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Daarom werken we aan alternatieve fietsroutes om fietsers keuze te bieden 

en over te stad te verdelen. Het fietsnetwerk dat we in 2040 rondom de bin-

nenstad gerealiseerd willen hebben, is schematisch weergegeven in figuur 

1.2.

In 2018 is de Fietssingel aan de oostkant van de binnenstad gerealiseerd en 

in 2020 wordt de Nachtegaalstraat en Burg.Reigerstraat heringericht.

Eén van de alternatieve routes voor de drukke Stadscorridor is de zoge-

naamde Herenroute: Mariaplaats -Herenstraat –Herenbrug –Maliebaan -Burg.

Reigerstraat. De Herenroute sluit over een paar jaar nabij het Centraal Sta-

tion aan op de zuidelijke ingang van de grote stationsfietsenstalling en op 

de Moreelse brug. En voor de iets langere termijn sluit de Herenroute nabij 

het station aan op de gewenste nieuwe fietsverbinding die nabij de Nic. 

Beetsstraat de spoorbundel kruist richting Croeselaan. Hiermee werken we 

verder aan Utrecht als echte fietsstad.

De aanpak van de routes draagt bij aan het verbeteren van het fietsnetwerk 

tussen belangrijke groeiende woon-, werk- en ontmoetingsgebieden in de 

stad: Utrecht Science Park, het Stationsgebied en Leidsche Rijn (Centrum).

Utrecht groeit! 
De komende jaren krijgt Utrecht er circa 80.000 nieuwe 
inwoners bij. In 2030 wonen er ruim 400.000 mensen in de 
stad. Het aantal banen stijgt en meer mensen bezoeken onze 
stad. Utrecht wil deze groei op een gezonde en duurzame 
manier vormgeven.

 1 Aanleiding
Met de groei van de stad neemt als vanzelfsprekend de mobiliteit toe. Toe-

nemende drukte in de stad waar ruimte beperkt is, stelt ons voor uitdagin-

gen het leefklimaat op peil te houden en te verbeteren. Utrecht gaat voor 

een gezond stedelijk leven voor iedereen. We willen hiervoor een stad met 

aantrekkelijke openbare ruimte, die uitnodigt om elkaar te ontmoeten, die 

hoog scoort op leefbaarheid, gezonde lucht en minder verkeersoverlast. Dat 

is goed voor de inwoners en bezoekers van de stad én draagt bij aan een 

positief vestigingsklimaat voor nieuwe inwoners en bedrijven. Daarom zet-

ten we fietsen en lopen centraal. Een vriendelijke en menselijke stad!

In en om het centrum is het druk met fietsers. De zogenaamde Stadscorridor 

(Leidseweg - Vredenburg -Burg. Reigerstraat) die het westen met het oosten 

van de stad verbindt, wordt zeer intensief gebruikt. Dat leidt regelmatig tot 

lange wachtrijen bij kruisingen en tot ongemakkelijke inhaalmanoeuvres op 

de fietsstroken en –paden. 

Hoofdstuk 1 Inleiding

Figuur 1.1 links:

Ontwikkeling stad Utrecht

Figuur 1.2 rechts:

Schets Fietsnetwerk 

rondom binnenstad 

Utrecht 2040
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Het Malieblad is in het oosten van de stad een belangrijke groene scha-

kel. Het aangrenzende Lepelenburg wordt druk gebruikt door wandelaars, 

zonaanbidders, spelende kinderen en nog meer recreërende bewoners; een 

goede groene inrichting van het Malieblad kan hier goed bij aansluiten. 

Het Malieblad kan, meer dan in de huidige situatie, een brugfunctie vervul-

len tussen Lepelenburg, Maliesingel en Maliebaan en een uitbreiding bieden 

van groene verblijfsruimte. 

Projectgebied
Het Malieblad is een belangrijk schakelpunt in het fietsnetwerk: de kruising 

van de Herenroute met de doorfietsroute Singel Oost en daarmee een ver-

binding tussen binnenstad, Maliebaan en Utrecht Science Park. 

Voor het Malieblad speelt de reeds lang gekoesterde wens om de monumen-

tale kwaliteit van het Malieblad te versterken, inclusief de verblijfkwaliteit 

van de openbare ruimte en het groen. Dit is in het Groenstructuurplan en 

het bomenbeleid als ambitie vastgelegd.

Het projectgebied betreft het Malieblad, gelegen tussen de ‘buitenzijde’ 

Stadsbuitengracht en de Maliebaan, en vanaf Johan van Oldebarneveltlaan 

tot en met het Maliehuis op de hoek met de Maliebaan.

De naam ‘Malieblad’ is overigens geen officiële straatnaam. De panden heb-

ben als adres Maliebaan.

Figuur 1.3:

Projectgebied Malieblad
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Omdat de eerste reacties op het schetsontwerp voor het Malieblad in 2015 

bij de omgeving op steun kon rekenen, en omdat we het belangrijk vinden 

om de Maliesingel op een passende manier aaneen te smeden, gaan we nu 

door met het ontwerp voor het Malieblad, los van de oplossing voor de Ma-

liebaan/kruising Nachtegaalstraat. Natuurlijk doen we dat zodanig dat een 

goede aansluiting van Malieblad op de Maliebaan later makkelijk te realise-

ren is; we zorgen dat het ontwerp voor het Malieblad te combineren is met 

elke variant die voor de Maliebaan is uitgewerkt. 

