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WELKOM
• 19:30 - 19:35  Inleiding  en voorstellen team 

• 19:35 - 19:45  Analyse van de plek en uitgangspunten voor     
        stedenbouwkundige verkaveling

• 19:45 - 20:00  Uitleg van het ontwerp

• 20:00 - 20:05     Planning 

• 20:05 - 20:25     Vragen
 
• 20:25 - 20:30  Afsluiting en vervolg



VOORSTELLEN TEAM

Esther van Munster
Projectleider 
Ruimtelijke Ontwikkeling
Gemeente Hoeksche Waard

Dirk Verhagen
Stedenbouwkundig ontwerper
& Partner
UIrban Synergy

Merel Gerritsen
Landschaps ontwerper
UIrban Synergy

Bob de Rooij
Projectmanager
HW Wonen

Anne Zuidam
Woonconsulent 
Sociaal Beheer
HW Wonen

Jolanda van der Vijver
Wijkmanager Team west 
HW Wonen
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• Jolanda van der Vijver  - wijkmanager Team west  

      

• Anne Zuidam   - woonconsulent Sociaal Beheer  

      

• Bob de Rooij   - projectmanager 

     

Wie zijn wij?
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ANALYSE VAN DE PLEK
EN UITGANGSPUNTEN VOOR 

STEDENBOUWKUNDIGE 
VERKAVELING



CONTEXT
• Gelegen op het schakelpunt 

tussen de woonwijk en het 
dijklint;

• Het plangebied vormt de 
entree van het dorp;

• Gelegen onderaan de Maasdijk 
met lintbebouwing;

• En ook gelegen aan een jaren 
zeventig woonwijk;



HUIDIG BESTEMMINGSPLAN



HOOGTE T.O.V. MAAIVELD
• Bouwhoogtes in de omgeving 

variëren tussen de 5 meter (1 
laag + kap) en 8,5 meter (2 
lagen + kap);

• Tussen de Maasdijk en het 
plangebied zit ruim drie meter 
hoogteverschil.



TYPOLOGIE WOONGEBIEDEN
• Plangebied is geen voortzetting 

van het dijklint omdat het 
onderaan de Maasdijk is 
gelegen;

• Het plangebied kan onderdeel 
uitmaken van de woonbuurt 
OF onderdeel worden van een 
‘landelijke woning’ onderaan de 
dijk;

• De toekomstige bebouwing 
binnen het plangebied 
vormt de kop en entree van 
naastgelegen woonbuurt, maar 
gaat vanwege de ligging aan 
de dijk ook de relatie aan met 
het dijklint.



ORIËNTATIE BEBOUWING
• Aan de ontsluitingsweg Laan 

van Westmolen liggen met 
name voorzijden van woningen.



GROEN
• Groene entree vanaf de 

Maasdijk;

• Noordzijde groen open gebied;

• Grote witte abelen bij entree 
vanaf de laan van westmolen.



• Het plangebied is een 
zichtlocatie vanaf de Maasdijk 
en ontsluitingsweg de laan van 
Westmolen;

• De entree naar het plangebied 
behoudt een groene uitstraling;

• Voorzijde nieuwbouw 
oriënteren naar de Maasdijk 
en Laan van Westmolen, geen 
achterkant situaties gericht 
naar de dijk;

• Het groene karakter van het 
perceel behouden en benutten;

• Parkeren zoveel mogelijk 
‘achterop’ het terrein (uit het 
zicht) en niet verbinden met 
bestaand parkeerterrein ten 
noorden van plangebied 
(teveel kruip-sluip route).

RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN



STEDENBOUWKUNDIGE
VERKAVELING



STEDENBOUWKUNDIGE VERKAVELING
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VOGELVLUCHT BEELD



LANDSCHAPPELIJKE INRICHTING



1. Bestaand ‘schaamgroen’op de        
 erfgrens verwijderen;
2.  Groene uitstraling behouden en   
 versterken;
3. Verblijfskwaliteit voor alle bewoners;
4. Bestaande bosschages op talud   
 verwijderen;
5. Betere verbinding naar lokale    
 voorzieningen;
6. Doorzetten hoofdgroenstructuur.

ONTWERP
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BEPLANTINGSPLAN
Aantallen:
• 14 bomen gerooid (zie rode 

contour, waarvan 7 bomen 2:1 
gecompenseerd moeten worden ) 

• 21 bomen terug planten, met een 
grotere diversiteit aan bomen.  

