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Notitie 

 
Onderwerp 

Ontwerptoelichting Poortlandplein, Mijnbouwstraat en 

Schoemakerstraat 

 

 

Momenteel is het Voorlopig Ontwerp van de rotonde aan het 

Poortlandplein, de Mijnbouwstraat en de Schoemakerstraat tot en met de 

kruising met het Zuidplantsoen gereed.  

Deze toelichting gaat in op een aantal ruimtelijke -, verkeerskundige, 

groentechnische -en civieltechnische aspecten.  

Ruimtelijk: 

Het Poortlandplein vormt het verkeerskundige knooppunt van de 

Wippolder. Hier komen zes assen samen. Aan het plein (verkeers)bevinden 

zich meerdere functies die de ruimte begrenzen en het plein een gezicht 

geven; de Botanische tuin, de Vredeskerk, de faculteit Bouwkunde en het 

De Vries van Heijstplantsoen. Door de aanleg van de rotonde bestaan er 

mogelijkheden om de aangrenzende functies zich meer te laten 

presenteren aan  de voorbijganger. 

Het groen van het De Vries van Heijstplantsoen wordt naar de rand van de 

rotonde doorgetrokken en vormt hiermee een contrast met de inrichting 

van de openbare ruimte voor de Vredeskerk en de Botanische tuin. Deze 

voorpleinen krijgen een stenige inrichting met een prachtige vrijstaande 

boom die het beeld bepalen. Het ontwerp van het groen sluit aan op het 

oorspronkelijke landschappelijke ontwerp uit 1910 van landschapsarchitect 

H.A.C Poortman. Het plan is doorgesproken met de afdeling Monumenten.  

De oorspronkelijke stedenbouwkundige structuur, lanen met bomen, wordt 

in ere hersteld. De laanbeplanting langs de Julianalaan wordt opnieuw 

aangebracht. 
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De Mijnbouwstraat, Julianalaan en het Poortlandplein maken onderdeel uit 

van de ‘Dragers van de Stad’. Onderdeel hiervan vormen de boulevards, 

deze vormen een eenheid door samenhang in wegprofiel, inrichting en 

straatmeubilair.  

Voor het materiaalgebruik geldt onder anderen het gebruik van  hardstenen 

trottoirbanden, rode fietspaden en de  Stade-de-France lichtmasten (á la 

Ruys de Beerenbrouckstraat, Krakeelpolderweg e.a.). 

De detaillering van de materialisering zal in het DO plaats vinden. 

Verkeerskundig: 

De rotonde is een partiële ei-rotonde. De snelheid van het autoverkeer is 

laag, de fietser heeft voorrang op vrijliggende fietspaden.  

 

Autoverkeer 

Als ontwerpvoertuig is een standaard bus van 12 meter genomen. Grotere 

voertuigen, bijvoorbeeld een trekker met oplegger van 17 meter lang, 

maakt gebruik van het overrijdbare deel van de rotonde.  

De bochten van de rotonde werken als snelheidsremmer. De bochten 

worden verbreed met rammelstroken waardoor grotere voertuigen dan 

personenauto’s toch van de rotonde gebruik kunnen maken en daardoor de 

doorstroming van al het verkeer gegarandeerd kan worden. Het gevolg van 

de rammelstroken is mogelijk geluids- en trilling overlast voor direct 

aanwonenden. In het DO wordt nader bekeken of hier een goede 

tussenweg voor is te vinden. Een ander bezwaar van direct aanwonenden 

zijn de koplampen die mogelijk in de woningen gaan schijnen (meer dan 

voorheen). Er wordt in het DO nagegaan of hier wat aan te doen is. 

Daar waar tegenstroomse verkeersrichtingen in bochten bestaan worden 

verkeersgeleiders aangebracht. Deze dienen tevens als steunpunt voor 

overstekende fietsers en voetgangers.  

De kruising van Schoemakerstraat en Zuidplantsoen wordt voorzien van een 

VRI, inclusief een aparte links-en rechtsaffer. 

 

Fietsverkeer 

Het fietsverkeer op de rotonde gaat in één richting (uitgezonderd het stukje 

ter hoogte van de oude politiepost). Dit is gedaan omdat hier de ruimte is 

om het te doen en het anders in de praktijk toch zal gebeuren: tussen de 

vrijliggende fietspaden langs de Schoemakerstraat en de Mijnbouwstraat in 

twee richtingen. 
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Tussen het fiets- en autoverkeer wordt een fysieke scheiding aangebracht. 

