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1  Aanleiding en inleiding 
 

Parnassia Groep en de gemeente Albrandswaard onderzoeken of er 

woningbouw kan komen op een deel van de huidige Antes-locatie. Na 

ondertekening van een intentieovereenkomst hierover, startte in 

december 2021 een participatietraject van circa een jaar.  

 

Voorliggende eindrapportage geeft eerst een procesmatig verslag: de 

opzet van het gehele traject met de aantallen deelnemers en de werving, 

tussentijdse informatievoorziening en terugkoppeling.  

Vervolgens zijn de belangrijkste resultaten samengevat. Omdat we 

daarin nooit volledig kunnen zijn én omdat we recht willen doen aan 

ieders inbreng, is er een fors aantal bijlagen waarin de resultaten van de 

afzonderlijke participatiemomenten zijn terug te vinden.  

 

 

2   Opbouw participatieproces en deelname 
 

We noemen hieronder de opbouw in chronologische volgorde.  

 

Peiling No1  

December 2021, 204 respondenten 

De participatie is gestart met het live van een projectwebsite en 

werving onder belanghebbenden om mee te doen (verderop meer 

daarover) en het eerste participatie-instrument was een online 

peiling. Deze peiling was bedoeld voor zowel omwonenden als 

woningzoekenden. De online peiling kon tussen 6 en 20 december 2021 

worden ingevuld. In totaal vulden 204 personen de peiling in. 59 van 

hen zijn direct omwonenden (met postcodenummer 3172). In de 

resultaten maken we bij de gesloten vragen zoveel mogelijk 

uitsplitsingen naar groepen respondenten: omwonenden, 

woningzoekenden en mensen die zichzelf als beide beschouwden. 

 

Halfuurgesprekken 

Januari 2022, 23 huishoudens 

In zogeheten halfuurgesprekken gingen omwonenden, 

woningzoekenden één op één met ons in gesprek. We hebben veel 

reacties en suggesties meegekregen. Tussen 19 en 24 januari 2022 

zijn 16 halfuurgesprekken gevoerd. Vanwege de coronamaatregelen 

vonden de halfuurgesprekken online plaats via het 

videobelprogramma Zoom.  

 

In totaal is gesproken met 23 huishoudens, totaal circa 35 personen. 

Circa 47% van alle personen bestond uit omwonenden, 14% uit 

woningzoekenden en 39% uit mensen die zichzelf beschouwen als 

zowel omwonende als woningzoekende. Vier huishoudens kwamen 

niet opdagen, we hebben hen gebeld, één huishouden op die manier 

alsnog gesproken en waar mogelijk bij de anderen een voicemail 
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ingesproken dat men eventuele inbreng nog kan mailen naar 

info@hofvanpoortugaal.nl. 

 

In de gesprekken konden belanghebbenden één op één in gesprek 

met een vertegenwoordiger van Parnassia Groep om zonder sociale 

druk te kunnen meegeven wat ze belangrijk vonden. Daarnaast was 

een gespreksbegeleider / rapporteur van De Wijde Blik bij het 

gesprek. Bij het inplannen van de gesprekken zijn er door ons 

maximaal 3 huishoudens per halfuur ingedeeld. Bij aanmelding 

hebben we expliciet gevraagd of mensen hiertegen bezwaar hadden 

en dus liever een exclusief gesprek zonder anderen wilden. Dit bleek 

slechts bij één gesprek het geval te zijn.  

 

Bij aanvang van elk gesprek is verteld dat er gebundeld wordt 

teruggekoppeld, dus niet via individuele gespreksverslagen. Ook is 

verteld dat wij een lijstje met onderwerpen hadden om te bespreken, 

maar dat de agenda van de belanghebbenden leidend was. Er heerste 

tijdens de halfuurgesprekken overwegend een aangename sfeer. 

Iedereen heeft de kans gehad om wensen en zorgen in te brengen en 

er is veel input opgehaald.  

 

Het grootste doel van de halfuurgesprekken was om de verschillende 

argumenten te horen (kwalitatief). Dit in aanvulling op de online 

peiling, waar meer focus lag op de aantallen (kwantitatief).  

 

Excursies naar voorbeeldlocaties 

September 2021 +  juli 2022 

De locatie Duin en Bosch in Castricum is tot op zekere hoogte een 

goed voorbeeld van hoe wonen en zorg kunnen samengaan, al is de 

situatie hier aanmerkelijk anders dan in Poortugaal (monumenten, 

ligging in de duinen, etc.). In de aanloop naar de vaststelling van de 

intentieovereenkomst met de gemeente, bracht een aantal college- 

en raadsleden en ambtenaren op 10 september 2021 een informatief 

bezoek. Het verslag hiervan is gedeeld via de website en de 

nieuwsbrief. In juli 2022 verscheen er een video over deze 

herontwikkeling, ook die is gedeeld via de website en de nieuwsbrief, 

zodat meer mensen een indruk konden krijgen van dit project.  

 

Juni + september 2022, ca. 6 personen 

Op 22 juni en 30 september 2022 vonden kleinschalige excursies 

naar Woonzorgpark Bloemendaal in Den Haag plaats, bedoeld voor 

omwonenden van Hof van Poortugaal. Dit is één van de diverse 

voorbeeldlocaties waar de combinatie van zorggebouwen van 

Parnassia én gewilde koop- en huurwoningen goed samengaan. Voor 

de deelnemers bleek het veel toe te voegen dat men met eigen ogen 

kon zien om wat voor woongebouwen het kan gaan, hoe rustig het is 

op straat en hoe zorg en wonen kunnen worden gecombineerd.  
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Terugkoppeling en peiling No2 

November-december 2022, 79 respondenten 

Aan omwonenden en woningzoekenden is teruggekoppeld hoe hun 

inbreng én de uitkomsten van de diverse onderzoeken zijn verwerkt.  

Een zogeheten vlekkenplan liet de eerste gedachten over de 

inrichting van het terrein zien. Een video gaf de belangrijkste 

informatie over het vlekkenplan, plus een toelichting van de 

projectleider, de landschapsontwerper / stedenbouwkundige en de 

verkeersonderzoeker. Om het nog eens rustig na te kunnen lezen 

werd er ook een bijbehorende factsheet opgesteld. Zo kon iedereen 

zich op hoofdlijnen informeren.  

 

Met een tweede peiling is vervolgens getoetst hoe omwonenden en 

woningzoekenden tegen de eerste planvorming aankijken. In deze 

tweede peiling hebben we bewust veel open vragen gesteld, omdat 

we respondenten zoveel mogelijk ruimte wilden bieden om vrijuit te 

kunnen reageren nu er een eerste aanzet tot een plan ligt. Het 

invullen is daardoor iets bewerkelijker, wat mogelijk heeft geleid tot 

minder respondenten. Anderzijds zien we dat respondenten die wel 

de moeite namen, heel serieus en met diepgang reageerden. We 

concluderen voorzichtig dat de hoge kwaliteit de wat lagere 

kwantiteit ruimschoots goed maakte.  

 

Tussentijds: enkele mails en een gesprek  

Op 3 februari 2022 vond een gesprek plaats met twee 

vertegenwoordigers van de natuur- en cultuurhistorische Werkgroep 

Kijvelanden. Daarnaast kwam er op 17 december 2021 een e-mail 

binnen van twee omwonenden en op 11 januari 2022 een e-mail van 

één omwonende.  

 

 

3   Werving, tussentijdse informatievoorziening en 
terugkoppeling 

 

Bij de start van het participatietraject is de projectwebsite 

www.hofvanpoortugaal.nl aangemaakt en is een huis aan huis- 

brief naar 523 adressen verspreid in een ruim gebied ten 

noorden van de Antes-locatie. We hanteerden hierbij het gebied dat 

de gemeente Albrandswaard ook hanteert voor informatiebrieven 

met betrekking tot de Antes-locatie, zoals het verkeersonderzoek dat 

de gemeente liet uitvoeren.  

De brief riep op tot deelname aan de eerste peiling. Ook werd 

aangegeven dat vervolgcommunicatie per digitale nieuwsbrief 

plaatsvindt. Daarop kon men zichzelf abonneren (wat ook AVG-

technisch niet anders kan). Na deze eerste papieren brief zijn 

vervolgens gaandeweg het traject 10 digitale nieuwsbrieven 

verstuurd. Bij de laatste nieuwsbrief stond de teller op 253 

abonnees.  

De nieuwsbrieven riepen op tot deelname aan participatiemomenten, 

koppelden de resultaten daarvan terug, gaven tussentijds informatie 

http://www.hofvanpoortugaal.nl/
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over de voortgang en blikten vooruit naar het vervolgproces. Aan het 

slot van het participatietraject werd de terugkoppeling uiteraard 

extra belangrijk met het oog op de laatste, toetsende peiling. Daarom 

werd hier veel aandacht aan besteed, met een video en een factsheet. 

Eind 2022 was de video ca. 250 maal bekeken.  

Ook zijn er twee persberichten uitgebracht: de eerste bij de start 

van het participatietraject (dec 2021) en de tweede (nov 2022) om 

extra aandacht te vragen voor het vlekkenplan met bijbehorende 

peiling.  

 

 

4   Belangrijkste resultaten 
 

De belangrijkste resultaten kunnen we splitsen in  

• de inbreng die is geïnventariseerd tot aan het vlekkenplan 

(en daarin zoveel mogelijk is verwerkt) en 

• de reactie op het vlekkenplan (laatste toets aan het einde van 

het participatietraject).  