Het ontwerpvoorstel voor het Malieblad uit 2015 is verder uitgewerkt in dit 

voorliggend IPvE-FO. Dit IPvE-FO Malieblad maakt iedere uitkomst van ont-

werpkeuze voor de Maliebaan mogelijk.

1.2 Collegeakkoord
In het collegeakkoord dat in juni 2018 is gepresenteerd, wordt de ambitie 

voor de fiets gecontinueerd: ‘we maken van Utrecht fietsstad nummer 1 van 

de wereld’. Bij het vernieuwen van de inrichting van straten krijgen fietsers 

en voetgangers meer ruimte, en verbeteren we de verblijfskwaliteit en over-

steekbaarheid. We willen fietsers de ruimte bieden en doorfietsen mogelijk 

maken. Het Malieblad kan een goede invulling geven aan zowel doorfietsen 

als verblijfsklimaat.  

Het collegeakkoord zet ook in op goede groene verbindingen en het af-

maken van het groene rondje rond de singel, en op ‘minder steen en meer 

groen’ waar dat kan. Ambities als tegengaan van hittestress, inspelen op 

klimaatverandering en opvang van wateroverlast spelen hierbij een rol.

1.3 Relatie met herinrichting Maliebaan en Maliesingel
De herinrichting van het Malieblad was aanvankelijk gepland na plaatsing 

van een (ondergronds)  bergbezinkbassin in 2010, maar is vanwege het 

ontbreken van voldoende middelen toen niet uitgevoerd. Het Malieblad is nu 

onderdeel van de herinrichting Maliebaan en onderdeel van het completeren 

van de oostelijke singel tot doorfietsroute, waarbij het doel is de omgeving 

voor fietsers (Herenroute), voetgangers en verblijf te verbeteren in samen-

hang met de groene en monumentale kwaliteiten. 

Voor de Maliebaan zijn vanaf 2015 met een klankbordgroep diverse in-

richtingsvarianten besproken en uitgewerkt. In september 2015 is over de 

uitkomst een informatieavond geweest waar de buurt kon reageren op de 

ontwerpvoorstellen voor Maliebaan en het aansluitende Malieblad. Het idee 

voor herschikking van het Malieblad is overwegend positief ontvangen. 

Voor de aanpak van de Maliebaan, voornamelijk ten aanzien van het kruis-

punt met de Burg. Reigerstraat en Nachtegaalstraat, is de discussie nog 

gaande. 

Het Malieblad is, behalve het zuidpunt van de Maliebaan, ook een belangrijk 

schakelpunt in de Maliesingel. In 2016 is de Maliesingel ten zuiden van het 

Malieblad heringericht tot doorfietsroute. In 2018 is dat doorgetrokken op 

de Maliesingel ten noordwesten van het Malieblad.  
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Zocher bedacht ook de aansluiting van ‘de wandeling’ met de Maliebaan. De 

Maliebaan raakte na de opheffing van de stadsversterking in trek als fraaie 

locatie om te wonen. Aan weerszijden van de Maliebaan kwamen monu-

mentale woonhuizen. Dat leidde tot de vraag naar betere bereikbaarheid. 

Hiervoor werd Zocher in 1860 gevraagd. Hij legde het begin van de Malie-

baan terug tot aan het Maliehuis, offerde aan weerszijden één bomenrij op 

voor stoep en ventwegen en ontwierp een druppelvormig plantsoen in de as 

van de Maliebaan als passtuk met ‘zijn’ singelplantsoen. Ook de buitenrand 

van de singel kreeg nu een groene rand en het zwierige padenbeloop en 

de boomgroepen gingen ‘over het water heen’. Daarmee zorgde Zocher dat 

het Lepelenburg in het Zocherpark en de Maliebaan ruimtelijke samenhang 

kregen met het Malieblad als schakelstuk. Het Malieblad is als ontwerp van 

Zocher integraal onderdeel van het Rijksmonument Stadsbuitengracht.

Vanaf eind 19e-eeuw tot in de jaren dertig reden er ook trams over de Malie-

singel. In de jaren dertig is de tram in Utrecht vervangen door de autobus en 

werden vervolgens overal de tramrails verwijderd.  De betonnen funderings-

plaat voor de tram ligt nog deels onder het Malieblad.  

2.1 Vroeger 
De Maliebaan werd, in de eerste helft van de 17e eeuw, buiten de ves-

tingwerken van de stad aangelegd als recreatiezone (aanvankelijk voor 

studenten). Het werd vormgegeven als een lommerrijke wandelplaats met 

(aanvankelijk) tweemaal vier bomenrijen en middenin ruimte voor het paille-

maillespel (een soort cricket). Deze hoofdvorm en de recreatieve functie 

voor de stad behield de baan door de eeuwen heen. 

Na de komst van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als verdedigingslinie voor 

westelijk Nederland werden de vestingwerken rond de stad overbodig. 

Burgemeester van Asch van Wijk verzocht de vermaarde tuinarchitect J.D. 

