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Inleiding 

Er is aan Hollandschap gevraagd een second 
opnion te geven door enkele alternatieve 
inrichtingsschetsen te maken voor het 
plangebied genaamd Rijsdijk te Rhoon. 

Het plangebied is hiernaast afgebeeld. 

Het plangebied ligt aan de rand van Rhoon. 
Tussen de Rijksdijk en de Rivierweg. 

Ten noorden van het plangebied liggen 
sportvelden (deze zijn zo goed als onzichtbaar 
vanaf het plangebied) en een bedrijventerrein. 

Ten zuiden ligt een nieuwbouwwijk. Ten 
zuidwesten kijkt men richting het buitengebied 
van Rhoon. 

Ten noordoosten zijn bedrijven gepland en er is 
reeds een woning in aanbouw. 

Omgeving plangebied = Plangebied

RIJSDIJK
Rijsdijk

Rijsdijk

Omloopseweg

RHOON

BUITENGEBIED

Van Gogh Allee

Achterdijk

RIVIERWEG

NIJVERHEIDSWEG

Rivierweg

Sportvelden

Bedrijven

Recente woonwijk

Toekomstige 
bedrijven

Woning reeds 
in aanbouw

P

P
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Aantallen

6 x 2-onder-1kap  =  12 eenheden 

1 x vrijstaand  =   1 eenheid 

Appartmentencomplex Senioren 
4 eenheden op begane grond
4 lagen 
12 starters
2 senoiren  = 14 eenheden

Appartmentencomplex 2
4 lagen 
3 begane grond  
9 luxe appartmenten
2 penthouses   = 11 eenheden 

_____________________________________+
TOTAAL   38 eenheden 

Het bestaande plan
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  Het plangebied

Het plangebied ligt op de overgang van stad 
naar land. 
Binnen het plangebied ligt Manege Bos. Er 
is reeds overeenstemming de gronden te 
verwerven. 
Ook staat er een boerderij in het plangebied. 
Deze heeft geen monumentenstatus. 
Ook ligt er een jeugdhonk. Deze is ondergronds.  
Dit honk wordt als een positief honk ervaren en 
dient in de plannen ingepast te worden. 
Daarnaast ligt er een buitenopslag binnen het 
plangebied. 
De woning, in de zuidwestelijke hoek, zal ook 
verdwijnen. 

Plangebied

BoerderijWoning

Jeugdhonk

Buitenopslag

Buitengebied

Manege

P

P

1

Buitengebied

Rhoon
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Plangebied
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Het plangebied, foto’s (omgeving) plangebied
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Het plangebied, foto’s 
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2  Uitgangspunten, historie

Op deze kaart is er een boerderij te zien die op 
dezelfde hoogte als de dijk lijkt te staan. Dit is in 
de huidige situatie nog steeds het geval. Voor de 
rest is er nog weinig bebouwing aan de dijk te 
zien.  

We kunnen in de alternatieven kijken hoe we in 
kunnen spelen op het ‘bovendijkse’ en het ‘on-
derdijkse’ deel  van het plangebied. 

De verschillende polders  zijn zichtbaar. 
De bebouwing is aan de dijken gesitueerd. 
Er is een duidelijke lintbebouwing zichtbaar. 
De polder bestaat uit agrarisch land en grasland 
waar boomgaarden op lijken te staan. 

Vanuit het verleden is duidelijk dat het om een 
agrarisch gebied gaat. We zullen kijken hoe we 
in kunnen spelen op dit thema en hoe de 
boerderij ingepast zou kunnen worden. 

Rhoon heeft zich, in vergelijking tot 1958, 
uitgebreid. Er zijn extra wegen aangelegd. Het 
plangebied ligt in een nog agrarische/open 
gebied. De jaren na 1968 breidt Rhoon zich 
nog verder uit en wordt ook dit nog open gebied 
verder ontwikkeld (zie op de luchtfoto hiernaast). 

Er lijkt een ‘schilachtige’ uitbreiding plaats te 
vinden richting o.a. het westen. Ieder gebied 
heeft hierbij zijn eigen eigenschappen. Het 
plangebied past binnen deze ontwikkeling. We 
dienen te kijken hoe de richting verandering en 
‘schil’richting in het ontwerp ingepast kan worden. 

1881 1958 1986P P P
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Uitgangspunten , ruimtelijke context

Ruimtelijk schema: ‘schillen’ en richitngen

Als we op grotere schaal naar het plangebied 
kijken dan zien we dat het plangebied ligt aan de 
Rijsdijk waaraan een lintbebouwing bestaat. 
In de alternatieven dienen te te kijken of en hoe 
we op deze structuur aan kunnen sluiten. Er is te 
zien dat de bebouwing buiten de kern bestaat uit 
‘erven aan de dijk’. Ook is te zien dat  Rhoon uit 
een soort ‘schillen’ bestaat van diverse Polders. 
Aan de randen (de dijken) van deze polders is 
de bebouwing gesitueerd. 