Kwaliteiten: 

• Bomen die passen bij de 
landschappelijk omgeving. 

• Diversiteit in kleur & vorm. 

• Verhogen de biodiversiteit door 
diversiteit in beplanting. 

• Lange periode met bladgroen. 

• Klimaatbestendige bomen.  
Bomen kunnen tegen  langdurige 
droge en natte periodes. 

• Verkoelende werking en schaduw 
door toevoegen bomen. 

• Combinatie van traaggroeiende 
bomen met kleine bomen voor 
minder schaduw op de daken met 
betrekking tot de zonnepanelen. schaal 1:500
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Sorbus aria
majestica

Acer ×freemanii AUTUMN BLAZE 
(‘Jeffersred’)

Ostrya carpinifolia
Europese hopbeuk

Alnus cordata
‘Italian alder’

Hoogte 10 -15 meter 

Hoogte 8 -12 meter Hoogte 14 -16 meter 

Hoogte 12 -15 meter 
Kwaliteiten:
• In de herfst blijven 

de bladeren lang 
aan de boom.  

• Heeft de bekende 
strobiles. Dit 
verschijnt vanaf 
september in 
clusters en blijven 
de hele winter aan 
de boom hangen. 

Kwaliteiten:
• Drachtboom voor bijen. 

• Levert voedsel voor 
vogels.  

Toelichting:
Voor het achterterrein zijn bomen 
geselecteerd die variëren in bladkleur en 
structuur. Op de hoek van het parkeerhof 
de Acer met fraaie rode herfstkleur. Het 
achterste parkeerterrein wordt omgeven met 
meer neutrale bomen met groene bladkleur. 
centraal staan twee Hopbeuken met brede 
ronde kroon en een mooie gele herfstkleur en 
opvallende hopvormige vruchten.Kwaliteiten:

• uitbundig bloeiend 
met geelgroene, 
mannelijke katjes 
en onopvallende 
vrouwelijke 
bloemen in kleine 
aartjes.
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Kwaliteiten:
• In de herfst kleurt 

het blad diep 
oranjerood tot 
intens rood. De 
herfstkleur houdt 
relatief lang aan. 

• Leefboom voor 
vlinders.

BOMEN BIJ PARKEREN NOORD



Prunus padus ‘Albertii’

Kwaliteiten:
• Drachtboom voor 

bijen. 

• Waardboom voor 
vlinders. 

 Carpinus betulus ‘Purpurea’ 

Acer campestre Crataegus × persimilis 
‘Splendens’ meidoorn

Tilia cordata ‘Winter Orange’

Kwaliteiten:
• Drachtboom voor 

bijen. 

• Waardboom voor 
vlinders. 

• Smalle kroon

• Opvallend winter 
silhouet

Kwaliteiten:
• Drachtboom voor bijen. 

• Waardboom voor 
vlinders. 

• Voedselboom voor 
vogels.

Kwaliteiten:
• Voedselboom 

voor vogels 

• Heerlijk 
geurende 
bloemen in mei 

• mooie 
opvallende 
herfstkleur 

• Opvallende  
rode vruchten 
in het najaar.
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schaal 1:500
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Kwaliteiten:
• Relatief langzaam 

groeiende boom

• Smalle kroon

Toelichting
De bestaande rij essen word doorgezet met de 
langzaam groeiende Carpinus betulus ‘Purpurea’ met 
smalle kroon om schaduwval op de zonnepanelen 
te beperken. De entree word gemarkeerd met 
2 kleine groepen bomen. De wat grotere Linde 
en Veldesdoorn met daarbij de wat kleinere en 
opvallend bloeiende Prunus Padus en de Meidoorn.
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Hoogte 9 - 12 meter 

Hoogte 9 -12 meter 

Hoogte 12 -15 meter 

Hoogte 12 -15 meter Hoogte 8 meter 

BOMEN BIJ ENTREE PLANGEBIED



Mespilus germanica

Malus ‘Evereste’

Kwaliteiten:
• Drachtboom voor bijen. 

• Voedselboom voor 
vogels. 

M

MG

Kwaliteiten:
• Drachtboom 

voor bijen. 

• Voedselboom 
voor vogels 

• Witte bloemen in 
mei. 

Hoogte 6 meter 

Hoogte 6 meter 

Toelichting
De bomen op de dijk en de strook met beplanting 
zorgen voor een gelijkmatige overgang van 
openbaar naar privé, passend bij de landschappelijke 
omgeving. Op de dijk worden lindes geplant met 
daaronder de rijkelijk bloeiende Sierappel. Op de 
hoek wordt de karakteristieke Mispel geplaatst als 
solitaire boom.

