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“Wij maken een thuis voor mensen met een 
bescheiden inkomen of in bijzondere situaties en we 

geven ze de ruimte om daar hun thuis van te maken.”



Inleiding

Voor u ligt de principeaanvraag voor de Retiefstraat en omgeving in 
Bolnes. Met de nieuwbouw van Prima Bolnes is een belangrijke stap 
gezet in het opknappen van de omgeving. Ook de bestaande jaren 
60-flats aan de Retiefstraat en De La Reijstraat staan al enige tijd 
“op de rol” om ook aan te pakken. De huidige woningen voldoen niet 
meer aan de huidige eisen en vormen een mismatch met de omge-
ving. Voor het voltooien van de kwaliteitsimpuls en verbeteren van 
de leefbaarheid van de buurt is het nu nodig om ook dit deel op te 
knappen. Het tekort aan betaalbare woningen, duurzaamheids-
doelstellingen, leefbaarheid en toegankelijkheidsambities vormen 
voor Wooncompas ingrediënten waarmee de opgave voor dit ge-
bied wordt aangepakt.

Dit document is tot stand gekomen naar aanleiding van diverse 
onderzoeken die Wooncompas het afgelopen jaar (2021) heeft uit-
gevoerd naar de mogelijkheden om dit gebied aantrekkelijker te 
maken. De huidige staat van de woningen en de kwaliteit van de 
openbare ruimte geven aanleiding om nu in te grijpen zodat de ko-
mende jaren in fases gewerkt kan worden aan een nieuwe toekomst 
voor dit gebied.  

Het doel van dit document is om doormiddel van analyses, kansen-
kaarten en vlekkenplannen inzicht te geven in de ingrepen die ge-
daan kunnen worden op belangrijke thema’s zoals het toevoegen 
van woningen om een bredere doelgroep aan te spreken en het 
kwalitatief verbeteren van de groene omgeving. Bovendien spreken 
we ambities uit over natuurinclusiviteit, klimaatadaptatie en sociale 
duurzaamheid. Op deze manier willen we samen met de gemeente, 
bewoners en omwonenden werken aan een fijne, groene en gezon-
de woonomgeving.



OPGAVE & RANDVOORWAARDEN



bewoners enquête
Wat vooraf ging

Het afgelopen jaar (2021) heeft Wooncompas diverse onderzoeken uitge-
voerd naar de mogelijkheden om het gebied aan te pakken. Hierbij zijn de 
woningen technisch onderzocht en is ook een bewonersenquete uitgevoerd.

Bewoners enquête: 
Uit de bewonersenquete die in het najaar van 2021 is gehouden blijkt dat veel 
bewoners last hebben van geluidsoverlast, vocht en warmte in de woning. 
De sfeer in de buurt wordt over het algemeen als positief ervaren. Toch zien 
we wel diverse opmerkingen over het teruglopen van de leefbaarheid (minder 
contact met de buren, diverse incidenten)

- Sfeer prettig, maar ook toenemend overlast/ onveiligheid
- Geluidoverlast van buren
- Staat van onderhoud matig
- Binnenklimaat, winters te koud, zomers te heet
- Vochtproblemen

- Groen in de buurt positief



onderzoek mogelijkheden renovatie
Wat vooraf ging

De matige bouwkwaliteit van de bestaande complexen is een 
beperking voor de renovatieopties. 
De lichte constructie, aanwezigheid van asbest en de slechte 
geluidwering tussen de woningen maakt dat renovatie economisch niet haal-
baar is. 

Enkel de basis verduurzamingsaanpak (no regret) kan voor een termijn van 
20-25 jaar een tussenoplossing zijn voor de portiekappartementen.

- Geen lift, beperkte toegankelijkheid
- Energielabel Label C/D
- Slechte geluidwering tussen de woningen
- Optoppen niet mogelijk vanwege lichte constructie/ fundering
- Aanwezigheid asbest
- Beheersbaarheid binnenklimaat
- Installaties en onderhoud toe aan opknapbeurt/ vernieuwing



Onderzoek doormiddel van scenario’s
Wat vooraf ging

Scenario’s: Er zijn veel studies gedaan naar de invulling van het 
plangebied met combinaties van renovatie en sloop/nieuwbouw. 

Uit deze studies bleek al snel dat het gebied zich er voor leent om een sub-
stantiële verdichting te bewerkstelligen en tegelijkertijd meer 
kwaliteit en diversiteit toe te voegen.

