwoord
43x eens
8x oneens

LUPINEPARK:
Minimaal goed egaliseren en inzaaien met gras en regelmatig onderhoud (maaien) 39x beantwoord

36x eens
3x oneens

Inrichten met speelmogelijkheden voor kinderen 54x beantwoord
49x eens
5x oneens

totaal overzicht reacties
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suggesties Lupine buitenruimte algemeen

We wonen nu al een tijdje in onze nieuwe woonomgeving en het is 
zachtjes aan toch wel tijd dat dit wordt vormgegeven zoals de ver-
koop plannen ons zijn voorgeschoteld.

Tenslotte nog een vraag of de begroeiing in de Bremstraat (tussen 
de bomen, al dan niet gekapt) kan worden vervangen voor een ander 
type plant. Omdat er blijkbaar onvoldoende middelen zijn voor onder-
houd ontstaat een soort wildgroei. En de huidige plantensoort heeft 
zeer venijnige stekels/doornen waaraan menig passant zich lelijk kan 
openhalen. Dit is al enkele keren gebeurd met mijn dochters. 

Graag zorgen dat de grasveldjes en bloementuinen geen honden uitlaat plaatsen worden!

Veel groen!

De rozenstruiken in de bremstraat beter snoeien en bemesten. Waarom zijn niet alle bomen weg-
gehaald. En komen er weer bomen. Een laan lijkt ons mooier dan een kale straat.

Meer groen zoals beloofd in de oorspronkelijke brochure. Daarnaast is mij opgevallen dat de stra-
ten er inmiddels ook al aardig slecht aan toe zijn door het vele vracht-verkeer die door de straten 
zijn gegaan de afgelopen jaren.

Zie boven, ik denk dat buurtbewoners graag ook hun steentje willen bijdragen als ze daartoe wor-
den uitgenodigd.

Speeltoestellen voor kleine kinderen toevoegen!

Goed initiatief :-)

Stoep doortrekken van dalkruidstraat naar AH.

Bij de inrichting vragen of bewoners mee willen denken over het ontwerp. Wij zouden dat wel leuk 
vinden.

Meer speelmogelijkheden voor kinderen
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suggesties Lupine buitenruimte algemeen

Graag zorg dragen voor een meer opgeruimd geheel! Op dit moment zwerven er oude matrassen 
en vuilnisbakken die eigenlijk ondergronds moeten op Nox3. Dit zorgt voor een zeer armoedige 
uitstraling. Zeker in combinatie met de meer dan het vervallen stukje Peppelweg maakt het de wijk 
tot een troosteloze wijk waar je naar hartenlust je rotzooi op straat mag dumpen. En dat is niet de 
wijk waar wij voor gekozen hebben! Wij kozen voor een positieve opgeruimde wijk waar het bruist 
van de nieuwe energie. 

Zoals je merkt met het stukje lupine 5, zorgt een verzorgd stukje grond gelijk voor beter gebruik.

graag speelveld met een aantal speeltoestellen (peuters en kleuters) /voetbalveld (grasveld) voor 
kinderen.

- onaantrekkelijk maken om honden uit te laten/los te laten lopen en doelloos rond te hangen (zo-
als jeugd voor de AH)
- kindvriendelijk!
- indien nergens budget voor, dan gewoon verzorgd grasveld a la Lupine 5 

de borders om lupine II hebben op verschillende plekken geen planten, graag bijvullen.
zijde spireastraat en zijde cyclaamstraat 

Hoop dat er eindelijk nu echt wat aan gedaan gaat worden. Havensteder heeft al vaker een belofte 
gedaan maar zie er weinig van terug.
Wel veel lof aan de organisatie van het bewonersplatform die er veel energie in steken om er wat 
moois van te maken. Nu Havensteder nog…….

Ik vind het met name belangrijk dat de buitenruimte er netjes en aantrekkelijk uitziet. En als er 
veilige speelomgeving voor kinderen wordt gecreëerd, ben ik helemaal blij! 

