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Leeswijzer
Deze gebiedsvisie brengt in beeld wat de toekomstige
ruimtelijke

ontwikkelingsmogelijkheden

zijn

met

betrekking tot Plein Oost en omgeving. De gebiedsvisie
beschrijft een periode van ongeveer 20 jaar en is
opgebouwd uit 5 hoofdstukken.
Hoofdstuk 1, de inleiding, geeft de aanleiding en het
doel van de gebiedsvisie. Daarna worden de korte
en lange termijn aspecten van de visie uitgelegd en
worden de grenzen van het plangebied beschreven.
Daarnaast wordt het doorlopen proces met eigenaren,
bewoners en omwonenden onder de aandacht
gebracht. Hoofdstuk 2 beschrijft de inventarisatie van
het plangebied. Hierbij maken we een vergelijking
tussen de historie en de huidige situatie. In hoofdstuk
3 wordt aan de hand van een analyse de betekenis en
potentie van het plangebied op hoger schaalniveau
in kaart gebracht. Op een lager schaalniveau worden
aan de hand van foto’s de kansen en knelpunten
in de huidige situatie behandeld. In hoofdstuk 4, het
concept, wordt in 6 punten uitgelegd welke ruimtelijke
ingrepen moeten worden gedaan om het plangebied te
verbeteren en op de lange termijn meer van betekenis
te laten zijn voor de wijk. Tot slot wordt in hoofdstuk 5
de gebiedsvisie met behulp van een kaartbeeld van de
mogelijke eindsituatie gegeven en wordt stap voor stap
de ontwikkelstrategie beschreven.
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Drievliet

1.1 Aanleiding | Beleid

Basisschool de Noord maakt geen deel uit van deze

1.4 Plangebied | Tussen Singel en Vliet

In april 2016 is door de gemeenteraad van Ridderkerk

visie. De mogelijkheden om de school bij het plangebied

Het plangebied betreft Plein Oost met het park ten

het uitvoeringsplan bij het Integraal Accommodatie

te betrekken zijn onderzocht, maar leveren ruimtelijk

westen van het plein en de maatschappelijke functies

Plan

gezien geen meerwaarde op.

ten oosten van Plein Oost. Het plangebied van de

(IAP)

vastgesteld.

Hierin

is

beschreven

gebiedsvisie ligt ingesloten tussen Da Costalaan

welke veranderingen er de komende jaren moeten
plaatsvinden in het maatschappelijk vastgoed (scholen,

1.3 Algemeen | Korte en lange termijn

(noord), Vondellaan (noord), De Genestetstraat (zuid),

sportvoorzieningen en dergelijke). Uit het IAP blijkt dat

Deze gebiedsvisie beschrijft de stedenbouwkundige en

Marsmanstraat (zuid), Vliet (oost), en Vondellaan

het gebied ten oosten van Plein Oost gaat veranderen.

landschappelijke visie voor Plein Oost en omgeving.

(west).

De gymzaal wordt verplaatst, leegstand is aanwezig

Het beschrijft ruimtelijke ingrepen die noodzakelijk zijn

en de samenvoeging van verschillende functies is

op de korte (0 tot 5 jaar) en middellange termijn (5 tot

1.5 Proces | Samen met bewoners

wenselijk. De uitspraken in het IAP over het gebied zijn

10 jaar), maar ook ontwikkelingen die wenselijk zijn op

De herontwikkeling van het gebied rond Plein Oost

de aanleiding om een open verkenning van het gebied

de lange termijn (10 tot 20 jaar).

moet de leefbaarheid voor de bewoners van wijk

te maken. Hierdoor kan het gebied in zijn geheel

De ontwikkelingen op de korte en middellange

Oost verbeteren. Daarom is op 9 februari 2017 tijdens

ruimtelijk worden verbeterd, zodanig dat de omliggende

termijn bevinden zich op gronden die in eigendom

het Wijkoverleg de aftrap voor de visie gedaan met

wijk daarvan mee kan profiteren. Daarnaast geven ook

van de gemeente zijn. Op de lange termijn zijn er

de bewoners van de wijk. Op 16 augustus 2017

de Omgevingsvisie (d.d. 2017) en de Toekomstvisie

ontwikkelingen

gemeente

zijn bewoners op een drukbezochte inloopmiddag

Detailhandel Ridderkerk (d.d. 2015) aanleiding om het

afhankelijk is van de interesse en medewerking van

en –avond op de hoogte gesteld van de concept

gebied te herontwikkelen.

