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Rijsoord, tot 1855 een zelfstandig dorp, is een bijzondere plek. Het dorp telt ruim 3000 inwoners, grenst aan de 

noordzijde aan Het Waaltje en wordt van Ridderkerk gescheiden door de A16. Aan de westzijde van Rijsoord is 

enkele jaren geleden gestart met de aanleg van het Waalbos: een prachtig groen en waterrijk recreatiegebied, 

direct grenzend aan Rijsoord. 

Tussen het Waalbos en de Rijksstraatweg, aan de zuid-oostkant van Rijsoord ligt het terrein van voormalig 

Toerkoop Reisburo De Jong’. Toerkoop voert geen activiteiten meer uit, maar de bestaande opstallen en 

terreinen worden nog steeds bedrijfsmatig gebruikt conform de huidige bestemming. Heilijgers heeft deze 

locatie samen met nog twee naastliggende locaties kunnen verwerven en is voornemens de locatie integraal 

te transformeren naar een hoogwaardig woningbouwgebied. Hiermee is de kans gecreëerd om dit prachtige 

gebied een nieuwe invulling te geven. In nauw overleg met de gemeente Ridderkerk is ervoor gekozen om 

op de locatie een eigentijdse vorm van landschappelijk wonen te realiseren. Op deze locatie ontstaat straks 

een heerlijk woonmilieu, aantrekkelijk om te wonen en te verblijven, te spelen en te ontmoeten. Daarbij is 

nadrukkelijk gekeken naar belangrijke kernwaarden zoals het op een verantwoorde wijze aansluiten op het 

Waalbos, een goede ontsluiting op de Rijksstraatweg, de aanblik van de wijk als entree van het dorp en meer.

Het traditionele boerenerf vormt de inspiratie voor de stedenbouw en de inrichting van de openbare ruimte. De 

siertuin, de wilgenlaan, het erf met solitaire boom en de tuin met bloeiende bomen zijn structurerende elementen 

in het plan. Centraal in het plan wordt een groep perenbomen opgenomen, als verwijzing naar de huidige 

perenboomgaard op het terrein. In het plan ligt een hoofdroute, deze eindigt aan de westzijde en sluit aan op de 

padenstructuur van het Waalbos; aan de oostzijde is een aansluiting op de Rijksstraatweg gemaakt. Het aantal 

verkeersbewegingen is beperkt, de auto is overal in het plan te gast; het parkeren is zoveel mogelijk buiten 

het zicht opgelost, waarmee het groene karakter in het plan maximaal ondersteund wordt. Aan de westzijde 

van het plan liggen vrijstaande woningen op eilanden met brede rietkragen, een prachtige overgang naar het 

Waalbos. Aan de Rijksstraatweg ontstaat een fijne bebouwingsstructuur van tweekappers, gecombineerd 

met de bestaande en te handhaven tuinderswoning. Het woonprogramma is zeer divers: van aantrekkelijke, 

betaalbare rij- en hoekwoningen, ruime gezinswoningen, patiowoningen, kleine en grote tweekappers tot zeer 

fraaie vrijstaande woningen op vrije kavels. 

Heilijgers is gewend om zich te verdiepen in de kopers en gebruikers van de woningen. Wij doen onderzoek 

naar doelgroepen en werken met ijkpersonen. Zo weten wij vooraf wat de interesse van koper is, welke 

kernwaarden zij belangrijk vinden, wat de verhuisbeweegredenen zijn en nog veel meer. Maar wat wij nu al 

weten is dat kopers ook keuzes moeten kunnen maken. Want het succes van een wijk wordt bepaald door de 

gebruikers, de potentiële bewoners dus. 

De nieuwe bewoners moeten zich thuis kunnen voelen en dat bereiken we het meest door zo veel mogelijk 

tegemoet te komen aan hun wensen. Binnen de kaders gaan wij met hen in gesprek en geven wij de 

gelegenheid om invloed uit te oefenen op de woningen; dat geldt voor zowel de binnenzijde als de buitenzijde 

van de woningen. Van de input maken wij dankbaar gebruik om de ontwerpen zoveel mogelijk af te stemmen op 

wensen en behoeften. De architectuur stemmen wij af op de omgeving met veel natuurlijke materialen, passend 

bij het landschap maar ook passend bij de wens van de klant. 

Het goede gevoel van de klant willen wij versterken door een goed openbaar gebied te maken, functioneel en 

waar de bewoners blij van worden. Sociale cohesie in de wijk en met de bestaande omgeving is belangrijk, 

ook op dat gebied zal Heilijgers faciliteren. Duurzaamheid in woningen is vanzelfsprekend, maar wij denken 

bij duurzaamheid niet alleen aan fysieke maatregelen. Een wijk is in onze optiek duurzaam als alle hiervoor 

genoemde facetten aanwezig zijn en als de wijk als een warme deken wordt ervaren. 

