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Openhuis - Jochem Janszplantsoen 
20 appartementen & 12 Woningen

11 juni 2020



Wie zijn wij?
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Portaal - Woningcorporatie

Henk van Ogten– Projectmanager

Plegt-Vos West B.V. - Aannemer

Bert Winkelhorst – Projectmanager

KOW Architect 

René Buur – Architect KOW



Proces stappen tot nu
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2016 tot heden

 Woonlabs Portaal 

 Bewoners en omwonende komen bijeen

 Selectie aannemer door Portaal

 Onderdeel van selectie is het maken van 
een ontwerp. 

 Wijklabs

 Portaal, Plegt-Vos en de gemeente zijn 
aanwezig bij 3 avonden waar input geleverd 
kan worden.  

 Technische uitwerking



Het vertrekpunt
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De huidige situatie. 



Woonlabs
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Eerste vormstudies in 2016

 6 workshops met bewoners en 
omwonenden. 

 Onder leiding van onafhankelijk 
bureau HIK-ontwerpers.

 Vormstudies doormiddel van 
blokmodellen 

 Studies naar aantallen en type 
woningen. 

 12 woningen

 20 appartementen



1e Wijklab
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Q4 2018

Idee achter ontwerp

 Zweedse wijk

 Platte daken

 Toepassen van Hout

Feedback tijdens 1e Wijklab

 Bewoners: graag alle tuinen op 
het zuiden

 Omwonenden parkeerplaats 
gebundeld onwenselijk. In 
verband met overlast



2e Wijklab
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Q1 2019

Aanpassingen:

 Keuze voor parkeerplaatsen of 
woningen, in het zuidelijke deel 
van het plan. 

 Alle tuinen zuid georiënteerd 

Feedback tijdens 1e Wijklab

 Bewoners: Inspraak op 
plattegronden en situatie. 

 Omwonenden: Voorkeur 
meerderheid bewoners voor de 
2 woningen in het zuidelijke vlak. 



Inspraak stedenbouw en Welstand
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Q2 2019

Proces:

 In het proces zijn we tussen 
wijklab 2 en 3 de plannen gaan 
toetsen. 

 Belangrijkste feedback: Het plan 
is niet alzijdig, er wordt te veel 
naar achtertuinen en 
erfafscheiding gekeken rondom 
het plantsoen. 

 Op basis hiervan is er met de 
bewoners een extra bespreking 
geweest, om dit advies toe te 
lichten. 

 Uitkomst: in wijklab 3→



3e Wijklab
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Q4 2019

Proces:

 Resultaten van wijklab 1 + 2 en 
het advies van Stedenbouw en 
welstand worden gepresenteerd.

 Door de geactualiseerde 
parkeernorm, minder parkeren. 

 Reacties zijn grotendeels positief 
en er worden vooral vragen 
gesteld met betrekking tot:

 Archeologie

 Verlichting galerij

 Zichtlijnen vanuit de 
bestaande woningen. 



Technische uitwerking + Onderzoeken
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Heden

 Technische uitwerking / 
bouwvoorbereiding. 

 Groen ontwerp

 Archeologisch onderzoek

 Uitwerking toepassen bomen

 Uitwerken waterberging.

 Inlichten omwonenden, nieuwsbrief

 Vervolg:

 Proefsleuven archeologie

 Sloopwerkzaamheden rond de zomer

 Nuts aanleg

 Startbouw Q4 2020
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Bedankt voor uw aandacht


