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Over Stichting De Groene T van Noord 
 
‘De Groene T’ is het park gelegen tussen de straten Tak van Poortvlietstraat, Berkelselaan, Dr. De 
Visserstraat en de Savornin Lohmanlaan. In de versteende wijk Bergpolder is dit, samen met Hof van 
Noord, de enige echt groene plek in de wijk. 

Stichting De Groene T van Noord is in 2020 opgericht door bewoners om De Groene T en haar 
omgeving groen, mooi, schoon en veilig te houden. Op die manier kunnen alle bewoners aan het 
park plezierig wonen en kan iedereen optimaal gebruik maken van het park. 
  
De stichting vindt het belangrijk om naar de wensen en behoeften van de bewoners te luisteren. 
Daarom is er een klankbord met bewoners die direct aan het park wonen opgericht. Sinds kort heeft 
is er ook ‘Vrienden van De Groene T’, voor bewoners en geïnteresseerden die de doelstellingen van 
de stichting ondersteunen. 
 
Stichting De Groene T van Noord heeft primair tot doel het unieke groene karakter van De Groene T 
(het buurtpark gelegen aan de Tak van Poortvlietstraat en De Savornin Lohmanlaan) te beschermen, 
behouden en te verbeteren. Onze speerpunten zijn: groen, mooi, schoon en veilig. De directe 
bewoners aan het park moeten prettig kunnen wonen. Het secundaire doel is ook de aan het 
buurtpark grenzende straten/gebouwen groen/duurzaam, mooi, schoon en veilig te laten zijn. 
 
Stichting De Groene T van Noord streeft naar een groene/duurzame toekomst van De Groene T – en 
waar mogelijk ook een duurzame inrichting van de aangrenzende straten. 

 
  



 
 

Schetsontwerp Hofbogenpark 
 
We zijn op grote lijnen enthousiast over het schetsontwerp. Vanuit onze doelstellingen juichen we 
vergroening en vergroten van biodiversiteit en ecologische ontwikkeling toe. Wel hebben we 
vraagtekens/opmerkingen op een aantal punten. Met name over het ‘perron’ en het plaatsen van 
liften: in een radius van 200 meter staan twee liften geschetst.  
 
We hebben niet alleen opmerkingen, ook schetsen we een alternatief dat volgens ons zeer werkbaar 
is en een win-win-situatie voor alle betrokkenen. 
 

Opgangen Bergpolder/Liskwartier 
 
Plaatsing oostzijde, westzijde 
 
Kijkend naar de ingangen van de onderliggende panden, bestaat de Hofpleinlijn uit drie delen:   

• In het eerste deel, van het Hofpleinstation tot aan de Heer Bokelweg, is het dak breed. 
De onderliggende panden zijn van twee zijdes toegankelijk.   

• In het tweede deel, van de Heer Bokelweg tot aan de Bergweg, zijn de onderliggende 
panden in de Hofbogen vanaf de oostkant toegankelijk.   

• Als laatste het deel van het spoorpunt tot aan de Gordelweg. Hier zijn de toegangen van de 
onderliggende panden voornamelijk aan de westkant gesitueerd.  
 

Als alle opgangen aan de westzijde gebouwd gaan worden gaat dit ten koste van het zicht op het 
monument aan de westzijde in Bergpolder. Namelijk, de opgangen worden dan gebouwd aan de 
‘mooie zijde’ waar de ingangen zitten van de panden onder de Hofbogen. 
 
Architect Piet Vollaard heeft in 2017 de ontwikkelingsstrategie door Natuurlijke Stad geschreven in 
opdracht van de Gemeente Rotterdam. In de BAG-meeting van 21 april 2021 gaf hij te kennen dat er 
wel degelijk goede mogelijkheden zijn om vanaf de Bergweg de opgangen aan de Oostzijde te 
plaatsen.  
 
Aantal liften 
In het huidige schetsontwerp staan 5 liften. In de ontwikkelingsstrategie van Natuurlijke Stad uit 
2017 zijn 3 liften over het gehele traject (om de 500 meter) geschetst, met een verdere aanvulling 
met trappen.  
 
De Highline in New York staat tussen hoogbouw in de stad. Ook dit park heeft liften om de 500 
meter. De twee ‘laatste’ liften in de schets liggen in een radius van nog geen 200 meter van elkaar. 
Het is overdaad en onnodig om in een jaren ‘30 woonwijk met voornamelijk ‘laagbouw’ 5 liften te 
plaatsen. 
 