Met deze ambities en voorliggend stedenbouwkundig plan denken wij een nieuwe woonwijk te kunnen creëren 

die complementair is aan de gemeenschap, die klaar is voor de toekomst en waar Rijsoord trots op kan zijn. Een 

positief bestuurlijk besluit op dit voorliggende principeverzoek is de eerste stap in het proces. 

Wij gaan de uitdaging graag aan!

Met vriendelijke groet,

Ronald van Wees 

ontwikkelingsmanager 

 

Heilijgers Projectontwikkeling bv 

Displayweg 2, Postbus 340, 3800 AH Amersfoort

Tel: (033) 454 57 76 Mobiel: (06) 20 30 16 93 

E-mail: r.vanwees@heilijgers.nl

www.twitter.com/heilijgerswww.heilijgers.nl
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Rijsoord - ontsluitingsstructuur

NOORD
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Referentiebeelden algemeenRijsoord - waterstructuur

NOORD
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Referentiebeelden algemeenRijsoord - Rijksstraatweg

NOORD
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Referentiebeelden algemeenRijsoord - ruimtelijk concept

NOORD
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Inpassing grote schaal
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Rijsoord - plankaart

schaal 1:1000



9

Rijsoord - inspiratie boerenerf
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Rijsoord - ambitie duurzaamheid

-   Bewustmaken bewoners van duurzame aspecten locatie en van   

mogelijkheden voor duurzame inrichting tuin

-   Stimuleren en mogelijk maken buurtvorming door workshops/app/..

PROCES

MOBILITEIT

- Beperken autobewegingen door het plangebied 

(parkeren zo dicht mogelijk bij entree plangebied)

- Parkeren zo veel mogelijk uit het zicht 

- Auto is te gast, primaat bij langzaam verkeer

- Stimuleren langzaam verkeer door goede verbindingen

- Dicht bij OV verbinding (bus)

-   Water toevoegen tov bestaande situatie

-   Realiseren van natuurlijke oevers 

-  Afkoppeling hemelwater, afvoer op oppervlaktewater

-   Afwatering zichtbaar in openbare ruimte

-   Water is ruimtelijke drager van het gebied

WATER

-   Streven naar aanleg (private) 

oplaadmogelijkheden voor elektrische auto’s

-   Onderzoek naar deelauto voor de buurt

ENERGIE

-   Groen als verbindend element van de wijk en tussen de woningen

-   Biodiversiteit versterkende beplanting 

-   De natuurlijke eigenschappen van de bodem zijn leidend voor de vegetatiekeuze

-   Maatregelen op woningniveau (bv nestkasten)

-   Referentie aan historische identiteit perenboomgaard

-   Beleefbaar maken groen door goede aansluitingen met oa Waalbos

GROEN/
ECOLOGIE

-   Gebruik gecertificeerde materialen voor de openbare ruimte

-   Onderzoek hergebruik materialen op locatie, bijvoorbeeld tbv fundering wegen

-   Gebruik natuurlijke materialen

-   Zo min mogelijk verharding toepassen

MATERIAAL

-   Karaktervolle openbare ruimtes met identiteit

 en ruime mogelijkheden voor ontmoeting en spel

-   Onderzoek naar deelmogelijkheden in buurt (auto, 

materiaal, zorg, ...)

-   Heilijgers faciliteert sociale cohesie met buurt-app

-   Referentie aan lokale elementen (traditioneel boerenerf)

-   Voorgevels aan / zicht op openbare ruimte

SOCIALE 
SAMENHANG

Een duurzaam ontwerp begint bij de stedenbouw. Het plan voor locatie Toerkoop heeft een sterk 
landschappelijke opzet. De woningen vleien zich op een natuurlijke wijze in het landschap en zijn 
maximaal betrokken bij de omliggende openbare ruimte. Het primaat ligt bij de voetganger, de auto is 
te gast. Het ontwerp is herkenbaar, geïnspireerd op het traditionele boerenerf; landschap, inrichting en 
woningbouw vormen één geheel. Er worden voor de diverse stedenbouwkundige thema’s hoge duurzame 
ambities gesteld, die in nauw overleg met de gemeente en gebruikers zullen worden uitgewerkt.

WONINGEN

streven energieneutraal door onder andere:

- zonnepanelen

-   extreem goed geïsoleerde woningen

-   onderzoek naar mogelijkheden gasloze buurt
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Rijsoord - inspiratie architectuur

– landelijke architectuur, optimistisch, eigentijds en gevarieerd

– natuurlijk kleur- en materialenpalet

– (samengestelde) kappen in verschillende richtingen

– verspringende goothoogtes

– alzijdige vormgeving richting openbare ruimte

– tweekappers vormgeven als twee woningen onder één dak

–  aan Rijksstraatweg: variatie, verspringende rooilijnen en verbijzonderingen

– vrijstaande woningen/vrije kavels: diversiteit
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Rijsoord - parkeerbalans


