Groene buurten

Wonen in aangename groene buurten grenzend aan het park

GROENE STRATEN

Wat we niet willen: Grijze straten

Wat we wel willen: Groene straten

Voorbeeld van een groene straat

BLAUW-GROEN PARK
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FLUCTUREREND PARK

PAD DER DROMEN

AFWATERING
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IDENTITEIT: GROENE RUIMTES

2

CARRÉ
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IDENTITEIT: VERHARDE ELEMENTEN
1. Tuin
Brievenbussen/huisnummers en dergelijke

1. Tuin

inrichtingselementen worden geintegreerd en

De erfgrenzen/tuinen worden aangezet met hagen.

opgenomen binnen één herkenbaar element. Dit

Zo worden de privé en openbare ruimtes duidelijk

element kan afwijken per cluster, maar zal grotendeels

gedefinieerd. De straat krijgt op deze manier, tezamen

uit beton bestaan.

met beplanting en bomen, een groene uitstraling.

2. Straat
De straten krijgen een karakteristieke betonnen rand.

2. Straat
Daar waar straten niet benut worden voor verkeer,
worden plantvakken geïntroduceerd waar water
geinfiltreerd kan worden.

De rand accentueert de straat en de groenvakken en
vervoert water zodat dit enerzijds zichtbaar is voor
het waterverhaal, anderzijds het water verplaatst naar
groenvakken.

3. Hoven
Een 'special' kan toegevoegd worden bij de hoven. Dit
kan een bankje zijn, een speelelement etc. In de basis

3. Hoven

gaat het erom dat het mensen verbindt en dat het

De verscheidene hoven hebben ondanks hun plek tot

materiaal in de basis van beton is gemaakt.

ontmoeten altijd een affiniteit met groen. Zij zijn de
aanleiding tot verbinden van de mens met de natuur.

4. Park
In het park komen ook specials voor, betonnen

4. Park
Sommige groene hoven lopen letterlijk over in het
het park, waar zij meedoen in het waterverhaal.
Op deze manier is de fluctuatie van het park goed

elementen zoals staptenen, natuurinclusieve
elementen en speelelementen. Zo wordt het
dromenpad ook begeleid door een betonnen
element.

zichtbaar vanuit de woningen.

5. Carré
De rand van het carré wordt versterkt door een
betonnen muur. Deze benadrukt en accentueert het

5. Carré

hoogteverschil en de vormentaal van het carré ten

Boomclusters met verschillende soorten vergroten de

opzichte van het park. Vanuit het park zijn zo de auto’s

biodiversiteit en zorgen voor een speelse rand van het

op de parkeerplaatsen minder zichtbaar en is de rand

carré.

inzetbaar als zitrand vanuit het carré.
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Een nieuwe, groene woonbuurt
Bijzonder wonen in de herkenbare deelgebieden

Woonclusters aan het park
Tussen de Bazeldijk en het nieuwe park op het betondakterrein
worden nieuwe kleine woonbuurtjes gemaakt. Elk buurtje heeft
een eigen hof waar bewoners samenkomen en waar je kunt
genieten van het park.
2.

INSPIRATIEBEELDEN

Deze beelden zijn bedoeld als duiding bij de 5
ontwerpprincipes die terugkomen in de afbeelding
links. Deze principes zullen worden gebruikt bij de
stedenbouwkundige en architectonische uitwerking
van de woonhoven

SMALLE WOONSTRATEN ZIJN AUTOLUW EN

KUNNEN COLLECTIEF WORDEN GEBRUIKT

3

1.

PARKEERPLAATSEN AAN DE KANT

3.

HOVEN ZIJN AUTOVRIJ EN GRENSEN

AAN HET PARK, HIER IS RUIM PLAATS OM TE
SPELEN, BUITEN TE ZIJN, TE SPORTEN OF
VOOR DE BUURTBARBEQUE

4
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4.

SOMMIGE WONINGEN HEBBEN DE VOORKANT

AAN HET PARK, DAARDOOR WORDT HET PARK GEEN
6.

ANONIEME PLEK

INCIDENTELE SMALLE

DOORGANGEN GEVEN SOMS
EEN MOOI DOORKIJKJE NAAR
HET PARK

1

5.

KORTE STRAATJES MET AF EN

TOE EEN BOCHT MAKEN DE BUURT
STEEDS UNIEK, VEILIG EN HERKENBAAR.

Het CarrÁ

INSPIRATIEBEELDEN

Deze beelden zijn bedoeld als duiding bij de 6 ontwerpprincipes die
terugkomen in de afbeelding rechts. Deze principes zullen worden
gebruikt bij de stedenbouwkundige en architectonische uitwerking
van het CarrÁ

In de rechthoek tussen park en kanaal kom je stoere zakelijke
architectuur tegen. Door de vele hoeken, uitzichten en
doorkijken wordt dit gebied compact maar comfortabel;
met een geheel eigen karakter.