  



 
 

Lift –en trapopgang in De Groene T  
 
In alle schetsen/plannen die wij ingezien hebben wordt rekening gehouden met het rijksmonument 
de Hofbogen. Wij zien onvoldoende aandacht voor de directe omgeving. 
 
Bestemmingsplannen 
Een groot gedeelte van de wijk is een beschermd stadsgezicht. Daarnaast heeft De Groene T, het 
park aan de Tak van Poortvlietstraat, in het bestemmingsplan de hoofdbestemming groen en 
dubbelbestemming cultuurhistorische waarde. Dit is niet voor niets. De opgang, zoals nu in het 
ontwerp getekend is in strijd met dit bestemmingsplan. Er lijkt geen rekening gehouden te zijn met 
de waarde van de omgeving.  
 
Woningeigenaren hebben bij de aankoop van hun woning vaak onderzoek gedaan naar de plek waar 
ze groen voor de deur hebben (en ruim zicht). Door het bestemmingsplan dachten ze er zeker van te 
zijn dat er geen bouw mogelijk zou zijn. In het BAG-overleg van 21 april 2021 geeft Dudok groep aan 
dat er mogelijk aanpassing in de bestemmingsplannen worden. Ook hier lijkt geen rekening 
gehouden te worden met bewoners en hun omgeving.  
 
Betrokkenheid bewoners 
Wij hebben een aantal bewoners die aan het park wonen en kijken op de Hofpleinlijn gevraagd of ze 
bekend waren met de plannen die in strijd zijn met het bestemmingsplan. Het antwoord bij de 
meesten is: nee. Er is een Bewoners Advies Groep opgericht. Echter, de samenstelling van de groep 
is niet gericht om de direct omwonenden en daarmee is de inbreng diffuus en zijn de belangen 
vertroebeld. Zie ook ons schrijven aan gemeente Rotterdam: “2021-05-02 - Proces Hofbogenpark 
v1.0”. 
 
Esthetische waarden 
Omwonenden van de Groene T maken zich zorgen om de omvang van het bouwwerk en de belasting 
die een lift en trap op deze locatie met zich meebrengt. Hieronder een foto van een soortgelijke 
opgang in Parijs; Promenade Plantée. Deze opgang is echter gebouwd op een plek met voldoende 
ruimte, niet midden in een woonwijk of groen park.  



 
 

 
Voorbeeld van een lift en trapopgang van de Promenade Plantée in Parijs. 

 
Een dergelijke opgang aan De Groene T (met een nóg hogere lift en langere luchtbrug dan op 
bovenstaande foto) zal voor iedereen het zicht op het monument ontnemen. Dit door de enorme 
omvang van de constructie. 
 
Op deze plek bestaat ook een onderdoorgang in de Hofbogen voor verkeer. Dit verbindt de 
woonwijken Bergpolder en Liskwartier. Naast de praktische waarde van deze doorgang heeft deze 
ook een esthetische waarden. Bij avond, wanneer de doorgang verlicht is, geeft dit een uniek zicht 
op de Hofbogen, zoals op geen andere plek van het traject. Mede door de prachtige jaren ’30 
woningen eromheen, die een beschermd stadsgezicht genieten.  



 
 

 
Impressie van de lift en loopbrug in De Groene T, de geplande trap is hier nog niet ingetekend. 

 
 

Overlast lift 
Omwonenden vrezen door de plaatsing van de lift op deze locatie voor geluidsoverlast en 
lichtvervuiling van de lift. Daarnaast is de verwachting ook dat dit een aanzuigende werking heeft op 
andere voorzieningen. Denk aan parkeervoorzieningen voor minder validen (waar momenteel geen 
ruimte voor is) en/of toiletvoorzieningen. 
 
Er zijn tal van voorbeelden te noemen waar een dergelijke lift tot hinder leidt, zoals kapotte liften, 
bevuiling, bekladding en vandalisme.   
 
Vorige jaar hebben wij een bewonersonderzoek gedaan naar de wensen van de bewoners die aan 
het park van de Groene T wonen. U kunt de uitkomsten hier terug lezen. Zoals u kunt lezen passen 
de plannen uit het huidige schetsontwerp niet bij de wensen van de bewoners. 79% van de 
ondervraagden vinden dat er geen aanpassingen aan het park gedaan mogen worden die ten koste 
gaan van groen. Hetzelfde aantal wil meer ruimte voor biodiversiteit in het park. De aanbeveling 
n.a.v. het onderzoek is geen aanpassingen te doen in De Groene T die ten koste gaan van het groen. 
En altijd duurzame oplossingen te overwegen boven andere oplossingen. 
 