Zocher (1791-1870) een plan te maken. In 1829 presenteerde Zocher zijn 

ontwerp: de oostelijke vestingwerken transformeerde hij tot een zogenaam-

de ‘wandeling’, een groene strook met kronkelende paden, waterpartijen, 

bloem-, heester-, bomengroepen en bomenlanen. Dit is nu het huidige, zeer 

gewaardeerde Zocherpark.

Hoofdstuk 2 Het Malieblad, vroeger en nu

Figuur 2.1:

Maliebaan – Maliesingel , 

ontwerp Zocher
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Het groen is in het huidige ontwerp nog sterker aangezet, daarmee wordt 

zowel de verblijfskwaliteit verhoogd als de relatie Zocherplantsoen – 

Malieblad en Maliebaan overtuigend vorm gegeven.

2.2 Nu
In de twintigste eeuw nam de automobiliteit sterk toe. Met name na 1950 

waren er verregaande plannen om het Malieblad te transformeren naar een 

groot verkeerknooppunt dat zou aansluiten op verkeerswegen waarvoor de 

singels gedempt zouden worden. Door scherpe kritiek is dit nooit uitge-

voerd. Wel ging het Malieblad door de manier waarop het (auto)verkeer 

werd georganiseerd functioneren als een soort rotonde. De door Zocher 

ontworpen structuur bleef daarbij weliswaar grotendeels bewaard, maar het 

merendeel van de ruimte kwam in het teken te staan van asfalt en auto-

verkeer. Het druppelvormig plantsoen verloor door de overmaat aan asfalt 

zijn samenhang met het Lepelenburg en de Maliebaan. Het Malieblad werd 

‘kijkgroen’ voor de automobilist en tegelijkertijd zorgde de overmaat aan 

asfalt voor een onduidelijke en soms ook onveilige situatie voor fietsers en 

voetgangers. 

Rond de millenniumwisseling is studie gedaan naar verbetering van de 

aansluitingen van de Maliebaan op de omgeving, waarbij de monumentale 

aanleg, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid het integrale uitgangspunt 

vormden (Visie Maliebaan 1999,  Plan Identificatie Maliebaan 2002). Van-

wege gebrek aan middelen heeft deze studie geen vervolg gekregen. Wel lag 

er op basis hiervan een voorkeursvariant voor het Malieblad met versterking 

van het Zocherontwerp en beperking van de verkeersruimte voor de auto. 

In 2009 is in opdracht van de afdeling Erfgoed een cultuurhistorische 

analyse gemaakt van het Malieblad. Het blijkt dat het Malieblad betrekkelijk 

gaaf de tijd heeft doorstaan, aangezien diverse grote ingrepen ten behoeve 

van het verkeer in het verleden niet zijn doorgegaan. Wel is de oorspronke-

lijke (druppel)vorm verschraald vanwege de overmaat aan verkeersruimte, 

daarmee is ook de directe relatie met het singelplantsoen verstoord. 

In 2010 komt de herinrichting van het Malieblad opnieuw op de agenda bij 

de plaatsing van een bergbezinkbassin onder de straat. De Bewoner Belan-

genvereniging Maliebaan en Omgeving (BBMO) dringt aan op aanpak van het 

Malieblad, maar gebrek aan middelen speelt opnieuw parten. 

Met de herinrichting van de Maliesingel, de Herenroute en de (eventuele) 

herinrichting van de Maliebaan lijkt eindelijk de kans geboden om de herin-

richting van het Malieblad daadwerkelijk te realiseren. 

Figuur 2.2:

Malieblad – Maliebaan 

vroeger

Figuur 2.3:

Malieblad – nu
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Onze ambitie is om het Malieblad een goed functionerende verbindingsscha-

kel in het fietsnet te laten zijn, en tegelijkertijd een aantrekkelijke, groene 

verblijfsruimte in de stad. 

Het Malieblad moet niet langer een nadrukkelijk vormgegeven verkeers-

ruimte met veel verharding zijn, maar een fraaie plek die voor fietsers 

een logische schakel is in de Herenroute, en die recht doet aan het unieke 

ensemble Zocherpark/Lepelenburg-Malieblad-Maliebaan, volgens Zochers 

oorspronkelijke bedoeling. Mobiliteit en de ruimtelijke (cultuurhistorische) 

structuur zijn er in balans.

De opgave voor de herinrichting van het Malieblad is tweeledig:

1. Verbeteren van de Herenroute voor fietsers over het Malieblad 

 (zowel in vindbaarheid, logica als comfort)

2. Het versterken van de cultuurhistorische en groene structuur 

 volgens de oorspronkelijke bedoeling van het ontwerp van Zocher 

 en het toevoegen van (nieuwe) groene gebruiksruimte

De herinrichting moet daarmee bijdragen aan de aantrekkelijke, bereikbare 

en gezonde stad. Iedere weggebruiker kan zijn of haar weg op een logische 

manier vinden, zonder dat een bepaalde gebruiker er het alleenrecht heeft 

of onevenredig veel ruimte claimt. Het is er aangenaam fietsen, wandelen, 

verblijven en de automobilist kan er met gematigde snelheid passeren. Voor 

de fietser is het een eenvoudige, veilige en begrijpelijke plek waar de Heren-

route en de Fietssingel met elkaar zijn verknoopt.

