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1. INLEIDING
Aanleiding
Aan de Rijsdijk in Rhoon ligt een pensionstal. Aan de
ene kant van de pensionstal ligt de (nieuwe) woningbouwlocatie Essendael en aan de andere kant bedrijventerrein Overhoeken 3. De pensionstal ligt nu tussen
deze ontwikkelingen. Hierdoor heeft de pensionstal gebrek aan ruimte en is bedrijfsvoering niet goed mogelijk. Daarom wil de pensionstal nu verplaatsen naar een
andere locatie, waardoor de huidige locatie vrij komt.

Ambitie en wensen
De wens van de gemeente is om de entree van Rhoon
te verbeteren: van een bedrijventerrein, met grotere
‘blokkendozen’, in een schitterende, landelijke en karakteristieke bebouwing. Rhoon krijgt een mooie entree
vanuit en richting het dorp. De toekomstige bebouwing op de hoek van de Rijsdijk en de Rivierweg moet
passen bij het dorpse karakter en heeft een unieke,
modern-klassieke uitstraling.

Doel
De vraag is nu welke ontwikkelingen op de plaats van
de manege mogelijk en gewenst zijn. Om deze mogelijkheden te verkennen, stelt de gemeente dit ‘ruimtelijk
kader en beeldkwaliteit’ op. De beeldkwaliteit en de
ruimtelijke uitgangspunten van de locatie staan in dit
kader. Het helpt de gemeenteraad en het college om
duidelijk aan te geven wat wel en niet mag. Aan de
andere kant dient het als inspiratie voor toekomstige
ontwikkelingen. Het kader heeft geen officiële juridische status.

Wettelijke status
Dit kader krijgt een juridische status door het vast te
leggen in het bestemmingsplan. Als de gemeenteraad
met dit ‘ruimtelijk kader en beeldkwaliteit’ instemt, kan
de gemeente het kader opnemen in het bestemmingsplan. Na vaststelling van het bestemmingsplan is dit
ruimtelijk kader bindend. Elke toekomstige ontwikkeling
moet dan voldoen aan de beeldkwaliteit en ruimtelijke
uitgangspunten uit dit kader.

< mogelijke invulling
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2. LIGGING PLANGEBIED
Dit ruimtelijk kader en beeldkwaliteit is geschreven voor
een specifiek plangebied. De grenzen van het plangebied zijn als volgt: ten noordoosten van het plangebied
ligt bedrijventerrein Overhoeken 3. Dit is een bijzonder
en kleinschalig bedrijventerrein. Op de eilanden op het
bedrijventerrein is plaats voor bedrijven in combinatie
met bedrijfswoningen. Ten zuiden van het plangebied
ligt het nieuwbouwproject Essendael: een nieuwbouwproject van ruim 600 woningen.
Ten westen is woonbebouwing uit de jaren ’70 aanwezig. In het oosten en zuidoosten van het plangebied ligt
agrarisch gebied met een open uitstraling, met daarachter recreatiegebied ´Het Buijtenland van Rhoon´.

< huidige situatie
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3. Ruimtelijke analyse
Algemeen
Het gebied ligt aan de rand van het landelijke gebied Het Buijtenland van Rhoon en dichtbij de groene
polders van Albrandswaard. De landelijke uitstraling en
het waterrijke karakter maken het gebied bijzonder.
Op korte afstand zijn de voorzieningen van Rhoon
en het bedrijventerrein Overhoeken 3 te vinden. Het
gebied is goed en snel ontsloten richting bijvoorbeeld
Rotterdam, Spijkenisse / Rozenburg en de Hoeksche
Waard. Door al deze eigenschappen van het gebied
wil de gemeente op deze locatie ruimte maken voor
een bijzondere ontwikkeling. Deze maakt het landelijke, groene en waterrijke karakter van het gebied
sterker en geeft een impuls aan de gemeente.
Water
Bijzonder in het gebied en in de omgeving is de hoeveelheid water, in de kaart met blauw aangegeven.
Het water in het gebied speelt ook in de toekomst een
belangrijke rol en moet aansluiten op het water in de
omgeving. Het bijzondere waterrijke karakter krijgt in de
toekomst een impuls door water naar het oosten door
te trekken. Hierdoor ontstaat een aantal extra eilanden,
< ruimtelijke analyse