andere partijen. Dit zijn ontwikkelingen die nodig zijn

gebiedsvisie. In de week daarvoor zijn, op 8 en 9

om Ridderkerk in de toekomst aantrekkelijk te houden

augustus, alle bewoners, eigenaren en winkeliers van

1.2 Doel | Startnotitie

als woongemeente en in te spelen op toekomstige

het gebouw aan Plein Oost afzonderlijk uitgenodigd om

In de startnotitie “Gebiedsvisie Plein Oost en haar

trends, zoals bijvoorbeeld klimaatverandering.

te worden geïnformeerd over deze lange termijn visie.

gewenst

waarvoor

de

omgeving” van 6 maart 2017 is gevraagd een
gebiedsvisie op te stellen voor Plein Oost en haar

De lange, middellange en lange termijn kunnen we echter

omgeving, met als doel: “Het in beeld brengen van

niet los van elkaar zien. Dit omdat de ontwikkelingen op

de ruimtelijke mogelijkheden van Plein Oost en haar

korte termijn de ontwikkelingsmogelijkheden van Plein

omgeving.

De ontwikkelingsmogelijkheden moeten

Oost en omgeving op de lange termijn niet mogen

uiteindelijk een verbetering voor wijk Oost tot stand

beperken. Op die manier creëren wij de mogelijkheid

brengen.” De voorliggende gebiedsvisie is een

om de verblijfskwaliteit voor heel wijk Oost te kunnen

uitwerking van de eerder genoemde open verkenning.

verbeteren.
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2.

Inventarisatie

2.1 Historie | Van polder tot woonwijk
Tot ongeveer 1970 bestond het gebied rondom Plein
Oost nog uit polders. Tot die tijd is de Kerkweg het
enige bebouwingslint in de omgeving. Rond 1970, als
de uitbreiding van Ridderkerk steeds meer vorm krijgt,
ontstaat ook een woonwijk ten oosten van de Kerkweg.
De woonwijk heet Oost en bestaat uit een noordelijk en
zuidelijk deel, met in het midden van de twee buurten een
zone met allerlei voorzieningen zoals scholen, winkels
en een parkje dat tevens behoort bij de groenstructuur
langs de Vondellaan. De woonwijk Oost volgt in grote
lijnen de verkavelingsrichting van het onderliggende
landschap. Wat opvalt is dat het grote aantal sloten is
vervangen door een singel aan de westzijde (langs de
Vondellaan). Aan de oostzijde bevindt zich de Vliet, als

1950

1970

1985

2015

overgang naar de naastgelegen wijk Drievliet.

GEBIEDSVISIE PLEIN OOST EN OMGEVING

9

2.2 Huidige situatie | Programma voor de toekomst
Plein Oost is een duidelijk voorbeeld van hoe in de
jaren ’60 en ’70 werd gedacht over de ontwikkeling van
nieuwe woonwijken. In die tijd heerste de “wijkgedachte”
en werden wijken en buurten voorzien van een
centrum met (kleinschalige) winkelvoorzieningen en
maatschappelijke functies voor de bewoners. Door de

gymzaal
BSO

veranderde mobiliteit zijn mensen met de jaren steeds
minder aangewezen op dergelijke wijk- en buurtcentra,

winkelstrip

wat zich duidelijk manifesteert in de levensvatbaarheid
van met name de winkels in deze centra.
In de huidige situatie zijn in het visiegebied veel
verschillende maatschappelijke functies gevestigd.
Zo zitten er basisschool De Wingerd, kinderdagverblijf
Baloe,

buitenschoolse

opvang

Oosterhonk,

de

tijdelijke huisvesting van twee groepen van de Dr.
Schaepmanschool en peuterspeelgroep Bamboebeer.
De laatste is geïntegreerd in het gebouw van de
basisschool de Wingerd. De voormalige basisschool
aan de Genestetstraat is in gebruik als wijkcentrum
waar diverse activiteiten voor de buurt worden
georganiseerd. In het gebied staat ook een gymzaal en
er zijn twee grote speellocaties aanwezig.
Het gebouw van De Wingerd en de voormalige
basisschool zijn op de cultuurhistorische waardenkaart
woongebieden Ridderkerk aangewezen als gebouwen
met een redelijk hoge cultuurhistorische waarde.
Dat is de laagste waarde die is opgenomen op
10
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Huidige situatie Plein Oost en omgeving