- Bestrating herstellen in de wijk.
- Invoeren eenrichtingsverkeerplan.
- duidelijke parkeervakken AH
- Vrachtwagen AH komt tijdens laden lossen op deze manier de veiligheid zeker niet ten goede. 
Het is wachten op een serieus ongeluk 

Gezien de samenstelling van de buurt is een kindvriendelijke inrichting gewenst

De buitenruimte is het gezicht van deze wijk daarom aankleden en toegankelijk maken voor kinde-
ren . Zij zijn met hun ouders de bewoners van deze wijk. 

Lupinepark: Eens: Inrichten met speelmogelijkheden voor kinderen.
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Verzakkingen in de straten egaliseren.
Bomen welke zijn dood gegaan; nieuwe herplanten (1x Dalkruidstraat, meerdere Bremstraat)
Peppelweg tussen Nox3 en AH opnieuw bestraten; is nu vaak een modderpoel door verzakte 
straat.

Het is nog geen enkel zicht op hoelang tijdelijk zal gaan duren. 5,10,15 jaar? De afgelopen 3 jaar 
zijn alle planningen zonder enige uitzondering al enkele keren naar voren opgeschoven. In deze 
economische onzekere tijd is het zeer waarschijnlijk dat dit nog enkele keren zal gebeuren. Dit 
vraagt om een visie hoe de buurt er ”tijdelijk” netter uit kan zien. Nu is het een rommelig geheel en 
dat nodigt gewoon niet uit tot goed gedrag. Graag dus beleid hier op door de Deelgemeente en 
Havensteder.

Veel meer speelmogelijkheden voor kinderen

●●●●●

suggesties Lupine buitenruimte algemeen
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suggesties sloopterrein Nox 3

Het lijkt me een goede zaak om wild parkeerders op deze wijze te 
weren, daarnaast zou het toch wel fijn zijn als er ergens een stoep 
kan worden aangelegd gezien de algehele verkeerssituatie voor 
voetgangers erg te wensen overlaat.

Bijhouden van deze ruimtes is cruciaal: anders ligt verloedering op 
de loer. Afzetting van het terrein helpt om dit tegen te gaan, dus 
prima idee!

Geen pandaborden

Pandaborden nemen het zicht weg 

Zou Albert Heijn ook niet een bijdrage willen leveren? Het tijdelijk inrichten van de veldje is ook in 
hun voordeel qua buitenruimte en daarnaast zouden de plantenbakken ook kunnen helpen met de 
parkeer-problemen mbt auto’s die voor de AH parkeren waardoor de vrachtwagens niet hun spul-
len kunnen uitleveren aan de AH.

Misschien is het een leuke initiatief en budget-vriendelijke oplossing om buurtbewoners actief te 
laten meehelpen met opknappen van Nox3. Inclusief een gezellige (kroningsdag-) borrel wellicht?

 
Marketing en communicatie naar toekomstige kopers moet veel beter. Ik ken een vijftal potentiële 
kopers dat meerdere keren een email hebben gestuurd, hebben gebeld, maar nooit een reactie 
hebben ontvangen vanuit havensteder. Zo verkoopt het natuurlijk niet.

Ter beschikking stellen aan initiatieven zoals stadsboerderij of stadstuinen? Er lopen hiervan bin-
nen Rotterdam (en ik dacht ook binnen Schiebroek) al verschillende initiatieven. 

speelgelegenheid kinderen. Maak er bijvoorbeeld een voetbalveldje van. Wel goed verlicht en niet 
aantrekkelijk voor hangjongeren

misschien een doeltje plaatsen 

(eenvoudige/onderhoudsvrije) speeltoestellen plaatsen (schommel, wipkip, glijbaan etc). zie ook 
opmerking bij lupinepark. 
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Panda borden geven een erg goedkope uiterlijk. 

Een van de nox3 mag wat ons betreft ook voor extra parkeergelegenheid geschikt gesteld worden 

Panda borden lijken mij graffiti gevoelig. Bloembakken zorgen dat mensen het niet als parkeerplek 
of rotzooi plek gaan gebruiken. De vrolijke uitstraling van bloembakken – met bloemen ;) – wordt 
gewaardeerd.
Voorkeur heeft het veld in te zaaien met een kruidenmengsel / veldbloemen, indien er op het Lupi-
nepark een mogelijkheid voor voetballen komt. Anders kort gemaaid gras zodat er hier gebald kan 
worden.