 

Inbreng tot aan het vlekkenplan 

We noemen hieronder de belangrijkste resultaten die uit de eerste 

peiling en de halfuurgesprekken naar boven zijn gekomen. Een 

samenvatting is per definitie niet volledig. Voor een zo compleet 

mogelijk overzicht en de nodige nuances verwijzen we naar de 

bijlagen.  

 

De mogelijkheid van woningbouw op deze locatie  

Dit wordt wisselend ontvangen. In de peiling kan circa de helft zich 

hierin vinden. In de halfuurgesprekken kan vrijwel iedereen zich 

hierin vinden, wel zouden met name omwonenden liever een kleiner 

aantal woningen zien.  

 

Sociale samenhang 

De basisgedachte dat mogelijke woningbouw bij de GGZ-locatie 

bijdraagt aan een inclusievere samenleving, wordt door de 

meerderheid van zowel omwonenden als woningzoekenden positief 

ontvangen. Wel maakt dit circa de helft van de woningzoekenden 

extra kritisch en dringen meerdere omwonenden aan op 

duidelijkheid hierover richting woningzoekenden. De conclusie is  dat 

het alom belangrijk wordt gevonden dat hier mensen komen wonen 

met de juiste instelling en verwachting.  

 

Type woningbouw 

Algehele conclusie is dat gepleit wordt voor een grote diversiteit aan 

woningtypen. Zowel veel omwonenden als veel woningzoekenden 

vinden een gemengde wijk een goed idee. Ook hadden 

woningzoekenden die de peiling invulden zeer uiteenlopende 

woonwensen.  
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Bouwhoogte 

Veel mensen vinden 3 of 4 bouwlagen hoog genoeg. Op enkele 

plekken zou het volgens een deel van de mensen iets hoger kunnen, 

om bijzondere plekken te markeren en/of om het water te kunnen 

zien vanuit de woning. Dit mag echter niet leiden tot een ervaring 

van massaliteit.  

 

Verkeer 

Vooral onder omwonenden zijn er zorgen over de toenemende 

verkeersdruk. Er is waardering voor het feit dat Parnassia Groep en 

de gemeente onderkennen dat het verkeer niet over de 

Albrandswaardsedijk en de huidige Schroeder van de Kolklaan kan 

worden afgewikkeld. Toch blijven er zorgen over de verkeersdruk en 

verkeersveiligheid op deze wegen. Elk van de drie alternatieve 

verkeersroutes uit de verkeerskundige analyse van bureau 

Goudappel kent voor- en tegenstanders. De meeste voorkeur gaat uit 

naar Variant 2: een nieuwe weg langs de voetbalvelden, al zijn er ook 

zorgen over de natuur op deze plek. Bij Variant 1 (parallel aan 

Schroeder van der Kolklaan) vrezen relatief veel mensen voor 

knelpunten waar deze aansluit op de bestaande wegen. Variant 3 

(parallel aan huidige fietspad door Kijvelandse Polder) stuit op grote 

bezwaren vanwege de natuurwaarden en de historische waarde van 

deze oude polder.  

 

Veiligheid 

Enkele omwonenden spreken van overlast van of zorgen over de 

huidige Antes cliënten. Dit werd meestal niet gespecificeerd, soms 

werd drinken in het openbaar genoemd. Er werd ook wel 

gewaarschuwd dat nieuwe bewoners van de nieuwbouwwoningen 

zouden kunnen schrikken van de aanblik en het gedrag van 

psychiatrische cliënten.  

 

Voorzieningen 

Omwonenden en woningzoekenden geven een lange lijst van 

mogelijke voorzieningen mee. Meest genoemd/gewenst is een 

buurtsuper. Deels voor het eigen gemak, deels omdat cliënten van 

Antes hier dan ook terecht kunnen. Daarnaast is een functie met een 

ontmoetingsfunctie vaak genoemd, zoals (dag)horeca.  

 

Groen 

Veel mensen pleiten voor behoud of versterking van de bestaande 

bomenrand langs de Albrandswaardsedijk en de groene open plek 

met vijver. Uit de halfuurgesprekken bleek een voorkeur voor 

aansluiting op de (wilde) natuur in de omgeving in plaats van een 

parkachtige, strakkere inrichting.  

 

Reactie op het vlekkenplan 

De vele open antwoorden maken het wat lastiger om de tweede 

peiling samen te vatten. We doen hieronder een poging tot een grove 
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samenvatting per deelonderwerp. Ook hierover is veel meer terug te 

lezen in de bijlage.  

 

Algemene indruk 

Veelal waardering voor behoud en versterking van het groen, 

waardering voor de stedenbouwkundige opzet en de variatie aan 

woningtypen, maar ook zorgen over de combinatie met zorg, de 

verkeersontsluiting, het uitzicht en de gevolgen voor het verkeer.  

 

Samengaan van wonen en zorg 

Bijna 30 % vindt dat er in het vlekkenplan voldoende zaken worden 

genoemd waardoor wonen en zorg goed samen kunnen gaan, zoals 

een centraal groen hart waar wonen, zorg, voorzieningen en 

ontmoeten samenkomen en aandacht voor goede verlichting, 

zichtlijnen en sociale controle. Ruim de helft maakt zich zorgen en is 

van mening dat er meer nodig is om wonen en zorg goed te 

combineren in deze nieuwe woonwijk. Bijvoorbeeld zorgen over de 

gedeelde speelplek voor jongeren en cliënten met een psychisch 

instabiele omgang. Enkele respondenten dragen ook mogelijke 

oplossingen aan, van goede verlichting tot een sociaal plan in de 

beginjaren om ontmoetingen goed te organiseren.  

 

Behoud en versterking van groen 

Op dit punt scoort het vlekkenplan overwegend goed tot zeer goed: 

ruim 60% vindt de groenvoorstellen uit het vlekkenplan goed of 

beter dan verwacht. Verder is ruim 80% positief over de 

referentiebeelden en vindt deze passend voor de omgeving. In de 

toelichting wordt het meest gewaardeerd: behoud van de groene 

strook langs de Albrandswaardsedijk en het ruige karakter van het 

groen. Dat laatste mag volgens een aantal nog wel wat sterker: past 

goed bij het ruige groen langs de Oude Maas.  

 

Stedenbouwkundige opzet 

Ook de campusachtige opzet van het vlekkenplan spreekt aan: bijna 

70 procent kan zich hierin vinden. Bij deze gelegenheid blijken de 

voorkeuren voor het type woningen nogal uiteen te lopen: de een wil 

meer eengezinswoningen, de ander wil juist meer hogere bebouwing.  

 

Bouwhoogte 

De voorgestelde bouwhoogte in het vlekkenplan is: niet hoger dan de 

boomtoppen. Dat betekent dat er eengezinswoningen met 2 of 3 

lagen + een kap en appartementsgebouwen van 5 lagen met accenten 

tot 7 lagen zijn ingetekend. De meningen over deze bouwhoogte gaan 

gelijk op. Ongeveer 40 % vindt dit een goede bouwhoogte, terwijl er 

ook 40 % is die dit te hoog vindt. Er zijn vooral zorgen over de 

mogelijkheid voor appartementsgebouwen met 7 woonlagen.  

 

Beste plek(ken) voor appartementen 

Het meest genoemd worden: aan de kant van de Oude Maas 

(vanwege het uitzicht over het water) of aan de randen van de 
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clusters of juist in het midden van de bebouwing (om de hogere 

bebouwing juist aan het zicht te onttrekken).  

 

Verkeersontsluiting 

De gemeenteraad neemt een besluit over de verkeersontsluiting.  

Gevraagd naar hun eigen voorkeur, kiest het merendeel voor een 

nieuwe weg langs de sportvelden, net als in de eerdere peiling en 

halfuurgesprekken is aangegeven. Een weg door de 

Kijvelandsepolder bleek zeer impopulair. Welke variant het ook 

wordt, er wordt veel aandacht gevraagd voor verkeersveiligheid van 

alle weggebruikers en voor het tegengaan van sluipverkeer.  

 

Parkeren 

De voorstellen om het parkeren met groen in te pakken of aan het 

zicht te onttrekken met een verhoging in het landschap, kunnen 

rekenen op de instemming van circa 70% van de respondenten.  

 

 

5   Belangrijkste resultaten 
 

Dit Participatierapport wordt aangeboden aan de gemeenteraad van 

Albrandswaard. Samen met de uitkomsten van de onderzoeken kan 

de gemeenteraad zo een afgewogen besluit nemen. Met het 

Participatierapport blijft ieders inbreng inzichtelijk, ongeacht het 

vervolg. Uiteraard wordt ook het Participatierapport op de 

projectwebsite geplaatst. 

 

 

 

Bijlagen 
 

A. Peiling No1 

B. Halfuurgesprekken 

C. Voorbeeldlocaties: 3 excursies + 1 video 

D. Mails en gesprek  
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BIJLAGE A: Peiling No1 
  

 



Hof van Poortugaal
Peilingresultaten

Parnassia Groep onderzoekt de mogelijkheid van woningbouw op een
deel van de Antes-locatie, samen met de gemeente en andere
belanghebbenden. Omwonenden en mensen die interesse hebben om
hier te komen wonen worden uitgenodigd om mee te denken. De
participatie is gestart met een online peiling. 

