
bloemenoordflats

1e bijeenkomst klankbordgroep

3 september 2018



welkom



Programma van de avond
Voorstellen

Terugblik - Jan van Kessel

Fysieke randvoorwaarden - Bart Vorster

Stedenbouwkundige invullingen - Inhoud klankbordsessies

Aandachtspunten vanuit klankbordgroep

Stedenbouwkundige invulling

Aan de slag!

Afsluiting



terugblik



fysieke randvoorwaarden

Aanwezigheid kabels & leidingen

Bestaande wegenstructuur

Ligging riolering

Bomenrapport/groenbeleid

Klimaatbeleid

Afvalbeleid (wijze van inzameling)

Parkeerbeleid

Speeltoestellen-beleid

Woningbouwprogrammering



stedenbouwkundige invullingen

woensdag 22 augustus  SESSIE 0

maandag 3 september   SESSIE 1

dinsdag 18 september   SESSIE 2

woensdag 3 oktober    SESSIE 3

Uitgangspunten      klankbordgroep

          gemeente

          Casade

Concept stedenbouwkundig plan

algemene Vragen 

positionering Van het gebouw

omgeVing in relatie tot het gebouw

combinatie Van beide 

Opbouw van de komende 3 sessies



aandachtsPunten
Huisbezoeken

Vragenlijsten (19) 

Post-its



resultaten bereikbaarheid
•	 Goed bereikbaar te voet, per fiets, per auto

•	 2/19 last van auto's bij het bereiken flat

•	 Parkeer capacitiet goed, overlast van bomen m.n. Distelplein

•	 Gemis fietspaden m.n. rondom Distelplein verder tevreden   

 15/19

•	 Tevreden over aantal voetpaden

 Opmerkingen:

•	 Te weinig op- en afgangen voor de rollator

•	 Plaats voor ambulace, taxi en in- en uitstappen gehandicapten

•	 Bredere parkeervakken

oVerlast bomen distelplein



resultaten buitenruimte 1
•	 Buitenruimte voor iedereen belangrijk

•	 Terrein mooi? Meningen verdeeld 10 mooi, 7 niet mooi

•	 Ca. de helft gebruikt terrein

•	 Activiteiten: wandelen, sporten, spelen, zitten, fietsen,    

 picknicken

•	 Fijn: 

 uniek groot groen terrein

 open ruimte, overizcht/ uitzicht  

 ruimte voor spelen (multi-fucntioneel basketbalveld)

 ruimte voor ontmoeten

DISTEL



resultaten buitenruimte 2
LARIX

•	 Buitenruimte voor iedereen belangrijk

•	 Terrein mooi? Meningen verdeeld 10 mooi, 7 niet mooi

•	 Ca. de helft gebruikt terrein

•	 Activieteiten: wandelen, sporten, spelen, zitten, fietsen,    

 picknicken

•	 Fijn: 

 uniek groot groen terrein

 open ruimte, overizcht/ uitzicht  

 ruimte voor spelen (multi-fucntioneel basketbalveld)

 ruimte voor ontmoeten



resultaten buitenruimte 1
DISTEL LARIX

Gemis: 

•	 bankjes

•	 diversiteit groen

•	 onderhoud

•	 meer speelgelegenheden



resultaten voorzieningen

•	 Voorzieningen Bloemenoordplein intensief gebruikt

•	 Per auto, fiets, te voet. Fiets en te voet meer dan met de auto. 

•	 Ook bewoners Larixplein te voet. (14 te voet, 13 fiets, 8 auto)

•	 Gemis: 

 oplaadpunten

 voorzieningen voor ouderen

 drogist



resultaten veiligheid
•	 Een deel voelt zich weleens onveilig

•	 Veroorzaakt door onoverzichtelijkheid (dicht begroeide    

 groen), associaal gedrag, (blowende) hangjongeren/ groepen,  

 vaag rondhangende auto's, drugsdealers, agressieve honden

•	 Waar: Hoek Distel I & II, van Larix I naar Esdoorn

•	 Meerderheid ervaart overlast, coffeeshop trekt ongure types

•	 Verlichting: Op aantal plekken minder goed (ivm begroeing) 

•	 Plint: Andere functies op de begane grond, meningen verdeeld.  

