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Voor u ligt het resultaat van de stedenbouwkundige verkenning voor 
de Schutskooiwijk en Poortugaal-West. De stedenbouwkundige ver-
kenning onderzoekt de mogelijkheden voor kwalitatieve vernieuwing 
en verdichting van de woningvoorraad voor de locatie Schutskooiwijk 
en Poortugaal-West in Poortugaal. De vernieuwde Schutskooiwijk! 

De stedenbouwkundige verkenning bestaat uit twee delen. 
Deel 1 is de nota van uitgangspunten. In de nota zijn de ambities, 
randvoorwaarden en uitgangspunten voor de toekomstige woning-
bouwontwikkeling opgetekend. Deel 2 is het ontwerp, het resultaat 
van de stedenbouwkundige verkenning. In dit deel is ontwerpend 
verkend hoe de nieuwe Schutskooiwijk er, binnen de in de nota van 
uitgangspunten geformuleerde kaders, concreet uit zou kunnen 
komen te zien. De uitgangspunten, die in deel 1 nog geformuleerd 
zijn in woorden, zijn daarvoor vertaald in een ontwerptekening voor 
de nieuwe Schutskooiwijk. Deze ontwerptekening toont, tastbaar 
en telbaar, een integraal beeld, dat voldoet aan een breed pallet 
van ambities, beperkingen en randvoorwaarden. De opzet van het 
plan, routes, parkeeroplossingen en bijzondere plekken zijn in de 
ontwerptekening vastgelegd. In een uitgewerkte proefverkaveling 
zijn vervolgens keuzes gemaakt ten aanzien van woningaantallen, 
woningtypes, bouwhoogtes. In een volgende stap, de stap van 
het stedenbouwkundig plan, wordt de stedenbouwkundige 
verkenning verder geoptimaliseerd, uitgewerkt en verfijnd. 

Vooraf
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1 Plantoelichting
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1.1 Inleiding
De Schutskooiwijk is uniek gelegen. Het ligt 
op loopafstand van het historisch centrum 
van Poortugaal, twee metrostations en ook 
nog pal tegen de polder aan. In de huidige 
situatie is deze nabijheid van de polder echter 
nauwelijks ervaarbaar. De volkstuinen blokke-
ren het zicht op en de toegang tot de polder. 

Het ontwerp voor de nieuwe Schutskooiwijk 
profiteert onomwonden van de directe nabij-
heid van de polder. In het nieuwe plan loopt 
de polder straks letterlijk door tot in de wijk 
en verbinden nieuwe fiets- en wandelroutes 
de wijk met het bestaande fietsnetwerk in 
de polder. Het nieuwe Ouwelandsepark, dat 
tussen de bestaande woningen aan de Ouwel-
andsestraat en de nieuwe bebouwingsrand 
in ligt, biedt ruimte voor wateropvang, sport 
en spel en zet met terugwerkende kracht de 
prachtige bestaande boomgroepen bij het 
huidige speelveldje in de spotlights. Naast 
het park en de polder versterken diverse 
kleinere plantsoentjes het dorpse karakter 
van de wijk. Het huidige plantsoen aan de 
Kerkachterweg met de mooie lindes en het 
groene plantsoentje aan de Vlasstraat met de 
twee esdoorns blijven behouden. Het profiel 
van de bestaande Vlasstraat wordt richting het 
zuiden toe wat verbreed. Zo ontstaat ruimte 
voor een nieuwe groene verbinding, die het 
bestaande plantsoen aan de Kerkachterweg 
rechtstreeks verbindt met de polder.
 

De nieuwe bebouwing is georganiseerd aan 
de parkranden en de Vlasstraat. Het sluit aan 
op de bestaande karakteristieke bebouwing 
aan de Kerkachterweg, waarvoor de inzet is 
dat deze behouden blijft. Tussen de Vlasstraat 
en het park zijn twee korte woonstraatjes 
opgespannen. Beide woonstraatjes zijn autovrij 
en komen direct uit op het park. De nieuwe 
bebouwing in de wijk sluit aan bij het dorpse 
karakter van de wijk. In de directe omgeving 
van de bestaande bebouwing is de nieuwbouw 
daarom maximaal 3 bouwlagen. Langs het 
park en de polder wordt de bebouwing iets 
steviger, maximaal 4 lagen, en vormt het 
een aantrekkelijke nieuwe dorpsrand met 
nieuwe adressen direct aan de polder. 

8 Visualisatie ontwerp stedenbouwkundige verkenning
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Proefverkaveling ontwerp Nieuwe Schutskooiwijk
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In het ontwerp zijn de belangrijkste ambities 
uit de nota van uitgangspunten opgenomen. 
Deze ambities zijn in het ontwerp vertaald 
naar meer concrete ontwerpuitgangspunten, 
of ontwerpmotieven. We formuleren de 
volgende drie ontwerpmotieven die voor 
de nieuwe Schutskooiwijk leidend zijn: 
1. Profiteren van de polder, 
2. Inweven en vernieuwen 
3. Een gevarieerd woonprogramma.

1. Profiteren van de polder
Een van de belangrijkste elementen binnen 
het ontwerp voor de nieuwe Schutskooiwijk 
is de verbinding van de wijk met het groen 
van de polder. Door een groen park langs de 
Ouwelandsestraat de wijk in de leiden, wordt 
het polderlandschap direct verbonden met 
het karakteristieke plantsoen aan de Kerkach-
terweg. Dit nieuwe park, waarin bestaande 
boomgroepen een plek krijgen, creëert een 
aangename atmosfeer om aan te wonen. Een 
woonomgeving waar je weids zicht hebt op de 
polder of op een intiemer groen park. Vanuit 
de voordeur hoef je niet ver te lopen voor 
een aangename wandeling door het groen 
of om een balletje te trappen in het park.

Om de unieke verbinding van de wijk met de 
polder zo goed mogelijk te benutten, is een 
nieuwe fiets- en wandelverbinding voorzien 
door de polder tussen Poortugaal en Hoogvliet. 
Het nieuwe recreatieve fietspad sluit aan op 
het bestaande fiets- en wandelnetwerk dat 
parallel aan de Duifhuisweg, langs de rand 

1.2 Ontwerpmotieven
van Hoogvliet loopt. Het nieuwe park heeft 
zo niet alleen een meerwaarde voor de be-
woners van de nieuwe Schutskooiwijk, maar 
ook voor alle bewoners van Poortugaal.