wijkcentrum

De Wingerd
Baloe

de waardenkaart, naast een hoge en zeer hoge

In de winkelstrip aan Plein Oost bevinden zich in de

verwachtingswaarde. Beide gebouwen zijn kenmerkend

huidige situatie een Chinees afhaalcentrum, een

voor de functionalistische wederopbouwarchitectuur en

pizzeria, een snackbar, een kapper en (op korte termijn)

bevinden zich op een hoek. Door in de gebiedsvisie de

een buurtsuper. Boven de winkelstrip bevinden zich elf

hoekligging te benutten, sluiten we aan op het advies

woningen in twee bouwlagen. Aan de achterkant van

van de cultuurhistorische waardenkaart woongebieden

de winkelstrip staat een rij met garageboxen.

Ridderkerk. Deze adviseert zoveel mogelijk rekening te
houden met bestaande structuren.

In de Toekomstvisie Detailhandel Ridderkerk uit 2015 is
aangegeven dat het voor de toekomst van het centrum

De bebouwing van de Wingerd, het huidige wijkcentrum

van Ridderkerk wenselijk is winkelvoorzieningen niet

en de gymzaal zullen, mede naar aanleiding van het

langer te spreiden over de wijken. De bestaande

IAP, op korte termijn verdwijnen. In de toekomstige

kleinschalige winkelcentra, zoals Plein Oost, kunnen

situatie blijven alleen basisschool De Wingerd en het

blijven bestaan, maar investeringen vinden niet meer

wijkcentrum in het gebied gevestigd. De gymzaal vindt

plaats. Om leegstand zoveel mogelijk tegen te gaan, is

zijn plaats ergens anders binnen de gemeente. Voor

detailhandel in principe alleen wenselijk op de daarvoor

de Dr. Schaepmanschool wordt gezocht naar een

aangewezen wijkcentra: het Centrum, het Vlietplein,

nieuwe tijdelijke locatie voor de twee groepen, zoals

het Dillenburgplein en de Werf.

is gecommuniceerd en in de gebruikersovereenkomst
is opgenomen. Voor deze gebiedsvisie is het wenselijk
om de nieuwbouw van De Wingerd plaats te laten
vinden in een Multi Functioneel Centrum (MFC) waarin
ook het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang,
en het wijkcentrum een plek krijgen.
Het gebouw en de gronden van kinderdagverblijf Baloe
zijn niet in eigendom van de gemeente. Zij hebben
aangegeven bereid te zijn mee te gaan in de gewenste
ontwikkeling van nieuwbouw in het gebied.

GEBIEDSVISIE PLEIN OOST EN OMGEVING
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3.

Analyse

3.1 Omgevingsvisie Ridderkerk | Versterken groenblauwe netwerk
In de Omgevingsvisie Ridderkerk is het versterken
van het groen-blauwe netwerk één van de belangrijke
opgaves voor de toekomst. Een stevige en goed
onderhouden

groen-blauwe

structuur

met

veel

vertakkingen in de diverse woon- en werkgebieden
is een voorwaarde voor een gezonde leefomgeving.
Een robuuste groen-blauwe structuur is een natuurlijke

Vondelparck

manier om ruimte te reserveren voor waterberging,
te zorgen voor absorptie van geluid en fijnstof,
bescherming te bieden aan levenscycli van dieren en
Singel

t

diensten. Punten die direct en indirect de kwaliteit van

Vlie

planten en ruimte te bieden aan allerlei recreatieve
de leefomgeving verhogen en waarde toevoegen aan
het vastgoed.