De functie van het Malieblad als rotonde voor auto en fietsverkeer verdwijnt; 

het door Zocher ontworpen singelpark blijft het uitgangspunt en wordt juist 

versterkt. 

Van kijkgroen voor de automobilist wordt het Malieblad (weer) het domein 

van langzaam verkeer en verblijf en verbindt het de monumentale Maliebaan 

met het monumentale Zocherpark, het Lepelenburg en de Maliesingel.

Hoofdstuk 3 Ambitie en visie 
Figuur 3.1:

Impressie Malieblad
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Voor het op te stellen ontwerp voor het Malieblad hanteren we de volgende 

eisen:

Fietsers 

• De inrichting is volgens de (comfort) eisen van hoofdfietsroutes pas-

send bij een 30 km/u gebied. 

• De inrichting sluit naadloos aan op de inrichting van de aansluitende 

Maliesingel. 

• Het Malieblad biedt tussen Herenbrug, Abstederbrug en Maliebaan een 

logische fietsroute als onderdeel van de Herenroute.

Voetgangers 

• Voor voetgangers wordt een structuur geboden waarin Maliebaan, Ma-

lieblad, Maliesingel en Zocherplantsoen logisch gekoppeld zijn.

• Een obstakelvrije zone van minimaal 2.00 meter 

• Er is extra aandacht voor routes voor mindervaliden en groepen

Groen/bomen

• Bestaande bomen behouden

• Groen- en boomstructuur aanvullen/versterken op Zocheriaanse wijze

• Zichtas over het Malieblad naar middenbaan Maliebaan behouden/ver-

sterken

Verblijfsruimte
Het Malieblad biedt straks aangename groene verblijfruimte, met aanslui-

ting op het Singelpark, het Lepelenburg en de Maliebaan.

Gemotoriseerd verkeer
Snelheidsregiem van 30 km/uur

Parkeren en stallen  (auto’s en fietsen)
In het plangebied wordt parkeren en stallen van fietsen en auto’s niet gefa-

ciliteerd.

Hoofdstuk 4 Programma van eisen
Touringcarhaltes 
In het plangebied moeten 3 tot 4 touringcar-halteplaatsen met voldoende in- 

uitstap- en wachtruimte worden ingepast. Aan- en afrijden van touringcars 

vanuit de beschikbare aanrijroutes moet soepel kunnen plaatsvinden.

Openbaar vervoer
Het Malieblad is geen onderdeel van het buslijnennet. Incidenteel (bijv.  bij 

omleiding) moeten lijnbussen het Malieblad kunnen gebruiken.

 

Nood- en hulpdiensten
Het Malieblad is onderdeel van het net van hoofduitrukroutes voor de nood- 

en huldiensten. De minimale breedte van de rijbaan moet daarom 6,5 meter 

zijn.

Straatmeubilair
Terughoudend omgaan met straatmeubilair; meubilair identiek aan Zocher-

park 

Afvalinzameling 

• Ondergrondse afvalinzameling wordt niet toegepast binnen het plan-

gebied.

• Afvalbak(ken) bij ligweide, langs wandelpad aan singelzijde

Verlichting

• De fietssingel is met de singelmast (8m) op het trottoir verlicht;

• Wandelpaden zijn verlicht met dezelfde armaturen als het Zocherpark 
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Evenementen

• Het Malieblad biedt plaats aan passende evenementen, zoals de jaar-

lijkse Piekenkermis, maar ook de singelloop, de Maliebaan-wielerronde 

of soortgelijke activiteiten

• Evenementen moeten goed bereikbaar zijn, aansluiting op nutsvoorzie-

ningen moet mogelijk zijn en evenementen moeten duurzaam georga-

niseerd kunnen worden.

• Voor Maliebaan en Malieblad wordt een locatieprofiel opgesteld waarin 

wordt aangegeven welke evenementen passen en welke eisen dat stelt. 

Dit locatieprofiel wordt afgestemd op de situatie na herinrichting. 

Materialisatie

• De materialen en inrichting van het Malieblad sluiten aan op de inrich-

ting van het Lepelenburg; de rijbaan en het trottoir aan de gevelzijde 

sluiten aan op de inrichting van de Maliesingel. Er is dus een karakter-

verschil tussen het wandelpad langs de singel en het wandelpad en de 

structuur van het Malieblad. Daarmee wordt het Malieblad een bijzon-

dere ruimte langs de singel, die Lepelenburg en Maliebaan koppelt

• Materiaalgebruik zoveel mogelijk circulair

Duurzaamheid
De huidige wateropvangfunctie onder het Malieblad blijft behouden en 

wordt, indien mogelijk, versterkt.
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Op basis van een analyse van het oorspronkelijke ontwerp van Zocher en de 

gewenste loop van de fietsroutes, is een schetsontwerp (plan) opgesteld. 

Dat laat zich als volgt omschrijven:

Buitenom het Malieblad, langs de gevels komt het wegprofiel van de Fiets-

singel. Dit profiel bestaat uit brede fietsstroken van asfalt met een midden-

deel van klinkers, net als op beide aansluitende delen van de Maliesingel. 

