
  
  

Verslag    –   Buurtbijeenkomst   Hof   van   Alieda     
  
  

Datum: 22   maart   2021   
Locatie:   Digitale   Zoom   bijeenkomst     
Aanwezig: ca   20   buurtbewoners,   Team   Hof   van   Aleida   en   2   ambtenaren   van   de     

gemeente   Schiedam   (er   waren   ca   150   huishoudens   uitgenodigd).     
NB   Sandra   Don   van   het   Algemeen   Dagblad   was   niet   uitgenodigd   maar   
heeft   middels   een   uitnodiging   van   een   buurtbewoner   aan   de   
bijeenkomst   deelgenomen,   zonder   wetenschap   van   de   organisatie.     
  

  
Agendapunten   
  

1. Introductie   projectteam   Hof   van   Aleida   en   doel   bijeenkomst     
2. Uitleg   plan     
3. Mogelijkheid   tot   stellen   van   vragen     
4. Introductie   gezamenlijk   ontwerpen   openbare   ruimte     

  
I. Laurens   van   der   Bijl   opent   de   bijeenkomst   en   introduceert   zichzelf   als   

projectontwikkelaar   van   het   project   Hof   van   Aleida.   Hij   is   namens   
projectontwikkelaar   Fullhouse   1e   aanspreekpunt.   Fullhouse   ontwikkelt   en   
bouwt   voornamelijk   in   de   regio   Rotterdam.   Enkele   gelijkwaardige   
binnenstedelijke   projecten   zijn   afgerond   met   een   mooi   eindresultaat,   zowel   
nieuwbouw   als   transformatie   projecten.     
  

Van   der   Bijl   schets   het   doel   van   de   bijeenkomst,   waarbij   projectteam   Hof   
Van   Aleida   graag   zo   snel   mogelijk   na   de   gunning   door   gemeente   Schiedam   
het   contact   zoekt   met   de   omgeving   en   de   direct   belanghebbenden.   Enerzijds   
om   zorgen,   aandachtspunten   en   kwaliteiten   van   het   plan   op   te   halen   bij   
omgeving,   anderzijds   om   eerste   impressies   te   delen   voor   het   gezamenlijk   
ontwerpen   van   de   openbare   ruimte.     

  
II. Eelco   Dekker   van   Jade   Architecten   introduceert   zichzelf   alvorens   te   starten     

met   de   toelichting   van   het   plan   Hof   van   Aleida.   JADE   architecten   heeft   voor   
diverse   gelijksoortige   schoolgebouwen   transformatie   ontwerpen   gemaakt.   
Aan   de   hand   van   de   presentatie   wordt   het   plan   toegelicht.   Er   wordt   uitgelegd   
dat   de   basis   van   het   concept   behoud   is   van   de   bestaande   school,   zowel   
buitengevel   als   fraaie   elementen   binnenin   het   gebouw.   De   later   bijgebouwde   
delen   worden   verwijderd,   waardoor   er   met   name   extra   ruimte   aan   de   
achterzijde   (richting   de   tuinen   van   de   Villastraat)   komt   en   daardoor   is   er   
meer   daglichttoetreding.   Tevens   worden   de   dakopbouwen   besproken.   De   
locatie   van   de   dakopbouwen,   materialisatie   en   beperkte   omvang   is   zeer   
bewust   gekozen.     
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De   dakopbouwen   liggen   terug   van   de   dakrand   en   zijn   als   losse   blokjes   op   het   
gebouw   geplaatst,   zodat   de   zon   tussen   de   dakopbouwen   door   kan   schijnen.   
Op   deze   manier   houden   we   maximaal   zonlicht   voor   de   woningen   en   is   
zonlichtverslechtering   voor   de   omliggende   bebouwing   geminimaliseerd.     
  

De   dakopbouwen   hebben   wel   kozijnen   en   er   is   een   buitenruimte   aan   
gekoppeld,   waardoor   er   een   ander   beeld   ontstaat   dan   thans   het   geval   is.   De   
dakopbouwen   maken   het   mogelijk   te   voldoen   aan   de   gewenste   omvang   van   
de   nieuw   te   realiseren   woningen   irt   de   vereiste   buitenruimte   van   de   
woningen.   Door   het   toevoegen   van   de   dakopbouwen   zijn   de   woningen  
minimaal   70   m2   groot   en   kunnen   we   ze   voorzien   van   2   slaapkamers   en   een   
privé   buitenruimte.   Gemeente   Schiedam   heeft   deze   maat   als   minimumeis   
opgelegd   en   Fullhouse   en   JADE   zijn   ook   van   mening   dat   in   de   wijk   kwalitatief   
goede   woningen   toegevoegd   moeten   worden.     
  