 Meerderheid wel, maar uitdrukkelijk geen bedrijvigheid

•	 Behoefte aan: 

 (camera)toezicht

 afsluitbare toegang terrein

 sfeervollere verlichting

Van larix i naar esdoornstraat

hoek distel i & i i



resultaten woongebouw 1
•	 Entree: Meningen verdeeld een aantal prima, maar ook    

 omschreven als simpel, kaal, onpersoonlijk. Distelplein ervaart  

 het vaak als vies. Larixplein ook gemeld dat het vochtig kan zijn

•	 Meeste missen een video-intercom en onderhoud

•	 Galerij: Smal, te hoge drempels, gehorig

•	 Garageboxen:  Mensen met garageboxen stallen er     

 vervoerdmiddelen , ook auto's. 31 garageboxen gehuurd door  

 bewoners van totaal 54 (57% bewoners/43% buitenaf)

•	 Berging bij appartement: meningen verdeeld



resultaten woongebouw 1
•	 Heel veel onderling contact, zowel met buren, verdieping als   

 andere verdiepingen. Soms ook met andere gebouwen.

•	 Uitzicht is belangrijk

•	 Opmerkingen: 

 ruimere balkons

 zonwering

 hitte

 meer onderhoud

 sociale voorziening

w

z



stedenbouwkundige invullingen



stedenbouwkundige invullingen

Schematische doorsnedenSchematische doorsneden

noord

zuid

west oost

zomer, zonsopkomstzomer, zonsondergang

winter, zonsopkomstwinter, zonsondergang

galerij corridor



We willen u prikkelen aan de hand van stedenbouwkundige moddellen

los van de bekende randvoorwaarden!! (out of the box!)

Wat is het voor-/ nadeel van het model?

Wat is de invloed op de openbare ruimte?

Wat is het gevolg in het kader van duurzaamheid? (bijvoorbeeld bezonning)

stedenbouwkundige invullingen
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stedenbouwkundige invullingen



stedenbouwkundige invullingen



stedenbouwkundige invullingen



Om deze modellen te laten landen op de locatie hebben we twee uitgangspunten 

die we met u willen bespreken:

•	PLInT      Hoe sluit het gebouw aan op het maaiveld

•	OnTSLUITInG   Toegang,trap,lift,galerij,interne gang

stedenbouwkundige invullingen



•	OnTSLUITInG    Toegang,trap,lift,galerij,interne gang

Schematische doorsneden Schematische doorsneden

stedenbouwkundige invullingen



•	OnTSLUITInG  (galerij)

klassieke galerij (breder dan bestaand)

bredere galerij met bankje

ontmoeten

stedenbouwkundige invullingen



•	OnTSLUITInG  (galerij) 

galerij werkt als straatje

combineren galerij en balkon

stedenbouwkundige invullingen



•	OnTSLUITInG  (corridor)  droge toegang tot woning

geen verkeer langs woonvertrek

(slaapkamer / keuken)

stedenbouwkundige invullingen



•	PLInT       Hoe sluit het gebouw aan op het maaiveld

Schematische doorsneden

stedenbouwkundige invullingen



extra hoogte

licht

ruimte voor ontmoeting

zicht op openbare ruimte

wonen op maaiveld

voordeur direct toegankelijk

sociale controle

•	PLInT (entree)     

stedenbouwkundige invullingen



•	PLInT     

bergingen op de begane grond

woningen wel toegankelijk vanaf de 

openbare ruimte(meer beweging)

licht oplopend terrein

entree op de begane grond

bergingen achter groen

stedenbouwkundige invullingen



heeft u nog vragen?

Tot 18 september!



biJlages



3. Wijnruitstraat

1. Vuurdoornhof

2. Lijsterbesstraat

4. Zonnedauwstraat

1.

2.

3.

4.

sPeelvoorzieningen wiJk