Drievliet

Het plangebied Plein Oost wordt omgeven door een
tweetal belangrijke aders uit het groen-blauwe netwerk.
Zowel aan de oostzijde als aan de westzijde sluit het
gebied aan op doorgaande groenstructuren die van
groot belang zijn voor dit gedeelte van Ridderkerk. Ten
oosten van het gebied ligt één van de drie Vlieten die
van zuid naar noord dwars door de wijk Drievliet loopt
en is verbonden met het Oosterpark. De Vliet is de

Oosterpark

groene scheiding tussen de wijken Oost en Drievliet.
Ten westen is het park onderdeel van de singel en
groenstructuur die langs de Vondellaan ligt en via de
Perkstraat verbonden is met het Oosterpark.
12
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Groen- blauwe netwerk Omgevingsvisie Ridderkerk

Het

plangebied

Plein

Oost

en

omgeving

ligt

precies tussen deze twee groene-blauwe aders. Bij
herontwikkeling van het gebied ligt een kans deze
structuren te verbinden met een groenzone met
daarin eventueel een waterverbinding. Op die manier
ontstaan nieuwe kansen. Het groen-blauwe netwerk
kan zich verder vertakken in de wijk Oost, er kan groen
en verblijfskwaliteit worden toegevoegd, met behulp
van een natuurlijke oever (ligging op het zuiden) kan
een verbinding voor flora en fauna worden gecreëerd
en er kan waterberging worden gerealiseerd om
te anticiperen op hevige regenval in de toekomst.
Daarnaast kunnen recreatieve routes door de nieuwe
groenzone worden aangesloten op bestaande routes
zodat kan worden aangesloten op het recreatieve
netwerk in de directe omgeving.

GEBIEDSVISIE PLEIN OOST EN OMGEVING
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3.2 Kansen en knelpunten | Mogelijkheden voor

aanwezig is om de verblijfskwaliteit te verbeteren en de

Door de nieuwe bebouwing verder terug te leggen van

meer groen en verblijfskwaliteit

sociale veiligheid te vergroten.

de straat, worden de profielen verbreed en kan de Vliet
beter zichtbaar gemaakt worden.

Een wandeling door de openbare ruimte en langs de
bebouwing laat zien dat het plangebied is verouderd

4 De brede weg en de doorlopende rij haaks-

en toe is aan een nieuwe impuls. Het laat ook zien dat

parkeerplaatsen langs de Genestetstraat zorgen

9 De bebouwing langs (kinderdagverblijf Baloe) staat

er kansen zijn en voldoende ruimte is voor een nieuwe

voor een stenige uitstraling aan de zuidzijde van het

te dicht op de Vliet waardoor de groene en recreatieve

invulling zodat het gebied meer betekenis kan krijgen

plangebied. Er is voldoende ruimte aanwezig om

kwaliteiten op deze plek niet goed uit de verf komt.

voor de aangrenzende wijken.

parkeren goed in het groen in te passen.

Door bebouwing verder van de Vliet te situeren, komt

1 Door de volwassen bomen en de singelstructuur

5 De bebouwing van de winkelstrip is verouderd en

heeft de groenzone langs de Vondellaan mooie

heeft blinde zijgevels. Op deze plekken laat ook de

10 Ten noorden van de Da Costalaan zijn de groene

parkachtige kwaliteiten. De singel en het groen

inrichting van de openbare ruimte te wensen over. Het

en recreatieve kwaliteiten van de Vliet goed zichtbaar.

bevatten in de huidige situatie echter weinig verblijf-

is wenselijk om dit op de lange termijn aan te pakken,

Het behouden en doortrekken van die kwaliteiten in het

en speelmogelijkheden. Er lopen in het plangebied

bijvoorbeeld middels vervangende nieuwbouw.

plangebied heeft dan ook de voorkeur.

maaiveld oogt rommelig en verouderd. Wij zien kansen

6

Aan de achterzijde van de winkelstrip vindt het

11 Door de busroute over de Da Costalaan ontstaan

dit te verbeteren.

laden en lossen plaats. Samen met de garageboxen,

minder veilige situaties ter hoogte van het school- en

die hier tegenover staan, zorgt dit voor een anonieme

speelplein van De Wingerd. Een andere situering van

uitstraling, die niet wenselijk is.

de ingang is wenselijk.

bouwlagen vormt een barrière tussen het parkgedeelte

7 In het plangebied staan, naast de bomen in het

12 Het straatbeeld van de Da Costalaan wordt voor een

aan de Vondellaan en het achterliggende gebied.

parkje langs de Vondellaan, met name aan de Da

belangrijk deel bepaald door parkeerplaatsen. Door die

Een mogelijkheid is dit gebouw op lange termijn te

Costalaan en De Mérodelaan volwassen bomen die

parkeerplaatsen voor een gedeelte in het plangebied in

vervangen en anders te positioneren waardoor we de

zoveel mogelijk moeten worden behouden en ingepast

het groen in te passen, creëren we een breder profiel.

twee gebieden beter met elkaar kunnen verbinden.

in de nieuwe situatie.