De peiling kon tussen 6 en 20 december 2021 worden ingevuld. In totaal
vulden 204 personen de peiling in. Van hen noemen 183 personen
zichzelf  omwonende (een deel beschouwt zich daarnaast ook als
woningzoekende). Van de omwonenden wonen er 59 direct rond de
locatie (met postcodenummer 3172). 



Omwonenden
132

Zowel woningzoekende als omwonende
51

Woningzoekenden
21

De peiling is door 204
personen ingevuld, waarvan:

Algemeen



Met een andere postcode
124

Direct omwonenden (postcode 3172)
59

183 omwonenden vulden de
peiling in, waarvan: 



Dit maakt mij kritisch
32

Speelt geen rol
29

Extra interessant
11

Welke rol speelt de nabijheid van een GGZ-zorglocatie
in uw overweging om hier te willen wonen? 

Woonwensen Alleen ingevuld door de 72 respondenten die (ook) woningzoekende zijn
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Wat voor type woning zoekt u?

Alleen ingevuld door de 72 respondenten die (ook) woningzoekende zijn

Aantal
respondenten



Koop boven NHG grens
36

Koop tot NHG grens
17

Huur sociale huursector
16

Huur vrije sector
3

Bent u op zoek naar een huurwoning of
een koopwoning?

Alleen ingevuld door de 72 respondenten die (ook) woningzoekende zijn



Nee, ik wil een eigen tuin of balkon
51

Ja, voor een terras/veranda aan openbaar groen
10

Ja, alleen toegankelijk voor buren
7

Weet ik niet/geen mening
4

Staat u open voor het delen van een
gemeenschappelijke buitenruimte?

Alleen ingevuld door de 72 respondenten die (ook) woningzoekende zijn



Nee
57

Ja
15

Heeft u interesse in een bijzondere
woonvorm? 

Namelijk:
Seniorenwoningen
Zorgwonen
Levensloopbestendig  
Meer-generatie
Gemengd koop/huur
Tiny houses
Groepswonen

Alleen ingevuld door de 72 respondenten die (ook) woningzoekende zijn



Heel belangrijk
126

Redelijk belangrijk
68

Niet belangrijk
10

Hoe belangrijk vindt u duurzaamheid
en natuurinclusief wonen? 

Indeling en ontwerp
Uitgesplitst:

Heel belangrijk
94

Redelijk belangrijk
33

Niet belangrijk
5

Omwonenden:

Redelijk belangrijk
11

Heel belangrijk
9

Niet belangrijk
1

Woningzoekenden:

Redelijk belangrijk
24

Heel belangrijk
23

Niet belangrijk
4

Beide:



Liever hogere bebouwing en meer openbaar
groen

94

Liever lagere bebouwing en minder openbaar
groen

74

Weet ik niet/ geen
mening

36

Hoe denkt u over bouwhoogte en groen in 
de volgende twee situaties, gesteld dat het 

aantal woningen gelijk is? 

Uitgesplitst:

Liever hogere bebouwing en meer openbaar
groen

57

Liever lagere bebouwing en minder openbaar
groen

47

Weet ik niet/ geen mening
28

Liever hogere bebouwing en meer openbaar
groen

11

Liever lagere bebouwing en minder openbaar
groen

6

Weet ik niet/ geen mening
4

Liever hogere bebouwing en meer openbaar
groen

26
Liever lagere bebouwing en minder openbaar

groen
21

Weet ik niet/ geen mening
4

Omwonende:

Woningzoekende:

Beide:



Sociale samenhang en sociale veiligheid worden bepaald door
ruimtelijke ingrepen (indeling, toegankelijkheid, zichtlijnen, verlichting
etc.), maar ook door andere factoren (beheer, organisatievorm etc.).

Heeft u wensen of suggesties op dit gebied?

Buurtwacht
Camerabewaking
Verwachtingsmanagement over nabijheid           
zorglocatie
Duidelijke afspraken
Openbaar toegankelijk
Autoluw
Brede straten
Groenbeheer (door bijvoorbeeld bewoners
Antes)
Afvalbeheer
Wandelpaden

Gedeelde voorzieningen met zorg
Verlichting
Ronde vormen
Horeca
Duidelijke grens zorg en nieuwbouw
Groene afscheidingen
Hofjes
Diversiteit en verdeling huur/koop
Zichtlijnen richting Maas
Behoud huidig groen
Gemengd wonen jong en oud



Wilt u de ontwerpers nog andere zaken meegeven op het gebied
van woonwensen, indeling en ontwerp? 

Autovrij
Parkeerplaatsen uit het zicht
Energieneutraal
Circulair
Zelfvoorzienend
Uitzicht op Oude Maas
Snelheidsbeperkende verkeersmaatregelen
Berging 
Woningen voor starters
Mix van woningen
Verdeling sociaal / vrije sector
Behoud en versterking bestaand groen

Geen hoogbouw
Geen extra woningen
Geluidsisolering
Verkeersveiligheid
Geen sociale woningbouw
'Landelijke' woningen die aansluiten bij
omgeving
Veel groen
Afstand tussen de dijk en nieuwbouw



Goed idee
98

Geen goed idee
93

Weet ik niet
13

Hoe denkt u over de mogelijkheid van
 woningbouw op een deel van de Antes- 

locatie, los van eventuele verkeerskundige 
gevolgen?

Verkeer
Uitgesplitst:

Geen goed idee
82

Goed idee
46

Weet ik niet
4

Omwonende:

Goed idee
15

Weet ik niet
4

Geen goed idee
2

Woningzoekende:

Goed idee
37

Geen goed idee
9

Weet ik niet
5

Beide:
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Positief
149

Negatief
41

Weet ik
niet

14

Hoe staat u tegenover extra 
wandel en/of fietspaden over 

de Antes-locatie naar de Oude Maas? 

Uitgesplitst:

Positief
87

Negatief
36

Weet ik niet
14

Omwonende:

Positief
18

Weet ik niet
2

Negatief
1

Woningzoekende:

Positief
44

Negatief
4

Weet ik niet
3

Beide:



Nee, ik heb geen auto nodig
18

Nee, ik wil geen auto delen
125

Weet ik niet
14

Ja, mits er voldoende beschikbaar zijn
47

Zou u gebruik willen maken 
van een (elektrische) deelauto?

Parkeren Uitgesplitst:

Nee, ik heb geen auto nodig
15

Nee, ik wil geen auto delen
80

Weet ik niet
13 Ja, mits er voldoende beschikbaar zijn

24

Omwonende:

Nee, ik heb geen auto nodig
1

Nee, ik wil geen auto delen
14

Ja, mits er voldoende beschikbaar zijn
6

Woningzoekende:

Nee, ik heb geen auto nodig
2

Nee, ik wil geen auto delen
31

Ja, mits er voldoende beschikbaar zijn
17

Beide:



Nee
121

Neutraal
35

Ja, mits er voldoende beschikbaar zijn
34

Ik maak nu al gebruik van andere vormen van deelvervoer
14

Zou u gebruik maken van andere 
vormen van (elektrisch) deelvervoer? 

Uitgesplitst: 

Nee
88

Neutraal
20

Ja, mits er voldoende beschikbaar zijn
17

Ik maak nu al gebruik van andere vormen van deelvervoer
7

Omwonende:

Ja, mits er voldoende beschikbaar zijn
17

Nee
7

Neutraal
4

Woningzoekende:
Nee
23

Neutraal
11

Ja, mits er voldoende beschikbaar zijn
10

Ik maak nu al gebruik van andere vormen van deelvervoer
7

Beide:
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Wilt u de ontwerpers nog andere zaken meegeven op het gebied
van verkeer en parkeren? 

Autoluw
Genoeg parkeerplaatsen voor de nieuwe
bewoners
Ondergronds parkeren
Snelheidsbeperkende maatregelen
Meerdere toegangswegen
Voldoende oplaadpalen 
Zorgen over toenemende druk op de
omliggende wegen
Meer fietspaden en wandelpaden
Geen ontsluitings bij de Oude Maas
Geen ontsluitingsweg door de Kijvelandse
polder

Ontsluiting niet via S. vd Kolklaan 
Losplekken bezorgdiensten
Mindervalide parkeerplaatsen
Brede parkeervakken
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Welke voorzieningen zouden voor u
interessant zijn?

Voorzieningen
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Uitgesplitst naar respondenten:
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Omwonende: Woningzoekende:

Beide:



Welke voorzieningen zouden voor u
interessant zijn?

Anders, namelijk:

Geen voorzieningen (want toenemende
verkeersdruk) 
Behoud huidige voorzieningen
Buurtsuper voor cliënten
Horeca
Flexwerkplekken
Co-creatie werkplekken
Drogist
Kaaswinkel
Overdekt zwembad
Bibliotheek
Boekenwinkel

Politiepost
Speeltuin 
Supermarkt
BMX baan
Slager



Daar zal ik geen gebruik van maken
110

Daar zou ik graag gebruik van maken
81

Daar zou ik actief willen worden als vrijwilliger
13

Hoe waardeert u voorzieningen waar mensen 
werken met een afstand tot de arbeidsmarkt?