Dekker   licht   vervolgens   de   duurzaamheidsambities   met   betrekking   tot  
waterberging,   groene   daken,   zonnepanelen,   circulair   materiaalgebruik   en   het   
passieve   energieconcept   toe.   En   afgerond   wordt   met   de   toelichting   op   het   
collectieve   binnengebied,   waarbij   veel   groen   en   plek   voor   ontmoeting   zal   
komen   en   de   bewoners   van   de   Oostsingel   die   met   de   tuinen   grenzen   aan   dit   
collectieve   gebied   betrokken   worden   in   de   vormgeving   en   functionaliteit.   De   
wens   is   om   de   grote   kastanjeboom   te   behouden.   Er   moet   nog   een   onderzoek   
plaatsvinden   of   de   kastanjeboom   levensvatbaar   is/blijft.     

    
Van   der   Bijl   licht   aansluitend   de   voorziene   parkeeroplossing   toe.   De   
automobiliteitsoplossing   wordt   direct   aan   de   entree   van   het   plangebied   
gerealiseerd,   waardoor   de   gezamenlijke   binnenplaats   gevrijwaard   blijft   van   
auto’s.   Hiermee   zorgen   we   dat   kinderen   ongehinderd   kunnen   spelen,   er   geen   
geluidsoverlast   van   auto’s   is   en   koplampen   niet   bij   woningen   naar   binnen   
schijnen.   De   gemeentelijke   parkeernorm   voor   dit   project   is   0,7   
parkeerplaatsen   per   woning   =   10,5   parkeerplaatsen.   De   school   had   6   
parkeerplaatsen   ter   beschikking   die   na   opheffen   van   de   schoolfunctie   
afgetrokken   kunnen   van   de   te   realiseren   parkeerplaatsen.   Resteert   een   norm   
van   4,5   parkeerplaatsen.   Door   de   ligging   van   het   perceel   binnen   500   meter   
van   Schiedam   Centraal   zou   aftrek   bespreekbaar   zijn.   De   nabijheid   van   zowel   
metro   als   trein   en   de   binnenstad   geeft   het   comfort   dat   er   minder   
parkeerplaatsen   nodig   zijn.   We   richten   ons   op   nieuwe   bewoners   die   niet   
getrouwd   zijn   met   een   auto,   maar   bij   tijd   en   wijle   wel   gebruik   willen   maken   
van   een   auto.   Daarom   zijn   wij   voornemens   om   2   elektrische   deelauto’s   met   
het   deelmobiliteitsconcept   van   Juuve   voor   de   bewoners   ter   beschikking   te   
stellen   om   het   eigen   bezit   te   ontmoedigen.   1   van   deze   deelauto's   is   ook   te   
gebruiken   door   omwonenden.   Deze   2   deelauto’s   vervangen   de   parkeernorm   
ruimschoots.   Naast   de   laatste   parkeerplaats   realiseren   we   enkele   fietsnietjes   
zodat   (deel)fietsen   en   (deel)scooters   hier   geplaatst   kunnen   worden.   
Gemeente   voegt   toe   dat   er   geen   parkeervergunningen   aan   de   nieuwe   
bewoners   worden   uitgegeven.   De   nieuwe   bewoners   weten   dus   waar   ze   voor   
kiezen   als   zij   hier   een   huis   kopen.     
  
  
  



III.   Vragen     
  

Is   de   bestaande   fundering   toereikend   voor   de   3de   etage   of   moet   deze   
worden   verstevigd?     
  

De   bestaande   fundering   wordt   onderzocht   of   deze   toereikend   is.   Mocht   het   
nodig   zijn   om   extra   fundering   toe   te   passen   zal   dit   ten   allen   tijde   trillingsarm   
plaatsvinden.   Wij   zijn   ons   bewust   van   de   status   van   de   bebouwing   rondom   
de   school   en   zullen   derhalve   uiterst   voorzichtig   te   werk   gaan.     

Kunt   u   een   concreet   antwoord   geven   met   betrekking   tot   de   zoninval   van   de   
tuinen   Villastraat   en   waar   worden   de   ramen   van   de   bovenverdieping   
gesitueerd?   Kijken   deze   uit   op   de   tuinen?     