De studies hebben geleid tot twee modellen welke in deze principeaanvraag 
nader wordt toegelicht.



ambities gemeente Ridderkerk
Randvoorwaarden Woonvisie
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aansluiten op de ambities van de gemeente
Randvoorwaarden Mobiliteitsvisie
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aansluiten op de ambities van de gemeente
Randvoorwaarden Groenvisie

GROEN IS ONZE TOEKOMST
Integrale visie per wijk op groen in de openbare ruimte

hoofdgroenstructuur 

inventarisatie bestaande bomen

Esri Nederland, Community Map Contributors

Bomenkaart
Retiefstraat te Ridderkerk Datum: 20 juli 2021Projectnummer: 202228Auteur: I. van Dijk
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LOCATIE & ANALYSE
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Bolnes door de jaren heen
Locatie

1977

2020

1963

2000

1958

1985



Retiefstraat en omgeving

Bolnes, dorp aan de Nieuwe Maas veel voorzieningen in de buurt (scholen, winkels, etc)

veel laagbouw, maar ook hoogte accenten

bestaande bebouwing: open hoek, gesloten architectuur

veel kijkgroen...

bestaande overgangen van privé naar openbaar

...veel kijkwater...

bestaande overgangen van privé naar semi-openbaar

maar ook veel volwassen groen



ensemblewaarde
Cultuurhistorie

50                               CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART BUITENGEBIED RIDDERKERK              HISTORISCHE GEOGRAFIE BOLNES 

 

Beschrijving: Het ensemble bestaat uit twee delen  
 BN_M1. Ensemble deel Retiefstraat / de la Reij-

straat / de Wetstraat  
Het noordelijk van de De la Reijstraat gelegen deel 
bestaat uit twee drielaagse portiekflats parallel aan de 
Retiefstraat (nr. 51-121), de De la Reijstraat (nr. 69-91) 
en de De Wetstraat (nr. 98-156) en een klein tweelaags 
blokje met een galerij (nr. 158-172) aan het binnenter-
rein die de woningen op de eerste verdieping ontslui-
ten. De ensembles zouden van de hand kunnen zijn van 
architect R. Romke de Vries die heeft gewerkt aan de 
naoorlogse uitbreidingsplannen. 
 BN_M2. Ensemble deel Maaslaan/de la Reij-

straat /Retiefstraat/de Wetstraat/Vechtstraat 
Het zuidelijk van De la Reijstraat gelegen deel bevindt 
zich op een veld dat onderdeel uitmaakt van de groen-
blauwe wig. De historische bebouwing bestaat uit ge-
stempelde haken van vierlaagse portiekflats en 
tweelaagse duplex woningen die met een galerij zijn 
omsloten. Het ensemble bestaat uit bestaat uit drie 
beeldbepalende tweelaagse blokjes met grondgebonden 
woningen en etagewoningen op de eerste verdieping 
met galerijontsluiting aan de De la Reijstraat (nr. 32-
46, 84-98, 136-150). De huidige overkapping van de 
galerij was geen onderdeel van het ontwerp. Haaks 
daarop bevinden zich vier blokken drielaagse portiek-
etage-woningen aan de Vechtstraat (nr. 2-36), de De la 

Reijstraat (nr. 48-82, 100-134) en de Maaslaan (nr. 1-
35). Het complex is aan de straatzijde voorzien van een 
border omgeven door ligusterblokhagen. De gestempel-
de haken omsluiten groene binnenhoven die overlopen 
in de ‘interne groen-blauwe wig’ die onderdeel uit-
maakt van de wijkgroenstructuur en via voetpaden van-
af de De la Reijstraat ontsloten. De groenaanleg met 
waterpartij van de wig is vormgegeven in moderne 
landschapsstijl. Het ensemble kan met enige zekerheid 
worden toegeschreven aan architect R. Romke de Vries 
die in Slikkerveer woningbouw in Kossel systeem heeft 
uit laten voeren. Uit de omschrijvingen valt op te ma-
ken dat in dit complex Kossel bouwsysteem niet meer 
is toegepast en gebruikt is gemaakt van het modernere 
Tramonto systeem.  
 
Motivering: Ontstaansgeschiedenis, sam enhang en 
context, zichtbaarheid, representativiteit 
Vanwege de relatie met de naoorlogse woningbouwop-
gave, vanwege de interne ensemblewaarde en de exter-
ne stedenbouwkundige samenhang tussen bebouwing 
en wijkgroenstructuur, vanwege de zichtbare bijdrage 
aan de kwaliteit van de woonomgeving, vanwege de 
representatie van typologische en architectonische ver-
nieuwing in de naoorlogse woningbouwopgave. 

 

Oorspronkelijke functie:     Wederopbouw woongebied 
Huidige functie:       Woongebied en groenstructuren 
Elementen:         Parksingel 
Beplanting:         Privaat groen 
Periode:          Wederopbouw bouwjaar 1956 - 1960 en Post 65 ca. 1975 

ENSEMBLES VELDEN DE LA REIJSTRAAT 
HOGE WAARDE 

Zicht op het ensemble op de De la Reijstraat ter hoogte van de krui-
sing met de Vechtstraat en de De Wetstraat (gezien vanuit de Vecht-

straat) met links de beeldbepalende tweelaagse blokjes met galerij-
ontsluiting. Met enige zekerheid naar ontwerp van architect R. Romke 

de Vries.  