die het karakter van het gebied benadrukken.
Hoogte
Het gebied ligt ongeveer 1,5 meter lager dan de Rijsdijk.
Groen
Het perceel aan de Rijsdijk heeft een eigen, unieke
groene en landelijke uitstraling. Vanaf het dorp is het
gebied bijna niet zichtbaar door de hoog opgaande
beplanting (de kleinere groene bolletjes op de kaart).
In de huidige situatie staat langs de Rijsdijk niet veel
opgaande beplanting, behalve op de hoek met de
Omloopseweg (op de kaart de grotere groene bollen).
Door in het gebied meer hogere en lagere bomen te
plaatsen, krijgt het een bijzondere en eigen uitstraling.
Bebouwing
Ten oosten van het gebied is vooral agrarische bebouwing te vinden: ruime boerderijen met af en toe een
schuur. Ten westen van het gebied liggen woningen
uit de jaren ‘70 en ten zuiden ligt de nieuwbouwlocatie Essendael. In het noorden ligt de jongerensociëteit
Sordino, een kleinschalig bedrijventerrein (Overhoeken
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3) met daarnaast een tennispark. In het aangrenzende
gebied is nog een karakteristieke oude boerderij aanwezig.
Infrastructuur
Het gebied heeft alleen een ingang via de Rijsdijk. Andere belangrijke wegen in de directe omgeving zijn de
Achterdijk (oosten), de Nijverheidsweg (noorden) en de
Rivierweg (westen). Het gebied is vanaf de Rijsdijk via de
Rivierweg, Groene Kruisweg en A15 goed bereikbaar.

< ruimtelijke analyse
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4. Ruimtelijk kader
Het ruimtelijk kader geeft randvoorwaarden voor een
(toekomstig) stedenbouwkundig plan en de uitwerking
daarvan. Deze randvoorwaarden staan hieronder.
Zichtlijnen (zie volgende pagina)
Een zichtlijn is een vrij uitzicht over een landschap of
een gebied. Zichtlijnen zijn karakteristiek voor een gebied omdat ze structuur aan het gebied geven. Het is
dan ook belangrijk om de zichtlijnen bij nieuwe ontwikkelingen niet te veranderen, zodat het karakter van het
gebied hetzelfde blijft.
In de kaart hebben we acht zichtlijnen met pijlen aangegeven. De zichtlijnen verdelen het gebied in drie
deelgebieden: Buitenplaats (deelgebied A), Boerderijhof (deelgebied B) en Driesprong (deelgebied C).
Buitenplaats 	
Vanaf de Achterdijk in het noordoosten (pijl 1), de Rijsdijk
in het oosten (pijl 2) en de Omloopseweg in het zuidoosten (pijl 3) kijk je uit over deelgebied A. Deze wegen zijn
de belangrijkste toegangswegen voor dit deelgebied.

< ruimtelijk kader

Boerderijhof
Vanaf de Nijverheidsweg (pijl 4) kijk je uit over dit deelgebied (B). Ook vanaf de Rivierweg in het westen (pijl
5) heb je zicht op de Boerderijhof. Deze zichtlijn is belangrijk omdat via de Rivierweg veel auto’s, fietsers en
wandelaars langs het plangebied komen.
Driesprong
De zichtlijnen naar dit deelgebied lopen vanaf de Rivierweg (pijl 6), de Rijsdijk (pijl 7) en de Van Gogh Allee
(pijl 8). Vanuit deze zichtlijnen kijk je op de zuidwesthoek
van het gebied, waar opgaand groen het gebied afschermt. Omdat je deze hoek vanaf het noordwesten,
het westen en het zuidwesten kan zien is het een belangrijk oriëntatiepunt. Bovendien komen langs de Rijsdijk en de Rivierweg veel auto’s, fietsers en wandelaars
het gebied in, waardoor dit deelgebied aantrekkelijk is
voor een unieke ontwikkeling.
De twee buitenste deelgebieden Buitenplaats (A) en
Driesprong (C) liggen langs belangrijke toegangswegen. Deze deelgebieden zijn bij uitstek geschikt voor
een hoog, bijzonder en opvallend gebouw. In het mid-
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zichtlijnen en oriëntatiepunten
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waterstructuur

