Toetsingskader Planvisie Achterweg 11 Poortugaal
1 Typering Poortugaal en omgeving
Het land van Poortugaal wordt al in de vierde eeuw voor Christus bewoond, maar deze bewoning
verdwijnt door een stijging van de zeespiegel. In de tweede eeuw na Christus vestigen mensen zich
opnieuw in het gebied, en wel aan de kreek De Breede Vliet bij de huidige Kerkstraat. Rond 1170
begint de bedijking. Het dorp Poortugaal bestaat in eerste instantie uit boerderijen op de oeverwal en
behoort in die jaren tot het gebied van de Heren van Putten uit Geervliet, die bij hun woontoren een
hofkerk bouwden – de huidige kerk aan de Groene Kruisweg. Tussen 1304 en 1311 bouwt Nicolaas III
van Putten en Strijen, op de kruising waar Maas en Merwede samenkomen Slot Valckesteyn. De
restanten liggen aan de rand van het huidige bos Valckesteyn.
Poortugaal is oorspronkelijk een lintdorp, ontstaan op de oeverwal. Vanaf 1590 wordt een nieuwe kern
gebouwd rond de Dorpsstraat. Deze kern is pittoresk en interessant voor recreatie. Poortugaal is op
bijzondere wijze verweven met het landschap en de historische dijken. Buiten het centrum staan veel
grote huizen. Het dorp beschikt over voldoende dagelijkse voorzieningen en is door de metro goed
verbonden met Rotterdam.

Plangebied initiatief

2 Stedenbouwkundige uitgangspunten
De stedenbouwkundige uitgangspunten baseren we op de trits gebruiks-, toekomst-, en
belevingswaarden (VROM, 1988-’89; VROM, 2002; VROM et al., 2004).
2.1 Gebruikswaarden
De gebruikswaarde gaat over de wijze waarop de locatiekeuze voor een functie past bij hoe die
omgeving gebruikt wordt. Dit vraagt om:
• Aansluiten bij de bestaande woonwijk
• De woonfunctie van het gebied versterken ten opzichte van enkele bedrijven uit de tijd dat de
woonwijk er nog niet lag.
• Gecombineerde parkeergelegenheid die de buurt en de kerk gebruikt, maar die in de praktijk
ook voor een deel als centrum parkeerplaats fungeert.

2.2 Belevingswaarden
Belevingswaarden zijn waarden die aangeven hoe iemand een plek ervaart.
Poortugaal
Poortugaal als dorp profileert zich in het woonprofiel van “het Dorpslint” voor “het jonge Gezin” van het
onderzoek van More for you (2011, p. 28). Het bijzondere dorpshart van Poortugaal biedt inspiratie
voor het woonconcept Dorpslint. Dit betekent niet dat het dorpslint ook daadwerkelijk vlakbij het
centrum van Poortugaal moet komen te liggen, maar wel dat het qua sfeer herkenbaar is. Het dorpslint
is een smalle, slingerende woonstraat. De bebouwing langs het lint is maximaal twee lagen met kap
en vormt een gesloten wand. De gevels zijn individueel vormgegeven. Aan de achterzijde van het lint
is ruimte voor parkeren en buiten spelen. Het Jonge Gezin staat model voor bewoners die zich hiertoe
aangetrokken voelen. Bij de vorming van een jong gezin ontstaat vaak de behoefte een
grondgebonden woning met tuin te bewonen. De wens om voor het jonge kind geschikte oppas bij de
ouders (in de buurt) en een vertrouwde school te vinden draagt hieraan bij. Het dorpslint kan een
geschikt woonconcept zijn voor dit profiel.

Omgeving van het initiatief
De omgeving van het plangebied bestaat aan één kant uit een woonwijk uit eind jaren ’60. Aan de
andere zijde van de ontwikkellocatie ligt de achterzijde van het oude dorpsedijklint (Dorpsstraat) met
achterkanten (schuren en doorgangen) van de Dorpsstraat en enkele bedrijven. Ook ligt er een kleine
kerk.

2.3 Toekomstwaarden
Toekomstwaarden geven aan hoe de functie en locatie keuze om gaan en om kunnen gaan met
veranderingen in de tijd.
Het initiatief met 12 appartementen past bij starters en senioren die het dorpse milieu aantrekkelijk
vinden. Het is een levensfase voorafgaand aan het eerder genoemde jonge gezin (alleen gaand of
samenwonend) of de levensfase van ouderen die geen grote ruimtebehoefte meer hebben of over
beperkte financiële middelen beschikken.