Huidige zicht op de De Wetstraat. 



zwart-witkaart
Analyse bebouwde omgeving



voorzieningen
Analyse bebouwde omgeving

winkels

winkels

basisschool

De locatie kent een hoog voorzieningen niveau. 
Winkels, zorg en basisscholen zijn dichtbij

zorg



bestaande groen- en waterstructuur
Analyse bebouwde omgeving

park is omsloten door bebouwing en slecht 
verbonden met de wijk. Overgang van 
openbaar naar semi-openbaar onduidelijk 
Weinig sociale controle

hoeveelheid privé groen in hoven in verhouding tot de woning (te) groot. onderhoud is 
een probleem. Geen beleef groen voor overige bewoners. onduidelijke overgang naar 
de naastgelegen rijwoningen



samenvatting
Analyse

• Eenzijdige voorraad voor eenzijdige doelgroep 
• Bestaande bebouwing van slechte kwaliteit
• Slechte toegankelijkheid (portiek en geen lift) 
• Mogelijkheden renovatie / optoppen beperkt 
• Veel voorzieningen aanwezig, potentie om te verdichten
• Veel groen, maar slecht gebruikt (veel grote privé tuinen)
• Onduidelijke demarcatie overgang van privé naar openbaar
• Park is slecht verbonden met de wijk
• Vraag naar ruimte voor ontmoeting
• Versterking van participatie bewoners / omwonenden



KANSEN



verdichten & aansluiten op de vraag
Kansen woonprogramma

Huidige situatie: 
eenzijdige voorraad voor eenzijdige doelgroep 
182 sociale huurwoningen:

• Portiek-etage en duplexwoningen (geen lift = slecht toegankelijkheid)
• Laagste huurklasse (laagste inkomensgroepen)
• Matige plattegronden (hokkerig, 60m2 tot ca 70 m2, enkele grotere)
• Slechte energetische kwaliteit 

Toekomst: 
gedifferentieerd aanbod voor diverse doelgroepen 
Circa 325 woningen (175 tot 180% verdichting)

• Differentiatie in prijssegement
• Minimaal 182 sociale huur (waarvan 75% < aftoppingsgrens, 25% < liberalisatie-

grens) Overige middenhuur / (bereikbare) koop
• Differentiatie in type (aantallen a.d.h.v. volume studie n.t.b.)
• Eengezinswoningen
• Appartementen met lift voor diverse doelgroepen (o.a. starters en ouderen)
  verschillende bouwvormen (corridor, galerij, toren, …)
  verschillende oppervlakte (gemiddeld 65m2 – variatie n.t.b.)
  verschillende parkeeroplossingen
• Energetisch conform laatste eisen 
• Toegankelijk

182 woningen 300-350 woningen

verdichten en differentiëren



duidelijke afbakening van openbaar, semi 

openbaar en privé

park als verbinding in de wijk

schaalsprong 1: versterken van (groen) verbindingen, heldere overgang privé - openbaar
Kansenkaart

mogelijkheid tot het ‘voltooien’ van het 

rijtje grondgebonden woningen

BLOK 3(A/B)

BLOK 2A

BLOK 2B

BLOK 1BBLOK 1A

PARK

VECHTSTRAAT



schaalsprong 2: herontwikkeling Noordhave / verbinding tussen marktplein en park
Kansenkaart

Met de herontwikkeling van het gebied ontstaat er een kans om de samenhang tussen de nieuwe 
en bestaande blokkken te versterken. Door aan de buitenzijde van het gebied een heldere rooilijn 
te leggen worden de blokken optisch met elkaar verbonden. Dit kan gezien worden als de ‘for-
mele’ zijde. In het midden van het gebied is er juist een mogelijkheid om een informele overgang 
van woongebouw naar park te laten ontstaan. Een vrijere rooilijn draagt hier aan bij. Groene routes 
tussen de gebouwen verbinden de wijk met het park. 

Bij een mogelijke herontwikkeling van de Noordhave locatie 
ontstaat er een mogelijkheid door met een nieuwe as het win-

kelcentrum met het vernieuwde park te verankeren.

PARK

NOORDHAVE

MARKTPLEIN 
& PARKEREN

VECHTSTRAAT

Door een herinrichting van de Vechtstraat ontstaat een 
aantrekkelijke koppeling tussen beide zijden

BLOK 3(A/B)

BLOK 2A

BLOK 2B

BLOK 1BBLOK 1A



BLOK D

schaalsprong 3: aantakking op Rijnsingel
Kansenkaart 

OV

MARKTPLEIN 
& PARKEREN

ontwikkellocatie DE BEVERBOL

Rotterdam

Ridderkerk

PARK

NOORDHAVE

VECHTSTRAAT

BLOK 3(A/B)

BLOK 2A

BLOK 2B

BLOK 1BBLOK 1A



STEDENBOUWKUNDIGE INPASSING



losse identiteiten
Stedenbouwkundige inpassing 



verbindend element voor ontwikkelingen nu en in de toekomst
Stedenbouwkundige inpassing 