De   dakopbouwen   krijgen   kozijnen   aan   voor   en   achterzijde.   Met   betrekking   
tot   de   zoninval   zal   door   het   verwijderen   van   de   aanbouw   aan   de   achterzijde   
van   de   school   er   geen   verslechtering   optreden   van   de   zonlichttoetreding.      

De   gevel   met   houten   afwerking,   wordt   deze   verwijderd?     

Wij   nemen   aan   dat   u   de   gevel   aan   de   achterzijde   bedoeld.   Ja   deze   zal   als   
onderdeel   van   de   latere   aanbouw   worden   verwijderd.     

Blijft   de   huidige   ingang   de   hoofdingang?     

Hier   werd   naar   onze   mening   bedoeld   de   ingang   bij   de   gymzaal.   Dit   wordt   in   
de   nieuwe   situatie   de   ingang   van   1   van   de   drie   gymzaalwoningen.    

Komen   er   kozijnen   aan   de   kant   van   de   Singel?     

Er   komen   geen   extra   kozijnen   in   de   bestaande   school.   Er   komt   wel   een   
kozijn   in   de   opbouw.     

Wat   doet   15   extra   woningen   met   de   parkeerdruk?     

Zie   laatste   alinea   van   het   vorige   agendapunt.     

Wordt   er   een   nulmeting   gedaan   voor   er   wordt   gekozen   voor   een   
funderingsmethode?     

Ja     

Wat   zijn   de   zichtlijnen   voor   de   Villastraat   en   Oostsingel   met   betrekking   tot   
de   dakopbouw?     

In   de   presentatie   van   Eelco   Dekker   is   een   beeld   opgenomen   met   de   zichtlijn   
vanaf   de   dakopbouw.   De   dakopbouwen   liggen   terug   van   de   dakrand,   
waardoor   inkijk   tot   een   minimum   beperkt   wordt.     
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Groene   daken   leveren   geen   bijdrage   aan   de   waterafvoer.   Grootste   zorg   is   
funderingsproblematiek.     

De   funderingsproblematiek   wordt   herkend   en   daar   wordt   in   de   uitvoering   
naar   gehandeld.   De   groene   daken   dienen   als   eerste   waterbuffer,   waardoor   
niet   al   het   water   direct   naar   de   bodem   zakt.     

Voor   welke   leeftijdscategorie   zijn   de   huizen   bestemd?     

Het   kan   jong   en   oud   zijn.   Er   zijn   een   aantal   benedenwoningen   van   
90m2-100m2.   Hier   zouden   zowel   een   jonge   gezinnen   als   senioren   kunnen   
gaan   wonen.   In   de   appartementen   zouden   starters   op   de   woningmarkt   of   
ouderen   waarvan   de   kinderen   het   huis   uit   zijn   kunnen   wonen.   We   hopen   op   
diversiteit.     

Is   er   al   een   bouwvergunning   afgegeven?     

Nee,   deze   sessie   is   een   eerste   bijeenkomst   waarin   het   plan   gedeeld   wordt.   
Met   de   gemeente   volgt   afstemming   over   de   te   volgen   ruimtelijke   procedure.     

Van   schoolfunctie   (rustig   in   de   avond   en   weekenden)   naar   woonfunctie   geeft   
overlast.    

Functiewijziging   is   reeds   door   de   gemeente   in   gang   gezet.   Met   ons   plan   
geven   we   daar   op   een   zo   goed   als   mogelijke   wijze   invulling   aan.     

Waarom   energie   neutraal?     

Wij   kiezen   voor   een   passief   energieconcept,   waarbij   zo   min   mogelijk   energie   
door   externe   hulpbronnen   wordt   aangeleverd.   Daarmee   draagt   dit   project   bij   
aan   de   duurzaamheidsdoelstellingen   van   de   gemeente   Schiedam.     

Heeft   het   pand   een   monumentale   status?   Welke   Rc   wil   er   worden   behaald   op   
daken,   gevels   en   kozijnen?     

Nee   het   pand   heeft   geen   monumentale   status.   Wel   gaan   we   zoveel   als   
mogelijk   behouden.   Zeker   de   speciale   elementen   zoals   de   glas   in   lood   ramen   
aan   de   achterzijde.    De   exacte   Rc   waardes   worden   bepaald   na   uitwerking   
van   het   het   plan   in   een   Definitief   Ontwerp.     