Met opzoomeren de bloembakken voorzien van planten.
Borden waarmee aangegeven wordt dat er GEEN HONDEN uitgelaten mogen worden op de veld-
jes (we willen ook wel eens POEPVRIJ voetballen in deze deelgemeente)
IPV panda borden > borden beschilderen met de kinderen in de wijk 

Speeltoestellen voor kinderen. 

Absoluut een uitgebreide speelgelegenheid voor de kinderen op één van de twee veldjes (sugges-
tie: veldje tussen Silenestraat en Bremstraat). Waterpartij a la Statenweg (boven nieuwe metrosta-
tion Statenweg) is een aanwinst voor de wijk (waar speeltuintjes sowieso wat onderbelicht zijn)! 
Speelveld in Lupinepark is ook een optie maar een mindere omdat veel kinderen uit de Brem- en 
Silenestraat dan de oversteek moeten wagen over de Peppelweg die druk is met AH-verkeer.

Inzaaien met bloemenmengsel of pompoenenmengsel. Vergt verder geen onderhoud, kan lekker 
groeien, geeft kleur aan de wijk en is goed voor fauna. Hebben we met haloween wat aankleding. 
Onderhoud evt wat water als het een hele lange droge periode dreigt te worden.
Afrastering zou niet nodig hoeven zijn bij hogere begroeiing. Worden de bloembakken ook gevuld? 
Kunnen we de borden zelf schilderen (leuke opzoomeractiviteit (voor de kinderen))? Is afrastering 
handig ivm draai vrachtwagens voor AH?

In elk geval egaliseren en met gras inzaaien

- borden geen honden uitlaten!
- eventueel stuk verharden zodat er door kinderen gefietst kan worden 

wat leuke speeltoestellen voor jonge kinderen? 

suggesties sloopterrein Nox 3
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Geen uitlaatplaats voor honden (eventueel een (klein) gedeelte uitlaatplaats voor honden zo dicht 
mogelijk bij de AH). 

ik zie de meerwaarde niet van panda borden. Gebruik het geld liever voor andere zaken 

Eventueel aan te vullen met groene bossages 

wellicht een bessenplukveldje of iets anders eetbaars van maken

(kinder)speelveld of minimaal een veldje waarop het verboden is honden te laten poepen (park 
genoeg in de buurt?.

Klein randje voor parkeren. 

Als er een veldje komt graag een bord met verboden honden uit te laten.

Ik zou een parkje leuk vinden met een bankje, speelmogelijkheden voor de kinderen (voetballen, 
klimmen, schommels, ed) en bloemperken. 

Rekening houden met openingen in de afrasteringen voor kinderwagens e.d. We hebben veel 
jonge kinderen in de buurt die niet ouder dan 1,5 zijn. Verder hebben we ook veel oudere wijkbe-
woners met bijv. rollatoren. 

Eens? Oneens? We aarzelen. 

Niet alleen egaliseren maar ook goed ”puin vrij” maken zodat echt een mooi en bruikbaar speel-
veld ontstaat. 

Alleen grondig egaliseren en inzaaien met gras en regelmatig onderhoud heeft zin. Als dit om 
budgettaire redenen niet haalbaar is dan kan er beter een groot hoog hek omheen gezet worden. 
Nu is het ”niemands” land en voelt men zich vrij er spullen op te dumpen en tijdelijk dingen te 
parkeren. Dit terwijl er al twee keer eerder opgeschoond is. Dus of doe het goed en onderhoud en 
anders is elke investering zinloos.

●●●●●

suggesties sloopterrein Nox 3
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suggesties Lupinepark

Een Schommel lijkt me zeer wenselijk, er wonen erg veel kinderen 
rond het park en op dit moment is er geen geschikte ruimte voor kin-
deren in dit gebied

Graag zorgen dat de grasveldjes en bloementuinen geen honden 
uitlaat plaatsen worden! 

Speeltoestellen dan wel voetbaldoeltjes oid zou mooi zijn! 

Zorgen dat het geen hangplek wordt. 