2. SMALLE HOGE WONINGEN MET EEN ACHTERTUIN AAN HET PARK

1. WOONPLEIN MET ZICHT OP HET MERWEDEKANAAL

5. HET RITME
VAN DE VOLUMES
‘STEEKT DE
STRAAT OVER’

3. DE DAKVORMEN ZIJN
GEÏNSPIREERD OP DE OUDE
INDUSTRIE. ‘HALLENHOOFDEN’
RITMISCHE DAKEN EN LANGE
LIJNEN ZORGEN VOOR EEN
STOERE MAAR AFWISSELENDE
STEDENBOUW
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1
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6. WONEN DIRECT AAN PARK ONDER PERGOLA

4. SMALLE HOGERE WONINGEN ACCENTUEREN HET
CENTRALE PLEINTJE AAN HET KANAAL
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Wonen op het oude fabrieksterrein
Van Betondak naar een groene woonbuurt

1764
Het terrein was oorspronkelijk onderdeel van het
landhuis ‘Schoonzigt’, een oude hofstede die in 1764
door Jan Jacob van Hoeij werd verbouwd tot landhuis.
Het huis ligt nog altijd in de bocht van de dijk, tegenover
de ingang van het fabrieksterrein. Aan de overzijde van
de dijk werd door de familie een overtuin aangelegd,
met zicht op het kanaal. Een laan met aan weerszijden
bomen, de Boslaan, verbond het landhuis en de tuin.

1921
In 1921 ontving het bedrijf N.V. Betondak een
vergunning voor de vestiging in Arkel, een lintdorp in
de Alblasserwaard. Het fabrieksterrein kreeg een plek
ten noorden van het dorp, op een laaggelegen terrein
ingeklemd tussen de Bazeldijk, het Merwedekanaal en
de spoorweg van Dordrecht naar Geldermalsen.

DE NIEUWE ONTWIKKELING IN 3 GEBIEDEN
Om van het voormalige Betondak fabrieksterrein een plezierige
woonbuurt te maken wordt de historie aangegrepen én wordt er
een groene en waterrijke wereld toegevoegd. Dit gebeurt door het
plangebied op te bouwen uit 3 deelgebieden die samen de nieuwe
woonbuurt maken. Zo gaan we ‘van Betondak naar een groene
woonbuurt’

WOONCLUSTERS MET HOVEN
Het grootste gedeelte van het plangebied wordt ingericht als
woonclusters. Deze ruimte wordt ingericht en vormgegeven op
een dusdanige manier dat wonen aan het park en de hoven op
een optimale manier naar voren komt. De bebouwing bestaat uit
verschillende typologieën die geschakeerd zijn.
Die woonsfeer komt vooral tot uiting in de hoven. Dit zijn
kleinschalige groenruimtes waar direct aan gewoond wordt.
Bewoners wonen niet alleen aan deze groenruimtes, maar voelen
ook gemeenschappelijk eigenaarschap. De hoven zijn in min of
meerdere mate verbonden met het park. Binnen het masterplan is
er ruimte om de grens te laten vervagen en bijvoorbeeld per seizoen
op en af te schalen.

CARRÉ

Deze strakke rechthoek verwijst direct naar het historische DNA
van de plek. Van de 17e tot begin 20e eeuw lag hier het landgoed
Schoonzigt. Binnen deze vorm is door nabijheid van de water,
dijk en spoorbrug de aanleiding gevonden om dichter en steniger
te bouwen. De historische vorm wordt herkenbaar in hoogte en
materiaal en wordt daarmee de kaderstellende figuur die het gehele
plan ordent.

PARK

Rondom de woonclusters en het carré wordt een groene zone
gemaakt die zowel de route- als bufferruimte is. Het park ligt een
halve meter lager dan de hoven en het carré, hiermee worden die
ruimtes op een permeabele manier afgebakend. Binnen het park
vindt waterberging plaats, wandelpaden verbinden de dijken met de
woonclusters en er wordt ruimte gemaakt voor bewoners. Zo is het
park een letterlijke en figuurlijke overstortbak van de woonclusters
waarin open water (waterberging) zichtbaar gemaakt is.
Het park ligt ingesloten tussen twee dijken. Deze langgerekte
vormen worden gebruikt in de beleving van de plek als geheel en
versterken door hun hoogteverschil het park als losstaand element.
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Fasering, planning & communicatie

Fasering
Het plan zal verder uitgewerkt worden in drie fases (A,
B en C). Na deze uitwerking kan ook de informatie over
de definitieve inrichting, woningaantallen en locaties
van de verschillende woningtypes worden gedeeld. Deze
drie ontwerpfases worden vervolgens in verschillende
deelfases in verkoop gebracht.

Planning

Fase A

1. Sloopwerkzaamheden fase A zijn afgerond
2. Voorbelasting en bouwrijp maken
3. Verkoop eerste fase
4. Start bouw bij voorspoedige verkoop

gereed
Q3-2022 / Q22023
eind 2022
medio 2023

Communicatie
● Definitief vaststellen Masterplan

Fase B

● Uitwerking woningen Fase A
● Gebiedscommissie is bij de uitwerking betrokken
(als een soort welstand)

Fase C

● Schrijf je in voor de nieuwsbrief voor verdere updates

Meld je nu aan!
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