Ook ter plaatse van verkeerseilandjes wordt een fysieke scheiding 

aangebracht om ‘afsnijdende’ fietsers tegen te gaan. 

Het fiets- en voetpad rondom de rotonde, tussen de oversteken ligt op één 

maaiveldhoogte waardoor een minder gefragmenteerd en daardoor een 

fraaier straatbeeld ontstaat (shared-space-principe). Het fietspad en het 

voetpad verschillen wel van kleur en materiaal zodat het onderscheid voor 

de gebruiker duidelijk is.  

 

Auto- en fietsverkeer kruist elkaar loodrecht waardoor fietsers goed 

zichtbaar zijn. Uitzondering op dit principe vormt de oversteek aan de zijde 

van de Botanische tuin over de Mijnbouwstraat. Deze oversteek is 

geoptimaliseerd,  een meer loodrechte oversteek is niet te realiseren. De 

fietsoversteek is o.a. verhoogd waarmee de aandacht van automobilisten 

voor fietsers verhoogd wordt. 

De oversteekplaatsen voor fietsers op de rotonde worden op een 

verkeersplateau (geschikt voor bussen) aangelegd en voorzien van 

taludmarkeringen waardoor deze goed opvallen. 

De breedte van de fietspaden op de rotonde voldoen aan een minimale 

maat van 2.00 meter. Indien er voldoende ruimte aanwezig is hebben de 

fietspaden een breedte van 2.50 meter. Het stukje 2 richtingen fietspad 

t.h.v. de politiepost heeft een breedte van 3.00m 

 

Aan de oostzijde van de Julianalaan midden komt een knip. Daardoor is er 

straks alleen nog sprake van doorgaand fiets/bromfietsverkeer. Auto’s 

kunnen nog wel de Julianalaan bereiken, maar dus niet verder rijden. Deze 

knip zal sober worden ingericht. 

 

Voetgangersverkeer: 

Voetpaden voldoen verder aan de minimale maat van 1.50 meter.  

De oversteekplaatsen voor voetgangers op de rotonde worden voorzien van 

zebra’s. Ook ter hoogte van de ingang van het Science-centre wordt t.b.v. 

de vele bezoekers een zebra aangebracht met steunpunt. Er is geen ruimte 

om een trottoir langs het fietspad op de Mijnbouwstraat. Voetgangers 

kunnen wel over de halfverharde paden van het De Vries van 

Heijstplantsoen hun weg vervolgen zonder te veel omloopafstanden tegen 

te komen. 

 

De Schoemakerstraat en de Julianalaan (noord) worden bij het aantakken 

op het Poortlandplein gescheiden door een rijbaanscheiding. Dit zorgt er 

voor dat de automobilist het idee heeft dat weg ter plaatse smaller is. Hij 
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zal daardoor zijn snelheid aanpassen waardoor hij beter de overstekende 

voetganger en fietser kan zien aankomen.  

 

Bushaltes: 

Langs de Mijnbouwstraat worden twee bushaltes aangebracht. De bus 

halteert op de rijbaan, ruimte om een haltekom te maken is er niet.  

 

Groen technisch: 

Bomen en beplanting: 

Om de aanleg van de rotonde en de kruising van de Schoemakerstraat met 

het Zuidplantsoen mogelijk te maken worden een aantal bomen gerooid. 

Verplanten blijkt na onderzoek niet mogelijk. 

Op de rotonde gaat het om twee Platanen en een Linde. Bij de kruising gaat 

het om 5 Platanen. Mogelijk moeten er nog 6 Platanen gerooid worden om 

de rechtsaffer naar het Zuidplantsoen mogelijk te maken. Getracht wordt 

om in overleg met de TU tot een oplossing te voorkomen waardoor het 

rooien van deze 6 Platanen voorkomen kan worden. 

Ter hoogte van de voormalige politiepost worden zeven nieuwe bomen 

aangeplant, bij de Vredeskerk één en in de middenberm van de Julianalaan 

twee. Aan de Nassaulaan worden twee nieuwe bomen aangeplant. Door 

deze nieuwe aanplant worden boomstructuren afgemaakt en ontstaat, 

indien met de TU overeenstemming gevonden kan worden een positieve 

‘bomenbalans’ (met vijf bomen). 

De nieuwe beplanting rond de voormalige politiepost bestaat naast een 

aantal nieuwe bomen uit lage beplanting die wat betreft soortkeuze 

aansluit op het De Vries van Heijstplantsoen.  