De nieuwe opzet van de wijk, met zijn lange 
en geplooide bebouwingsrand aan de polder, 
opent maximaal het zicht op de polder. 
Terugkijkend vanuit de polder en de Groene 
Kruisweg vormt de geplooide bebouwingsrand 
een stevige maar beweeglijke beëindiging van 
het dorp. De bebouwing langs deze nieuwe 
dorpsrand is net iets hoger dan in de rest 
van de wijk, en varieert tussen drie lagen met 
kap en maximaal vier bouwlagen. Zo voegt 
de nieuwe Schutskooiwijk zich in de gehele 
dorpsrand van Poortugaal en blijft ze toch 
als nieuwe entiteit duidelijk herkenbaar. 

10 De groene verbinding met de polder

De Schutskooiwijk verbindt bestaande fietsroutes
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De nieuwe dorpsrand aan de polderDe groene verbinding met de polder

De Schutskooiwijk verbindt bestaande fietsroutes



2. Inweven en vernieuwen
De huidige Schutskooiwijk spant zich op tussen 
de Groene Kruisweg, de Kerkachterweg en het 
grondstuk van het Terphuis. De herstructure-
ring betreft enkel het vernieuwen van de 108 
sociale huurwoningen, in het hart van deze wijk, 
tussen de Vlasstraat en de Ouwelandsestraat. 
De bebouwing ten noorden van de Vlasstraat 
en ten zuiden van de Ouwelandsestraat blijft 
behouden. De opgave is dan ook om het 
nieuwe plan in te voegen in de bestaande 
Schutskooiwijk en in te spelen op de bestaande 
karakteristieken. Wat we nu waarderen in de 
wijk blijft dan ook zoveel mogelijk behouden. Zo 
vormt het kenmerkende ensemble- plantsoen, 
lindes, bebouwing- aan de Kerkachterweg, 
de kenmerkende, dorpse entree van de wijk. 
Daarnaast valt het groentje op aan de Vlas-
straat. Hier springt de bebouwing net even 
terug en wordt de straat iets verbreed, waardoor 
ruimte is voor een klein plantsoentje met de 
twee grote esdoorns. Verder staan er in de wijk 
een aantal volwassen bomen, die zijn geplant 
bij de aanleg van de wijk in de jaren 50/60. Deze 
bomen zijn met hun forse omvang zichtbaar 
vanaf de Kerkstraat en de Groene Kruisweg 

en zijn beeldbepalend voor de Schutskooiwijk. 
Bovenstaande karakteristieke elementen van 
de bestaande wijk worden opgenomen in de 
nieuwe wijk en blijven zodoende behouden. 
Maar de wijk wordt ook op een aantal cruciale 
punten aangepakt en herzien. Met het maken 
van dit plan ontstaan er immers kansen om 
de bestaande situatie te verbeteren en de wijk 
bestendig te maken voor de toekomst. De 
volgende zaken worden aangepakt. 

Het stratenpatroon
In het nieuwe plan wordt de stratenstructuur 
van noord-zuid georiënteerde straten als 
principe overgenomen, maar dan in een 
aangepaste vorm. Het profiel van de Kerkach-
terweg blijft behouden. Een verschuiving vindt 
plaatst in de achterliggende straten, de Schuts-
kooistraat en de Repelstraat. Nieuwe straten 
liggen verder uit elkaar en worden autovrij. 
Daarnaast wordt dwars op de straten een park 
voorzien langs de Ouwelandsestraat. 

12



Verruimen van de blokmaat 
De twee nieuwe noord zuid straten liggen 
verder uit elkaar dan in de huidige situatie. De 
ambitie is om de straatjes autovrij te maken en 
het parkeren in de binnenhoven te voorzien. De 
huidige blokdiepte van veertig meter is hiertoe 
niet toereikend. De nieuwe verbrede blokmaat 
met een doorsnede van zestig meter, maakt het 
mogelijk om het parkeren op een kwalitatieve 
manier in te passen door de parkeerplaatsen te 
concentreren in parkeerhoven. Vanaf de Vlas-
straat wordt een directe verbinding gemaakt 
naar de parkeerhoven, zodat de woonstraten 
autoluw ingericht kunnen worden.
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Bestaande bouwblokken met parkeren in smalle tussenstraten

Parkeren oplossen binnen de nieuwe bouwblokken met autovrije straten



Behoud van de Kerkachterweg 
Het bestaande ensemble van 16 sociale 
huurwoningen en groen aan de Kerkachter-
weg wordt door veel mensen gezien als een 
karakteristiek stukje Poortugaal. De stijlvolle, 
zorgvuldige en enigszins sobere architectuur 
van de woningen ligt prettig in het oog, in 
combinatie met de volwassen bomen. Tech-
nisch zijn de woningen verouderd, en ook in het 
gebruik kennen ze hun beperkingen. Om deze 
woningen te behouden is een forse renovatie 
noodzakelijk. Woningbouwvereniging Poortu-
gaal zet in op renovatie van deze woningen, in 
combinatie met het behoud van de woningen 
voor de sociale huursector. Met dit doel zal de 
woningbouwvereniging een renovatiescenario 
uitwerken. Mocht echter blijken dat renovatie in 
combinatie met behoud voor de sociale huur-
sector leidt tot een financieel onverantwoorde 
investering, of een ongewenste uitkomst wat 
betreft de esthetische en woontechnische 
kwaliteit van de woningen, dan zal Woning-
bouwvereniging Poortugaal de toekomst van 
deze woningen heroverwegen.

14 De karakteristieke bebouwing aan de Kerkachterweg draagt bij aan de unieke dorpse karakter en dient als visitekaartje voor de Schutskooiwijk

De lindes aan de Kerkachterweg



Vlasstraat als groene schakel
De Ouwelandsestraat en de Vlasstraat vormen 
de nieuwe ruggengraat van de wijk. De huidige 
Vlasstraat is krap. Het profiel is te smal om de 
auto, fietsers en parkeren goed te faciliteren 
en het trottoir biedt te weinig ruimte voor 
voetgangers. Het plan herziet het profiel van 
de Vlasstraat. De Vlasstraat wordt verlengd en 
krijgt vrij zicht op de polder. Ook wordt langs de 
zuidzijde van de straat het profiel verbreed met 
een doorgaande groenstrook waarlangs gepar-
keerd kan worden. Dat betekent een verbreding 
van 7 meter. De nieuwe groenstrook langs 
de Vlasstraat vormt een belangrijke groene 
schakel tussen het plantsoen aan de Kerkach-
terweg en het nieuwe park aan de polder. De 
bestaande esdoorns in het plantsoentje langs 
de Vlasstraat zijn opgenomen in deze nieuwe 
groenstructuur.
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De lindes aan de Kerkachterweg

Vlasstraat huidig profiel

Vlasstraat nieuw profiel met ruimte voor groen en parkeren

De Ouwelandsestraat en park 
De Ouwelandsestraat is in de huidige situatie 
een woonstaat met aan weerszijden bebouwing. 
Het plan voorziet een structurele verandering. 
De Ouwelandsestraat wordt verlengd en 
krijgt vrij zicht op de polder. Direct langs de 
noordzijde van de Ouwelandsestraat wordt 
een park voorzien. Aan weerszijden van het 
park komen straatjes uit op dit park. Het park 
varieert in breedte van 20 meter ter hoogte 
van de Kerkachterweg tot 45 meter richting 
de polder. Omwonenden en bewoners van de 
nieuwe Schutskooiwijk kunnen parkeren langs 
het nieuwe park.