3 Door leegstand van winkels nemen de verblijfs-

8 Aan de oostzijde sluit het plangebied aan op de Vliet,

kwaliteit en de sociale veiligheid af. De bewoners

maar dit wordt nauwelijks beleefd door het te krappe

hebben aangegeven dat behoefte aan een buurtsuper

profiel van de Da Costalaan en de Marsmanstraat.

deze groen-blauwe ader beter tot zijn recht.

nauwelijks recreatieve routes en de inrichting van het

2 De bebouwing aan Plein Oost, bestaande uit een
winkelstrip met daarboven elf woningen in twee

14
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1. Groenzone aan Vondellaan heeft parkachtige kwaliteiten

2. Bebouwing barrière tussen park en rest van het gebied

3. Leegstand winkels

4. Haaksparkeren langs het park in De Genestetstraat

5. Onaantrekkelijke zijgevel bebouwing Plein Oost

6. Anonieme uitstraling achterzijde winkels en garageboxen

7. Volwassen bomen in het plangebied

8. Vliet vanuit het gebied niet zichtbaar

9. Bebouwing te dicht op de Vliet

10. Groene en recreactieve kwaliteiten van de Vliet

11. Onwenselijke situatie oversteken busbaan

12 . Parkeren in de Da Costalaan
GEBIEDSVISIE PLEIN OOST EN OMGEVING
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4.

Concept
Behouden verkeersstructuren

verblijfsplekken en
recreatieve routes

verbinden groenblauwe structuren

revitaliseren
Plein Oost

16
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behouden en inpassen
bestaande bomen

groene randen en
recreatieve routes

4.1

Concept | Schakel tussen woonbuurten en

Groene randen en recreatieve routes

groenstructuren

Met behulp van royale groene randen rond het

Op basis van de hiervoor beschreven inventarisatie

plangebied Plein Oost en omgeving, kan er ruimte

en analyse, is een ruimtelijk concept opgesteld. In dit

worden gereserveerd voor de eerder beschreven

concept

groene verbinding. Daarbij is ook de groene uitstraling

zijn randvoorwaarden en uitgangspunten
en

van het hele gebied, vanuit de aangrenzende straten,

landschappelijk ontwerp van de gebiedsvisie zijn

verzekerd. In de groene randen zijn tevens recreatieve

verwerkt. Die randvoorwaarden en uitgangspunten zijn

wandelroutes gewenst, die aansluiten op de recreatieve

de volgende:

routes uit het groen-blauwe netwerk in de omgeving

opgenomen

die

in

het

stedenbouwkundig

van Plein Oost. In het groen is het ook mogelijk het
Verbinden van groen – blauwe structuren

parkeren op een aantrekkelijke manier in te passen.

Geïntegreerd in het totale ontwerp voor Plein
Oost en omgeving moet een groene verbinding

Verblijfsplekken en recreatieve routes

worden gerealiseerd tussen de twee bestaande

Om de groene randen meer betekenis te geven voor

groenstructuren. De groene verbinding is tevens een

de aangrenzende buurten moeten ze worden voorzien

reservering voor de realisatie van een waterverbinding

van verblijfs- en speelplekken en recreatieve routes die

met natuurvriendelijke oevers. De urgentie van de

aansluiten op routes in de directe omgeving.

waterverbinding zal moeten blijken in de toekomst
(komende 20 jaar).