bebouwing en openheid

groenstructuur

delste deelgebied, Boerderijhof, brengen we de vroegere knusse en landelijke uitstraling terug, georiënteerd
op de boerderij. Hierdoor benutten we de unieke kansen die deze deelgebieden hebben en houden ze een
eigen karakter.
Bebouwing en openheid
De twee bijzondere en markante gebouwen op de westelijke en oostelijke hoek, samen met de bestaande bebouwing aan de Rijsdijk vormen één bebouwingsfront
in het gebied. Dit is op de kaart met een gekartelde lijn
aangegeven. De nadruk in dit kader ligt op dit bebouwingsfront, omdat een aantal zichtlijnen daar aanwezig
is en dat de beste locatie is voor in het oog springende
gebouwen.
Het unieke landelijke uitzicht over het open agrarisch
gebied geeft Buitenplaats (deelgebied A) een belangrijke meerwaarde. Dit gebied sluit aan op recreatiegebied Het Buijtenland van Rhoon. De bereikbaarheid en
de ligging maken dit een unieke locatie.
Waterstructuur
Op dit moment loopt een watergang dwars door het
gebied. Om het gebied op een aantrekkelijke manier

te ontwikkelen, dempen we deze watergang. In plaats
daarvan maken we een waterplas in het zuidoosten
van het gebied, op de kruising van de Rijsdijk en de
Omloopseweg. Door het water tussen Boerderijhof (B)
en Buitenplaats (A) door te trekken ontstaat een eiland,
dat bijdraagt aan het bijzondere waterrijke karakter
van het gebied.
Groenstructuur
In de toekomst staat hoog opgaand groen (grotere
bollen op de kaart) langs de Rijsdijk, dat de dijkstructuur versterkt. De bomen dragen ook bij aan het unieke
landelijke karakter van het gebied en zorgen voor een
landschappelijke grens met nieuwbouwlocatie Essendael.
Opgaand groen (kleinere bollen op de kaart) benadrukt de drie deelgebieden Boerderijhof, Buitenplaats
en Driesprong. Dit opgaand groen is minder hoog dan
het groen aan de Rijsdijk, zodat duidelijk is dat het om
één bijzonder gebied gaat. Door de opgaande beplanting ontstaan drie unieke groene kamers met ieder
een eigen identiteit.
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5. Detaillering en kleurgebruik
Door gebruik te maken van water en opgaande beplanting maken we drie deelgebieden Boerderijhof,
Buitenplaats en Driesprong, met ieder een eigen identiteit. Voor ieder deelgebied gelden andere eisen voor
beeldkwaliteit van de gebouwen. Ook detaillering en
kleurgebruik zijn hier onderdeel van.

5.1 Buitenplaats (deelgebied A)
Buitenplaats is een uniek gebied doordat het zichtbaar
is vanaf een aantal belangrijke wegen: de Omloopseweg, de Achterdijk en de Rijsdijk. Daardoor is deze locatie zeer geschikt voor een markant en bijzonder
gebouw. Door de kaprichting van dit gebouw op de
Achterdijk en de Rijsdijk te oriënteren, begeleiden deze
wegen als het ware de bebouwing.

Uiteindelijk zal op deze locatie een gebouw van 4
bouwlagen met een halfverdiepte parkeergarage voor
de benodigde parkeerplaatsen komen. Een hoge spitse kap maakt het unieke karakter van het gebouw af.
Kleurgebruik
Witte of zandkleurige kleuren passen goed in Buitenplaats. De dakbedekking krijgt een donkergrijze kleur.
Door in de bebouwing gebruik te maken van witte kleuren en zandkleuren ontstaat een contrast met de omgeving waardoor het gebouw nog meer opvalt.

Hoofdvolume
Het hoofdvolume is het grootste gebouw in het gebied.
Door een afwijkend deel in het hoofdvolume te bouwen, valt het markante en bijzondere gebouw extra op.
Dit afwijkende deel is onderdeel van het grotere gebouw, maar valt op door de detaillering en (mogelijk)
een afwijkende gevel.
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Detaillering
Referentiebeelden voor de detaillering zijn het Kasteel
van Rhoon en Huis ten Donck. Belangrijk is de klassieke
bebouwing met een grandeur waardoor een hoogwaardige woonomgeving de entree van Rhoon domineert waardoor het bedrijventerrein aan het directe
zicht wordt onttrokken. Verticale geleding vindt plaats
in de gevel en kap.

