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Betreft voortgang verbetering Boergoensevliet  

Oktober 2018 

 

Beste buren, 

Hierbij informeren we jullie over de voortgang van de verbeteringen aan 

de Boergoensevliet. We zijn ook zeer geïnteresseerd in jullie reacties. 

Sinds 2010 werkt bewonersstichting Charlois aan de Vliet in overleg met de gemeente aan 

verbeteringen aan de Boergoensevliet. Op 5 maart 2014 heeft de gemeente Rotterdam na uitgebreid 

overleg met de bewoners de Visie Boergoensevliet vastgesteld. Deze visie is te vinden onder de 

informatie van de Rotterdamse gemeenteraad: 

https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/1596536/1#search=%22boergoensevliet%22 

De gedachte achter die visie is dat we steeds als zich gelegenheden aandienen - bijvoorbeeld als er 

een onderhoudsbudgetje vrijvalt - die kans grijpen om structurele verbeteringen aan te brengen aan 

de Boergoensevliet. 

In de afgelopen jaren hebben we er in overleg met de gemeente al voor kunnen zorgen dat diverse 

maatregelen zijn genomen conform de visie van 2014. Aan de westzijde van de Vliet is de visie bijna 

geheel gerealiseerd. Alleen het talud langs de trambaan aan de zuidwestzijde van de Vliet moet nog 

worden opgeknapt. Daar zijn inmiddels plannen voor, maar er is op dit moment nog geen geld voor. 

Aanvullende snelheidremmende maatregelen 

Recent hebben we met de gemeente afspraken kunnen maken over aanvullende snelheidremmende 

maatregelen aan de oostzijde van de Vliet. Volgens de gemeentelijke normen kunnen deze 

maatregelen om de circa 70 meter worden geplaatst. Dat betekent dat er op het stuk van de Vliet - 

tussen Talingstraat en Arendsweg - twee geplaatst zullen worden. Ook zullen er twee geplaatst 

worden op het stuk tussen de Arendsweg en de Gruttostraat. Deze maatregelen worden uitgevoerd 

als kleine zogenoemde ‘oortjes’ (uitstulpingen) met een ‘bonbon’, zoals die ook op de grote oren bij 

de zijstraten liggen. De kleine oortjes worden mogelijk nog dit jaar geplaatst. Ter hoogte van de 

oortjes wordt de rijbaan versmald tot 3,5 meter. 

Ook komt er mogelijk nog groene beplanting op de grote ‘oren’ bij de zijstraten.  

Treurwilg zal herrijzen 

We hebben met de gemeente afgesproken dat onze buurtgenoot en groenspecialist, Flip Scherbeijn, 

ervoor mag gaan zorgen dat uit de resten van de gerooide treurwilg een mooie, nieuwe treurwilg zal 

herrijzen. 

Veiliger kruising Arendsweg-Boergoensevliet 

Met de gemeente hebben we gesproken over de kruising van de Arendsweg met de Boergoensevliet. 

Ook hier komen maatregelen waardoor de kruising voorzichtiger benaderd zal worden. De 

hoekprofielen worden aangepast en er komt mogelijk een extra zebrapad, waardoor wandelaars 

langs de Vliet veilig kunnen oversteken op het wegvak tussen de Arendsweg en de Van 

Blommesteinweg. Het hek langs de kruising zal bij die profielwijziging ook worden weggehaald. 

Wanneer er geld is voor deze vernieuwing is nog niet duidelijk. Die kans ontstaat misschien als de 

Arendsweg mogelijk volgend jaar een nieuw hoofdriool krijgt langs het pand van Stichting Bad. 

Mogelijk kan er ook iets worden gedaan aan de situatie langs de Arendsweg. Ook daar wordt erg 
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hard gereden omdat het wegprofiel ertoe uitnodigt. Verder is er sprake van achterstallig onderhoud 

bij de plantenbakken. 

Opritten voor invaliden 

Op diverse plekken waar de oortjes bij de zijstraten zijn aangebracht, bleken de opritten voor 

invaliden te zijn verdwenen. We hebben afgesproken dat die worden hersteld. 

Natuurlijke oevers noordoostzijde 

De zogenoemde natuurlijke oevers aan de noordoostzijde van de Vliet worden hersteld. Deze 

natuurlijke oevers zorgen voor een gezonder leefklimaat voor insecten en vogels. De oevers zijn 

beschadigd. 

Fietsen langs de Vliet 

Binnenkort wordt het in twee richtingen fietsen aan de oostzijde van de Vliet toegestaan. Dat is al 

enkele jaren legaal mogelijk aan de westzijde van de Vliet. Een klacht van bewoners aan de westzijde 

van de Vliet is dat er nog steeds veel over de stoep wordt gefietst bij het stuk van de Van 

Blommesteynweg tot aan de Natersweg. Als oplossing wordt hier overwogen om extra groen aan te 

brengen op het brede trottoir bij De Triangel. Nadere plannen worden uitgewerkt. 

Dit zijn de belangrijkste zaken op dit moment.  

De kerngroep van Stichting Charlois aan de Vliet bestaat uit Ido Smits (voorzitter, nr. 82), Koen 

Stapelbroek (penningmeester, nr, 109), Ursul Schaap (secretaris, nr. 162), Astrid Meulendijk (nr. 100) 

en Marleen Koning (nr. 47a) 

Reacties kunt u sturen naar upschaap@planet.nl. 

Meer informatie op www.facebook.com/CharloisAanDeVliet/. 

Met vriendelijk groet, 

Stichting Charlois aan de Vliet 
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