Tilia cordata ‘Winter Orange’

Kwaliteiten:
• Drachtboom voor 

bijen. 

• Waardboom voor 
vlinders. 

• Smalle kroon

• Opvallend winter 
silhouet
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Hoogte 9 - 12 meter 

schaal 1:500
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Tilia cordata ‘Winter Orange’

Kwaliteiten:
• Drachtboom voor 

bijen. 

• Waardboom voor 
vlinders. 

• Smalle kroon

• Opvallend winter 
silhouet

Hoogte 9 - 12 meter 

BOMEN AAN ZUID- EN WESTZIJDE



1. mix van diverse kleuren Hydrangea 
macrophylla 

2. mix van Luzula sylvatica en Aster age-
ratoides ‘Asran’ rondom de achterste 
parkeerplaatsen

3. Vinca Major als bodembedekker rond-
om speelplek

1 3

2

4. Galanthus nivalis - sneeuwklokje. Indien 
hier geen moestuin komt, groenstrook 
met sneeuwklokjes beplanten
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5. Hedera hekwerk op erfgrens ten be-
hoeve van een groene aanblik

VASTE BEPLANTING



schaal 1:500

nieuwe woning onderaan dijk

Tilia cordata ‘Winter Orange’

Malus ‘Evereste’

Maasdijk

Haag

2 [m] 17.7[m] 

Hydrangea macrophylla 

Hydrangea 
macrophylla 

DOORSNEDE A-A



DOORSNEDE D-D

schaal 1:500

Horizontale stippelijn is NAP (0)

nieuwe woning onderaan dijk

Laan van Westmolen

Opmerkingen:
• Geen bijzonderheden.

Tilia cordata 
‘Winter Orange’

Malus ‘Evereste’

Haag

2 [m]

Hydrangea macrophylla 

7,05 [m]

Hydrangea 
macrophylla 



BEELDKWALITEIT



BOUWVOLUMES

Verspringing binnen het bouwvolume.

Houten accent op eerste verdieping.

Eenduidige bouwvolumes met een symmetrisch zadeldak.

• De bouwvolumes hebben een eenduidig en eenvoudig 
hoofdvolume;

• Nieuwbouw vormt de kop van de aangrenzende woonbuurt 
gelegen aan de Laan van Westmolen. Qua massa-volume 
wordt aangesloten op de bebouwing met voornamelijk twee 
lagen en kap in deze wijk. De bebouwingshoogte is twee 
lagen en kap.

• Het bouwvolume onderaan de Maasdijk verspringt, zodat 
het blok qua maat en schaal meer aansluit op de woningen 
die met de langsgevel georiënteerd zijn naar de Maasdijk. 
De verspringing is minimaal 1,5 meter en maximaal 2,5 
meter aansluitend op het verloop van het dijklint en de 
kleinere dorpse schaal en het dorpse karakter;

• De langsgevels zijn georiënteerd naar de Maasdijk en Laan 
van Westmolen, waardoor de relatie met de entree weg 
wordt versterkt;

• De bouwvolumes hebben een traditioneel, symmetrisch 
zadeldak. Daarbij zijn platte daken zijn niet toegestaan.



BOUWVOLUMES



INRICHTING OPENBAAR GEBIED
• Hedera hekwerk als erfafscheiding;
• Speeltoren speelmaatje ‘Boskabouter met glijbaan 

RS2040’ of vergelijkbaar met valondergrond okergeel 
kunstgras;

• Kwalitatief hoogwaardige, energiezuinige en 
onderhoudsvriendelijke verlichtingsinstallatie die voldoet 
aan de laatste stand van de techniek. Standaard 
aluminium masten (fabricaat Nedal of Sapa of 
gelijkwaardig) en masthoogtes van 3,5 tot 6 m.

Hedera hekwerk als erfafscheiding

Speeltoren ‘Boskabouter met glijbaan’

Verlichting volgens het Handboek Openbare Ruimte van de gemeente Hoeksche Waard.



INRICHTING OPENBAAR GEBIED



PLANNING
• Inzagetermijn tbv ontwerp bestemmingsplan (december 2021)
• Sloop huidige bebouwing (1e kwartaal 2022)
• Vaststellen bestemmingsplan in de Raad (2e kwartaal 2022)
• Start bouw (2e / 3e kwartaal 2022 onder voorbehoud)



VRAGEN?