Behouden verkeersstructuren
De bestaande verkeersstructuur van de Da Costalaan,

Revitaliseren van Plein Oost

de

Genestetstraat

Plein Oost moet ruimtelijk, functioneel, maar ook

gehandhaafd.

en

De

Mérodelaan

blijven

maatschappelijk, een nieuwe rol krijgen in het gebied.
Het plein kan dan op de lange termijn een belangrijke

Behouden en inpassen bestaande bomen

rol blijven spelen voor de woonkwaliteit van de

De bestaande volwassen en waardevolle bomen

aangrenzende woonbuurten.

moeten zoveel mogelijk worden behouden en ingepast
in de nieuwe situatie.

GEBIEDSVISIE PLEIN OOST EN OMGEVING
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DEEL 2.
GEBIEDSVISIE
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5.

Gebiedsvisie

Vogelvlucht impressie gebiedsvisie Plein Oost en omgeving
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Gebiedsvisie Plein Oost en omgeving
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5.1 Gebiedsvisie | Toekomstbeeld

de openbare ruimte in het groene raamwerk kwalitatief

De gebiedsvisie Plein Oost en omgeving geeft de

van hoog niveau moeten zijn en voldoende verblijfs- en

belangrijkste stedenbouwkundige en landschappelijke

speelplekken en recreatieve routes moeten herbergen.

ingrepen weer die de komende 5 tot 20 jaar moeten

Daarnaast is het raamwerk zodanig vormgegeven dat

plaatsvinden om het gebied betekenisvol voor de

na de realisatie van de eerste twee fases geen situatie

wijk en bestendig voor de toekomst te maken. Het

ontstaat die niet af lijkt te zijn, of niet kan functioneren.

is de ruimtelijke vertaling van de randvoorwaarden
en uitgangspunten uit het in het vorige hoofdstuk
beschreven

concept.

Het

kaartbeeld

geeft

een

eindbeeld weer dat pas op lange termijn realiseerbaar
is en waarvan het onzeker is of deze uitwerking exact
op deze manier kan/ moet worden gerealiseerd. Het
kaartbeeld geeft eerder een doorkijk naar een mogelijke
uitwerking. De ruimtelijke ingrepen zijn verdeeld in 4
fases te weten: fase 1: 0 – 5 jaar, fase 2: 5 – 10 jaar,
fase 3: 10 – 20 jaar en fase 4: 10 – 20 jaar. Naarmate
fases verder in de toekomst zullen plaatsvinden, zal de
precieze uitwerking op een later moment nader moeten
worden bepaald.
Om toch de continuïteit in de ontwikkelingen en de
kwaliteit van de uiteindelijke uitwerking te kunnen
garanderen is vooral het landschap, het zogenaamde
landschappelijke raamwerk, van belang. Dit raamwerk
van groene randen vormt het solide kader dat de
onzekerheden in de toekomst aan kan. Voor de
landschappelijke uitwerking van het gehele groene
raamwerk is het van belang dat hierover bij aanvang van
de eerste fase af al goed wordt nagedacht. Daarbij zal
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5.2 Ontwikkelstrategie
Fase 1 | 0 – 5 jaar
Fase 1 speelt op korte termijn en is qua programma ook
de meest uitgekristalliseerde fase. Fase 1 ligt aan de
oostzijde van het plangebied en loopt vanaf de Vliet tot
aan De Mérodelaan. Op deze plek is het toekomstige
MFC gedacht, met daarin basisschool De Wingerd,
kinderdagverblijf Baloe, de buitenschoolse opvang en
het wijkcentrum. De nieuwbouw zal maximaal twee
bouwlagen hoog zijn. De entree van de nieuwbouw
van De Wingerd ligt aan De Mérodelaan. Hier is ook
ruimte gereserveerd voor een Kiss&ride. Hierdoor
kunnen we de onwenselijk situatie van het oversteken
van de busroute voorkomen. Het speelplein van de
basisschool zal aan de zuidkant worden gesitueerd
aansluitend op het eerste deel van de groene oost
– west verbinding die hier zal worden gerealiseerd.
Het speelplein moet ook buiten schooltijden kunnen
worden gebruikt en in de groenzone moet ook plek
zijn voor speelvoorzieningen. De exacte invulling van
de speelvoorzieningen wordt later bepaald maar moet
aansluiten op de specifieke behoeften uit de buurt.
Aan de oostzijde wordt voldoende afstand tot de
Vliet gehouden, zodat ook hier een groene rand met
wandelroute kan worden gemaakt. Aan de Da Costalaan
komt een brede groenzone met een vrijliggend voetpad
waarin de bestaande bomen (zoveel mogelijk) kunnen
worden gehandhaafd.
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Ontwikkelstrategie fase 1