Uitgesplitst:

Daar zal ik geen gebruik van maken
81

Daar zou ik graag gebruik van maken
45

Daar zou ik actief willen worden als vrijwilliger
6

Omwonende:

Daar zou ik graag gebruik van maken
14

Daar zal ik geen gebruik van maken
4

Daar zou ik actief willen worden als vrijwilliger
3

Woningzoekende: Daar zal ik geen gebruik van maken
25

Daar zou ik graag gebruik van maken
22

Daar zou ik actief willen worden als vrijwilliger
4

Beide:



Belangrijk
105

Neutraal
62

Niet belangrijk
37

Hoe belangrijk vindt u goede 
sportvoorzieningen in deze buurt? 

Uitgesplitst:

Belangrijk
62

Neutraal
39

Niet belangrijk
31

Omwonende:

Belangrijk
12

Neutraal
7

Niet belangrijk
2

Woningzoekende:

Belangrijk
31

Neutraal
16

Niet belangrijk
4

Beide:



Hartelijk dank voor uw bijdrage.
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BIJLAGE B: Halfuurgesprekken  
  

De inbreng uit de halfuurgesprekken is hieronder zoveel mogelijk gebundeld naar thema’s. Per 

thema geven we een beknopte samenvatting van de belangrijkste cq. meest gemaakte 

opmerkingen. Vervolgens geven we puntsgewijs en beknopt de opmerkingen weer, waarbij zoveel 

mogelijk is aangegeven van wie een opmerking kwam:  

O = Omwonende 

W = Woningzoekende 

OW = Zowel omwonende als woningzoekende 

 

Verkeer en parkeren  

Veel mensen hadden zich verdiept in het verkennende verkeersrapport, dat 3 routes voorstelt om 

nader te onderzoeken. In de halfuurgesprekken leek de route langs de sportvelden voor de 

meerderheid de beste optie, al is het maar omdat we daar de minste bezwaren tegen hoorden. Bij 

de route Schroeder van der Kolklaan liggen de bezwaren bij de capaciteit van  de (huidige) weg en 

de aansluitingen, plus de verkeersveiligheid. De route door de Kijvelanden is het meest 

omstreden: de een vindt het de beste oplossing omdat het de bestaande wegen ontlast, de ander 

vindt het de slechtste oplossing omdat dit de natuur en openheid van deze historische polder 

aantast.  

Er kwamen veel uiteenlopende wensen om het verkeer op de Albrandswaardsedijk te 

ontmoedigen. Dat is volgens veel mensen ook al in de huidige situatie nodig.  

We hoorden weinig tot geen vrees voor parkeeroverlast buiten Hof van Poortugaal, behalve bij 

bewoners van de Albranswaardsedijk die direct grenst aan de Antes-locatie. De meningen over 

geconcentreerd parkeren versus voor de deur parkeren liepen uiteen: mensen die een 

eengezinswoning zochten parkeerden liever voor de deur dan mensen die een appartement 

zochten. Tot slot moet men aan het fenomeen deelauto’s nog sterk wennen.  

 

Route 1 / Schroeder van der Kolklaan: 

• Ontmoedig autoverkeer Schroeder van der Kolklaan (OW) (OW) (OW) 

o Drempels 

o Wegversmallingen 

• Het verkeer kan hier beslist niet allemaal overheen (OW) (O) 

• Lijkt me een lastige oplossing omdat er veel fietsers oversteken (OW)  

• Hier loopt een hoofdwaterleiding langs, dat maakt uitbreiding van de weg lastig. (OW) 

 

Route 2 / Langs de sportvelden:  

• Dit heeft onze voorkeur, veelal omdat zowel de Kijvelandse polder als de 

Albrandswaardsedijk als de Schroeder van der Kolklaan ontzien worden (O) (O) (OW) 

• Geen weg door de Albrandswaardse polder, omdat dit de natuur ter plekke aantast, er is 

hier meer waardevolle natuur dan misschien op het oog lijkt (O)  

• Deze variant heeft voordelen voor OV ontsluiting en een directe route naar Hoogvliet (O)  

Route 3 / Door de Kijvelandse polder: 

• Als je deze gaat inzetten voor autoverkeer, ontsluit dan de polder met meerdere fiets- en 

voetgangerspaden, omdat het huidige fiets-/voetpad niet meer zo aantrekkelijk is voor 

recreatief verkeer wanneer daar auto’s rijden.  

• Voorkeur voor deze route, omdat het verkeer dan niet langs onze woning komt. (OW)  

• Niet doen, is slecht voor de natuur (O) (O) (O) (O) (O)  
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Algemene opmerking over varianten:  

• Wikkel zo min mogelijk het autoverkeer af via de Albrandwaardsedijk en via het dorp, 

maar dus via een nieuw aan te leggen weg die snel Poortugaal uitgaat (O) (OW)  

• Beperk je niet tot één variant maar benut meerdere (O) 

 

Opmerkingen Albrandswaardsedijk: 

• Maak de dijk eenrichtingsverkeer (O)(O) 

• Poller op de dijk / alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer (O)(O)(O)  

• Auto’s te gast op de dijk (O) 

• Pas de drempels aan want ze zijn nu te hoog voor veel auto’s > geeft klappen (OW)  

• Zorgen over de verkeersbelasting van de Albrandswaardsedijk, o.a. combinatie met 

scooters en fietsers (O)(O) 

• Maak de Albrandswaardsedijk niet auto-luw maar hou deze zoals nu gewoon open voor 

auto’s, anders krijg ik minder klanten voor mijn zaak (O)  

• Graag aandacht voor het smallere deel van de Albrandswaardsedijk, óók wanneer de 

ontsluiting elders komt (O) 

• Bezoekers Polak moeten makkelijk bij de winkel kunnen komen. Breng dus geen 

verkeersbelemmerende maatregelen aan op de Albrandswaardsedijk (O) 

• Trillingen op de dijk en beschadiging van woningen. Nu al met vrachtverkeer. Zorg straks 

dat bouwverkeer niet over de dijk gaat (O)(O)(O) 

• Er is door Goudappel geen meting gedaan op de Albrandswaardseweg (met name 

snelheid), zou onzes inziens wel moeten (O) 

• Zorgen over verkeersdruk op de dijk (O) 

 

Overige opmerkingen: 

• Leg ook goede fietsverbindingen aan (OW) (O) 

• Parkeren voor de deur van de nieuwe woningen (W)(W) (OW) 

• Parkeren mag wel iets verderop, zolang voordeur bereikbaar is voor laden/lossen 

(W)(OW) 

• Graag goede busverbinding / halte bij de woonwijk (W)(OW) 

• (Elektrische) deelauto kan interessant zijn (W)(OW) 

• Deelauto heb ik geen idee van of dat interessant voor ons is, kan ik er wel van op aan? 

(W) (OW)  

• Fietsoversteekplek G.J. Rooimanspad <> Oranje Nassaulaan over de Schroeder van der 

Kolklaan: leg hier de indicatielussen voor de fietsers wat vroeger neer, dat kan wachttijd 

schelen en voorkomt dat ongeduldige fietsers het rode licht negeren.  

• Vrees voor parkeerdrukte op de Albrandswaardsedijk, omdat de peiling suggereerde dat 

er bij (een deel van) de nieuwe woningen geen parkeerplaatsen komen (O) N.B.: 

toegelicht dat Hof van Poortugaal in zijn eigen parkeerbehoefte moet voorzien. De 

vraag in de peiling ging over geconcentreerd parkeren op loopafstand van de woning 

versus parkeren voor de deur.   

 

Toegankelijkheid van het mogelijke woongebied 

Hier is niet heel veel over gesproken. Omwonenden die er al lang wonen, vonden het huidige 

Antes-terrein toegankelijker dan (jongere) omwonenden die er korter wonen.  

• Wij ervaren het nu al als een open, uitnodigend gebied (O)(O)(O)(O) 

• Ik voel dat ik hier op een terrein van een ander ben, niet heel uitnodigend (O)(O) 
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• Ik kan me wel voorstellen dat nieuwkomers/buitenstaanders een drempel ervaren om het 

terrein op te komen, dit is een kwestie van ervaren en gewennen (OW) 

• De ‘verboden toegang’-bordjes hebben vast een juridische functie, maar dragen niet bij 

aan sfeer van toegankelijkheid.  

 

Veiligheid 

Veel mensen stonden positief tegenover de gedachte om reguliere woningbouw te combineren 

met GGZ-voorzieningen, omdat ze geloofden dat dit goed is voor de maatschappij als geheel en 

voor de integratie van GGZ-cliënten in het bijzonder. Veel mensen benadrukken wel dat 

woningzoekenden goed moeten worden geïnformeerd wat dit betekent, zodat ze weten wat ze 

kunnen verwachten als ze hier komen wonen.  

• Goed dat er meer integratie tussen GGZ en gewone woonwijk komt (O)(O)(OW) 

• Bewustwording (OW) (OW) 

o Maak bewoners bewust dat GGZ-cliënten geen misdadigers zijn  

o Onbekend is onbemind 

o Geef voorbeelden van andere geslaagde woon-zorgparken  

• Vraag ook de cliënten wat zij vinden van de omgekeerde integratie-gedachte en wat hen 

daarbij helpt. (OW) 

• Betere verlichting (niet zozeer lichter maar aangenamer). De huidige verlichting en 

kaarsrechte straten versterken een unheimisch gevoel. (O) 

• Nieuwe woningen zorgen voor meer sociale controle met ramen die uitkijken op de straat 

(OW) 

• Zorg voor een meldpunt bij problemen, via meerdere kanalen zoals telefoonnummer, 

email en whatsapp (OW) (OW) N.B.: Toegelicht dat er een meldpunt bestaat.   