 
  

https://degroenet.nl/onderzoek/


 
 

Een ‘perron’ op het dak ter hoogte van De Groene T   
 
In het PvE en concept schetsontwerp zien wij een overdekt ‘perron’ ter hoogte van De Groene T. Het 
geschetste perron is een overdekt werkperron met zitjes. Dit is het perron met de langste 
overdekking van alle perrons in het schetsontwerp. Ook is deze gelegen op een smal gedeelte (6 
meter breed) van De Hofbogen. Naast het wandelpad van 1.94 breed én het werkperron zal er geen 
ruimte zijn voor vergroening. 
 
Ontnemen van uitzicht bewoners 
Het overdekte werkperron neemt voor bewoners aan de Liskwartier-zijde hiermee al hun huidige 
zicht op groen (De Groene T) weg. Zie onderstaande foto.

 
Het huidige uitzicht van de bewoners van Liskwartier op het spoor en De Groene T. 

 
 
 
 
Geluidsoverlast perron 
Naast de consequenties voor het uitzicht vrezen omwonenden ook voor overlast van het perron 
door de aanwezigheid van zitplekken die vlak voor hun woning gesitueerd zijn in combinatie met 
laadpunten. Dit vraagt er in deze vorm om een hangplek voor jongeren te worden. Een probleem 
waar we al jaren tegen vechten in het park, in 2020 gaf bijna de helft van de bewoners aan het park 
aan dat er sprake is van overlast van hangjongeren.  

https://degroenet.nl/onderzoek/
https://degroenet.nl/onderzoek/


 
 

 

 
Klankkast 
 
Hierboven hebben wij het risico op geluidsoverlast aangestipt door:  

• mechaniek van lift 
• overlast op perron 

 
Bekend is dat de ‘gesloten’ bouw van de woningen rondom De Groene T het effect veroorzaakt van 
een ‘klankkast’. Hierdoor is geluid vanuit het park zeer goed te horen in de woningen. Het geluid 
‘galmt rond’. De huidige plannen zijn daarom een extra groot risico voor het huidige woongenot. 
Netwerkpark 
 
Het schetsontwerp toont een ‘netwerkpark’. In dit plan wordt de Bergsingel genoemd in het 
toekomstige ‘grotere netwerkpan’. De Bergsingel is in de afbeelding niet groen gekleurd. Wij vinden 
dat dit gedeelte meer aandacht verdient in de afstemming met het Hofbogenpark. Juist een 
verbinding met de Bergsingel maakt de ronde terug naar de Hofbogen, via Zoho weer helemaal af. 
Deze verbinding is omvangrijker en belangrijker dan de kleine verbinding met De Groene T, die wél 
op de afbeelding is weergegeven. 

Ook de aansluiting met de Gordelweg biedt kansen. Richting Station Noord bevindt zich ook een 
groene strook. Dit maakt het mogelijk wandelingen te maken van Centraal Station naar Station 
Noord (of andersom). Men kan dan met de trein weer terug. Dit past goed in de thematiek van het 
spoor. 

 

Links het huidige schetsontwerp, rechts meer aandacht aan netwerkpark: Bergsingel, Gordelweg 



 
 

 

Alternatief én kostenbesparing  
 
Er is zijn alternatieven die win-win-situatie voor iedereen creëren (gemeente, Dudok Groep, 
Urbanisten en bovenal de gebruikers, bewoners en omwonenden. Wij schetsen hieronder een 
alternatief waarmee wij verwachten het draagvlak onder bewoners van Bergpolder en Liskwartier 
enorm te vergroten. 
 
Loslaten van idee opgangen één zijde 
 
Het geluid van bewoners is duidelijk: men is het oneens met de keus om alle opgangen aan één zijde 
te plaatsen. Wanneer de gemeente het standpunt om alle opgangen aan één zijde te plaatsen loslaat 
zal er ruimte zijn voor oplossingen die werkbaar zijn voor de bewoners van Rotterdam. Op die 
manier ontstaat er een gezonde dialoog. 
 