P



“ Rhoon, Rijsdijk, 2nd opinion “ 12 december 2011  12

Uitgangspunten, ruimtelijke context, nabijgelegen ontwikkelingen 

Aan de westkant ligt Rhoon. Ten zuiden van 
het plangebied ligt er een nieuwbouwwijk. De 
ontwikkelingen vinden plaats aan de noordoost 
zijde. Hier zal een combinatie van woningen en 
bedrijven ontwikkeld worden. 
Ten zuidwesten staat er een recreatieve 
aanwijzing in het bestemmingsplan. 

Ontwikkelingen

NIEUWBOUWWWIJK

WONEN EN 
BEDRIJVIGHEID

RECREATIEVE AANWIJZING 
BUYTENLAND VAN RHOON 

RHOON, 
WONEN

RHOON, 
BEDRIJVEN

P

WONEN 
BEDRIJVIGHEID
SPORT 
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De Rijsdijk ligt op ongeveer 1.60m+NAP, het 
plangebied daarentegen schommelt rond de 
0.50-mNAP. 
Het is belangrijk in te spelen op de 
hoogteverschillen. 

Uitgangspunten, abiotisch 

1.61 +mNap

0.81 -mNap

0.34 -mNap

1.22 -mNap
1.61 -mNap

0.68 -mNap

0.47 -mNap

0.9   -mNap

1.14 -mNap

Hoogteligging
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Ruimtelijke uitgangspunten

Geplande woning

Ontsluitingsmogelijkheden
Doorgaande routes

Waterstructuur (indicatief)
Fietspad

Zicht over de polder richting het 
groene buitengebied, maar ook vanuit 
de polder is dit één van de eerste punten 
wat van Rhoon is te zien. 

Dijk als belangrijke landschappelijke 
structuur met bomen hierlangs. 

Bestaande boerderij 
(geen monumentenstatus) 

voorbeeld

Deze afbeelding laat de ruimtelijke 
uitgangspuanten zien van de bestaande situatie 

Jeugdhonk 

P

Uitgangspunten, ruimtelijke conclusie

*
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Recreatiegebied

Dijk
Bomen

Voorkanten van 
boerderijOvergang:

<RHOON
>BUITENGEBIED

Zicht op de dijk

SchemaHoofdstructuur

Het gebied bestaat uit een boven- en onderdijks 
gedeelte. Deze dienen allebei los van elkaar te 
worden benaderd, maar toch een eenheid te 
vormen. 
Komende vanuit Rhoon richting het buitengebied 
volg je de dijk die de ruimtelijke ruggegraad van 
de hoofdstructuur vormt. Deze wordt versterkt 
door de bestaande bomen die langs de dijk 
staan. Als men naar het buitengebied gaat ziet 
men de voorkant van de boerderij. 
De ontsluiting gebeurt zowel aan de Rijsdijk als 
aan de Rivierweg. Een langzaamverkeerroute 
zou aan kunnen sluiten op het recreatieve 
gedeelte in het buitengebied. 
Er zit een verdraaiing van richting in het 
plangebied. Dez wordt in het ontwerp opgepakt. 

Verhoogde 
landmark, 
parkeren eronder

Wonen in het groen
Parkachtige setting Fietsroute

Zichtlijn 
Fietsroute

Appartementen in 
boerderij. 
Parkeren op erf 

Appartementen in 
boerderijvorm. 
Parkeren op erf 

Wonen in openheid 
en water
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Alternatief 1: Boerenerf

2onder1kappers

Rivierweg

Rijsdijk
Rijsdijk

Rivierweg

Nijverheidsweg 

DraaicirkelAppartementencomplex 1
Trafo

Appartementencomplex 2
Bomenlaan

Startersappartementen

Bestaande boerderij

Terras Horecapunt Voetpad Vrijstaande woningen

Boerenerf

Parkeren onder boomgaard

Bestaand
Jeugdhonk

3
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Alternatief 1: Boerenerf

BOVENDIJKS

Dijk
De dijk is als structurerend element belangrijk. 
Deze is dan ook duidelijk zichtbaar in het 
landschap. De dijk wordt versterkt door er 
een bomenrij langs te plaatsen, passend 
bij de bestaande bomenrij. De voet van de 
dijk bestaat uit een vlak talud waarin een 
langzaamverkeerspad loopt. Dit pad kan 
de schakel worden tussen Rhoon en het 
buitengebied. 

Boerderij
De bestaande boerderij blijft bestaan en het 
boerderijerf wordt ‘afgemaakt’. Dit gebeurt 
door nieuwe appartementen (starters) en een 
klein horecapunt op het erf te situeren. Aan dit 
horecapunt is een terras gekoppeld. 

Ontsluiting via Rijsdijk 
Het parkeren is onderdijks gesitueerd. De 
ontsluiting is via de Rijsdijk geregeld. 

ONDERDIJKS 

Parkeren 
Het parkeren van de starterswoningen gebeurt 
onderdijks, passend bij het boererfconcept,  
onder een boomgaard. 
Het overige parkeren is aan de oostzijde van het 
plangebied opgelost en op privéterrein.  