Het snelheidsregime sluit aan bij het wegontwerp en wordt van 50 km/u 

teruggebracht naar 30 km/u, net als op beide delen Maliesingel. Door de lig-

ging van de weg aan de buitenkant van het Malieblad ontstaan eenvoudige 

T-aansluitingen met de Maliebaan en de Maliebrug. 

Door het opheffen van de rotonde ontstaat aan de singelzijde van het 

Malieblad veel ruimte voor een andere inrichting en gebruik. De plek waar 

de (westelijke) rijweg ligt, wordt ingericht als brede oeverzone met een 

wandelpad dat het Zocherpark/Lepelenburg via de Maliebrug en Malieblad 

met de Maliebaan en met de Maliesingel verbindt. Het pad volgt de contour 

van Zochers druppelvormig plantsoen en sluit aan op de wandeling door het 

Zocherpark/Lepelenburg. De door Zocher bedachte ‘spiegel’ van het Lepe-

lenburg wordt weer hersteld. Het voegt groene parkruimte toe in een stuk 

stad dat intensief gebruikt wordt. 

Zo ontstaat voor de fietser zowel een aantrekkelijke, comfortabele, veilige 

en herkenbare Herenroute als ook een singelroute én meer ruimte voor de 

voetganger en verblijf. De (groene) cultuurhistorische omgeving wordt ver-

sterkt en krijgt weer de plaats die het verdient.

5.1 Singelprofiel 
Op de aangrenzende Fietssingel (Maliesingel) is gekozen voor een profiel 

met aan beide zijden een brede fietsstrook van 2 meter en een middenloper 

met een breedte van 2.50 meter. Dit past voor een weg waar de hoeveelheid 

autoverkeer relatief beperkt is en het aantal fietsers in dezelfde orde of gro-

ter is. De fietsstroken zijn in rood asfalt uitgevoerd en daardoor comfortabel 

voor de fietsers. De middenloper voor het gemotoriseerd verkeer krijgt een 

inrichting met elementenverharding (klinkers) wat een snelheidsremmende 

werking heeft. De automobilist zal, als dat nodig is bij tegemoetkomend 

Hoofdstuk 5 Het plan (FO-fase)
autoverkeer, even gebruik maken van de fietsstrook, echter alleen als deze 

hierbij geen fietsers hindert.

De fietser heeft het primaat, maar heeft een minder dominante rol dan bij 

een fietsstraat. Dit past bij het gewenste gebruik als de intensiteit van de 

fietsers ongeveer even groot is als de  intensiteit van de auto’s. Met brede 

fietsstroken wordt de doorstroming en het comfort voor de fietser gefacili-

teerd en is er gekozen voor een passende en veilige oplossing. 

De evaluatie van het aangelegde deel op de Tolsteegsingel/Maliesingel on-

dersteunt de keuze voor het Singelprofiel.

 

Figuur 5.1:

Singelprofiel Maliesingel 

aansluitend op Malieblad 
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5.2 Inrichting/vormgeving Zocherplantsoen
ding en haaientanden. Voor het plaatsen van bebording (haaientanden) is 

een verkeersbesluit nodig. Hiermee wordt helder en eenduidig de overgang 

van een verkeersroute (50 km/uur) naar het binnenstadgebied (30 km/uur) 

vormgegeven.

5.4 Profiel Maliebrug
De Maliebrug is voor fietsers en voetgangers een belangrijke verbinding 

tussen Maliesingel/Maliebaan en het Singelplantsoen en het Museumkwar-

tier. De Maliebrug is, net als de Herenbrug, voor fietsers een onderdeel van 

de Herenroute. Zowel voor de fiets als voor de voetganger is het logischer 

om het trottoir op de brug aan de noordzijde van het fietspad te leggen. 

Hiermee worden onnodige onderlinge conflicten voorkomen.

Het omdraaien van fietspad en trottoir is in het plan opgenomen. Technisch 

levert dit geen problemen op voor de brug.

5.5 Fietsers
Bij het Malieblad verknopen twee hoofdfietsroutes met elkaar. Er is geko-

zen voor dominantie (voorrang) van de Singelroute. Dit versterkt de rust, 

continuïteit  en eenvoud van het Singelprofiel en sluit goed aan bij andere 

aansluitingen aan de Singel. 

Fietsers op de Herenroute haken bij zowel de Herenburg als de Maliebrug 

aan op de Singelroute. De in-/uitritconstructies naar de Maliebaan worden 

met voldoende comfort voor de fietser uitgevoerd.

Er worden geen stallingsvoorziening op en rond het Malieblad geplaatst. 

Bezoekers voor het park kunnen informeel stallen.

De ruimte die vrijkomt aan de zijde van de Singel krijgt een inrichting die zo 

veel mogelijk het verblijven en wandelen faciliteert. De paden sluiten aan op 

bestaande wandelpaden langs de Singel en de wandelpaden langs de Malie-

baan. Hierbij volgen ze de originele druppelvorm van Zocher. Op de plek van 

de huidige rijbaan aan de singelzijde komt een wandelpad zodat de gehele 

druppelvorm intact blijft. De breedte van de paden op het Malieblad komen 

overeen met de breedte op het Lepelenburg. Ook de materialisering van de 

paden sluit aan bij die van Lepelenburg (‘verstevigde’ halfverharding). Deze 

2 elementen zorgen er voor dat er comfortabel gelopen kan worden en er 

een volwaardige aansluiting op de Maliebaan ontstaat. De overige ruimte 

bestaat met name uit gras met bomen. De huidige bomen blijven behouden 

en op een aantal plekken aangevuld om de groenstructuur te versterken.