Inrichten met speeltoestellen, kans op hangplek, nu al is het in de avond en nacht druk op het 
parkeerterrein van de AH 

Zou leuk zijn als dit iets definitiever ingericht zou worden. Dit veldje blijft toch bestaan en zal niet 
bebouwd gaan worden dus daar kan best iets geplaatst worden voor de kinderen. Uiteraard moe-
ten we er voor waken dat dit geen hang-plek wordt.

 
Speelmogelijkheden kinderen zou een goed idee zijn. En een basketbalveldje! 

Aangezien onze wijk enorm kinderrijk is, zie ik graag wat speeltoestellen voor kinderen. Om met 
mijn kind ergens te willen spelen, moet ik naar het schiebroekse park toe en dat is zodanig gesitu-
eerd (ver van de openbare weg) zodat ik mij vaak onveilig voel.

Mogelijk vinden de direct aangrenzende bewoners de speelmogelijkheden niet zo leuk. 

Voor een kinderrijke wijk als Lupine Vesper is het heel raar dat er geen speeltuintje voor kinderen 
is in de buurt. Het neerzetten van een aantal speeltoestellen is dan ook wenselijk. 

2ehands toestellen ook OK

groot voorstander van inrichten met speelmogelijkheden voor kinderen. Daar is nu niets / niet 
veel van in de buurt, terwijl er wel veel kinderen wonen. Wellicht dat uitsluitend gras niet handig is 
voor één of meerdere speelplaatsen en dat er ook een gedeelte komt met harder materiaal, waar 
kinderen kunnen fietsen/steppen etc. Omheining van een dergelijk terrein verdient dan wel de 
voorkeur, zodat dieren er niet makkelijk bij kunnen en kinderen niet al te makkelijk (per ongeluk / 
uit onvoorzichtigheid) de straat op kunnen lopen.
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suggesties Lupinepark

Keuze 1 =speelmogelijkheden, maar minimaal gras ook oke 

Er wonen zeer veel jonge kinderen hier in de straten. In de buurt is er echter geen speelmogelijk-
heid dicht bij. Volgens ons is er behoefte aan speelmogelijkheden voor kinderen tussen de 1 en 6 
jaar. Wij zouden het waarderen indien de bewoners betrokken worden in het ontwerp en de keuze 
van de locatie van de speelplek op het veld. 

Speeltoestellen voor kinderen. 

De waterpartij die men gecreëerd heeft op de Statenweg (Blijdorp) op het stuk waar de nieuwe 
metrolijn E doorgetrokken is, is een schot in de roos. Absoluut een aanrader! 

Extra speelmogelijkheden zijn welkom!

Op dit moment helemaal niets op loopafstand en met de hoeveelheid nieuwe bewonertjes, hebben 
we toch echt niets nodig. 

- glijbaan en bankjes, verder zie NOX3 

zie hierboven idd ergens speeltoestellen 

Voorkeur inrichten met speelmogelijkheden voor kinderen. Minimaal goed egaliseren. 

Hoe kan voorkomen worden dat het een hangplek voor jongeren wordt? Want een speelplek is 
zeer gewenst, maar een hangplek natuurlijk niet.

Nadeel van speeltoestellen bij is dat het als hangplek gaat functioneren en de toestellen er vaak 
kapot gemaakt worden door de hangjongeren… 

Eventueel aan te vullen met groene bossages 

Ben bang dat speelmogelijkheden hangjongeren aantrekt.

maak er een wilde speeltuin van voor de kinderen met boomstammen, rioolbuizen, berg zand en 
dergelijke 

●●●●●
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suggesties sloopgebied Lupinehof

Onderhoud lijkt me ook hier wenselijk, een aantal objecten (straat 
meubilair) zijn slachtoffer van brandstichting geworden. Het geheel is 
ooit goed begonnen maar momenteel ligt het er vrij desolaat bij.

Graag zorgen dat de grasveldjes en bloementuinen geen honden 
uitlaat plaatsen worden! 

Beter bijhouden 

zo laten 

Geen verdere suggesties. 

Onderhoud!!! Op dit moment ziet het er niet uit. Asfalteren om te kunnen skaten is misschien leu-
ker en esthetisch aantrekkelijker. 

Prima zo. 

liever een nette bloementuin met een begaanbaar pad voor kinderwagen ipv snippers 

Is oke zo 

Wij waarderen het gebiedje zoals het is. Er zou iets vaker zwerfvuil geruimd kunnen worden. 