3. Een gevarieerd woonprogramma
De huidige bebouwing van de Schutskooiwijk 
bestaat voornamelijk uit grondgebonden 
rijwoningen met een tuin. De nieuwe 
Schutskooiwijk biedt meer variatie met een 
gevarieerd woonprogramma. In de wijk wordt 
een uitgebreid aanbod aan verschillende 
woningtypes voorzien voor verschillende 
doelgroepen. Naast nieuwe grondgebonden 
woningen, die voldoen aan de hedendaagse 
eisen, worden in het plan verschillende be-
neden-bovenwoningen en appartementen in 
verschillende afmetingen toegevoegd. De wijk 
kan zo een aantrekkelijke en dorpse woonplek 
zijn voor zowel starters en eenpersoonshuis-
houdens, als voor ouderen en gezinnen. 

Wonen aan de dorpsrand 
De nieuwe Schutskooiwijk biedt een prachtige 
plek om te wonen aan het groen. Direct aan de 
polder wordt een nieuwe dorpsrand gevormd 
door een bebouwingsrand met gestapeld 
wonen. Juist deze plek leent zich voor het 
vormen van een beëindiging van de woonwijk 
met hogere bebouwing met uitzicht over de 
volkstuinen en de polder richting Hoogvliet. De 
woningen aan deze dorpsrand worden ontslo-
ten door een groene singel, die de Vlasstraat 
en de Ouwelandsestraat verbindt en het Ou-
welandsepark doorsteekt. 

Ter hoogte van het huidige speeltuintje aan 
de Ouwelandsestraat is zorgvuldig een ap-
partementencomplex toegevoegd tussen de 
bestaande boomgroepen. Dit complex heeft 
een maximale bouwhoogte van twaalf meter 
en heeft vrij zicht op het Ouwelandsepark, 
richting Hoogvliet en op de polder richting de 
Oude Maas.

Wonen aan het park
Ook de woningen aan het Ouwelandsepark 
onderscheiden zich in hoogte van de rest van 
de woningen in de wijk. De hoogte van de 
gestapelde woningen ligt hier tussen negen 
en twaalf meter. De woningen aan het park 
hebben een buitenruimte met uitzicht op het 
groene park. De woningen aan het park wor-
den ontsloten via een voetpad aan het park. 

Intieme straatjes
De nieuwe autovrije woonstraatjes lenen zich 
voor het spelen op straat in een luw en groen 
klimaat. De bebouwing in de straten bestaat 
uit rijtjes van 3-4 grondgebonden woningen 
die ten opzichte van elkaar licht verspringen 
in de rooilijn, dit zorgt voor een gevarieerd 
en intiem straatbeeld. De straat is ingericht 
als een rustige plek met groene perken met 
bomen voor schaduw en speeltoestellen. 
Zo is spelen ook voor de kleinste kinderen 
mogelijk onder toezicht vanuit de woning. 

16 De autoluwe woonstraatjes
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Wonen aan de dorpsrand Wonen aan het park



In de huidige Schutskooiwijk staan overal 
langs de straten auto’s geparkeerd. Dat levert 
een weinig aantrekkelijk straatbeeld op. Stra-
ten zijn hard, stenig en vol met blik. Daar komt 
nog bij dat er ondanks de dominantie van de 
auto in het straatbeeld, nog steeds klachten 
zijn over een tekort aan parkeerplaatsen in de 
wijk. Het doel in de nieuwe Schutskooiwijk is 
dat de woningen aan het park en de wonin-
gen in de woonstraatjes straks geen auto’s 
voor de deur hebben en onbelemmerd het 
park in kunnen wandelen; ofwel direct, dan 
wel via de autovrije straatjes. Dat betekent 
dat hier geen doorgaand verkeer en geen 
geparkeerde auto’s worden toegestaan. 

Parkeerhoven en de singel 
Het voorstel zet daarom in op een parkeer-
strategie met drie parkeerhoven en een 
parkeersingel. De parkeerhoven liggen 
binnen de bouwvelden. Het zijn compact 
georganiseerde parkeerterreintjes die direct 
toegang geven tot de aangrenzende tuinen 
en woningen. In de hoven is ongeveer de 
helft van alle parkeerplaatsen voorzien. Een 
parkeersingel voorziet in de andere helft van 
benodigde parkeerplaatsen. De parkeersingel 
vormt een lus door de buurt waarlangs ook 
de twee nieuwe woonstraatjes bereikbaar 
zijn. Langs deze parkeersingel wordt over 
een deel van de lengte aan één zijde, be-
grensd door blokhagen, haaks geparkeerd.

1.3 Ontsluiting en parkeerstrategie
Autonetwerk
Het doel van het ontwerp is om alle bestaande 
en nieuwe woningen en parkeerplaatsen opti-
maal te kunnen bereiken en om daarbij zo min 
mogelijk overlast voor de wijk te generen. Het 
nieuwe stratenpatroon is dan ook eenvoudig. 
De bestaande Vlasstraat en de Ouwelandse-
straat worden verlengd en opgenomen in een 
nieuw lusje door de wijk. Deze lus is op twee 
delen slechts in een enkele richting toeganke-
lijk; zowel de Kerkachterweg als het deel langs 
de polder worden beperkt tot eenrichtingsver-
keer tegen de klok in. Op deze twee delen is de 
winst van de enkele richting het grootst. Het 
eenrichtingsverkeer in de Kerkachterweg dient 
de belasting op de woonerfconstructie met 
Groene Kruisweg zo veel mogelijk te beperken 
en eenrichtingsverkeer aan de polder maakt 
de oversteekbaarheid hier zo veilig mogelijk. 

18 Het parkeersysteem binnen de wijk
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Circulatie-schema voor auto’sHet parkeersysteem binnen de wijk

N



Als verbindend element tussen de nieuwe 
Schutskooiwijk en de polder tussen Poortu-
gaal en Hoogvliet wordt het nieuwe Ouwel-
andsepark geïntroduceerd. Een plek om te 
sporten, te spelen en elkaar te ontmoeten.