3 Beoordeling planvisie
3.1 Algemeen
Het initiatief beoordelen we op de punten:

•
•
•
•
•

Planvisie
Planning
Schetsplan
Haalbaarheidsanalyse
Tekeningen

Het plan voldoet aan deze elementen.
De planvisie toetsen we aan de hand van de trits fysieke (tastbaar), sociale (functioneel) en
symbolische ruimte (ervaring) (Brusse e.a., 2008).
• Fysiek ruimtelijk verandert er weinig aan het pand. Het dak krijgt twee insteken met
dakkapellen en een galerij langs de eerste verdieping aan de noordzijde. Wel staan er in de
planvisie 12 bergingen bij het pand waarvan 8 op de bestaande parkeerplaats. Dit onderdeel
werkt paragraaf 3.2 verder uit. De veranderende parkeerdruk geeft fysiek de grootste impact.
Dit onderdeel werkt paragraaf 3.3 verder uit.
• De sociale ruimte verandert van werken naar wonen. Waar het werken een piekbelasting
overdag geeft, geeft de functie wonen activiteiten tussen avond en ochtend. Overdag zijn er
door de week enige activiteiten en in het weekend veel meer activiteiten.
• De symbolische ruimte krijgt een verandering van een ruimte van werken naar een ruimte van
ontspannen en een thuisomgeving.
3.2 Bergingen en inrichting buitenruimte
In de planvisie staan 8 bergingen op de bestaande parkeerplaats tussen het voormalige kantoorpand
en de kerk getekend. Dit levert ruimtelijk gezien twee problemen op.
- Het aantal parkeerplekken loopt met 4 tot 8 plekken terug afhankelijk van de opstelling van de
bergingen. De bespreekbaarheid van minder parkeerplekken hangt af van de parkeertelling.
- Het doorzicht tussen de kerk en het huidige kantorengebouw door, verdwijnt en het paadje
van de Achterweg naar de Wamaar krijgt bergingen langs het pad wat qua sociale veiligheid
mogelijk minder wenselijk is.
Omdat de grond van de parkeerplaatsen van de gemeente is, kan de gemeente zelf besluiten de
grond wel of niet voor bergingen in te zetten. De ruimtelijke en parkeer bezwaren zijn te groot om hier
bergingen te plaatsen. We stellen daarom voor om de bergingen op de kadastrale kavel van het
initiatief zelf te plaatsen. Daarbij mag het huidige aangezicht vanaf de Wamaar of Achterweg niet sterk
aangetast worden. Of met dit uitgangspunt het aantal van 12 appartementen nog haalbaar is, of dat
een (klein) appartement plaats moet maken voor inpandige bergingen qua ontwerp, is aan de
initiatiefnemers.
3.3 Parkeren
Het plan
Een deel van de grond voor de parkeerplaatsen tussen het huidige kantoorgebouw en de kerk in, is in
eigendom bij de gemeente en een deel bij de ontwikkelende partij. Daarom ligt hier een gedeeld
belang. De ontwikkelende partij wil hun deel van de grond als tuin inzetten voor de toekomstige
woningen. Daarmee zijn niet alle huidige parkeervakken meer bruikbaar.
Parkeerbalans
De parkeerbalans op basis van de CROW normen gaat uit van 12 appartementen (4 goedkope koop
en 8 uit de midden categorie). In een centrumschil gebiedstype vraagt dat om:
• 12 parkeerplaatsen op basis van de parkeerbalans
• Minimaal 14 parkeerplaatsen op basis van de kencijfers
• Maximaal 24 parkeerplaatsen op basis van de kencijfers
De parkeeranalyse geeft een daling van de parkeerdruk voor wonen ten opzichte van het gebruik als
kantoor maar ook een andere spreiding in de tijd. Door de andere spreiding is het dubbelgebruik van
het parkeerterrein op zondag door de kerk en avondgebruik door de buurt minder mogelijk.

Vervolg
Een parkeeronderzoek moet uitwijzen hoe de huidige parkeerdruk in de buurt ligt en welke CROW
norm er gehanteerd wordt.
3.4 Vervolgonderzoek
De gemeente voert een parkeertelling op:
• een doordeweekse dag en avond
• en een weekend dag en avond
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