
SINGELNIEUWS
Herinrichting Spoorsingel en Provenierssingel

De ontwerper 
van de singels
Riemke Ykema is landschapsarchitecte bij de dS+V  en 
samen met Aad Kurver verantwoordelijk voor het ont-
werp van de herinrichting van de Spoor- en Proveniers-
singel. 
Ze is een ervaringsdeskundige, want Riemke heeft een 
groot aandeel gehad in het nieuwe beeld dat de Noord- 
en Bergsingel en de Crooswijksesingel de afgelopen 
jaren hebben gekregen.  
Wanneer is voor jou een ontwerp geslaagd? “We zijn 
tevreden als na de herinrichting van de Spoor- en 
Provenierssingel de bewoners trots zijn op hun nieuw 
verkregen woonomgeving. Dat zij net als ik geraakt wor-
den door de schoonheid die deze historisch belangrijke 
singels in zich hebben”. 
Waarin kenmerken zich deze singels?  “De kwaliteit is 
gelegen in de bijzondere combinatie van spiegelend 
water, grasoevers met grote oude bomen en sierlijke 
bloeiende heesters. Straks kunnen de bewoners uit alle 
omringende wijken ervan genieten, flaneren over de 
opgeknapte wandelpaden,  even uitrusten op nieuwe 
bankjes en dit schouwspel bekijken.”  
De Spoor- en Provenierssingel zijn belangrijke openbare 
ruimten in de stad, waar het straks prettig toeven is. 
Op de tentoonstelling in buurthuis De Propeller zijn de 
eerste plannen te zien en worden voorbeelden getoond 
van een mogelijke herinrichting.

9 t/m 12 maart 2009
Week van de Proveniersplannen

Naast de herinrichting van de Spoor- en Provenierssingel worden ook de Proveniersstraat en 
het Proveniersplein opgeknapt. Dit zijn drie verschillende projecten, die zo sterk met elkaar 
samenhangen dat ervoor gekozen is om ze in de planontwikkeling op elkaar af te stemmen.
De plannen worden aan alle bewoners van de Provenierswijk gepresenteerd in de ‘Week van 
de Proveniersplannen’.  Wanneer? 
Van 9 tot en met 12 maart in buurthuis De Propeller.

In dit nummer :
Week van de Proveniersplannen

Inrichting Proveniersstraat

Ontwerp Proveniersplein

Gesprek met Riemke Ykema

Kinderkunst Spoorsingel

Zwaan Provenierssingel

Kom kijken en vertel wat u ervan vindt!

U bent van harte welkom in buurthuis De Propeller!

Een tentoonstelling in buurthuis De Propeller, Jacob Loisstraat 18, over de plannen voor herinrichting 
van de Spoor- en Provenierssingel, de Proveniersstraat, en het Proveniersplein. 

Er ligt een vragenlijst/ enquête klaar zodat uw reactie op de plannen en aanvullende ideeën genoteerd 
kunnen worden.

Nummer maart 20093

9 maart vrije toegang 13.00 – 20.00 uur
 17.00 – 20.00 uur  deelgemeente, CBK en Hoogheemraadschap aanwezig

10 maart  vrije toegang 9.00 – 20.00 uur
 17.00 – 20.00 uur  buitenruimte ontwerpers dS+V  
 en Hoogheemraadschap aanwezig

11 maart  vrije toegang 9.00 – 20.00 uur
 17.00 – 20.00 uur verkeerskundigen dS+V en Gemeentewerken aanwezig

12 maart  vrije toegang 9.00 – 20.00 uur
 17.00 – 20.00 uur  leden projectgroep Spoor- en Provenierssingel, 
 de Proveniersstraat en het Proveniersplein aanwezig

 20.00 – 22.00 uur (aanvang stipt 20.00 uur!)
 Rondetafel-gesprekken met bewoners en plannenmakers

25 maart rond 15.00 uur 
            tewaterlating kinderkunst in de Spoorsingel

Programma

In gesprek met:



Deze nieuwsbrief  is een 
uitgave van de deelgemeente 
Noord, gemeente Rotterdam en 
SONOR en wordt verspreid in de 
Provenierswijk.

Oplage: 3000
SingelNieuws 3:  maart 2009

Deelgemeente Noord
Eudokiaplein 35
3037 BT Rotterdam
Telefoon: (010) 433 99 99

Stichting Onderneming 
Opbouwwerk Rotterdam
Bergsingel 299
3037 GW Rotterdam
Telefoon: (010) 265 27 37

Op 20 november  2008  heeft de deelgemeenteraad van deelgemeente Noord het programma van eisen 
goedgekeurd.
Vervolgens kon er gewerkt worden aan het voorlopig inrichtingsplan. Bewoners kunnen van 9  tot en 
met 12 maart a.s. alle plannen bekijken en in gesprek gaan met leden van de projectgroep. Daarnaast 
kunnen bezoekers hun ideeën en opmerkingen aangeven in een enquête. Vervolgens wordt het plan 
uitgewerkt en na de zomer van 2009 wordt deze versie gepresenteerd aan de bewoners van de wijk. 
Eind 2009 is het de definitieve inrichtingsplan gereed en eind 2010 start de uitvoering.
In het voorjaar van 2012 hopen we samen met bewoners de afronding van de herinrichting van de 
singels te vieren.