Een nieuw fietsknooppunt
Fietsend door de polder is het op dit moment 
nog niet mogelijk om de polder te doorkruisen 
tussen Poortugaal en Hoogvliet. We zien de 
aanleg van de nieuwe Schutskooiwijk als een 
kans om niet alleen voor de bewoners een 
duidelijke connectie met het buitengebied te 
maken, maar ook een goede fietsverbinding 
te faciliteren als belangrijke recreatieve route 
de polder in. Centraal door het Ouweland-
separk is een fiets en wandelpad voorzien, 
die deze verbinding mogelijk maakt. 

Ruimte voor water
Binnen het ontwerp voor het Ouwelandse-
park speelt waterberging en belangrijke rol. 
Een wadistructuur is voorzien tussen het 
fietspad en de parkeerplaatsen langs de 
Ouwelandsestraat. Bij hevige regen biedt 
deze, verdiepte en met hoge grassen en riet 
beplante zone, ruimte voor de opvang van 
water. Het vormt een afschermende groene 
buffer tussen de parkeerplaatsen langs de 
Ouwelandsestraat en de fiets- en wandelroute 
door het park. De autoluwe woonstraatjes 
tussen de bouwblokken lopen door in het 
park als wandelpaden. Ze doorkruisen 
de wadi in de vorm van een bruggetje.

1.4 Inrichting Openbare Ruimte
Het Ouwelandsepark

Sporten en spelen in het park
Het Ouwelandsepark is ingericht als weidse 
grasvlakte die natuurlijk is ingericht en zo 
een vloeiende overgang vormt tussen de 
wijk en de omliggende weilanden. Het gras 
in het park leent zich voor een potje voetbal 
of groepssporten in de buitenlucht. Rond 
de bestaande bomengroep wordt een scha-
duwrijke kleinschalige speelplek ingericht.

20 Fietspad door de polder
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Spelen in het park

Het Ouwelandsepark

Fietspad door de polder Wadi als waterstructuur in het park



De volkstuinen
Bij de bouw van de nieuwe Schutskooiwijk 
schuiven de volkstuinen aan de Oedenvliet 
een stuk op richting de polder. Een aandeel 
van 75% van de huidige volkstuinen wordt 
teruggebouwd tegen de gemeentegrens 
van Rotterdam. De volkstuinen worden 
gepland als een langgerekt terrein met een 
verhard centraal pad dat aan weerszijden de 
tuinen ontsluit. Het terrein is omheind door 
hagen en een goed afsluitbaar hek. Aan 
de van Duyvenlandlaan wordt een aantal 
parkeerplekken voorzien voor de tuinders. 

Een plek voor ontmoeting
Het nieuwe volkstuinencomplex kan eventueel 
compleet gemaakt worden met een gemeen-
schappelijke ruimte voor de tuinders en de 
omwonenden op de kop van Vlasstraat. Deze 
kleine schuur kan dienst doen als opberg-
ruimte voor tuingereedschap in combinatie 
met een kiosk met een aansluitend terras. 
Het is een plek waar de tuinders en de bewo-
ners van de wijk elkaar kunnen ontmoeten. 
Daarnaast is het natuurlijk een uitgelezen 
plek voor een koffiepauze voor fietsers.

1.4 Inrichting Openbare Ruimte
Tuinieren en spelen aan de polder

Avontuurlijk spelen
De ruimte tussen de volkstuinen en de be-
bouwing van de rand van de Schutskooiwijk 
is ingericht als natuurspeeltuin. Een plek 
voor kinderen om avontuurlijk te kunnen 
spelen aan de rand van de polder. Zicht op 
de speeltuin is er vanaf het terras bij het 
volkstuinencomplex en de picknickbanken in 
deze groenzone. Het is met uitstek de plek om 
buren te ontmoeten in een ontspannen setting.

22 Natuurspeeltuin aan de polder



23

EINDRAPPORT - STEDENBOUWKUNDIGE VERKENNING SCHUTSKOOIWIJK EN POORTUGAAL-WEST

Picknicken in het parkNatuurspeeltuin aan de polder De Volkstuinen

De volkstuinen en de speeltuin aan de nieuwe dorpsrand

Terras bij de volkstuinen



1.5 Het plan op hoofdlijnen
In deze ontwerpende studie gaat het behalve 
over ruimte natuurlijk voor een belangrijk 
deel over programma. Het programma 
is immers de directe aanleiding om na te 
denken over vernieuwing en transformatie. 
Tegelijkertijd moet er een zekere losse relatie 
bestaan tussen het plan en het concrete 
programma. Dit programma staat nu slechts 
op hoofdlijnen vast en kan nog veranderen, 
terwijl de planfiguur idealiter blijft bestaan. 

Kortom een duurzaam ontwerp zal een zekere 
mate van flexibiliteit in zich moeten dragen. 
Zodanig dat er voldoende ruimte is om in te 
kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en 
veranderende inzichten. Zoals bijvoorbeeld een 
wijziging in aantallen, types, categorieën, par-
keernoren ed. We tekenen daarvoor een plan 
op hoofdlijnen. In een zogenaamde ‘essentie-
kaart’ zijn de planingrediënten op hoofdlijnen 
en in essentie vastgelegd. In deze kaart zijn de 
planopzet, de positie van de openbare ruimte, 
positie van de straten, het park ed. vastgelegd. 

Toelichting essentiekaart
De nieuwe Schutskooiwijk nestelt zich deels in 
de bestaande wijk. Daarvoor verhuizen de volk-
stuinen naar de gemeentegrens. Op de plaats 
van de huidige volkstuinen wordt de wijk deels 
uitgebreid. Deze uitbreiding wordt (onzicht-
baar) begrensd door de risicocontour van een 
transportleiding. De bestaande Vlasstraat en 
de Ouwelandsestraat vormen de ‘kapstok’ van 
het plan. De straten krijgen een direct zicht op 
de polder. Ze worden verlengd en verbonden 
tot een nieuwe lus door de wijk. De grote 
bomen aan de Kerkachterweg, de Vlasstraat 
en naast de huidige speeltuin worden opgeno-
men in het nieuwe plan evenals de charmante, 
bestaande plantsoentjes aan de Kerkachter-
weg en de Vlasstraat. De bestaande groen-
structuur wordt vervolledigd met een groene 
Vlasstraat en het nieuwe Ouwelandsepark. In 
het park is ruimte voor groen, spel en water-
berging. Nieuwe routes in het park sluiten aan 
op bestaande regionale fietsnetwerk in de pol-
der en de oude Maas. Tussen de Vlasstraat en 
de Ouwelandsestraat zijn twee autovrije straat-
jes voorzien. Samen met de bebouwing langs 
de Kerkachterweg tekenen zich 3 bouwvelden 
af. Het parkeren is grotendeels opgevangen 
binnen deze bouwvelden en is niet zichtbaar 
vanaf de straten en het park. Sluitstuk van de 
nieuwe wijk is het appartementsgebouwtje 
op de kop van de Ouwelandsestraat. 

