
Definitief stedenbouwkundig plan + eerste aanzet architectonische uitwerking
Dongen Heuveleind

20 mei 2021

           



2

Inhoud van de avond  

1. Aftrap door Iris Sijssens  - Casade
2. Stedenbouwkundig plan door Evita Hoogendoorn  - Welmers Burg stedenbouw

• Terugkoppeling vorige bijeenkomst + gelopen proces
• Definitief stedenbouwkundig plan
• Beeldkwaliteitsplan

3. Eerste aanzet architectonische uitwerking door Bram van de Sanden  - Buro 013
• 
• 

4. Vervolg en planning
5. Ruimte voor vragen
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Terugkoppeling + gelopen proces
• Voorkeursvariant
• Parkeeronderzoek uitgevoerd
• Uitwerken stedenbouwkundig plan
• Ambtelijke beoordeling gemeente en beoordeling Casade
• Definitief stedenbouwkundig plan
• Uitwerken beeldkwaliteitsplan
• Architecten selectie  - Buro 013
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Huidige situatie 

• Vastgoed Casade verouderd: sloop / nieuwbouw
• Nu: 84 woningen, waarvan 12 grondgebonden 
• Locatie Thebe (eigendom gemeente) meenemen 

in ontwikkeling

Bestaande appartementen 
in 4 bouwlagen

Bestaande appartementen 
in 4 bouwlagen

Bestaande appartementen 
in 4 bouwlagen

Bestaande appartementen in 
4 bouwlagen

Grondgebonden 
seniorenwoningen

1 laags Thebe-gebouw

Rijensestraatweg
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Schets A

Schets C

Schets B

Schets D

Variantenstudie besproken op vorige klankbordgroep
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Voorkeursvariant gezamenlijk 
samengesteld
• 44 grondgebonden woningen
• 50 appartementen
• Schweitzerstraat omzetten naar 

langszaamverkeersverbinding
• Knip in Dunantstraat behouden
• Groenzone zoveel mogelijk behouden
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Definitief stedenbouwkundig plan

Ruimtelijke uitgangspunten:
• Opzet doet mee in de na-oorlogse 

stempelverkaveling
• Meer gebruiksgroen in plangebied 
• Schweitzerstraat degraderen tot voet-/

fietspad
• Wonen in het groen
• Geen ‘echte’ voortuinen, maar 

voorzone van 60 cm

Programma:
Totaal 94 woningen 
(bestaand aantal woningen: 84)

Cluster Noord - 44 woningen
22 grondgebonden gezinswoningen
22 appartementen in vier bouwlagen 
     (ca. 70  - 80 m2 bvo)

Cluster Zuid - 50 woningen
22 grondgebonden gezinswoningen
28 appartementen in vijf bouwlagen
     (ca. 70  - 80 m2 bvo)
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Parkeeronderzoek
• Parkeerbezetting het hoogst tijdens de late avonduren (76%); 
• De parkeerbezetting in de omgeving van het plangebied (<100 meter) is gemiddeld 43%.

• In huidige situatie zijn:
-   66 openbare parkeerplaatsen
-   24 garageboxen, die voor 0,5 parkeerplaats gerekend mogen worden

• Totaal 78 parkeerplaatsen

• Toekomstige situatie
-   78 + (gemeentelijke parkeernorm x toe te voegen woningen)
-   Toevoeging van 10 woningen
-   78 + 24 = 102 parkeerplaatsen realiseren in het plan
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Parkeren
• 102 parkeerplaatsen realiseren

• 2 parkeerkoffers in het groen
• Aan de randen van het plan
• Parkeerkoffers bij de appartementen 

(ca. 1 pp/ app.)
• Ambitie: groenzone oostzijde 

behouden
• Ruimte om parkeerplaatsen toe te 

voegen, bij hoge parkeerdruk in de 
toekomst
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Groenstructuur
• Groenzones aan elkaar koppelen
• Bebouwing staat in het groen

• Aantal bomen zullen gekapt moeten 
worden vanwege nieuwe bebouwing

• Aanplant van nieuwe bomen

• Nader onderzoek inrichting parkzone 
(vrijer/natuurlijker)

Bestaande bomen

Nieuwe bomen

Waardevolle bomen  - te rooien

minder waardevolle bomen  
- te rooien
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Beeldkwaliteit openbare ruimte

Uitgangspunten:
• Behoud van de waardevolle bomen 

rondom het plangebied;
• Versterken van oostelijke 

groenzone, onderbegroeiing 
dunnen;

• Verkeersvrije verblijfsruimte;
• Schweitzerstraat degraderen tot 

3,5 meter breed fiets-/voetpad. 
Overrijdbaar bij calamiteiten;

• Open groene ruimte;
• Eenvoudige, rustige inrichting;
• Gras met bomen;
• Bomen willekeurig geplaats in 

groepen of solitair;
• Nieuwe beplanting langs het 

Schweitzerpad.

Speelaanleidingen

Parkeren door haag omzomen

Open groene ruimte, parkuitstraling

Overgang naar openbaar gebied met smalle strook van 60 cm. voorzone en aangrenzend voetpad

Parkeren in half open verharding uitvoeren
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Bouwhoogten
Grondgebonden woningen:
• 3 lagen, met platte afdekking
• 2 lagen met zadeldak
• 2 lagen, met platte afdekking

Appartementengebouwen:
• Noordelijk blok 4 bouwlagen  - 22 app
• Zuidelijk blok 5 bouwlagen - 28 app

4 bouwlagen

5 bouwlagen
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Aanzicht vanaf de Planetenstraat gezien richting het oosten, schaalloos

Aanzicht vanaf de Rijensestraatweg richting het noorden, schaalloos
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Beeldkwaliteit grondgebonden woningen

Voorbeeld van volume, 3 laagse woning op hoek-
en en daartussen 2 lagen met kap

Woningen hebben een relatie met het openbaar 
gebied.

Eenduidige samenhangend beeld

Keramische dakpan Lichte baksteen, genuanceerd Tuinmuur/begroeid hekwerk

Principe van grondgebonden blokken met 3-laagse 
hoekwoningen en mee ontworpen tuinmuren Grondgebonden woonblokken
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Beeldkwaliteit appartementengebouwen

Referenties appartementen in het groen

Appartementen in het groen
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Definitief stedenbouwkundig plan