Speeltoestellen voor kinderen. 

Zijn die bloemen aangeslagen? Ik heb geloof ik vooral onkruid gezien? 

De huidige inrichting komt niet echt van de grond en nodigt niet uit tot het gebruiken ervan.
Beter inzaaien met gras en onderhouden. 

ziet er heel slecht onderhouden uit. je ziet er ook nooit iemand in de ’tuin’ 
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suggesties sloopgebied Lupinehof

bijhouden? het is nu een oerwoud. misschien inrichten voor de wat oudere jeugd, zodat ze op de 
bankjes kunnen zitten

 
Duidelijke communicatie wat het is. Nu kan men het ook zien als achterstallig onderhoud.

Ik vind het idee leuk, maar de uitstraling is zeer armzalig en rommelig en voelt onprettig en nodigt 
uit tot laten vallen van afval.

Niks van te zien is ene grote chaos dus mogelijk weer opknappen.

Inrichten met speelmogelijkheden voor kinderen

ik zie er nooit iets of iemand iets doen, ik hou erg van wild en wilde bloemen, maar dit vind ik meer 
een ’niks’

Terrein om te sporten voor ”oudere” jeugd. Voetbal/tennis/basketbal. 

Ziet er zeer slordig uit. Ik heb niet het idee dat de zit elementen gebruikt worden waar ze voor be-
doeld zijn. Misschien is (tijdelijk) meer parkeerruimte voor de AH handig, of anders gras. 

Handhaving van de status quo.

Ziet er nu erg armoedig uit.
Een grasveld zou een mooier beeld geven.

Dit initiatief wordt gewaardeerd toch is het geen uitnodigend gebiedje en blijft het rommelig aan-
doen. Misschien is met kleine verbetering hier en daar makkelijk veel verbetering te bewerkstel-
ligen (ook wat gras en tijdelijke speelmogelijkheden voor wat oudere kinderen) . De zeer leuke 
zitelementen komen nu helaas niet echt tot hun recht.

Maak er ook een leuk grasveld met bomen van. Het ziet er niet echt verzorgd en aantrekkelijk uit. 
Ook dit veld zou prima voetbal veld of speeltoestel kunnen gebruiken.
Zie hier nooit mensen. Ook iets voor kinderen zou meer trekken.
Bijv. Voetbalkooi 

●●●●●
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suggesties grasveld Lupine 5

Prima oplossing

Graag zorgen dat de grasveldjes en bloementuinen geen honden 
uitlaat plaatsen worden! 

Zo laten! Absoluut geen speeltuin oid van maken! We hebben al ge-
luidsoverlast genoeg in de zomer! 

Mooi bloemen indien mogelijk.

 
Geen suggesties. Is ook meer aan de bewoners van de aangrenzende straat. 

Keurig, op zelfde voet doorgaan. 

Mooi, maar speeltoestellen voor kleine kinderen zou ook een goed idee zijn. 

tijdelijke bomenrij planten om zicht op bouwplaats weg te nemen 

Prima zo

Onderhoud van het veld is zeer goed. Wij waarderen de open groene ruimte achter onze woning.

Prima voorbeeld!

niets meer aan doen. ziet er mooi uit. 

Is prima zo!

Ziet er best netjes uit. Mag zo blijven.

Prima zo, wellicht een speeltuin? Nu is het een beetje onofficieel hondenuitlaatplek…
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Prima voor nu. Misschien nog een bord erbij dat het geen hondenuitlaatplek is? Zou een hele 
leuke speelplek voor de buurtkinderen kunnen zijn en daar is niet veel voor nodig. Misschien 2 
goals of iets dergelijks en geen hondenpoep is al genoeg.

Handhaving van de status quo.

Ziet er over het algemeen netjes uit.

Daar waar het eerst een dumplek was van afval (open vuilniszakken en zo) is het nu een mooi 
grasveld waar iedereen met respect mee omgaat. Een zeer goed voorbeeld wat voor een verbete-
ring periodiek onderhoud kan bewerkstelligen. (wel jammer van de hondenpoep) 
Prima, geen suggesties

●●●●●

suggesties grasveld Lupine 5