De nieuwe bebouwing van de wijk sluit aan 
op de bouwhoogtes van de omliggende 
bebouwing, 2 bouwlagen met een kap. Een 
uitzondering vormt de bebouwing aan het 
park en de polder, daar mag de bebouwing 
tot maximaal 4 lagen gebouwd worden. De 
nieuwe Schutskooiwijk vormt straks een fraaie 
en gevarieerde nieuwe dorpsrand, goed zicht-
baar vanaf de Groene Kruisweg en de polder. 

24 Maximale bouwhoogtes per bouwveld



25

EINDRAPPORT - STEDENBOUWKUNDIGE VERKENNING SCHUTSKOOIWIJK EN POORTUGAAL-WEST

Essentiekaart ontwikkeling SchutskooiwijkMaximale bouwhoogtes per bouwveld





2 Proefverkaveling
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2.1 Rol van de proefverkaveling
Het exacte programma voor de wijk ligt op het moment van dit schrij-
ven nog niet vast. Dit programma zal zich in een volgende planfase 
verder uitkristalliseren. Toch is er ook in deze fase van de stedenbouw-
kundige verkenning al een proefverkaveling gemaakt. In een proef-
verkaveling wordt een concreet programma opgetekend. Aantallen, 
types, afmetingen van de woningen zijn hierin exact gepositioneerd. 
De proefverkaveling is te lezen als een test waarin droge ambities uit 
de nota van uitgangspunten worden vertaald naar een plan. De proef-
verkaveling is dus niet het definitieve plan, maar laat zien hoe de wijk 
mogelijk ontwikkeld kan worden. Daarnaast doet de proefverkaveling 
dienst als zogenaamde ‘telprent’. Het toont een telbaar plan; met 
exacte aantallen en een verdeling van verschillende woningtypologieën. 
Dit maakt het mogelijk om de financiële haalbaarheid van het plan 
te testen. In dit hoofdstuk lichten we de proefverkaveling verder toe.

28
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 Woningaantallen en types 
De proefverkaveling voor de Schutskooiwijk 
is opgesteld op basis van de op dit moment 
gekende programmatische en financiële 
ambities. In de hiernaast getoonde proefver-
kaveling zijn 240 woningen voorzien. Dit aantal 
voldoet aan de door het bestuur gestelde 
ambitie om een substantiële hoeveelheid 
woningen in de nieuwe Schutskooiwijk 
te voorzien. Er is in het plan daarnaast 
voldoende ruimte voor de openbare ruimte 
en groen. Elke woning in het plan ligt aan 
een woonstraatje of aan het groen. 

De nieuwe Schutskooiwijk wordt een ge-
mengde wijk, geschikt voor een combinatie 
van verschillende doelgroepen. In de hier-
naast getoonde proefverkaveling zijn drie 
verschillende type woningen opgenomen. 
De grondgebonden eengezinswoning, de 
beneden-boven woning en appartementen. 

De types komen daarnaast in verschillende 
soorten en afmetingen in het plan voor. 
Allereerst zijn er de bestaande grondge-
bonden woningen aan de Kerkachterweg, 
die in principe gerenoveerd worden. In 
het plan worden daarnaast ook nieuwe 
grondgebonden woningen met een tuin 
voorzien. De woningen zijn in principe twee 
lagen hoog met een kap en staan langs 
de Vlasstraat, tegenover de bestaande wo-
ningen en langs de nieuwe woonstraatjes. 

2.2 Woningaantallen en types
De grondgebonden woningen hebben de 
voordeur aan de straatzijde en zijn voorzien 
van een parkeerplaats op de binnenhof. 

Het tweede type is de beneden-boven-
woning, of ‘bebo’. De bebo bestaat uit 
twee gestapelde woningen. De bebo’s 
hebben twee voordeuren aan de straatzijde 
en parkeren in de hof of aan de parkeer-
singel. De bebo is er in twee soorten; de 
eerste is de compacte 1 kamerwoning 
die een enkele woonlaag beslaat. 
De tweede is een ruimere driekamerwoning 
over twee woonlagen; de zgn maisonnette. 
De beneden-bovenwoningen staan op het ein-
de van de Vlasstraat en aan de polder. Aan de 
Vlasstraat bestaat de beneden-bovenwoning 
uit een maisonnette met tuin met erboven 
de 1 kamer woning. Aan de polder zijn steeds 
twee gestapelde maisonnettes voorzien. 

Het derde type is het appartement. 
De appartementen zijn voorzien 
aan het park en aan de polder. 

30 Appartementen Maisonettes

Grondgebonden woning Beneden-boven woning
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2.3 Bouwhoogtes
De nieuwe bebouwing is in hoofdopzet 
georganiseerd langs de parkranden en de 
Vlasstraat. De bebouwing sluit aan op de 
bestaande karakteristieke bebouwing aan de 
Kerkachterweg, die in het plan blijft behouden. 
Tussen de Vlasstraat en het park zijn twee 
woonstraatjes opgespannen. Ze herinneren 
aan de huidige Repelstraat en Schuts-
kooistraat. Anders dan de huidige straten 
zijn beide woonstraatjes straks autovrij. De 
bebouwing langs de straatjes dient een zekere 
mate van intimiteit en dorpsheid uit te stralen. 
De bebouwing is daarom 2 lagen met kap. 

Ook tegenover de bestaande bebouwing aan 
de Vlasstraat voegt de nieuwbouw zich naar 
de overkant met een bebouwing van twee 
lagen met een kap. Aan het einde van de 
Vlasstraat en langs de openheid van polder 
wordt de bebouwing iets steviger. Hier vormt 
de bebouwing met een maximale hoogte 
van vier bouwlagen een nieuwe dorpsrand, 
passend bij de schaal van de polder. 

32 Overzicht bouwhoogtes proefverkaveling
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2.4 Proefverkaveling parkeren
De ruimte kun je maar een keer uitgeven. 
En het is duidelijk dat de ambitie is om van 
de Schutskooiwijk een aangename, dorpse 
en groene wijk te maken. In het bepalen 
van een parkeerstrategie is het dan ook van 
groot belang om te zoeken naar een optimale 
balans tussen de mobiliteitsbehoefte en de 
leefbaarheid van een wijk door in te spelen 
op specifieke condities van een plek. In de 
Schutskooiwijk is om verschillende redenen 
aanleiding om een traditionele parkeernorm in 
vraag te stellen. Uiteraard blijft de auto - gelet 
op het dorpse karakter van Poortugaal - een 
belangrijk vervoersmiddel voor veel bewoners, 
maar daar staat het volgende tegenover: 

1. De Schutskooiwijk ligt zeer dicht bij de me-
tro en op loopafstand van centrumvoorzienin-
gen. De nabijheid van hoogwaardig openbaar 
vervoer dat makkelijk met de fiets en te voet 
bereikbaar is en dat voorzien is van goede fiet-
senstallingen maakt dat de Schutskooiwijk niet 
alleen van de auto afhankelijk is, maar daar-
naast ook goede vervoersalternatieven kent. 