PARK



formele buitenzijde - informele binnenzijde
Stedenbouwkundige inpassing 

PARK

zicht op groen

groene verbindingen



verschillende identiteiten vormen samen één geheel / verbinding met de omgeving
Stedenbouwkundige inpassing 

PARK



VLEKKENPLANNEN



MODEL 1  100% nieuwbouw
min 300 - max 350 woningen

nieuwbouw



MODEL 1  100% nieuwbouw
min 300 - max 350 woningen
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MODEL 1  100% nieuwbouw
min 300 - max 350 woningen

nieuwbouw

P

P

P



MODEL 2 nieuwbouw en renovatie
min 300 - max 350 woningen

nieuwbouw

renovatie



MODEL 2 nieuwbouw en renovatie
min 300 - max 350 woningen
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nieuwbouw

renovatie



MODEL 2 nieuwbouw en renovatie
min 300 - max 350 woningen

P

P

P

nieuwbouw

renovatie



Parkeren & verkeer

Voor de nieuwe ontwikkeling is de parkeerbehoefte en de ver-
keergeneratie onderzocht:

Het aantal benodigde extra parkeerplaatsen bedraagt ca 110-
120 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen worden in het plan-
gebied, deels overdekt, opgenomen.

De verwachte toename van de verkeersgeneratie bedraagt ca. 
200 tot 270 motorvoertuigen per etmaal.



AMBITIES - FASERING -VERVOLGPROCES



ambities
Natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie
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mmeettsseellwweerrkk  iinn  hhaallffsstteeeennssvveerrbbaanndd  vvoollggeennss  aaffwweerrkkssttaaaatt

mmeettsseellwweerrkk  iinn  tteeggeellvveerrbbaanndd  vvoollggeennss  aaffwweerrkkssttaaaatt

VVllooeerraaffsscchheeiiddiinngg

ggllaasshheekk  VVMMGG//FFEEKK  mmeett  aalluummiinniiuumm  bboovveenn  eenn  oonnddeerrrreeggeell

AALLGGEEMMEEEENN
-- Voor brandveiligheidsconcept zie rapportage adviseur
- Constructie volgens opgave constructeur
- Installatie volgens opgave installatieadviseur
- Gebouw vv vluchtroute aanduiding zie rapportage brandveiligheidsconcept adviseur
- Noodverlichting volgens rapportage brandveiligheidsconcept adviseur
- HWA / VWA volgens opgave installatieadviseur
- Dilataties volgens opgave leveranciers
- Schachten uitvoeren volgens NEN 6068
- Brandgevaarlijkheid dak volgens NEN6063
- Brandveiligheid en rookproduktie materialen vlgs bouwbesluit
- Vrije hoogte verblijfsruimte cq -gebieden minimaal 2600mm
- Totaal verblijfsgebied woning / appartement minimaal 55% van het GO
- Trappen volgens bouwbesluit, afmetingen vlgs artikel 2.33 af. trap. 
   Minimale hoogte boven de trap 2300mm,
   vloerafscheidingen langs trappen voldoen aan Afdeling 2.3 van het Bouwbesluit 2012.
- Vloer- en trapafscheidingen volgens bouwbesluit
- Liften volgens warenwetbesluit liften
- Liftkooi vv noodverlichting
- Vlucht- en paniekdeuren: sluitwerk en beslag vlgs NEN-EN 1125
- Nooddeuren: sluitwerk en beslag vlgs NEN-EN 179
- Wateropname materialen vloer, wand en plafond sanitaire ruimten
   vlgs. bouwbesluit; vloeren en wanden vv tegelwerk
- Lucht- en waterdichtheid, vochtwerende voorzieningen van
   scheidingsconstructies vlgs bouwbesluit
- Inbraakwerendheid vlgs bouwbesluit, NEN 5087 en 5096
- Wering ratten en muizen vlgs bouwbesluit, naden en kieren < 10mm
- Gebruik producten en materialen vv CE markering en kwaliteitsverklaringen
   aangeleverd door bouwkundige aannemer
- Toiletruimte afmeting minimaal 900x1200mm, minimale hoogte boven de vloer = 2300mm.
- Badruimte: minimale hoogte boven de vloer = 2300mm.
- Een voorziening voor drinkwater voldoet aan NEN 1006
- Een voorziening voor warmwater voldoet aan NEN 1006

EENNEERRGGIIEEPPRREESSTTAATTIIEE
Uitgangspunten Rc waarden
volgens Rapportage adviseur

VVRRIIJJEE  DDOOOORRGGAANNGG
Algemeen: vrije breedte van ten minste 850mm en ten minste  2300mm vrije hoogte
Toegang liftkooi: 900mm x 2300mm (liftkooi zelf 1100mm x 2100mm x 2400mm hoog)

BBOOUUWWRREEGGEELLGGEEVVIINNGG
Volgens bouwbesluit 2012

EELLEEKKTTRRAA
Volgens NEN1010

BBRRAANNDDBBEESSTTRRIIJJDDIINNGG::
Bij de entree's van Blok A en D een geografisch paneel aanbrengen met daar op
per afwijkende verdieping de bouwkundige indeling, de aanvalsroutes en de posities
van de voedingspunten en aansluitpunten met bijbehorende codering.
Een en ander conform advies en in overleg met brandweer Den haag

IINNBBRRAAAAKKWWEERREENNDDHHEEIIDD
Deuren, ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een 
scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte die volgens NEN5087 
bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaaldeinbraakwerendheid 
die voldoet aan de in die norm norm aangegeven weerstandsklasse 2.