Het huidige beeld van Burgemeester Reiger blijft behouden.

5.3 Aansluitingen/voorrang
Het opstellen van het IPVE/FO voor het Malieblad loopt vooruit op de 

besluitvorming over de invulling van de Maliebaan en de parallelwegen. In 

het voorliggende FO zijn zowel de hoofdrijbaan als de parallelwegen op de 

Singelroute aangesloten. Ook andere ontwerpkeuzes voor de Maliebaan kun-

nen aangesloten worden op het ontwerp van het Malieblad.

Er is voor gekozen de voorrang te leggen op Singelroute. Dit betekent 

dat het verkeer vanaf de Maliebrug, de Johan van Oldebarneveltstraat en 

de Maliebaan (hoofd- en parallelwegen) voorrang moet verlenen aan het 

verkeer op de Singelroute. In navolging op de meeste aansluitingen op de 

Singelroute wordt dit geregeld door de zijweg aan te laten sluiten door mid-

del van een in-/uitritconstructie. Dit versterkt de Singelstructuur en zorgt er 

gelijktijdig voor dat de voetganger op de singel voorrang heeft ten opzichte 

van het verkeer uit de aansluitende wegen.

De voorrang van de Singelroute bij de Maliebrug wordt, in afwijking van dit 

principe, geregeld door bebording en haaientanden. Deze keuze is geba-

seerd op het feit dat aan de Singelzijde geen trottoir aanwezig is en het 

hoogteverschil dat benodigd is voor een in-/uitritconstructie aan de brug-

zijde lastig in te passen is.

Ook de voorrang ten opzichte van de middenbaan van de Maliebaan wordt, 

mits de middenbaan aangesloten wordt, in principe geregeld door bebor-



16 - Integraal Programma van Eisen Malieblad, concept oktober 2018

gestreefd om de oorspronkelijke opzet met één solitaire boom te herstel-

len. Op de kop van de Maliebaan wordt de bomenstructuur zo ver mogelijk 

aangevuld zodat de laan weer echt begint ter hoogte van het Maliehuis op 

de hoek.

Bij de plaatsing van nieuwe bomen wordt rekening gehouden met de onder-

grondse infra. Indien nodig worden ondergrondse voorzieningen getroffen 

zodat bomen dichter bij de kabels en leidingen geplaatst kunnen worden.

Met de nieuwe inrichting wordt veel van het huidige asfalt vervangen door 

groen en wandelpad. Het groen bestaat voornamelijk uit gras (ligweide), 

eventueel aangevuld met stinzeplanten, zodat er zo veel mogelijk ruimte 

ontstaat voor verblijf. Zochers druppelvorm wordt geaccentueerd met plant-

vakken van lage begroeiing in de vorm van vaste planten en lage heesters 

(zie ook plattegrond Zocher). De zichtas in het midden blijft behouden, met 

uitzondering van de ene solitair boom, zoals ook Zocher destijds bedoeld 

had.

In volgende fasen zal de precieze locatie en type van de beplanting nader 

worden uitgewerkt.

5.8 Auto
De auto heeft een ondergeschikte rol in het profiel. Het bestaande ver-

keersplein verdwijnt en het snelheidsregime wordt verlaagd van 50 km/uur 

naar 30 km/uur. Het (auto-)verkeer op de Singelroute heeft voorrang op het 

verkeer van de Maliebaan. Er worden geen parkeerplaatsen op en rond het 

Malieblad ingepast.

5.9 Halteplaatsen touringcars
Er is op en rond de Maliebaan behoefte aan halteplaatsen voor touringcars. 

Touringcars brengen groepen voor musea in de binnenstad, waaronder het 

Spoorwegmuseum. Een touringcar kan tot ca. 30 auto’s vervangen. 

In tegenstelling tot de huidige situatie bieden we ‘haltes’ waar touringcars 

maximaal 15 minuten mogen staan, alleen voor het laten in- en uitstappen 

van passagiers. Het is niet toegestaan dat een touringcar hier enkele uren 

parkeert. Voor het inpassen van de gevraagde halteplaatsen voor touring-

cars in het plangebied zijn diverse potentiële locaties ekeken. 

5.6 Voetgangers, mindervaliden
Het brede trottoir aan de gevelzijde blijft in het plan ongewijzigd. Het va-

rieert van 3 tot 5 meter. De voetgangers hebben hiermee een obstakelvrije 

route van meer dan de hiervoor minimaal gewenste 2.00 meter. Op een 

beperkt aantal plaatsen en op een beperkt aantal momenten gedurende 

de dag kan deze ruimte verstoord worden door halterende touringcars en 

in- en uitstappende bezoekers/¬toeristen. De ruimte die minimaal tussen de 

halteplek en de gevels aanwezig is, is ca. 1.85m. 