2. Daarnaast gaat het autogebruik in 
de toekomst onherroepelijk veranderen. 
Jongeren gaan nu al anders om met mobi-
liteit, ze hechten minder aan bezit van een 
auto. Denk aan het gebruik van deel-auto’s. 
Daarnaast nemen elektrische fietsen en 
pedelec’s voor afstanden tot 25 kilometer een 
vlucht. Veel huishoudens kunnen hierdoor 
besparen op een tweede auto, daarnaast 
is het ook nog goed voor het milieu. 

3. Tot slot zal een deel van de doelgroepen 
in de wijk, met name voor de woningen in het 
sociale segment, bestaan uit kleine huishou-
dens. Dit leidt tevens tot een lager autobezit.

Om nu tegemoet te komen aan zowel 
kwaliteit en groen als aan de mobiliteitsbe-
hoefte is er gedurende proces draagvlak 
ontstaan voor de benadering waarbij we in 
de Schutskooiwijk voldoende parkeerplaat-
sen creëren, maar niet meer dan nodig is. 
Concreet vertaalt dit zich in de volgende 
uitgangspunten voor het parkeren:

In het ontwerp wordt TEN MINSTE de mini-
mum parkeernorm van het CROW gehanteerd. 
De normen zijn dan voor Schutskooiwijk 
en Poortugaal-West: matig stedelijk; rest 
bebouwde kom; minimale normen. 

Voor iedere woning in wijk geldt dat er één 
parkeerplaats in de directe nabijheid van 
de woning beschikbaar is (informeel toege-
wezen ten behoeve van de telling). Voor een 
eventuele tweede auto of bezoekersparkeren 
is er, uiteraard binnen de plangrenzen van 
de nieuwe wijk (maximaal 150 meter loop-
afstand), voldoende parkeergelegenheid. 

We leggen een terugvaloptie vast: er is een 
mogelijkheid om later alsnog parkeerplaatsen 
toe te voegen als blijkt dat er aanvankelijk te 
weinig zijn gerealiseerd. Deze terugvaloptie 
kan stapsgewijs worden benut, afhankelijk 
van de werkelijke parkeerbehoefte.

Kortom er wordt een iets minder traditioneel 
georganiseerde parkeernorm gehanteerd. We 
komen uit op een gemiddelde parkeernorm 
van 1,25 auto/woning. Dat is nog steeds royaal 
gezien de ligging en de doelgroep. Daarnaast 
zijn binnen de plangrens extra parkeerplaatsen 
voor de volkstuinen (9pp)  en voor de bestaan-
de woningen aan de Vlasstraat (9pp) en de 
Ouwelandsestraat (12pp) voorzien. Mocht het 
voorziene aantal parkeerplaatsen onverhoopt 
toch niet voldoen, is er de mogelijkheid om 
parkeerplaatsen bij te plaatsen; uiteraard ten 
koste van groen. De grote winst is duidelijk: er 
is beduidend meer ruimte voor groen en spel! 

Minimum parkeernorm per woningcategorie:

•	 Appartement huur, midden/goedkoop (incl. sociale huur): 1,0 pp
•	 Huis huur, sociale huur en koop en Appartement, goedkoop: 1,2 pp
•	 Appartement, Koop, midden: 1,4 pp
•	 Huis huur, vrije sector en koop, tussen/hoek: 1,5 pp

34
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parkeerplaatsen bij te plaatsen; uiteraard ten koste van groen. De grote winst is duidelijk: er is 
beduidend meer ruimte voor groen en spel!  
 

2.4  Parkeertelling 
De parkeernorm is geënt op woningtypes en categorieën. Het exacte woningbouwprogramma ligt nog 
niet vast, maar in de proefverkaveling zijn we uitgegaan van de volgende onderverdeling: 152 sociale 
woningen en 88 vrije marktwoningen. Meer bijzonder is dit onderverdeeld in de volgende categorieën 
( let op dit is dus hypothetisch) :  
 

    #   
CROW 
min   pp   

sociaal egw 67 wo 1,2 pp/wo 80 pp

sociaal mgw 85 wo 1 pp/wo 85 pp

midden huur egw 12 wo 1,5 pp/wo 18 pp

midden huur mgw 32 wo 1,2 pp/wo 38 pp

mid/duur koop egw 0 wo 1,5 pp/wo 0 pp

mid/duur koop mgw 44 wo 1,4 pp/wo 62 pp

    240 wo   totaal 283 pp
 
Dit betekent dat we minstens 283 parkeerplaatsen moeten maken om aan de minimumnorm te 
voldoen. Er zijn in de proefverkaveling totaal 338 pp voorzien. Dat aantal is inclusief het parkeren voor 
de volkstuinen (9pp) en het parkeren binnen het plangebied ten behoeve van bestaande woningen: 
Vlasstraat (9pp) en Ouwelandsestraat (12pp). Totaal dienen zodoende 9+9+12 = 30 pp in mindering 
worden gebracht. Dus: 338 pp ‐ 30pp= 308pp. Er zijn 308 pp beschikbaar ten behoeve van de 240 
nieuwe woningen; benodigd zijn er 283pp.  
Conclusie : In het ontwerp zijn 25 pp extra getekend tov minimum CROW norm.   
 
Terugvaloptie 
 

    #   
CROW 
gem   pp   

sociaal egw 67 wo 1,6 pp/wo 107 pp 

sociaal mgw 85 wo 1,4 pp/wo 119 pp 

midden huur egw 12 wo 1,9 pp/wo 23 pp 

midden huur mgw 32 wo 1,6 pp/wo 51 pp 

mid/duur koop egw 0 wo 1,9 pp/wo 0 pp 

mid/duur koop mgw 44 wo 1,8 pp/wo 79 pp 

  totaal 240 wo   totaal 379 pp 
 
Terugval optie : CROW gemiddeld 
 
De Gemiddelde CROW parkeernorm vereist 379 parkeerplaatsen in het plan. Dat is 96 plaatsen meer 
dan vereist is volgens de minimumnorm. In het ontwerp zijn 25 pp meer gemaakt dan het minimum.  
Om te voldoen aan de terugvaloptie dienen dus 96‐25=71 parkeerplaatsen extra worden voorzien. We 
wijzen hiervoor 25 pp toe aan een parkeerplaatsje langs de Vlasstraat en 46pp in het park. 
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De parkeernorm is geënt op woningtypes 
en categorieën. Het exacte woningbouw-
programma ligt nog niet vast, maar in de 
proefverkaveling zijn we uitgegaan van de vol-
gende onderverdeling: 152 sociale woningen 
en 88 vrije marktwoningen. Meer bijzonder 
is dit onderverdeeld in de categorieën af-
leesbaar in de tabellen aan de rechterzijde.
 