• Zorg voor (meer) toezicht, via de wijkagent, BOA, buurtcoach, parkmanagement of 

camera’s (OW) (O) N.B.: Toegelicht dat er toezicht is via de eigen bewakingsdienst.  

• Geef de aanmelders van problemen een schriftelijke terugkoppeling. Dat voorkomt 

‘broodje aap verhalen’. (OW) 

• Calamiteiten kun je nooit helemaal voorkomen en het is begrijpelijk dat de eerste 

aandacht op het moment zelf niet naar omwonenden uitgaat, maar wellicht helpt het 

wanneer Antes met omwonenden communiceert over de draaiboeken die er zijn bij 

calamiteiten. Dan kunnen we het allemaal beter plaatsen wat we zien gebeuren. (O) 

• In mijn ervaring raken cliënten van Antes opgefokt als je ze aanspreekt op hun gedrag. 

Met meer nieuwe bewoners worden ze sneller aangesproken en groeit de kans op agressie 

in het buitengebied. (O) 

• Overlast lijkt erger van drugsverslaafden dan van alcoholverslaafden en van de eersten 

zijn er nu veel meer dan vroeger (OW) 

• Vrees dat er in de sociale woningbouw bewoners worden gehuisvest die gelieerd zijn aan 

de zorgverlening vanuit Antes. (O) Een ander dacht dat er uitsluitend woningen voor 

cliënten van Antes komen. (O) N.B.: Toegelicht dat er reguliere (gewone) woningen 

komen, niet gekoppeld aan Antes. Het is altijd mogelijk dat er een bewoner tussen 

woont die zorg afneemt bij Antes, zoals die ook aan de andere kant van het do rp zou 

kunnen wonen, in een villa of in een rijtjeshuis.  

• Volgens mij waren er geen incidenten voordat de gesloten inrichtingen kwamen (OW) 

• Zorg dat woningzoekenden goed weten waar ze gaan wonen, filter de mensen eruit die er 

bewust voor kiezen om hier naast de GGZ te gaan wonen. Dit vereist minimaal een 

verplichte uitleg door de ontwikkelaar/makelaar. (OW).  

Idem + suggestie: kan een deel van de staf hier niet gaan wonen? (OW) 

 

Groen en water 
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Breed gedeeld werd de wens om het oostelijke deel met de vijver groen en onbebouwd te laten, 

het werd gezien als de mooiste plek. Ook is veelvuldig gepleit voor behoud van de bomenrand 

tussen de Albrandswaardsedijk en Hof van Poortugaal, maar liefst ook de andere bomen in het 

gebied. Als het gaat om de groene inrichting wil men liever aansluiten bij de natuurlijke 

omgeving (tikje wild) dan een meer parkachtige inrichting (strak gemaaide gazons).  

• Hou het oostelijke deel (met vijver) groen en onbebouwd. (O)(O)(O)(O)(OW)(OW)(OW) 

• Behoud de bosrand tussen de bebouwing Albrandswaardsedijk en het Antes terrein, 

zowel vanwege privacy/zicht als vanwege vogels/natuur als vanwege natuurlijke 

scheiding tussen de buurten. Geef dit als eis mee aan de ontwikkelaar, in het 

Bestemmingsplan (OW) (O)(O)(O) 

• Bouw natuurinclusief (zoveel mogelijk volgens richtlijnen ‘Handboek Natuurinclusief 

Bouwen’) (OW) 

• Stel een maximum aantal tegels per vierkante meter per tuin in (OW) 

• Geen houten schuttingen maar groene hagen (OW) 

• Geen hoge struiken (OW) 

• Graag een ruime opzet (W) 

• Liever borders dan een grote grasvlakte (OW) 

• Niet meer water aanbrengen, dat lijkt me niet nodig voor de waterhuishouding en 

misschien ook niet verstandig vanwege veiligheid cliënten en kinderen (OW) 

• Beheer groen door cliënten Antes, als re-integratie, kan tegen betaling (OW) 

• Als ik zou moeten kiezen tussen parkachtige/strakkere groenaanleg of een ‘wildere’ 

aanleg die overgaat in het vrije buitenlandschap rond de Maas, kies ik voor het laatste 

(OW) (O) (O) (O)(O)(W) 

• Breng terug hoe het vroeger was: bosachtiger, grote bomen. (O) 

• Ecologisch maaibeheer, schapenbegrazing, bloemenweiden, struweel. (O) 

• Bomen op het terrein, niet te kaal graag, er zijn al veel bomen verloren gegaan . (O)(O)(O) 

• Meer wandelpaden (O) 

• Duurzame en energiezuinige oplossingen graag (W)(W)(OW) 

• Er lopen nu al vrij veel mensen, dat geeft rommel zoals blikjes. (O) 

 

Situering en bouwhoogte 

In de halfuurgesprekken zei bijna niemand compleet tegen woningbouw op deze locatie te zijn. 

Een deel van de mensen zou wel liever een kleiner aantal woningen zien. Enkele omwonenden 

zeiden ‘hoe minder hoe liever’.  

Veel mensen vonden 3 tot 4 bouwlagen hoog genoeg, maar enkele mensen vond een hogere 

bouwhoogte op een beperkt aantal plekken wel voorstelbaar, om een punt in de wijk te markeren 

of vanwege het uitzicht over de Oude Maas. Het ging daarbij om enkele accenten, expliciet is 

meer dan eens aangegeven dat de hoge massaliteit langs het water zoals bij Hoogvliet een 

schrikbeeld is.  

Verder zijn er nog niet veel concrete suggesties gedaan hoe/waar/wat kan komen.  

• Graag een gemêleerd woningaanbod door elkaar, mix van eengezinswoningen en kleine 

appartementengebouwtjes (WO) 

• Maximale hoogte is voor ons: 3 á 4 lagen (O)(O)(O) (OW)  

(NB: veel mensen noemen dit hoogbouw) 

• Maximale hoogte is voor ons: 2 lagen met kap (O)  

• Maximale bouwhoogte hangt deels af van opbouw, inpassing en architectuur. De 

nieuwbouw bij de Plus in het centrum is een geslaagd voorbeeld. (O) 

• Een (ietsje hoger) appartementengebouw op de hoek/punt van de wijk markeert de plek 

en zou logisch passen (OW) 

https://openresearch.amsterdam/nl/page/47014/handboek-natuurinclusief-bouwen
https://openresearch.amsterdam/nl/page/47014/handboek-natuurinclusief-bouwen
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• Wat hogere bebouwing kan prima, liefst aan de Oude Maas, zodat ik over de dijk heen 

kan kijken (OW) (OW) 

• Ga niet boven de boomgrens, dan kun je de bebouwing groen ‘inpakken’.  

• Moeilijk te geloven dat er straks méér groen wordt gerealiseerd dan er nu is. Zo kwam de 

formulering in de peiling over de bebouwingsdichtheid wel over. (O) 

• Niet eens met het vertrekpunt dat er 400 tot 600 woningen zouden moeten komen. Voor 

ons geldt: hoe minder woningen hoe liever. In Duin en Bosch te Castricum zijn er max 

200 woningen gebouwd en geen sociale woningen. (O) N.B.: Dit is niet juist. Daar zijn 48 

nieuwe sociale huurwoningen gebouwd en 230 nieuwbouwwoningen in de vrije sector. 

Daarnaast zijn er ook 100 woningen gerealiseerd in bestaande, monumentale 

voormalige zorggebouwen. In totaal gaat het in Duin en Bosch om 378 woningen.  

• De grenzen van het rode gebied zoals aangegeven op de tekening op de website worden 

door sommige omwonenden gezien als bebouwingsgrens. N.B.: Toegelicht dat dit een 

indicatieve begrenzing van het mogelijke ontwikkelgebied is en dat daarbinnen ook 

groen komt of blijft.  

• Vrees voor verzakking panden Albrandswaardsedijk door grondwateronttrekking als 

gevolg van de bouw. (O) 

 

Inrichting openbare ruimte  

Anders dan bij het thema Groen en Water ging het hier meer over de verhouding tussen openbare 

ruimte en privé ruimte en over de overgang tussen het woondeel en het zorgdeel. Er leek een 

lichte voorkeur te zijn voor een vloeiende overgang, maar dit onderwerp is relatief weinig aan de 

orde geweest.  

• Verlichting, direct en indirect (W)(OW) 

• Hou het gebied open en ruim opgezet (OW) 

• Graag zitjes aan het water. (W) 

• Volgens een omwonende stonden er vroeger papierbakken op het terrein en zijn deze ooit 

weggehaald. Verzoek is deze weer terug te plaatsen, want de gedachte dat mensen hun 

afval meenemen werkt in de praktijk niet. (O) 

• Graag een vloeiende overgang tussen het woondeel en het zorgdeel (O)(OW).  

Toelichting: veel mensen weten uit zichzelf niet hoe ze met ggz-cliënten kunnen omgaan, 

dat maakt het belangrijk om een natuurlijke manier van ontmoeten te stimuleren in de 

wijze waarop je je openbare ruimte inricht.  