De contour aan de binnenzijde van het wandelpad in het druppelvormig 

plantsoen is symmetrisch gehouden. Het wandelpad aan de singelzijde 

wordt ca. 4.00 meter breed en aan de wegzijde ca. 2.50 meter breed. Ter 

hoogte van de aansluitingen met de parallelwegen van de Maliebaan loopt 

het trottoir door over de in-/uitritconstructie. De voetgangers op de route 

hebben hierdoor voorrang op het verkeer van en naar de parallelwegen.

De voetpadenstructuur van het Zocherplantsoen wordt aangesloten op de 

voetpadenstructuur van Lepelenburg. Hiervoor wordt op de Maliebrug de 

ligging van het fietspad en het trottoir omgedraaid.

Bij de verdere uitwerking moet rekening gehouden worden met een goede 

(mindervalide) oversteek van het voetpad Malieblad naar de Johan van Olde-

barneveltlaan (Spoorwegmuseum)  en naar de Maliebaan.

5.7 Groen/bomen
De bestaande bomen worden behouden. Aan de oever van de singel wordt 

een aantal bomen toegevoegd ‘in de geest van Zocher’ zodat het oorspron-

kelijke ontwerp zo veel mogelijk wordt benaderd. De afwisseling tussen 

open en dicht is een belangrijk onderdeel hiervan.

Ín de druppelvorm zijn in de loop van de jaren een aantal bomen verdwe-

nen. Deze worden weer aangevuld zodat de druppelvorm wordt versterkt.

De zichtas over het Malieblad naar de middenbaan van de Maliebaan vraagt 

om zo veel mogelijk openheid. In de huidige situatie staan 2 bomen in de 

zichtas. Deze bomen worden niet verwijderd. In de oorspronkelijke opzet 

van Zocher stond er één boom solitair in de zichtas. Wanneer de huidige 

bomen om wat voor reden dan ook moeten wijken (ziekte, ouderdom) wordt 
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Figuur 5.2:

Concept-ontwerp 

Malieblad – november 2017
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5.13 Materialisatie
De precieze materialisering wordt in de volgende fase nader uitgewerkt. Uit-

gangspunt is dat de materialisering aansluit bij de bestaande materialisering 

langs de Singel en de historische monumentale setting.

5.14 Duurzaamheid
Het Malieblad wordt over de volledige levensduur – aanleg, gebruik, on-

derhoud en sloop – zo duurzaam mogelijk. Voor de herinrichting van het 

Malieblad krijgt duurzaamheid een plek door:

• de materialen en methoden om het Malieblad te realiseren kosten zo 

min mogelijk CO2.

• het afstromend regenwater wordt zoveel mogelijk in de bodem geïnfil-

treerd.

• de aannemer heeft een zo hoog mogelijk niveau op de CO2 prestatie-

ladder.

• aanleg, beheer en onderhoud is zoveel mogelijk circulair; de benodigde 

materialen voor aanleg, beheer en onderhoud worden waar mogelijk in 

gesloten kringlopen geproduceerd, gebruikt en hergebruikt.

• de groeninrichting geeft het projectgebied een zo hoog mogelijke land-

schappelijke en ecologische waarde. Daarbij is het aan te planten groen 

inheems en gevarieerd in soorten.

• aanleg en onderhoud leveren een zo groot mogelijke Social Return, 

zoals berekend volgens de bouwblokkenmethode.

In het FO is een voorstel opgenomen voor haltelocaties. Bekeken moet 

worden of de capaciteit voldoende is, en of goed op aan- en afrijroutes kan 

worden aangesloten.

5.10 Meubilair
In de volgende fase wordt de exacte locatie van het straatmeubiliar bepaald 

(afvalbakken, bankjes, voethekjes). Uitgangspunt is dat het meubilair aan-

sluit bij het type toegepast in het Zocherpark. Meubilair op het trottoir aan 

de gevelzijde sluit aan bij dat van de (Malie)singel/fietssingel.

5.11 Verlichting
Aan de woningzijde worden de bestaande masten, de Singelmasten, behou-

den. De Singelmasten aan de waterzijde worden verwijderd (en elders langs 

de singel hergebruikt). Langs het wandelpad komen masten die aansluiten 

bij het Zocherpark. De exacte locatie wordt in de volgende fase bepaald. 

5.12 Evenementen
De evenementen die in de huidige situatie plaatsvinden, komen in de nieuwe 

situatie terug. Het gaat dan om de Piekenkermis, maar ook om sportevene-

menten als de Singelloop, de Wielerronde etc. 

Zodra het nieuwe locatieprofiel beschikbaar is, wordt dat van toepassing 

verklaard. Het locatieprofiel voor het Malieblad geeft aan welke evenemen-

ten passend worden gevonden en worden gefaciliteerd. 

Figuur 5.3 (inzet):

Foto van 4 touringcars in 

binnenbocht Malieblad – 

oktober 2018.
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Hoofdstuk 6 Technische onderzoeken 
6.7 Bodem
In oktober 2017 is een verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd. 

Daaruit blijkt dat er veel puin in de ondergrond aanwezig is, tot een diepte 

van maximaal 2,8 m onder maaiveld. Er zijn slechts lichte verontreinigin-

gen en geen asbest in de bodem aangetroffen. Er is geen aanleiding tot het 

uitvoeren van nader onderzoek of een bodemsanering.