Dit betekent dat we minstens 283 par-
keerplaatsen moeten maken om aan de 
minimumnorm te voldoen. Er zijn in de 
proefverkaveling totaal 338 pp voorzien. 
Dat aantal is inclusief het parkeren voor de 
volkstuinen (9pp) en het parkeren binnen 
het plangebied ten behoeve van bestaande 
woningen: Vlasstraat (9pp) en Ouwelandse-
straat (12pp). Totaal dienen zodoende 9+9+12 
= 30 pp in mindering worden gebracht. 
Dus: 338 pp - 30pp= 308pp. Er zijn 308 pp 
beschikbaar ten behoeve van de 240 nieuwe 
woningen; benodigd zijn er 283pp. Conclusie: 
In het ontwerp zijn 25 parkeerplaatsen extra 
getekend t.o.v de minimum CROW-norm.  

2.5 Parkeertelling
Terugvaloptie
De gemiddelde CROW-parkeernorm vereist 
379 parkeerplaatsen in het plan. Dat is 
96 plaatsen meer dan vereist is volgens 
de minimumnorm. In het ontwerp zijn 
25pp meer gemaakt dan het minimum. 
Om te voldoen aan de terugvaloptie die-
nen dus 96-25=71 parkeerplaatsen extra 
worden voorzien. We wijzen hiervoor 25 
pp toe aan een parkeerplaatsje langs 
de Vlasstraat en 50pp in het park.

Stapsgewijs toevoegen 
In het plan zijn 25 pp extra gemaakt ten opzich-
te van de vereiste minimumnorm. Dat is een 
kwart van de plaatsen om te voldoen aan de 
gemiddelde norm. De overige 3/4 (71 pp) kun-
nen evt. later stapsgewijs worden toegevoegd. 
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Stap 2 +25pp 

Stap 1 +25pp 

Stap 3 +25pp 

De 75 parkeerplaatsen uit de terugvaloptie stapsgewijs toevoegen indien noodzakelijk
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2.6 Gefaseerd ontwikkelen
In de proefverkaveling voor de nieuwe 
Schutskooiwijk komen totaal 240 woningen. 
Dat zijn 132 woningen meer dan de huidige 
108 woningen in de wijk. De nieuwe Schuts-
kooiwijk hoeft niet in een keer, maar kan 
indien gewenst, juist stapsgewijs worden 
ontwikkeld. Groot voordeel daarbij is dat er 
nieuwe woningen aan de wijk kunnen worden 
toegevoegd vóórdat er substantieel hoeft te 
worden gesloopt. Het grootste aantal wonin-
gen wordt in de eerste bouwfase toegevoegd, 
terwijl er hiervoor weinig hoeft te worden 
gesloopt. Het woningaanbod ligt daardoor 
al in fase 1 op + 114 woningen boven op 
het huidige aanbod van 108 woningen. In 
fase twee is dat surplus 125 woningen en 
tot slot is het 132 woningen. De woning aan 
de Kerkachterweg 1 is een monument, valt 
buiten de projectgrens en blijft behouden. 

Indien het plan in vier fases worden ont-
wikkeld kunnen de stappen als volgt zijn.  

Fase 1
In de eerste fase kan een deel van de huidige 
volkstuinen worden verplaatst naar de nieuwe 
locatie tegen de gemeentegrens aan. Ook 
kan in deze fase een tijdelijke bouwweg 
worden voorzien aan de westzijde van het 
plangebied, aansluitend op de aansluiting 
Groene Kruisweg/ Duifhuisweg. Deze extra 
toegang tot de wijk voor bouwverkeer heeft 
als doel om de overlast voor de wijk tijdens 
de bouw tot een minimum te beperken. 

Fase 2:
In fase 2 worden eerst de 16 twee-onder-
een-kap woningen aan de westzijde van de 
Repelstraat gesloopt. Vervolgens kunnen de 
woningen van bouwblok 1 (+ 106 woningen) 
en het appartementencomplexje worden gere-
aliseerd. (+24 woningen). Het saldo woningen 
is dan 108 – 16 + 106 + 24 = 222 woningen. 

Fase 3
In fase 3 worden de 50 woningen uit het bouw-
veld Repelstraat/ Vlasstraat/ Schutskooistraat/ 
Ouwelandsestraat gesloopt. Vervolgens kan 
het nieuwe blok 2 worden gerealiseerd (+ 61). 
Het saldo is dan 222- 50 + 61 = 233 woningen.  

Fase 4
In de laatste fase worden de 26 woningen 
van het blok Schutskooistraat/ Vlasstraat/ 
Kerkachterweg/ Ouwelandsestraat gesloopt. 
Er worden ook 16 woningen gerenoveerd. 
Hiervoor in de plaats worden 33 woningen 
gerealiseerd plus de 16 woningen aan de 
Kerkachterweg. Totaal nieuw is 49 woningen. 
Het totaal saldo is ten slotte 240 woningen
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3 Participatie
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3.1 Het participatietraject Schutskooiwijk
Bij het maken van de Stedenbouwkundige 
Verkenning was er ruimte voor omwonenden 
en belanghebbenden om mee te denken 
over de hoe de toekomstige wijk er uit moet 
komen te zien. Zowel over de uitgangspunten 
als over de uitwerking hiervan in de Steden-
bouwkundige Verkenning is door omwonen-
den en belanghebbenden meegedacht.