Fase 2 | 5 – 10 jaar
Fase 2 ligt tussen De Mérodelaan en de achterkant
van de garageboxen. Het programma bestaat uit
grondgebonden woningen in 2 bouwlagen met kap
of 3 bouwlagen - in de tekening is uitgegaan van 20
woningen. Parkeren voor de toekomstige bewoners zal
op het eigen terrein moeten worden opgelost, en kan
dus niet aan de Da Costalaan of De Genestetstraat
worden toegevoegd. In fase 2 zullen wederom delen van
de groenzone langs De Genestetstraat en het groene
profiel aan de Da Costalaan worden gerealiseerd als
onderdeel van het groene raamwerk.
De ontwikkeling van fase 2 vindt plaats op het
grondgebied

van

de

gemeente

en

kan

dus

relatief gemakkelijk worden ingezet. Uit financiële
overwegingen kan het aantrekkelijk zijn om fase 2
en fase 3 aan elkaar te koppelen. De gemeente is
niet voornemens om hierin een directe rol te spelen,
maar zou derden (zoals een projectontwikkelaar
bijvoorbeeld) kunnen faciliteren om de bebouwing aan
Plein Oost (inclusief garageboxen) te herontwikkelen.
Dit alles in samenwerking met de huidige gebruikers,
bewoners en eigenaars.

Ontwikkelstrategie fase 2
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Fase 3 | 10 – 20 jaar
In fase 3 wordt het plein (Plein Oost) gedraaid zodat
het op het zuiden komt te liggen. Het plein kan op
die manier worden gekoppeld aan het park. Het park
wordt als het ware het plangebied in getrokken en er
worden meer woningen (nieuwe en bestaande) op het
plein georiënteerd zodat er voldoende sociale controle
aanwezig is.
De nieuwe bebouwing van Plein Oost wordt iets
naar het westen opgeschoven, zodat het hoogste
punt (maximaal vier bouwlagen) in de zichtas van
de Vondellaan komt te liggen. Het gebouw grenst
hierdoor aan het water. Dat water wordt verbreed en
doorgetrokken tot aan het gebouw. De bebouwing
aan het nieuwe plein bestaat voor het grootste deel
uit appartementen in drie bouwlagen. In de tekening
is uitgegaan van ongeveer 22 appartementen. Ook
in de plint is ruimte gereserveerd voor woningen.
Voorzieningen zijn vooralsnog niet uitgesloten. In het
op te stellen bestemmingsplan voor dit gebied zal
daarom de mogelijkheid tot vestiging van (winkel)
voorzieningen opgenomen dienen te worden. Parkeren
voor de toekomstige bewoners van fase 3 dient ook
hier op het eigen terrein te worden opgelost. Nieuwe
routes door de groenzone, het bestaande park aan de
Vondellaan en een verbinding over het water moeten
ervoor zorgen dat het nieuwe Plein Oost goed aansluit
op de recreatieve routes in de directe omgeving.
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Ontwikkelstrategie fase 3

Fase 4 | 10 – 20 jaar
Fase 4 kan plaatsvinden na de realisatie van fase 3.
Indien fase 3 niet realiseerbaar is, zal een gedeeltelijke
uitwerking van fase 4 alleen plaatsvinden wanneer dit
vanuit de behoefte aan waterberging echt nodig is.
Wanneer fase 4 zijn uitwerking vindt is nog niet aan
te geven. Vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk
oogpunt is het een wenselijke ontwikkeling. Echter, de
duikers en bruggen die nodig zijn voor de inpassing
van het water, zijn kostbaar. Naar verwachting zal in
de nabije toekomst vanzelf meer urgentie ontstaan
voor het bergen van hemelwater. Tot die tijd is er ruimte
gereserveerd die wordt ingericht als parkzone.

Ontwikkelstrategie fase 4
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5.3 Doorsneden
profiel 1

1

2

3

Profielen De Genestetstraat
profiel 2

profiel 3
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4

5

6

profiel 4

Profielen Da Costalaan

profiel 5

profiel 6
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