De beelden refereren aan het historische karakter en
elementen uit het kasteel van Rhoon, het kasteel Muiderslot uit de woonwijk Kasteeltuinen en Huis ten Donck
in Ridderkerk.
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5.2 Boerderijhof (deelgebied B)
De naam ‘boerderijhof’ verwijst naar de huidige boerderij (Hooge Stee) in het deelgebied. De staat van de
boerderij is dusdanig slecht dat renovatie financieel
technisch gezien niet haalbaar is. Herstructurering van
dit gebied is daarom gewenst. Door in dit gebied een
boerderijhof te bouwen, houdt het gebied haar kleinschalige en intieme karakter. Dat maakt dit gebied van
bijzondere waarde: een op zichzelf staand gebied met
een eigen identiteit, midden tussen het centrum van
Rhoon en het landelijke karakter van de gemeente,
waaronder polder het Buijtenland.
Hoofdvolume
Om een boerderijhof te creëren zijn minimaal twee
hoofdvolumes (hoofdgebouwen) nodig. Eén van deze
volumes is de karakteristieke boerderij. Deze is zo waardevol en bijzonder dat terugbouwen in hetzelfde uiterlijk en dezelfde vorm wenselijk is. De boerderij staat vrij
van de dijk en de dijkbeplanting is aaneengesloten.
In het andere hoofdvolume komt een aantal verzorgingswoningen in een hof, rond de boerderij. Deze woningen hebben een gezamenlijke tuin, de boerderijhof.

Aan het binnenhof komt één laag bebouwing met een
oplopende kap. Dit past goed bij de uitstraling van de
boerderij en het kleinschalige dorpskarakter.
Aan de achterkant heeft dit hoofdvolume twee lagen.
Hierdoor is het plaatsen van een lift in de galerij mogelijk.
Om het binnenhof vanaf het noorden toegankelijk te
houden, komen twee onderdoorgangen onder het
hoofdvolume. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan is splitsen van het hoofdvolume in drie delen een goede mogelijkheid. Zo blijft de sfeer van een binnenhof overeind.
Het Boerderijhof (deelgebied B) is te bereiken via de
Rijsdijk en het parkeerterrein is bereikbaar vanaf de Nijverheidsweg.
Kleurgebruik
Lichte kleuren in combinatie met donkerrode daken geven de Boerderijhof een eigen klassiek karakter. Deze
kleuren hebben geen sombere uitstraling. De galerij
krijgt een transparant karakter.
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Detaillering
Kenmerkend voor de hofjes zijn de woningen die naar
binnen gericht zijn. Een combinatie van nieuwe architectuur met een historisch karakter zorgt voor de gewenste uitstraling. Aan de binnenzijde vindt verticale
geleding plaats in gevel en kap.
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5.3 Driesprong (deelgebied C)
Dit deelgebied is een bindende schakel tussen de klassieke woningbouw uit de jaren ’70 aan de westkant en
de nieuwbouwlocatie Essendael aan de zuidkant. Deze
locatie is daardoor zeer geschikt voor een bijzondere
ontwikkeling, een uniek en markant gebouw.
Hoofdvolume
Door een rank en hoog gebouw te realiseren ontstaat
een markant punt dat zichtbaar is vanaf verschillende
toegangswegen. Door de belangrijke zichtlijnen vraagt
dit punt om een slanke bebouwing, met als uitgangspunt vier bouwlagen met kap.

Kleurgebruik
Het gebouw krijgt een witte of zandkleurige uitstraling.
Hierdoor springt dit bijzondere gebouw in het oog. Door
de aansluiting op het kleurgebruik uit deelgebied Buitenplaats (A) ontstaat samenhang in het gebied. Het
dak krijgt een donkergrijze kleur.
Detaillering
Het gebouw maakt gebruik van nieuwe architectuur
met een historische uitstraling. Verticale geleding kan
het gebouw benadrukken. Grote dakkapellen op het
dak kunnen extra woonruimte creëren.

Het gebouw bestaat uit vier delen die ten opzichte van
elkaar verspringen. Hierdoor ontstaat een verticale geleding van het gebouw en een driezijdige oriëntatie op
de omgeving, vandaar de naam Driesprong. In plaats
van vier delen is een hoge kap ook een mogelijkheid.
De Driesprong is bereikbaar vanaf de Rijsdijk en een
parkeerterrein ligt aan de oostkant van het gebouw.
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