Participatieactiviteiten
De volgende participatie-
activiteiten zijn georganiseerd:
•	 Op	10	en	15	juni	2020	waren	er	online	
bijeenkomsten voor huurders van WBV 
Poortugaal, die wonen in één van de 108 
te vernieuwen huurwoningen in de Schuts-
kooiwijk. In deze bijeenkomsten werden de 
resultaten van het bouwtechnisch onderzoek 
naar de 108 woningen gepresenteerd, en 
werd een toelichting gegeven op het proces 
van de stedenbouwkundige verkenning.
•	 Op	15	juli	2020	was	er	een	online	bijeen-
komst voor bewoners en omwonenden van 
de Schutskooiwijk en Poortugaal-West. Deze 
bijeenkomst had als thema de Stedenbouw-
kundige Verkenning. Het doel was om ideeën, 
meningen en voorkeuren van bewoners en om-
wonenden te inventariseren, om deze te ver-
werken in de stedenbouwkundige verkenning.
•	 Op	18	en	19	november	2020	waren	er	on-
line bijeenkomsten voor huurders, bewoners 
en omwonenden, waarin de concept Steden-
bouwkundige Verkenning werd gepresenteerd. 
In deze bijeenkomsten werden de reacties van 
betrokkenen gepeild, waarbij extra aandacht 

uitging naar de aspecten die door de betrokke-
nen bij aanvang van het proces als aandachts-
punten waren meegegeven, zoals het dorpse 
karakter van de wijk, de maat en schaal van 
gebouwen, parkeren en groen et cetera.
•	 In	november	2020	ging	ook	de	meedenk-
groep van start. De meedenkgroep bestaat 
uit een diverse groep betrokken burgers. De 
leden zijn omwonenden van het plangebied, 
huurders van één van de 108 bestaande soci-
ale huurwoningen, potentiële toekomstige be-
woners, en gebruikers van de volkstuinen. De 
meedenkgroep heeft de concept Stedenbouw-
kundige Verkenning (versie november 2020) 
bestudeerd en heeft naar aanleiding hiervan 
op 22 februari 2021 een advies uitgebracht.
•	 Naast	de	meedenkgroep	is	in	novem-
ber 2020 ook de huurdersgroep van start 
gegaan. Deze groep bestaat uit huurders 
van de 108 sociale huurwoningen, en 
richt zich op overleg tussen de woning-
bouwvereniging en de huurders over de 
vernieuwing van de wijk en het sociaal plan. 
•	 Op	8	maart	2021	is	de	eindversie	van	de	
Stedenbouwkundige Verkenning gepresen-
teerd aan bewoners, omwonenden en belang-
hebbenden. Zo konden de mensen die hebben 
bijgedragen aan het plan in de participatie als 
eerste kennisnemen van het eindresultaat, 
en van de wijze waarop hun eerdere input in 
het eindresultaat is verwerkt. Nog voordat 
de gemeente en de woningbouwvereniging 
een besluit namen over het vaststellen 
van de Stedenbouwkundige Verkenning.

•	 Naast	de	brede	participatie-activiteiten	was	
er gedurende het gehele proces de mogelijk-
heid voor huurders en/of omwonenden om 
een individueel gesprek te voeren met de wo-
ningbouwvereniging. Diverse huurders en om-
wonenden hebben hiervan gebruik gemaakt. 
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Aandachtspunten
Tijdens de participatie-activiteiten en uit het 
advies van de meedenkgroep werd goed dui-
delijk welke thema’s voor veel bewoners, om-
wonenden en belanghebbenden van belang 
zijn. Eén van de eindproducten van het par-
ticipatietraject is een verantwoording van de 
wijze waarop opmerkingen en inbreng uit de 
participatie is verwerkt in het eindproduct van 
de Stedenbouwkundige Verkenning. Deze ver-
antwoording vormt een bijlage bij het raads-
voorstel. In dit document beperken we ons 
tot een globale beschrijving van de thema’s.

De belangrijkste aandachtspunten die in de 
participatie naar voor werden gebracht zijn:
•	 Huurdersbelangen;	Veel	vragen	in	de	
participatie gingen over huurderszaken. Vooral 
bewoners van sociale huurwoningen die 
zullen verdwijnen en worden vervangen voor 
nieuwbouw, hebben behoefte aan helderheid 
over hun toekomst. De woningbouwvereniging 
heeft deze vragen zo veel mogelijk beant-
woord. In de volgende fase, waarin in overleg 
gewerkt wordt aan het sociaal plan voor de 
huurders, zal meer duidelijkheid ontstaan. 
•	 Het	karakter	van	de	wijk;	Er	was	breed	
draagvlak voor het uitgangspunt dat de 
vernieuwde Schutskooiwijk en Poortu-
gaal-West moeten aansluiten bij het dorpse 
karakter van Poortugaal. Kwaliteiten die 
men daarbij noemt zijn: afwisselende 
bebouwing, groen in de straat, niet te 
dicht op elkaar, ruimte om je heen.
•	 Het	aantal	woningen;	Enerzijds	was	er	
brede steun voor het voornemen om de 

woningvoorraad uit te breiden, anderzijds 
waren er ook respondenten die het getekende 
aantal woningen te omvangrijk vonden. Vanuit 
de meedenkgroep werd expliciet aandacht 
gevraagd voor een meer gelijke verdeling 
van de sociale huurwoningvooraad over de 
kernen Poortugaal, Rhoon en Portland.
•	 Bouwhoogte	en	dichtheid;	Over	wat	de	
maat en schaal moet zijn van gebouwen 
die passen bij het dorpse karakter van 
Poortugaal is behoorlijk wat gediscussieerd. 
Dat gestapelde woonvormen ook op een 
dorpse wijze in het plan kunnen worden op-
genomen wordt door de meeste deelnemers 
aan de participatie wel geaccepteerd. Over 
het maximale aantal bouwlagen lopen de 
meningen wel uiteen. De stedenbouwkun-
dige verkenning maakt op enkele plekken 
vier bouwlagen mogelijk. Voor sommige 
participanten is dat één bouwlaag te veel.
•	 Parkeren:	Er	is	brede	steun	voor	het	uit-
gangspunt om niet meer parkeerplaatsen aan 
te leggen dan nodig, maar ook niet minder.
•	 Groen	in	de	wijk:	dit	is	voor	veel	mensen	
een belangrijke karakteristiek van het wonen in 
een dorpse omgeving. De groene elementen in 
het plan worden dan ook sterk gewaardeerd. 
Veel participanten zouden het jammer vinden 
als zou blijken dat toch meer parkeerplaatsen 
nodig zijn, en de terugvaloptie voor het parke-
ren moet worden geëffectueerd. Dan is er im-
mers minder ruimte beschikbaar voor groen. 
•	 De	volkstuinen;	In	de	meedenkgroep	waren	
gebruikers van de volkstuinen vertegenwoor-
digd. Zij hebben praktische handreikingen 
ingebracht voor de wijze waarop de volkstui-
nen in het plan kunnen worden ingepast.

De projectgroep kijkt terug op een boeiend en 
levendig participatieproces. Veel betrokken 
bewoners, omwonenden en belanghebbenden 
hebben goede ideeën en kritische beschou-
wingen ingebracht, die hebben geleid tot een 
beter eindresultaat. Er waren zeker verschillen 
van mening, maar er was altijd de bereidheid 
om naar elkaar te luisteren. Het overleg was 
altijd constructief, in een prettige sfeer. De 
projectgroep bedankt alle participanten 
voor hun inbreng, en ziet uit naar de verdere 
samenwerking bij de realisatie van de ver-
nieuwde Schutskooiwijk en Poortugaal-West.
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