BBrraannddvveeiilliigghheeiidd

3300  mmiinn..  ccoommppaarrttiimmeenntt  lliijjnn 6600  mmiinn  ccoommppaarrttiimmeenntt  lliijjnn
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bboouuwwddeeeell  BB  zziijjggeevveell  ((nnoooorrddwweesstt))

Wijziging Datum Omschrijving

N.O N.ON.ON.O

19595+bk dakrand

8200+ bk railing

11200+bk railing

14200+bk railing

17388+bk railing

7881+ bk borstwering

10881+bk borstwering

13881+bk borstwering

17069+bk borstwering

4881+ bk borstwering

N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.ON.ON.O

N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O N.O

8200+ bk railing

11200+bk railing

14200+bk railing

17388+bk railing

8200+bk railing

11200+bk railing

14200+bk railing

17388+bk railing

19595+bk dakrand19595+bk dakrand

7881+ bk borstwering

10881+bk borstwering

13881+bk borstwering

17069+bk borstwering

4881+ bk borstwering

8200+bk railing

11200+bk railing

14200+bk railing

17388+bk railing

19595+bk dakrand

8200+ bk railing

11200+bk railing

14200+bk railing

17388+bk railing

19595+bk dakrand

7881+bk borstwering

10881+bk borstwering

13881+bk borstwering

17069+bk borstwering

4881+bk borstwering

00 begane grond
+0

00 begane grond
+0

01 eerste verdieping
+4000

01 eerste verdieping
+4000

02 tweede verdieping
+7000

02 tweede verdieping
+7000

03 derde verdieping
+10000

03 derde verdieping
+10000

04 vierde verdieping
+13000

04 vierde verdieping
+13000

05 vijfde verdieping
+16000

05 vijfde verdieping
+16000

06 zesde verdieping
+19000

06 zesde verdieping
+19000

AF BA BC BD BE BFBB B*

3300
0000

3300
0000

3300
0000

3300
0000

3300
0000

4400
0000

3300
0000

3300
0000

3300
0000

3300
0000

3300
0000

4400
0000

110000 55770000 55770000 11554400 44116600 55770000 55770000

ddoooorrssnneeddee  BB--0011
OOVV--BB--330000

ddoooorrssnneeddee  BB--0033
OOVV--BB--330000

05a vijfde verdieping blok B
+16188

05a vijfde verdieping blok B
+16188

06a zesde verdieping blok B
+19188

06a zesde verdieping blok B
+19188

1122
0000

1122
0000

1122
0000

1122
0000

8888
11

8888
11

8888
11

8888
11

8888
11

00 begane grond
+0

00 begane grond
+0

01 eerste verdieping
+4000

01 eerste verdieping
+4000

02 tweede verdieping
+7000

02 tweede verdieping
+7000

03 derde verdieping
+10000

03 derde verdieping
+10000

04 vierde verdieping
+13000

04 vierde verdieping
+13000

05 vijfde verdieping
+16000

05 vijfde verdieping
+16000

06 zesde verdieping
+19000

06 zesde verdieping
+19000

B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12B1 B2

4400
0000

3300
0000

3300
0000

3300
0000

3300
0000

3300
0000

99666600 55770000 55770000 55770000 55770000 55770000 55770000 55770000 55770000 55770000 55770000