• Een gemeenschappelijke tuin/buitenruimte bij ons appartement lijkt ons interessant 

(W)(OW) 

• Bij onze eengezinswoning hebben we liever een eigen tuin (W) 

 

(Maatschappelijke) voorzieningen  

Hier kwam een keur aan suggesties langs. Een buurtsupertje is het meest genoemd, zowel door 

woningzoekenden als omwonenden. De laatsten wilden dit mede omdat ook de cliënten van 

Antes daar dan gebruik van kunnen maken.  

Verder noemden heel veel mensen een vorm van ontmoetingsplek: hetzij in de openbare ruimte, 

hetzij in de vorm van een restaurantje/lunchroom/soepcafé. Hier leek een voorkeur te zijn voor 

daghoreca ofwel de zogeheten lichte horeca-categorie, want de term café of kroeg is niet gevallen.   

• Combineer maatschappelijke voorzieningen aan een bijzondere woonvorm (OW) 

• Stimuleer vrijwilligerswerk, dat vormt een gemeenschap (OW) (OW) 

• Trek geen publiek aan van buiten de wijk (OW) (O) 

• Gemeenschappelijke keuken / restaurantje (OW) (OW) 

• Gemeenschappelijke tuin (OW) 
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• Repair café / fietsreparatie (OW) 

• Kledingruil en reparatie (OW) 

• Voorzieningen waar cliënten een rol in spelen (OW) 

• Soepcafé (OW) 

• Buurtcentrum (OW) 

• Sociaal getinte voorzieningen, met ontmoetingsfunctie (W)(W) 

• Ontmoetingsplek met horeca (O) 

• Lunchroom (toegankelijk voor zowel reguliere bewoners als cliënten), daarnaast een 

afzonderlijk ontmoetingscentrum voor de cliënten (OW) 

• Speeltuintje (O)(OW) 

• Kinderboerderij, goede plek kan zijn bij het oostelijk gelegen groene stukje met vijver bij 

de Oude Maas (OW) 

• Digitaal bijspijkeren (OW) 

• Knutselclub (OW) 

• Honden uitlaatservice (OW) 

• Gereedschapsruil met Antes (OW) 

• Buurtsuper voor Antes-cliënten op het terrein (met alcohol verkoop) (O) 

• Buurtsuper (OW)(W)(W)(OW)(OW) 

• Innovatief versconcept, met dagverse producten van eigen land, denk aan 

maaltijdpakketten, bijvoorbeeld als reïntegratieproject voor cliënten (OW) 

• Afhaalpunt / bezorgpunt voor postpakketjes (OW)  

• Relatie leggen met Poortugaalse haven (OW) 

• Gezondheidscentrum / fysio / andere somatische zorg (OW)(O)(OW) 

• Co-workspace (O) 

• Er hoeven geen voorzieningen te komen, het dorp is dichtbij genoeg (OW)  

• Antes-cliënten lopen door de wijk naar de supermarkt voor bier. Daarvan wordt veel 

overlast ervaren. Suggestie voor oplossing is een winkeltje voor Antes-cliënten op het 

terrein (met alcohol verkoop). (O) 

 

Woonwensen 

Aan de halfuurgesprekken deden veel mensen mee die zichzelf beschouwden als omwonende én 

woningzoekende. Hun woonwensen waren divers, zoals hieronder te zien is.  

• Een gezonde mix aan woningen (OW) (OW) 

• Jongeren woningen (OW) 

• Vrijstaande woningen (OW) 

• Eengezinswoning met tuin (OW) 

• Zelfbouw / vrije kavel (OW) (OW) 

• Appartement met groot balkon/terras met vrij uitzicht op het water. (OW) 

• Knarrenhof-concept (zelfstandige appartementen met gezamenlijke ruimte voor de 55+ 

community) spreekt ons aan (OW) 

• Eigen tuin (OW) (O) 

• Privacy in eigen achtertuin, en voortuin open voor sociaal toezicht (O) 

• Hoekwoning (OW) 

• Uitzicht en vrije doorgang richting de Oude Maas (OW) (OW) 

• Traploos huurappartement, minimaal 2 slaapkamers, ruime woonkamer, liefst met zicht 

op de Oude Maas (OW)(OW) 

• Sluit qua bouwstijl en opzet aan op historisch karakter van de Albrandswaardsedijk. (O)  

• Graag ook financieel bereikbare (betaalbare) woningen (O) 
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BIJLAGE C: Voorbeeldlocaties 
  

Twee voorbeeldlocaties elders in Nederland zijn in het participatietraject getoond aan 

geïnteresseerden. De locatie in Poortugaal is uiteraard uniek en elke andere locatie is dat ook, 

maar toch valt er lering te trekken van min of meer vergelijkbare locaties waar zorg en wonen al 

jarenlang samengaan.  

 

Locatie Duin en Bosch, Castricum 

Over deze locatie is in 2022 een video gemaakt, die ook op de projectwebsite van Hof van 

Poortugaal is geplaatst: https://vimeo.com/731366106  

 

Daarnaast brachten college- en raadsleden hier een bezoek op 10 september 2022, het verslag 

volgt hierna.  

 

Locatie Park Bloemendaal, Den Haag 

Op deze locatie brachten omwonenden van Hof van Poortugaal een bezoek op 22 juni en 30 

september 2022, het gecombineerde verslag hiervan is tot slot in deze bijlage te vinden.  

 

 

https://vimeo.com/731366106
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Beknopt verslag 

Bezoek raadsleden Albrandswaard aan Duin & Bosch in Castricum  
10 september 2021 
 
Op uitnodiging van Parnassia Groep/ Antes bracht een aantal leden van de 
Albrandswaardse gemeenteraad, College en ambtenaren een bezoek aan Duin & Bosch, 
een gemengde locatie in Castricum waar na een jarenlange grondige herontwikkeling 
zorg en wonen samengaan. 
 

Welkom en presentaties 
In dit deel is een presentatie gebruikt, zie de eerste bijlage. Ook is een beknopt boekje meegegeven 
over de herontwikkeling, een PDF-versie hiervan is bijgevoegd als tweede bijlage.  
 
De groep wordt ontvangen in De Oude Keuken, de voormalige centrale keuken van de zorginstelling, 
nu omgebouwd tot café-bistro. Bestuurder Bas Molijn van Antes heet iedereen welkom en geeft 
eerst Brigitte van Campen van Stichting De Oude Keuken gelegenheid om het verhaal van De 
Oude Keuken toe te lichten. Ze vertelt hoe zij hier als buurtbewoonster in 2009 in een oud 
duinboerderijtje is gestart met dit buurtinitiatief. In 2014 is ze in de voormalige keuken getrokken. De 
ruimte wordt bezocht door patiënten die vlakbij wonen, de nieuwe bewoners die vlakbij wonen in de 
nieuwbouw, omwonenden, ondernemers op het terrein, dagjesmensen/wandelaars/fietsers en gasten 
van de nabijgelegen camping Bakkum. Een prettige mix die voor cliënten veel betekent. De regels zijn 
hetzelfde voor iedereen, of het nu om een cliënt gaat of een toerist. Mensen die storend gedrag 
vertonen, worden daar gewoon op aangesproken. Als mensen zich niet prettig gedragen, wordt hen 
gevraagd te vertrekken. Ze zijn dan weer welkom met hun begeleider. Inmiddels heeft De Oude 
Keuken 10 FTE in loondienst, deels in een beschutte werkomgeving. Daarnaast zijn er 15 
ervaringsplaatsen. In totaal met bestuur etc. erbij zijn er wel circa 50 personen mee gemoeid.  
 
