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Agenda

• Welkom

• Terugblik

• Uitwerking stedenbouw

• Architectuur onderzoeken

• Vragen en reacties

• Afsluiting



Onderzoeken

1. Geluid 

2. Externe veiligheid 

3. Archeologie

4. Ecologie (flora en fauna)

5. Bodemkwaliteit

6. Watertoets

7. Groentoets

8. Luchtkwaliteit 

9. Bedrijven en milieuzonering

10. Verkeer en parkeren

11. Explosieven

12. Geotechnisch onderzoek 
(sonderingen, waterspanning en trillingen)
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1 Introductie



Ligging in Santpoort-Noord



Luchtfoto



Huidige situatie



2 Stedenbouwkundig ontwerp



Ruimtelijke uitgangspunten

Groen

• Waardevolle groene invulling langs de randen als buffer naar de N208 en omwonenden

• Watercompensatie moet een kwalitatieve toevoeging zijn voor dier en mens

• Groen van betekenis, verblijfsruimte in het groen voor nieuwe bewoners 

Verkeer

• Ontsluiting via P2 of langs het bestaande KPN gebouw

• Bewonersparkeren op eigen terrein, niet afgesloten

• Bezoekersparkeren kan op P2

Stedenbouw

• Gebouw naar de zuidwest kant van het kavel zodat het direct aan het groen/water staat 

• Parkeren tussen het gebouw en het KPN terrein en/of aan de noordkant langs KPN gebouw 

• Het gebouw getrapt 3 bouwlagen aan de noordzijde, gaand naar 4 en 5 bouwlagen aan de 

zuidzijde en een accent van 6 lagen aan de zijde van het deelgebouw die gericht is op de N208

• De daken kunnen als groene dakterrassen of daktuinen 

• De galerijen zijn nog een belangrijke aandachtspunt, ivm verrommeling. Optie 

encroachmentzones ; groendragers 



Scenario nieuw



Voorstel



Voorstel

Groene buffer noordzijde: 
Gevel op ca. 11,5 meter van erfgrens 
Gevel op ca. 9 meter van waterlijn



Ruimtegebruik



Parkeren

• Ten aanzien van het parkeren is een onderbouwing gemaakt door Goudappel

• De totale behoefte aan parkeerplaatsen bedraagt op het maatgevende moment 105 

parkeerplaatsen, bestaande uit: 58  bewonersplaatsen, 5 plaatsen voor deelauto’s en  

42  bezoekersplaatsen

• In lijn met de uitgangspunten vanuit de gemeente is op eigen terrein voorzien in 63 

plekken, wat in aantal overeenkomt met de behoefte vanuit de bewoners, inclusief de 

deelauto’s

• Voor de 42 parkeerplaatsen ten behoeve van bezoekers kan in overleg met de 

gemeente gebruik gemaakt worden van de overcapaciteit op P2.

• Op de drukste momenten in het weekend bedraagt de vraag circa 25 tot 30 pp op P2.



Parkeerbalans

aanwezigheidspercentages

onderdeel bruto
werkdag 

ochtend

werkdag 

middag

werkdag 

avond

werkdag 

nacht

koop 

avond

zaterdag 

middag

zaterdag 

avond

zondag 

middag

Bewoners 100% 50% 50% 90% 100% 80% 60% 80% 70%

Bezoekers 100% 10% 20% 80% 0% 70% 60% 100% 70%

parkeervraag

onderdeel bruto
werkdag 

ochtend

werkdag 

middag

werkdag 

avond

werkdag 

nacht

koop 

avond

zaterdag 

middag

zaterdag 

avond

zondag 

middag

Bewoners 72,1 36,0 36,0 64,9 72,1 57,7 43,3 57,7 50,5

Bezoekers 41,6 4,2 8,3 33,3 0,0 29,1 25,0 41,6 29,1

deelautos 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

totaal 118,7 45,2 49,4 103,2 77,1 91,8 73,2 104,3 84,6

parkeeraanbod

onderdeel bruto
werkdag 

ochtend

werkdag 

middag

werkdag 

avond

werkdag 

nacht

koop 

avond

zaterdag 

middag

zaterdag 

avond

zondag 

middag

eigen terrein 77,1 41,0 41,0 69,9 77,1 62,7 48,3 62,7 55,5

P2 41,6 4,2 8,3 33,3 0,0 29,1 25,0 41,6 29,1

totaal 118,7 45,2 49,4 103,2 77,1 91,8 73,2 104,3 84,6



3 Programma



WOONKANSEN VOOR 
JONGEREN IN VELSEN



Gemengd programma

• Grote centrale ruimte ten behoeve van ontmoeting, met verse 

koffie en thee en snel internet.

• Flexibele ruimtes ten behoeve van cursussen en bijeenkomsten, 

zowel voor wonen als werken.

• Gemeenschappelijke buitenruimte.

• Aspirant bewoners en gebruikers worden door middel van woon-

panels betrokken worden bij de totstandkoming van de 

woonomgeving.



Woonprogramma

• Circa 194 appartementen.

• 166 van circa 25 m2, bestaande uit een studio met eigen keuken-

en sanitaire voorzieningen. 

• 28 2-kamer appartementen van circa 50 m2 met een grotere 

living en een aparte slaapkamer. 

• Minimaal 2/3e sociale huur, overige woningen middeldure huur. 

• Woonlasten laag door lage huur en minimale kosten voor 

energieverbruik en collectieve voorzieningen



4 Architectonisch ontwerp



Opbouw (194 woningen)



Plattegrond begane grond



Referentiebeelden (1)



Referentiebeelden (2)



Referentiebeelden (3)



Zijgevel vanaf het zuid-oosten



Voortgevel vanaf het zuid-oosten



Voorgevel vanaf het zuid-westen



Vogelvlucht vanaf het zuid-westen



Zijgevel vanaf het noord-westen



Achtergevel vanaf het noorden. Optie 1



Achtergevel vanaf het noorden. Optie 2



Achtergevel vanaf het noorden. Optie 3



Informatie

• Ga naar www.vlietweg2santpoortnoord.nl voor

• informatie over het project

• presentatie en verslag van de bijeenkomsten

• antwoord op de meest gestelde vragen 

• aanmelden nieuwsbrief

Aanvullende vragen? Mail naar info@vlietweg2santpoortnoord.nl

http://www.vlietweg2santpoortnoord.nl/