4400
0000

3300
0000

3300
0000

3300
0000

3300
0000

3300
0000

ddoooorrssnneeddee  BB--0022
OOVV--BB--330000

05a vijfde verdieping blok B
+16188

05a vijfde verdieping blok B
+16188

06a zesde verdieping blok B
+19188

06a zesde verdieping blok B
+19188

3311
8888

3300
0000

1122
0000

1122
0000

1122
0000

1122
0000

1122
0000

1122
0000

1122
0000

1122
0000

8888
11

8888
11

8888
11

8888
11

8888
11

00 begane grond
+0

00 begane grond
+0

01 eerste verdieping
+4000

01 eerste verdieping
+4000

02 tweede verdieping
+7000

02 tweede verdieping
+7000

-1 kelder verdieping
-3000

-1 kelder verdieping
-3000

03 derde verdieping
+10000

03 derde verdieping
+10000

04 vierde verdieping
+13000

04 vierde verdieping
+13000

05 vijfde verdieping
+16000

05 vijfde verdieping
+16000

06 zesde verdieping
+19000

06 zesde verdieping
+19000

BF B*

1155556600

3300
0000

3300
0000

3300
0000

3300
0000

3300
0000

4400
0000

3300
0000

3300
0000

3300
0000

3300
0000

3300
0000

3300
0000

4400
0000

3300
0000

ddoooorrssnneeddee  BB--0011
OOVV--BB--330000

05a vijfde verdieping blok B
+16188

05a vijfde verdieping blok B
+16188

06a zesde verdieping blok B
+19188

06a zesde verdieping blok B
+19188

1122
0000

1122
0000

1122
0000

1122
0000

1122
0000

1122
0000

1122
0000

1122
0000

ffiieettsseennbbeerrggiinngg
stallingsruimte voor fietsen

479,9 m²

ssttaalllliinnggssggaarraaggee
stallingsruimte voor motorvoertuigen

4599,0 m²

9999
00

2299
6600

4444
00

2266
1100

8888
11

8888
11

8888
11

8888
11

8888
11

mmeettsseellwweerrkk  iinn  vveerrsscchhiilleennddee  vveerrbbaannddeenn  vvoollggeennss  aaffwweerrkkssttaaaatt

RREENNVVOOOOII ggeevveell  eenn  ddoooorrssnneeddee  sscchhaaaall::    11::110000

OOMMSSCCHHRRIIJJVVIINNGG::  ((ddiikkttee  vvoollggeennss  tteekkeenniinngg  eenn  ddeettaaiillss))

WWaannddooppbboouuww::

ssppoouuwwiissoollaattiiee,,  ddiikkttee  eenn  ssppeecciiffiiccaattiiee  vvoollggeennss  EEPPCC  rraappppoorrttaaggee

HHSSBB  wwaanndd,,  ddiikkttee  eenn  ssppeecciiffiiccaattiiee  vvoollggeennss  EEPPCC  rraappppoorrttaaggee

iihhwwgg  bbeettoonn-- eenn  pprreeffaabb  bbeettoonnwwaanndd  iinn  ddiivveerrssee  aaffmmeettiinnggeenn  vvoollggeennss  ooppggaavvee  ccoonnssttrruucctteeuurr

mmeettaallssttuudd  ((vvoooorrzzeett))wwaanndd  iinn  ddiivveerrssee  uuiittvvooeerriinnggeenn  eenn  ddiikktteenn

lliicchhttee  eenn  zzwwaarree  cceelllleennbbeettoonnwwaanndd  iinn  ddiivveerrssee  uuiittvvooeerriinnggeenn  eenn  ddiikktteenn

kkaallkkzzaannddsstteeeennwwaanndd  iinn  ddiivveerrssee  uuiittvvooeerriinnggeenn  eenn  ddiikktteenn

KKoozziijjnneenn::

kkuunnssttssttooff  bbuuiitteennkkoozziijjnn  ttyyppee::  KK--vviissiioonn  TTrreenndd

MMaatteerriiaaaall

RReeggeellggeevviinngg

hhoouutteenn  bbuuiitteennkkoozziijjnn  hhoouuttaaffmm..  9900xx113399mmmm  ((KKVVTT))

wwoonniinnggsscchheeiiddeennddee-- eenn  ggaannggwwaanndd  iinn  ddiivveerrssee  ttyyppee  uuiittvvooeerriinnggeenn  eenn  ddiikktteenn

MMeettsseellwweerrkk

mmeettsseellwweerrkk  iinn  hhaallffsstteeeennssvveerrbbaanndd  vvoollggeennss  aaffwweerrkkssttaaaatt

mmeettsseellwweerrkk  iinn  tteeggeellvveerrbbaanndd  vvoollggeennss  aaffwweerrkkssttaaaatt

VVllooeerraaffsscchheeiiddiinngg

ggllaasshheekk  VVMMGG//FFEEKK  mmeett  aalluummiinniiuumm  bboovveenn  eenn  oonnddeerrrreeggeell