Bas Molijn schetst kort de aanleiding voor de vernieuwing (zie ook de presentatie).  
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Ontwikkelmanager/adviseur Hein Schouwenaars (namens STAAT. bouwmanagement) licht 
het ontwikkelproces toe. Zie voor de inhoud ook de presentatie en het boekje.  
In Noord-Holland pakte de Provincie vroeger de psychiatrische zorg op, waar dat in Albrandswaard de 
gemeente Rotterdam was. Met Duin en Bosch is er destijds als het ware een dorp op zichzelf gebouwd, 
compleet met kapel, ziekenzaal, watertoren en eigen tuinen. In 2008 was er veel leegstand en waren er 
problemen met het vastgoed voor patiënten en medewerkers. Denk aan brandveiligheid, 
klimaatbeheersing en privacy. Parnassia vond en vindt het belangrijk dat ggz-patiënten niet 
afgezonderd leven, maar in de luwte van de samenleving kunnen herstellen. Zie hiervoor ook de 
documentaire De Hokjesman, uitgezonden door de VPRO: 
https://www.npostart.nl/VPWON_1240848  
In 2010 werd een Structuurvisie opgesteld. Deze ging uit van drie zones, die je overigens niet als 
zodanig beleeft wanneer je buiten rondloopt. Alle zones werden ontsloten via een rondweg, die 
uitmondde in één ontsluitingsweg naar de provinciale weg.  
Belangrijk voor het succes van dit project was dat er een flexibel plan is opgesteld in samenwerking 
met de gemeente. Dit maakte inpassing van veranderende maatschappelijke doelstellingen mogelijk. 
Zo is er pas later in het proces een natuurgebied overgenomen van de regionale watermaatschappij 
PWN. Ook was er aanvankelijk geen sociale huur in dit project, maar hier bleek wel behoefte aan te 
zijn. Er zijn uiteindelijk 48 sociale huurwoningen gebouwd, die een welkome aanvulling vormen op het 
woningaanbod in deze regio.  
Wanneer het dorp in feite dichter bij de ggz wordt gebracht, legt dit de lat hoger voor iedereen. We 
hebben daarom geïnvesteerd in goede beveiliging en meldnummers. Maar veel mensen die hier (zijn 
komen) wonen, vinden het oké om vlakbij een ggz-instelling te wonen. De meeste zorgen en vragen 
bleken te gaan over de verkeerssnelheid en het groen. De bewoners van de koopwoningen zijn lid van 
een stichting en hebben invloed op onder meer het groen rond de woonclusters.  
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Toon Mans, burgemeester van Castricum, belicht tot slot het gezichtspunt vanuit de gemeente. 
Hij noemt een paar zaken.  
Inwoners van Castricum betwijfelden sterk of mensen van buiten hier wel wilden wonen. 
Woningzoekenden van buiten keken daar heel anders tegenaan, de woningen waren in korte tijd 
vergeven en er is heel weinig verloop.  
Belangrijke succesfactor was een flexibel plan dat nieuwe maatschappelijke doelstellingen relatief 
eenvoudig kon inpassen in de loop der jaren. Een andere succesfactor was dat er korte lijnen met 
Parnassia zijn. De burgemeester hecht hier sterk aan: snel en makkelijk schakelen.  
Hij ervoer dat inspraak groeide naarmate het project vorderde, omdat er immers ook nieuwe bewoners 
op de locatie kwamen wonen. Veiligheid is en blijft altijd een aandachtspunt. In de praktijk gaat het 
vaak op en neer: soms is er een incident, dan is het weer langere tijd rustig. Voor de veiligheid zijn de 
succesfactoren een slimme inrichting van het terrein, een goedwerkend veiligheidsoverleg en heel 
praktisch 24/7 beveiliging.  
De gemeente wilde meewerken aan dit plan omdat ze hier graag een zorgcluster behoudt. Met alle 
voorzieningen eromheen is het ook goed voor de werkgelegenheid.  
Tip van burgemeester Mans: zorg dat je de gemeenteraad altijd blijft meenemen, ook bij 
raadswisselingen. Dit soort projecten heeft immers een langere looptijd dan één raadsperiode.  
 

Vragen 
Hoeveel woningen komen er in totaal?  
Oorspronkelijk waren er 230 nieuwbouwwoningen in de koopsector gepland. Daar kwamen 48 sociale 
huurwoningen bij. In totaal zijn er dus ongeveer 280 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Daarnaast 
zijn er veel woningen getransformeerd in bestaand, vaak monumentaal, vastgoed. Een deel van de 
woningen is bedoeld voor cliënten, andere zijn op de vrije markt verkocht.  
 
Is de infrastructuur toereikend? 
Ja. Er is bewust gekozen voor één auto-ontsluitingsweg, om sluipverkeer te voorkomen. Vanaf het 
station is het gebied wel te voet en per fiets te bereiken, en ook voor nooddiensten.  
 
Het project is verdeeld in zones. Is er berekend hoeveel verkeer elke zone zal opleveren?  
Nee, dit is niet zozeer per zone gedaan, maar voor het gebied als geheel. Mede omdat alles immers over 
dezelfde ontsluitingsweg gaat.  
 
Met het oog op de sociale samenhang: zijn er ondergrenzen voor het aantal woningen en voor het 
aantal psychiatrische patiënten? En is de woningbouw in één keer gerealiseerd of in fasen?  
Bas Molijn licht toe: Rond onze Haagse locaties aan de Albardastraat en Monsterseweg wonen 
tienduizenden mensen. Omwonenden vragen soms waarom ze verhoudingsweg vaker ambulances 
horen. Ik moet ze dan telkens weer vertellen dat ze naast een ziekenhuis wonen. Bij nader inzien 
hadden we dat toch wat beter aan het begin moeten uitleggen aan nieuwkomers. Maar zoals de 
burgemeester van Castricum aangaf, heeft dit woningzoekenden bepaald niet tegengehouden.  
Zowel de nieuwbouw als de woningen in monumenten zijn gefaseerd gerealiseerd.  
 
Zijn de doelgroepen in Castricum en Poortugaal hetzelfde?  
Deels wel, zo hebben we hier in Castricum ook veel cliënten met drank- en drugsverslaving. Het is niet 
helemaal vergelijkbaar. Zo hebben we in Castricum geen forensische zorg en in Poortugaal wel. Wel 
hebben we in Castricum zwaardere psychiatrische zorg, de zorggebouwen voor deze groep hebben we 
bewust wat meer in de luwte gebouwd, verder van de reguliere woningen. Ook is hier inmiddels ook 
vastgoed ontwikkeld voor andere zorgpartijen, zoals Philadelphia.  
 
Lopen de patiënten hier ook door het dorp heen?  
Ja. Dat is ook al ruim honderd jaar het geval. Soms kan dat problematisch zijn, dat ondervangen we 
met een slimme inrichting van het gebied (denk aan routing, verlichting) en met 24/7 beveiliging. Bij 
vlagen hebben we te kampen met drugsdealers. Parnassia en de gemeente werken samen om zoveel 
mogelijk een waterbedeffect te vermijden. Een goede relatie met de wijkagent is daarom essentieel. 
Garanties zijn niet te geven, wél de verzekering dat we er alles aan doen.  
Een verschil met Poortugaal is overigens wel dat er hier allerlei voorzieningen in het gebied zelf zijn. 
De aanloop van andere bezoekers (uit het dorp, van de camping etc.) draagt ook bij aan de 
normalisering. In Poortugaal zijn er nu vrijwel geen voorzieningen in het gebied van Antes/Parnassia 
Groep.  
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Heeft Parnassia hier eigen beveiliging?  
Ja, zij zijn bovendien opgeleid in de psychiatrie en weten dus goed hoe ze het best kunnen reageren. 
Het is wel zo dat zij buiten ons terrein dezelfde bevoegdheden hebben als wij allemaal.  
 
We hoorden dat hier in de Oude Keuken patiënten bij ongewenst gedrag worden aangesproken door 
de leiding. Accepteren de patiënten dat?  
Ja, meestal wel. Vooral omdat iedereen hier gelijk wordt behandeld. Er gelden dus geen andere regels 
voor patiënten. We hebben hier een voorbeeld van een man die voor de deur op de grond ging liggen. 
Dat moeten we met elkaar niet normaal vinden, hij is er dan ook op aangesproken en na een tijdje was 
het helemaal over. Je kunt geesteszieke mensen heel goed aanspreken op hun gezonde stukje, zeggen 
wij altijd.  
 

Rondwandeling 
Serge Mulders van Parnassia Vastgoed leidt de groep rond over het gebied.  
 
In een deel van de monumentale bebouwing zitten ondernemers. Parnassia Vastgoed vraagt hen altijd: 
wat kom je brengen? Die betrokkenheid moet ook bij de ondernemers zitten.  
De oude trambaan op het terrein is 
heringericht als wandelpad. De oude 
watertoren is hersteld, bovenin is vanaf 
binnenkort één luxe hotelsuite te huur. Er 
zijn straatnamen ingevoerd, vroeger had 
alles één straatnaam.  
 
De meeste woningen zijn projectmatig 
ontwikkeld, een klein aantal is als vrije 
kavel uitgegeven en mensen bouwden 
daarop hun eigen huis, binnen bepaalde 
richtlijnen. Ze zijn soms wat afwijkend 
maar als de basis robuust genoeg is, kan dit 
prima.  
 
In één geval is ondergrondse 
parkeerruimte gerealiseerd, dit is voor vijf 
luxe villa’s achter rijksmonument De Loet. 
Dit maakte de renovatie en restauratie 
mogelijk.  
 
We maken een stop bij Breehorn, een 
monumentaal pand uit de 
twintiger/dertiger jaren. Hier zijn 58 
appartementen voor cliënten gerealiseerd, 
meest tweekamerappartementen. De 
mensen keken hun ogen uit en dachten 
eerst dat ze het met anderen moesten 
delen. Veel patiënten zijn hier helemaal 
opgebloeid en een aantal is zodanig 
opgeknapt dat ze zijn uitgestroomd naar 
reguliere woningen elders.  
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In Castricum is er een jaarlijkse traditie: het Gemeentehuisdiner. Het college van B&W serveert hierbij 
de patiënten, een bijzondere en hartverwarmende traditie.  
 
We lopen langs de zwaardere psychiatrische zorg. Deze gebouwen staan bewust wat meer in de luwte 
van het gebied en zijn bovendien zo ontworpen dat er heel korte looplijnen zijn voor de medewerkers 
ingeval van crisis. Compacter bouwen spaart dus niet alleen ruimte, maar blijkt in de praktijk ook 
beter te werken voor de zorg.  
 