6.8 Asfalt- en funderingsonderzoek
In november 2017 is een asfalt- en funderingsonderzoek uitgevoerd. Het 

asfalt is qua samenstelling en teerhoudendheid, heterogeen van aard. Het 

asfalt ter plaatse van de rijbaan en fietspad is herbruikbaar. Ter plaatse van 

de reparatievakken is een toplaag teerhoudend. Het funderingsmateriaal is 

gemiddeld gezien geschikt voor hergebruik als niet vormgegeven bouwstof. 

Aanbevolen wordt om, vanwege de heterogeniteit, tijdens uitvoering van 

de werkzaamheden alert te zijn op onvoorziene verontreinigingen en zo 

mogelijk onderscheid te maken tussen verschillende funderingsmaterialen 

voor hergebruik.

6.9 Bergbezinkbassin
Het in 2010 geplaatste ondergrondse bergbezingbassing (45 m lang) is 

bedoeld voor opvang van rioolwater zodat het rioolwater niet terecht komt 

op het oppervlaktewater. Wanneer het water uit deze container overstort 

op het oppervlaktewater, is het relatief schoon; de vaste delen in het water 

zijn al bezonken en worden weer teruggepompt in het riool. Met dit bassin 

wordt de overstort van vuil water op het oppervlaktewater tegengegaan. 

Door klimatologische veranderingen is een grotere capaciteit nodig van 

het riool. Er dient voor de vervolgfase voldoende aandacht te zijn voor een 

goede inpassing van de luiken van het bergbezinkbassin, waarbij de hoogte 

bij voorkeur niet wijzigt.

6.1 Veiligheid
Gedurende ontwerp en realisatie wordt een V&G-dossier (Veiligheid en Ge-

zondheid) actueel gehouden.

In het ontwerp zal worden aangesloten bij de volgende bestaande veilig-

heidscriteria:

• Handboek voor Toegankelijkheid

• Openbare verlichting o.b.v. standaard NSVV-richtlijn, de ROVL-2011

6.2 Randvoorwaarden beheer 
Uitgangspunt is dat alle beoogde veranderingen in de openbare ruimte 

voldoen aan de gestelde kaders van het Handboek Openbare Ruimte. Indien 

bij de nadere uitwerking van het FO tot DO hiervan wordt afgeweken of 

gedeeltelijk niet aan kan worden voldaan, wordt dit goed gemotiveerd ter 

goedkeuring voorgelegd aan de BInG.

6.3 Beheerparagraaf
Op basis van het FO wordt een globale beheerkostenraming opgesteld ten 

behoeve van het toekomstig beheer. Per saldo neemt de hoeveelheid groen 

toe.

6.4 Risicoparagraaf
De volgende risico’s dienen in het vervolgproces beheerst te worden:

• Ruimtelijke procedures / vergunningen.

• Ondergrondse obstakels (trambaan)

• Aansluiting op project Maliebaan (tijd/fysiek)

6.5 Bestemmingsplan en rijksmonument
Het Malieblad is onderdeel van het Rijksmonument  Historische Stadswallen 

(met complexnummer 529108) waar ook de plantsoenaanleg van J.D. Zocher 

onder valt. Wijzingen (inclusief reconstructie) zijn vergunningplichtig.

6.6 Archeologie
Het Malieblad wordt op de archeologische waardekaart gerekend tot de bin-

nenstad en valt daarmee onder het regiem Hoge archeologische waarde. Bij 

ingrepen groter dan 50m2 en dieper dan 50 cm is een archeologievergun-

ning nodig.
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6.10 Flora en fauna
In het plangebied is in november 2015 een bomeninventarisatie uitgevoerd. 

Er zullen als gevolg van de herinrichting geen bomen hoeven worden geveld 

en dus geen velvergunning te worden aangevraagd. 

In 2015 is er een eerste inventarisatie voor flora en fauna uitgevoerd met 

als conclusie dat er geen belemmeringen voor het werk worden verwacht. 

Gezien de ouderdom van de inventarisatie en de veranderde wet- en regelge-

ving zal een nieuwe inventarisatie worden uitgevoerd.

6.11 Kabels en leidingen
Er is een KLIC-melding uitgevoerd. Uit de inventarisatie van kabels en 

leidingen blijkt een mogelijk knelpunt met de nieuw te planten bomen. Dit 

zal in de vervolgfase nader worden onderzocht, waar nodig met behulp van 

proefsleuvenonderzoek. Daarnaast is er onder de Maliebrug een mantelbuis-

koker aanwezig van de stadsverwarming waarmee rekening dient te worden 

gehouden bij de aanpassingen van de brug.
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Dit concept IPvE/FO leggen we voor aan de omgeving, belanghebbenden en 

belangstellenden voor reactie en aanvullingen. Met die reacties passen we 

vervolgens het IPvE/FO aan. Die aangepaste versie wordt aan B&W voor-

gelegd ter vaststelling. Daarna wordt het ontwerp, samen met betrokken 

partijen, uitgewerkt in een Voorlopig Ontwerp en vervolgens een Definitief 

Ontwerp. Aansluitend volgt de realisatie.

Hoofdstuk 7 Vervolg
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