AALLGGEEMMEEEENN
-- Voor brandveiligheidsconcept zie rapportage adviseur
- Constructie volgens opgave constructeur
- Installatie volgens opgave installatieadviseur
- Gebouw vv vluchtroute aanduiding zie rapportage brandveiligheidsconcept adviseur
- Noodverlichting volgens rapportage brandveiligheidsconcept adviseur
- HWA / VWA volgens opgave installatieadviseur
- Dilataties volgens opgave leveranciers
- Schachten uitvoeren volgens NEN 6068
- Brandgevaarlijkheid dak volgens NEN6063
- Brandveiligheid en rookproduktie materialen vlgs bouwbesluit
- Vrije hoogte verblijfsruimte cq -gebieden minimaal 2600mm
- Totaal verblijfsgebied woning / appartement minimaal 55% van het GO
- Trappen volgens bouwbesluit, afmetingen vlgs artikel 2.33 af. trap. 
   Minimale hoogte boven de trap 2300mm,
   vloerafscheidingen langs trappen voldoen aan Afdeling 2.3 van het Bouwbesluit 2012.
- Vloer- en trapafscheidingen volgens bouwbesluit
- Liften volgens warenwetbesluit liften
- Liftkooi vv noodverlichting
- Vlucht- en paniekdeuren: sluitwerk en beslag vlgs NEN-EN 1125
- Nooddeuren: sluitwerk en beslag vlgs NEN-EN 179
- Wateropname materialen vloer, wand en plafond sanitaire ruimten
   vlgs. bouwbesluit; vloeren en wanden vv tegelwerk
- Lucht- en waterdichtheid, vochtwerende voorzieningen van
   scheidingsconstructies vlgs bouwbesluit
- Inbraakwerendheid vlgs bouwbesluit, NEN 5087 en 5096
- Wering ratten en muizen vlgs bouwbesluit, naden en kieren < 10mm
- Gebruik producten en materialen vv CE markering en kwaliteitsverklaringen
   aangeleverd door bouwkundige aannemer
- Toiletruimte afmeting minimaal 900x1200mm, minimale hoogte boven de vloer = 2300mm.
- Badruimte: minimale hoogte boven de vloer = 2300mm.
- Een voorziening voor drinkwater voldoet aan NEN 1006
- Een voorziening voor warmwater voldoet aan NEN 1006

EENNEERRGGIIEEPPRREESSTTAATTIIEE
Uitgangspunten Rc waarden
volgens Rapportage adviseur

VVRRIIJJEE  DDOOOORRGGAANNGG
Algemeen: vrije breedte van ten minste 850mm en ten minste  2300mm vrije hoogte
Toegang liftkooi: 900mm x 2300mm (liftkooi zelf 1100mm x 2100mm x 2400mm hoog)

BBOOUUWWRREEGGEELLGGEEVVIINNGG
Volgens bouwbesluit 2012

EELLEEKKTTRRAA
Volgens NEN1010

BBRRAANNDDBBEESSTTRRIIJJDDIINNGG::
Bij de entree's van Blok A en D een geografisch paneel aanbrengen met daar op
per afwijkende verdieping de bouwkundige indeling, de aanvalsroutes en de posities
van de voedingspunten en aansluitpunten met bijbehorende codering.
Een en ander conform advies en in overleg met brandweer Den haag

IINNBBRRAAAAKKWWEERREENNDDHHEEIIDD
Deuren, ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een 
scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte die volgens NEN5087 
bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaaldeinbraakwerendheid 
die voldoet aan de in die norm norm aangegeven weerstandsklasse 2.

BBrraannddvveeiilliigghheeiidd

3300  mmiinn..  ccoommppaarrttiimmeenntt  lliijjnn 6600  mmiinn  ccoommppaarrttiimmeenntt  lliijjnn

A1+

A1+ (1050x594)
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11  ::  110000
bboouuwwddeeeell  BB  eennttrreeeeggeevveell  ((zzuuiiddoooosstt))
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PROJECT

OPDRACHTGEVER

DATUM

FASE / STATUS

TITEL

ONDERDEEL

SCHAALROTTERDAM DE GROENE KAAP

STEBRU

1:10 BB.800
NESTKASTEN IN BINNENGEVELS

TYPEN KASTEN

0 0.5 1 1.5

METERSBB / CONCEPT

08 MEI 2019

45

155 155

13

170

170

15 13

60

60

10 13

10 13

45

SCHWEGLER TYPE 25A
25A= B 32 x H 18 x D 15 cm (beperkte inbouwdiepte)

- STEEKT NAAR VOREN: 1cm

Vogels:

Zwaluwen

AANTAL: 22  

SCHWEGLER TYPE 24
B 18 x H 23,5 x D 18 cm

 - STEEKT NAAR VOREN: 4cm

Vogels:

kool-, pimpel-, glanskop-, zwarte-, en kuifmees,

gekraagde roodstaart, boomklever, ring- en huismus.

AANTAL: 30

Er is geen minimumafstand voor vogelnestkasten; bijv. twee mezenparen kunnen zonder problemen in zeer directe

nabijheid van elkaar broeden, want de vogels bepalen afhankelijk van voedselaanbod en jaargetijde hun minimumafstand

tot elkaar. Mussen, spreeuwen en zwaluwen zijn koloniebroeders, zij broeden ook graag dichtbij elkaar.

In de gevels hebben wij type 24 en 25A geclusterd in groepjes.
bronnen: Vogelbescherming Nederland en Waveka natuurbeschermingstechnieken

INPASSING FAUNAKASTEN IN METSELWERK ALGEMEEN

-Geen verticale voegen laten doorlopen

-Gezaagde stenen zijn minimaal 40mm breed

SCHWEGLER TYPE 3FE
B 25 x H 40 x D 10 cm

- INBOUW ACHTER BUITENBLAD

Vleermuizen:

o.a. dwergvleermuis, laatvlieger, mopsvleermuis of

franjestaart, enz.