Tijdens de opening van Raamkunst 2006 werd het mo-
del onthuld voor een derde beeld aan de Proveniers-
singel: ‘de Zwaan‘ van Klaas Gubbels. De verwachting 
is dat het beeld er in het kader van het Singelplan 
binnen afzienbare tijd zal staan.
De associatie van een singel met een zwaan is goed 
te begrijpen, maar er blijkt nog een verhaal achter te 
zitten. Gubbels woonde vanaf zijn geboorte tot zijn 
vertrek naar Arnhem eerst aan het Zomerhofplein en 
later aan de Schieweg. De Schiekade heeft hij nog als 
de Schie gekend, een breed water waar hij als jongetje 
enkele malen in gevallen is.  Op een dag loopt de 
kleine Klaas met zijn moeder langs de Provenierssin-
gel en ziet een zwaan waar hij enthousiast op af loopt, 
zijn handje naar de zwaan uitreikend. En ja hoor, de 
klassieke ‘hap’ door de zwaan volgt. Grote Klaas kan 
nu nog beschrijven hoe de binnenkant van de snavel 
van de zwaan voelde… ……

Project Tweede Thuis organiseert in maart 2009  ‘De  
Kunstmaand’.  Op 11 maart a.s. zal tijdens de ‘Week 
van de Proveniersplannen’ een kunstenaar uit Rotter-
dam Noord met de kinderen drijvende kunstobjecten 
maken. Op woensdagmiddag 25 maart zullen al deze 
kunstobjecten feestelijk te water gelaten worden in de 
Spoorsingel. 
Meer informatie: www.tweedethuis.net

Door de Proveniersstraat loopt een belangrijke stedelijke fietsroute. Het is een smalle straat met (ook) veel 
auto’s en voetgangers. Om herinrichting mogelijk te maken is er eerst een programma van eisen gemaakt. 
Dit  is op 20 november 2008 vastgesteld door de deelraad van deelgemeente Noord en de invoering van 
eenrichtingsverkeer vanuit de Schiekade wordt nu uitgewerkt in een ontwerp. Er is uitgebreid onderzoek  ge-
daan naar de verkeersafwikkeling in de wijk en de inpassing van fietsvoorzieningen in dit smalle profiel. Het 
aanbrengen van fietsvoorzieningen mag niet ten koste gaan van parkeervoorzieningen. Voorgesteld wordt 
om het verkeer richting het station te handhaven. Fietsers mogen de straat wel in twee richtingen gebruiken. 
Aan de noordzijde worden parkeervakken aangebracht. Aan de zuidzijde komt een breder trottoir, zodat 
voetgangers (waaronder veel scholieren) voldoende ruimte hebben om te lopen.

Gemeente Rotterdam:
dS+V: Wilma de Vries, projectleider herinrichting 
Spoor- en Provenierssingel en Proveniersstraat, 
telefoon 010- 4895771.
dS+V: Maureen Mollis, projectleider herinrichting  
Proveniersplein, telefoon 010-4894985.

Deelgemeente Noord: Margot van Doggenaar, 
deelgemeentelijk projectleider, telefoon 010-4439942.

SONOR: Loes van Delft, projectleider communicatie 
en participatie Spoor- en Provenierssingel en 
Proveniersstraat, telefoon 06-43235167. 
Email: l.vandelft@sonor.nl

Algemene informatie: www.singelplanrotterdam.nl

Het op 20 november 2008 vastgestelde programma van eisen voor het Proveniersplein wordt uitgewerkt. 
De eerste tekeningen van een plein met veel groen en water worden gepresenteerd tijdens de ‘Week van de 
Proveniersplannen’.
De inrichting past bij de kwaliteit van de 19e eeuwse woonwijk en tegelijkertijd worden de vele gewenste 
gebruiksfuncties op een goede manier in en rondom het stationsgebied ingepast. Denk daarbij aan onder 
andere de tramhaltes, taxi plaatsen en alles wat nodig is voor het optimaal functioneren van station Rot-
terdam Centraal.
Er wordt gestreefd naar een koppeling tussen de stadsdelen Noord en Centrum via de OV-terminal.
Het Proveniersplein wordt pas na de oplevering van het station Rotterdam Centraal heringericht. 

De Spoor- en Provenierssingel

Permanente kunst op 
de Provenierssingel 

Drijvende kinderkunst 
in de Spoorsingel

De Proveniersstraat

Het Proveniersplein

Meer informatie