Verdere uitgangspunten: 
 

- Het bestaande groene aanzicht groen laten zijn en hier geen beton en glas plaatsen in vorm 
van een lift. Het gaat hier niet alleen om de vierkante meters op de bodem, het gaat ook om 
wat er ‘de lucht ingaat’ (hoogbouw) 

- Rekening te houden met de verschillende vormen van overlast 
- De aanblik op het rijksmonument in haar waarde te laten 
- Het straatbeeld en unieke karakter van de wijk in haar waarde te laten 
- Het weinige groen in Bergpolder in tact te houden. Bergpolder is een versteende wijk met 

weinig groen. De enige groene plekken die er nu zijn -De Groene T en Hof van Noord- 
verdienen beschermt te worden. Koester deze plekken. Geen beton voor groen.  

 

Alternatief: Samenvoegen liften 
 
Ons voorstel is daarom in ieder geval de liftopgangen vanaf de Bergweg tot de Gordelweg aan de 
oostzijde te plaatsen. Op voldoende afstand van woningen.  
 
Daarbij is de beste oplossing deze liften samen te voegen tot één lift en deze te plaatsen aan de 
oostzijde bij het benzinestation. Vanaf deze plek is het nog geen 200 meter wandelen naar De 
Groene T. Ook wordt op deze manier direct een aansluiting gemaakt met het groen langs de 
Gordelweg en de Bergsingel (netwerkpark). 
 
Het verminderen van onnodige liften levert naast een betere balans in de wijk ook een flinke 
kostenbesparing op. De bouw van liften geeft een zeer hoge kostenpost aan het ontwerp. Daarnaast 
zal er bespaard worden op onderhoud en op verbruik elektriciteit. 
 
Op deze locatie is voldoende ruimte om een lift te bouwen zonder hier groen voor op te offeren en 
zonder dat bewoners hier last van hebben. Er zijn mogelijkheden aan beide zijden van de Gordelweg. 
Zie onderstaande foto’s.



 
 

 
                                             Een zee van ruimte bij de Gordelweg, oostzijde 

 



 
 

 
 
Ook aan de overkant, bij het plein aan de ‘oude LTS’, is een zee van ruimte voor een opgang naar Hofbogenpark 
 
Het plan om de twee laatste liften terug te brengen naar één lift aan de oostzijde ter hoogte van het 
tankstation aan de Gordelweg heeft nog meer voordelen. 
 
Voordelen één lift aan het einde van het traject (Gordelweg oostzijde): 
 

• Het stukje bij het benzinestation is zeer gebaat bij een gebiedsontwikkeling 
• Netwerkpark: 

o Mooie aansluiting op het groen langs de Gordelweg richting treinstation Noord 
(denk aan de NS wandelingen!)  

o Het maakt meteen de verbinding met een ander prachtig groen loopgedeelte: de 
Bergsingel, die helemaal tot aan het centrum leidt (tot dichtbij Hofplein, via Zoho).  

o Aansluiting op het water, voor evt. bootjes. 
• Meer parkeerplaatsen mogelijk, ook meer ruimte voor parkeren voor invaliden (geen 

fileparkeerplaatsen, zoals in de wijk). 
• Toegankelijkheid voor iedereen geborgd. 
• De afstand tussen de Gordelweg en De Groene T is nog geen 200 meter, men wandelt in een 

minuut naar De Groene T. 
• Geen onnodige belasting van de bewoners van de wijk Bergpolder en Liskwartier in de vorm 

van geluidsoverlast en lichtvervuiling. 
• Respect voor het zicht op het mooie Hofbogenmonument. 
• Respect voor de omliggende bestemmingsplannen, bewonerswensen, het groene park De 

Groene T, het groene stuk van Hof van Noord. 
• Kostbesparing van één lift (dus één lift in plaats van twee liften in radius van 200m). 
• Duurzamer (verbruik en onderhoud) 
• Draagvlak van omwonenden 



 
 

 
 
Voordelen weglaten terras ter hoogte van De Groene T: 

• Mogelijkheid om ter hoogte van De Groene T op de Hofbogen (het smalle stuk van het 
traject) wél groen te plaatsen  

• Meer draagvlak vanuit de wijk 
• Behoud van uitzicht bewoners Liskwartier op De Groene T 
• Uitzicht bewoners Bergpolder op groen dakpark i.p.v. perron 
• Minder geluidsoverlast 
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