Is   de   opbouw   kant   en   klaar?     

Dat   is   wel   de   intentie.   In   de   uitwerking   zal   blijken   of   dit   haalbaar   is.     

Wat   is   het   verschil   tussen   de   VO   en   DO?     

In   de   uitwerking   van   Voorlopig   Ontwerp   naar   Definitief   Ontwerp   worden   alle   
aspecten   van   het   ontwerp   uitgedetailleerd.Tevens   worden   alle   constructieve   
berekeningen,   brandveiligheids   rapporten   en   andere   voor   de   vergunning   
benodigde   rapporten   opgesteld,   welke   tzt   onderdeel   uitmaken   van   de   
vergunning   indiening.      

  



Op   welke   termijn   wordt   er   een   wijziging   op   het   bestemmingsplan   
aangevraagd   en   afgegeven?     

Met   de   gemeente   volgt   afstemming   over   de   te   volgen   ruimtelijke   procedure.   
We   hopen   voor   de   zomervakantie   tot   indiening   van   de   vergunning   ofwel   
bestemmingswijziging   over   te   kunnen   gaan.   Voordat   tot   indiening   wordt   
overgaan   volgen   er   nog   2   participatie/informatiesessies   met   de   omgeving.     

Kunnen   de   nieuwe   bewoners   parkeervergunningen   aanvragen?     

Gemeente   geeft   aan   dat   dit   niet   mogelijk   is.     

De   tuinen   aan   de   Oostsingel   krijgen   meer   wateroverlast   als   de   gezamenlijke   
tuin   wordt   verlaagd.   Hoe   wordt   dit   opgelost?     

In   de   uitwerking   van   het   ontwerp   van   de   collectieve   ruimte   wordt   
nadrukkelijk   rekening   gehouden   met   hoogteverschillen.   De   geuite   zorg   wordt   
gedeeld.   

Wij   willen   wel   een   muurschildering   

Heel   leuk!   Fullhouse   is   voorstander   van   het   toevoegen   van   street   art   in   of   
rondom   haar   projecten.   Tevens   zouden   we   graag   als   ambassadeur   van   de   
Hartstichting    een   AED   in   de   buurt   willen   ophangen.   

Een   bewoner   biedt   aan   een   sessie   in   haar   tuin   te   doen   om   inspiratie   op   te   
doen.     

In   de   tweede   week   van   mei   wordt   een   volgende   sessie   georganiseerd.   Indien   
het   vanuit   Covid-19   oogpunt   niet   wenselijk   is   om   in   de   school   af   te   spreken   
dan   is   een   sessie   buiten   een   heel   goed   alternatief,   waar   we   graag   gebruik   
van   zouden   maken.     

Verdere   uitleg   over   de   dakopbouw   in   een   extra   sessie?     

In   de   volgende   sessie   komen   we   terug   op   de   zorgpunten   die   zijn   gedeeld.   
Maar   tevens   gaan   we   actief   met   elkaar   de   openbare   ruimte   ontwerpen.     

Akoestiek   op   het   overpad   is   heel   gehorig,   kunnen   we   dit   met   beplanting   
aanpassen?   Dit   geldt   ook   voor   de   zichtlijnen.     

Heel   goede   suggestie.   Gaan   we   zeker   meenemen!     

IV.   Introductie   gezamenlijk   ontwerpen   openbare   ruimte     
  

Stephen   Tas   introduceert   zichzelf   en   zal   namens   Oase   landschappers   de   
collectieve   buitenruimte   ontwerpen   en   zal   samen   met   buurt   de   openbare   
ruimte   vorm   gaan   geven.   In   bijlage   2   is   zijn   presentatie   te   zien.   Ter   
inspiratie   worden   beelden   per   thema   gedeeld.     
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Aan   alle   geïnteresseerden   die   mee   willen   ontwerpen   de   vraag   om   ideeën   
suggesties/beelden   etc   te   delen   via   de   website   
https://www.hofvanaleida.com/    of   email   info@hofvanaleida.com,   zodat   we     
dit   kunnen   gebruiken   in   de   voorbereiding   op   de   volgende   sessie   halverwege   
mei!     

  
Bijlage   1   210322   Hof   van   Aleida   participatiebijeenkomst   deel   1   
  

Bijlage   2   210322   Hof   van   Aleida   participatiebijeenkomst   deel   2   