Ecologische verbinding: 

Vanuit ecologisch perspectief is het interessant om een verbinding te 

maken voor kleine zoogdieren van het De Vries van Heijstplantsoen naar de 

Botanische Tuin (en vice versa). 

De Botanische Tuin is positief gestemd met betrekking tot het voornemen 

om een ecologische verbinding te realiseren. 

Een verbinding is mogelijk te maken door de aanleg van een open goot met 

een rooster. Om de dieren te geleiden moet aan de zijde van het de Vries 

van Heijstplantsoen een voorziening aangebracht worden. Momenteel 

wordt gedacht aan het plaatsen van of een stapelmuur in het park langs het 

pad of een gemetselde muur langs het fietspad. Advies Veiligheid/ 
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monumentenzorg buigt zich momenteel over dit vraagstuk. Waarschijnlijk 

heeft monumentenzorg grote moeite met de stapelmuur aangezien dit een 

aantasting van de ruimtelijke kwaliteit oplevert. Een gemetselde tuinmuur 

past binnen het ruimtelijk kader van TU-noord, maar is relatief duur en 

mogelijk niet binnen het huidige financiële plaatje uit te voeren. 

In het Definitief Ontwerp wordt de exacte locatie en de vormgeving van 

stapelmuur/ tuinmuur en goot verder uitgewerkt.   

Riolering: 

Het riool in de Mijnbouwstraat (tussen Poortlandplein en Mijnbouwplein), 

zowel het  HWA als het DWA, wordt vervangen.  

Ten tijde van het project Poortlandplein/ Julianalaan (1997)is een en ander 

al vervangen. Het HWA tot put K14049 door PVC ∅400 en het DWA tot put 

K14008 door beton ∅400. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervangen HWA: 

Het HWA dient vervangen te worden over een lengte van ca. 225 meter, 

tussen put J15719 en K14049. De bestaande Gres∅250 (onder voet-/ 

fietspad) wordt daar waar mogelijk verwijderd. Daar waar i.v.m. bomen het 

riool niet verwijderd kan wordt het volgeschuimd. 

Het nieuwe HWA met een buis ∅400 komt in het hart van de nieuwe 

rijbaan (op locatie oude DWA-riool). Materiaalsoort beton (conform 

Technisch Programma van Randvoorwaarden-Riolering).  

Relinen is gezien de staat van het HWA-riool geen optie meer. 

Vervangen HWA 

Vervangen HWA 

Vervangen DWA 

Vervangen DWA 

J15719 

K14049 

J15012 

K14008 

Aansluiten op riool-ontwerp 

Mijnbouwplein 
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Aan de westzijde van de Mijnbouwstraat wordt het riool aangesloten op 

het riool-ontwerp van het Mijnbouwplein. Er moet  voor gezorgd worden 

dat de huisaansluitingen van de bebouwing ter hoogte van het 

Mijnbouwplein op het nieuw gelegde riool kunnen worden aangesloten. 

Vervangen DWA: 

Het DWA dient vervangen te worden over een lengte van ca. 270 meter, 

tussen put J15012 en K140008. De bestaande Beton 400/600 wordt 

verwijderd en vervangen door een buis ∅ 500 in het hart van de nieuwe 

rijbaan. Materiaalsoort beton (conform Technisch Programma van 

Randvoorwaarden-Riolering). 

Aan de westzijde van de Mijnbouwstraat wordt het riool aangesloten op 

het riool-ontwerp van het Mijnbouwplein. Er moet  voor gezorgd worden 

dat de huisaansluitingen van de bebouwing ter hoogte van het 

Mijnbouwplein op het nieuw gelegde riool kunnen worden aangesloten. 

Kabels en leidingen: 

Als gevolg van het project zullen er voor wat betreft Kabels en Leidingen 

aanpassingen nodig zijn. 

Evides en Stedin zijn hierover reeds benaderd en zijn hun werkzaamheden 

aan het inventariseren. Overige leidingeigenaren worden na het VO 

geïnformeerd/ benaderd. 

Evides komt nu in de Mijnbouwstraat en de Schoemakerstraat met de 

waterleiding onder het fietspad (asfalt) en wil ter hoogte van 

Poortlandplein/ Julianalaan (noord) een grote aanpassing doen. 

Zowel Evides als Stedin (gas) hebben in het hart van de Mijnbouwstraat een 

verlaten leiding van GGIJ liggen, deze worden verwijderd. 

 

 