AANTAL: 6

blok 3: 3x

blok 4: 3x

(voor positie: zie blad BB 801-805)

Aantal: 6 (B)Aantal: 12 (B) + 12 (D)Aantal: 17 (B) + 12 (D)

groeiroosters klimplanten

noordwest gevel blok B

noordoost gevel blok B

Nestkasten en groeimogelijkheden in gevels blok B

noord tot oost noord tot oost iedere windrichting

...naar groen en water beleven

van kijk- water en groen...

begroeide gevels

klimaatadaptieve 
maatregelen

bevorderen van nestelmogelijkheden

wadi’s



ambities
Hergebruik, participatie en sociale cohesie

‘struikroven’

gezamenlijke buurt groentetuin

circulair: één op één hergebruik van materialen

stadskas Overtoomseveld Amsterdam



ambities
Sociale cohesie en bewegen

Weer mobiel 
met rolstoelpool  

G
em

eente Sittard-G
eleen 14046 - w

w
w

.sittard-geleen.nl  
Fotografie B

eeldbank G
em

eente Sittard-G
eleen en Erm

indo Arm
ino

Er kunnen geen rechten w
orden ontleend aan de inhoud van deze uitgave V-08-2015

Wilt u er een dagje tussenuit of droomt u al langer van een korte vakantie, 
maar bent u moeilijk ter been? Dan kan de rolstoelpool Sittard-Geleen uitkomst 
bieden. Dankzij deze service wordt u kosteloos een stuk mobieler. In deze folder 
leest u onder andere hoe de rolstoelpool werkt en waar u de rolstoel kunt 
lenen.

Weer mobiel met rolstoelpool 

Abonneer u op onze gratis nieuwsbrief!
 

Het laatste nieuws van 
de gemeente niet missen?

www.sittard-geleen.nl/nieuwsbrief

ontmoeting stimuleren door samen te sportenruimte om te sporten

samen ontdekken
ruimte voor jong en oud



ambities
Duurzame conceptuele bouwmethoden

Stadhouderslaan Ridderkerk



naar een duurzame, sociale en prettige wijk
Fasering

FASE 1

2024 2028

FASE 2

FASE 3



Participatietraject
Vervolgproces

In de planvormingsfase is een woonwens-enquête uitgezet onder huurders waarmee is geïnventari-
seerd welke verbeterpunten men ziet voor de woningen. Op basis hiervan zijn verschillende varianten 
omtrent sloop/nieuwbouw en renovatie onderzocht, met als uitkomst het voorkeursscenario dat ten 
grondslag ligt aan deze principeaanvraag.

In de ontwerpfase, die start na vaststelling van het principeverzoek, is het van belang om niet alleen 
huurders maar ook omwonenden en andere stakeholders te betrekken. In het plan van aanpak par-
ticipatie is aangeven hoe de participatie vormgegeven zal worden. De hoofdlijn van de aanpak is in 
onderstaand schema weergegeven. Belangrijk aandachtspunt is een zorgvuldige afstemming van het 
informeren van huurders over voornemens tot sloop, met het breder uitnodigen van ook omwonenden 
en andere stakeholders voor het ontwerpproces op gebiedsniveau.
Uitgangspunt in het plan van aanpak, is dat het doel en de inhoudelijke kaders van de participatie en 
de precieze invulling en timing van de verschillende stappen samen met de gemeente verder wordt 
vormgegeven. De uitvoering van de participatie ligt bij Wooncompas.

HUURDERSPARTICIPATIE ENQUETE 
OKT’21

TERUGKOPPELING
FEB’22

PLANVORMING ONDERZOEK, MODELSTUDIES EN SCENARIOKEUZE

OMWONENDENPARTICIPATIE BRIEF INFORMATIE 
AVOND

VASTSTELLEN KADERS

BRIEF INFORMATIE 
AVOND + PROCES

INFORMATIE
AVOND

PRINCIPEVERZOEK 
+ INTENTIEOVK ONTWERP EN UITWERKING GEBIEDSPLAN

INFORMATIE
AVOND
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Samenwerking Wooncompas & gemeente
Vervolgproces

De herstructurering van het voorliggende plangebied gaat verder dan 
vervangende nieuwbouw (mogelijk in combinatie met renovatie). De 
ligging in het park, het betrekken van Maaslaan 37 en de ligging bij het 
centrum alsmede de relatie met andere randvoorwaarden en ontwikke-
lingen in Bolnes vraagt om een bredere visie waarbij samenwerking met 
de Gemeente voorwaarde is. De in dit principeverzoek getoonde ambi-
ties voor het gebied kunnen verwezenlijkt worden als Wooncompas en 
Gemeente deze ambities delen en bereid zijn hier een bijdrage aan te 
leveren.

Om onze ambities te kaderen en haalbaar te maken is het wenselijk om 
een projectgroep met de gemeente te vormen. Hierin zullen planvorming 
en proces (omgevingswet!) belangrijke onderwerpen zijn.
Wooncompas gaat de samenwerking met de Gemeente graag aan en 
staat klaar om de volgende stap in de planvorming te nemen.