Twee-onder-1-kap 
De twee-onder-éénkappers zijn onderdijks 
gesitueerd en vormen de richting van de 
Rivierweg, vanwaar ze ook ontsloten zijn. 
Parkeren gebeurd op eigen terrein. 

Waterstructuur
Er ligt een doorgaande waterstructuur door het 
plangebied. Zo ligt er een sloot achter de twee-
onder-éénkappers langs waardoor privacy wordt 
gegarandeerd en er een natuurlijk afscheiding 
bestaat. Ook achter de vrijstaande woningen ligt 
een sloot ter afwatering en afscheiding. 

Vrijstaande woningen
De vrijstaande woningen zorgen voor de 
richitng-verandering in de structuur.  De 
verdraaiing zorgt voor de aansluiting tussen de 
twee-onder-één-kappers en de richting van de 
bedrijven. 

Appartementen
Aan de oostzijde zijn appartementencomplexen 
opgenomen. Deze zijn ingepast in het groen. 
Ze staan aan deze zijde van het plangebied 
omdat naar ons idee de appartementen meer 
bij Rhoon horen dan bij het buitengebied. 
Hieronder zijn ook parkeerplaatsen gesitueerd. 

Aantallen
10 eenheden in 5 twee-onder-één-kappers 

  5 vrijstaande woningen 

16 eenheden in startersappartementen 

14 eenheden in appartementencomplex 1

11 eenheden in appartmentencomplex 2
___________________________+
56 eenheden totaal 

2-onder-1-kap = vrijstaand 
2,5 laags
1 woning is 70 m2 footprint
210 m2 vloeroppervlak 

Startersappartement   
1 appartement = 70 m2 (footprint=vloeropp)
2 lagen 

Appartementencomplex 1 
1 appartmenten = 62 m2 (footprint)

Appartementencomplex 2 
1 appartement = 170m2 (footprint) 
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Alternatief 2: Markering in de polder

Woningen met garage

Rivierweg

Rijsdijk

Rijsdijk

Rivierweg

Nijverheidsweg 

Appartementencomplex 2Trafo

Parkeren
Appartemetencomplex 1 Horeca / kleine winkel 

Horecapunt

VoetpadParkeren Vrijstaande woningTuin

Bestaand
Jeugdhonk

3
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BOVENDIJKS

Dijk
De dijk blijft de dijk. Deze hoofdstructuur wordt 
verder versterkt door de aanplant van ‘missende’ 
bomen langs de dijk. 

Boederderij-architectuur
De bestaande boerderij wordt herbouwd in 
een gelijkende architectuur, een stukje van de 
weg af. In deze boerderijarchitectuur komen 
appartementen en een klein horecapunt. 
Hieraan gekoppeld ligt een terras. 

ONDERDIJKS

Landmark 
Op het ‘centrale punt’ komt een landmark 
te staan in de vorm van appartementen. 
De architectuur is duidelijk anders dan zijn 
omgeving om op te vallen als herkennings- en 
oriëntatiepunt. De ontsluiting gebeurt via de 
Rivierweg/Nijverheidsweg. 

Parkeren
Het parkeren gebeurt onder de 
appartmentencomplexen en op maaiveld. 

Twee-onder-één-kappers
De twee-onder-éénkappers zijn onderdijks 
gesitueerd en vormen de richting van de 
Rivierweg, vanwaar ze ook ontsloten zijn. 
Parkeren gebeurd op eigen terrein. 

Waterstructuur
Er ligt een sloot voor de twee-onder-éénkappers 
langs waardoor de woningen zijn ontsloten door 
een bruggetje. Dit bruggetje wordt gedeelt met 
de buren. 
Langs het openbare voetpad aan de voet van de 
dijk loopt een greppel. 

Vrijstaande woningen 
Meer richting het oosten liggen de woningen wat 
meer naar het zuiden. Er vindt een verdraaiing in 
de structuur plaats zodat er wordt aangesloten 
op de reeds bestaande eilanden. 

Openbaar pad
Tussen de woningen en onderlangs de dijk 
loopt een openbaar fietspad dat aansluit op het 
fietspad aan de Rivierweg richting Ghijseland. 

Alternatief 2: Markering in de polder

Aantallen
  8 eenheden in 4 2onder1kappers

  2 vrijstaande woningen 

  7 appartementen in boerderijarchitectuur

12 eenheden in appartementencomplex 1

10 eenheden in appartementencomplex 2
_____________________________________+
39 eenheden totaal 

Vierkante meters 
2-onder-1-kap =
2,5 laags
1 woning is 70 m2 footprint
210 m2 vloeroppervlak 

1 ‘boerderijarchitectuur’    
1 appartement = 100m2 
2 lagen 

1 landmark appartement   
1 appartement = 110 m2 (footprint=vloeropp)
1 penthouse = 220 m2 
met 4 eenheden op begane grond    
  
Appartementen 
1 appartement = 170m2 (footprint ) 
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