Na veel discussie zijn de herten in het hart van het gebied weggehaald. Herten horen hier niet 
opgesloten te zitten, ze lopen gewoon rond in het natuurgebied rond de locatie en komen ook af en toe 
op gebied op lopen. Nu is hier een kinderboerderij. Dat sluit ook beter aan bij de cliënten én de 
kinderen van de nieuwe bewoners.  
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Reakt verzorgt hier dagbesteding en leert mensen naar een beroep toe te werken. Zo is er buiten de 
Oude Keuken onder meer een fietsenwerkplaats, een zeer verzorgde kringloopwinkel en een bakkerij. 
Dominique Omes van bakkerij Bak’m bereidt mensen voor op een reguliere baan, onder het 
motto ‘Natuurlijk met aandacht’. Dat slaat zowel op de begeleiding als op de ambachtelijke producten. 
In het dorp zit een goede banketbakker, daar willen ze niet mee concurreren, het gaat hier om 
natuurlijk brood en koekjes met weinig zout en suiker. Bewoners van de nieuwe woningen, 
omwonenden uit de rest van het dorp, campinggasten en dagjesmensen op de fiets en cliënten 
ontmoeten elkaar hier en maken een praatje.  
 

 
 
 

Afsluiting 
Na een lunch in de Oude Keuken sluit Bas Molijn de bijeenkomst af. Eventuele aanvullende vragen van 
de raadsleden bereiken ons via de gebruikelijke routing via de wethouder. Een beknopt verslag en de 
presentatie worden beschikbaar gesteld voor openbaarmaking. Serge Mulders geeft aan dat hij graag 
bereid is de rondwandeling nog eens over te doen, bijvoorbeeld in een weekend, voor raadsleden die 
het nu moesten missen.  
Burgemeester Jolande de Witte bedankt, mede namens alle aanwezigen, de organisatoren hartelijk 
voor hun ontvangst en toelichtingen.  
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Excursies Woonzorgpark Bloemendaal, 22 
juni 2022 + 30 september 2022 

Op woensdagmiddag 22 juni en vrijdagochtend 30 september 2022 

vonden twee identieke excursies naar Woonzorgpark Bloemendaal 

aan de Monsterseweg in Den Haag plaats. Deze excursies werden 

georganiseerd in het kader van het participatietraject Hof van 

Poortugaal. Omwonenden en overige betrokkenen werden per 

nieuwsbrief uitgenodigd om deel te nemen aan de excursie, met als 

doel te ervaren hoe zorg en wonen goed samen kunnen gaan. De 

excursies werden in opdracht van Antes en Parnassia Groep 

georganiseerd door De Wijde Blik, die betrokken is bij het 

participatietraject. Serge Mulders, manager vastgoed bij Parnassia 

Groep, gaf een uitgebreide rondleiding. Tijdens de tweede 

rondleiding zijn er ook twee mensen van Antes bij, onder wie de 

directeur van locatie Poortugaal: Suzanne Nauta.  

 

Introductie 

Serge Mulders heet de deelnemers welkom op Woonzorgpark 

Bloemendaal en stelt zichzelf kort voor. Serge werkt al 30 jaar voor 

Parnassia Groep, en is betrokken bij het vastgoed van alle locaties. 

De deelnemers stellen zichzelf kort voor. Zij zijn als (bezorgde) 

omwonenden geïnteresseerd in de ontwikkeling, één van hen is 

geïnteresseerd om eventueel later zelf in Hof van Poortugaal te gaan 

wonen.   

 

Vervolgens begint Serge met de rondleiding. Hij licht toe dat 

Woonzorgpark Bloemendaal 110 jaar geleden werd ontwikkeld en in 

die tijd een christelijke instelling was, gesticht door dominee 

Nicolaas Lindenboom. In het verleden werden mensen met 

afwijkend gedrag in dit soort locaties weggestopt, toen nog ver weg 

van de stad. Hij licht toe dat er meerdere soortgelijke GGZ-locaties 

in Nederland zijn, bijvoorbeeld in Noordwijkerhout, Ermelo, 

Sandpoort en Castricum. Serge is zelf op de locatie in 

Noordwijkerhout geboren en getogen, zijn ouders woonden er in een 

dienstwoning. Ook met zijn eigen gezin heeft hij op Woonzorgpark 

Bloemendaal gewoond.  

 

Het terrein 

Wonen en zorg gaan op het terrein van Woonzorgpark Bloemendaal 

goed samen, licht Serge toe. Het woningaanbod is divers; zowel koop 

als huur. Op het terrein zijn straatnamen ingevoerd, zodat cliënten 

ook hun eigen adres hebben. In de komende jaren worden meer 

woningen bijgebouwd.  

 

De groep wandelt verder langs de verschillende zorggebouwen op het 

terrein. Als eerst wordt de oostelijke zijde van het terrein 

gepasseerd. Serge licht toe dat het terrein nu veel open plekken 
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heeft, waar vroeger bebouwing stond, vaak met 

meerpersoonskamers. Het zorgbedrijf Reakt verzorgt op het terrein 

dagactiviteiten voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn. 

Voorbeelden hiervan zijn houtbewerking, groenvoorziening en 

computervaardigheid. Aan deze zijde van het terrein bevinden zich 

de duurste woningen, met een waarde van boven miljoen euro. Ook 

bevinden zich hier voormalige personeelswoningen. Hier wonen 

tegenwoordig nog oud-medewerkers of nieuwe bewoners.  

 

De rondleiding vervolgt zich via de Coen de Koninglaan richting de 

voormalige varkensstallen, waar tegenwoordig een kliniek staat voor 

verslavingszorg. Hier worden cliënten met verslavingsproblematiek 

behandeld, veelal in de vorm van een detoxprogramma en 

vervolgprogramma. Serge vermoedt dat veel mensen vaak nog een 

ouderwetse beeldvorming hebben van dit soort zorg; cliënten liggen 

tegenwoordig niet meer de hele dag op bed. Vandaag de dag is er 

voor hen dagbesteding, waar individueel of in groepsverband 

gewerkt wordt aan het herstel. In dit gebouw verblijven cliënten zo’n 

zes weken tot drie maanden. In het gebouw bevindt zich in een 

sporthal; deze kan ook worden gebruikt door de judo- en 

volleybalverenigingen uit de buurt. Het is de bedoeling dat Hof van 

Poortugaal dit ook krijgt, als onderdeel van de nieuw te bouwen 

Kliniek J.  

 

 
 

De groep wandelt verder richting de zuidelijke zijde van het 

Woonzorgpark. De groep loopt door de sportheldenbuurt met een 
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aantal straten met koop- en huurwoningen die in de jaren ’90 zijn 

gebouwd. Enkele huizen verderop zijn rond het jaar 2000 gebouwd. 

De dichtheid van woningen is groot. De deelnemers merken op dat 

de omgeving hen doet denken aan een vakantiepark. Vervolgens 

komt de groep langs de kas aan de Nicolaas van Akenstraat. Serge 

vertelt dat cliënten hier werken, bijvoorbeeld in de heemtuin of de 

bijenhouderij.  

 

Vervolgens passeert de groep het lege grasveld ten hoogte van de 

Monsterseweg en de Ma Braunweg. Serge licht toe dat hier vroeger 

het werk en activiteitencentrum de Brink stond. Hier worden de 

komende jaren ruim 260 woningen gebouwd. Onder de grond op dit 

terrein lag een oud, slordig rioolstelsel. Dit is helemaal vernieuwd en 

zal worden overgedragen aan de gemeente in nieuwe staat. Serge 

vertelt dat zich zo’n zelfde soort ondergronds rioolstelstel op de 

locatie in Poortugaal bevindt. Financieel is het alleen mogelijk om 

deze te vernieuwen door woningbouw te realiseren. Zo zorgt de 

woningbouw voor de noodzakelijke vernieuwing van het hele terrein. 

 

De rondleiding wordt vervolgd richting de westelijke zijde van het 

terrein. Hier bevinden zich de beveiligde zorg en de gesloten 

afdelingen. Hij legt uit dat de intensieve zorg zich het westelijkst 

bevindt op het terrein. In het midden van het terrein bevindt zich 

maatschappelijk gebied, met onder andere de Franciscuskerk. Aan 

de oostzijde, waar de groep net gewandeld heeft, bevindt zich het 

wonen. In Poortugaal wil Parnassia Groep ook werken met 

verschillende zones waarbij de meest intensieve zorg het verste van 

het dorp komt te liggen.  

 

In het gebouw op de kruising van de Monsterseweg en de Nico 

Broekhuysenlaan bevindt zich forensische zorg. Het gebouw bevat 

80 plaatsen voor kwetsbare mensen en is zo ontworpen dat het 

eventueel in de toekomst nog getransformeerd kan worden naar 24 

(reguliere) appartementen. In de appartementen ten westen van de 

Franciscuskerk wordt 24uurs zorg verleend aan mensen die niet 

zelfstandig kunnen wonen (bijvoorbeeld met diagnose schizofrenie). 

Serge eindigt de rondleiding bij het hoofdgebouw van het 

woonzorgpark. Dit gebouw is verouderd en voldoet niet meer aan de 

duurzaamheidseisen en wordt daarom in de toekomst gesloopt. 

 

De rondleiding wordt afgesloten met een kleine maaltijd in het 

hoofdgebouw. De deelnemers praten nog even na met Serge en 

stellen hun aanvullende vragen. De deelnemers geven aan de 

rondleiding erg nuttig te hebben bevonden.  
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Vragen en opmerkingen 

De sfeer bij de Antes-locatie in Poortugaal daar word ik niet 

vrolijk van. Daar loopt toch een ander type client rond? 

Het type cliënten in Poortugaal is hetzelfde als bij Woonzorgpark 

Bloemendaal.  

 

Welke ontsluitingsoptie wordt straks gehanteerd in 

Poortugaal? De optie door polder De Kijvelanden stemt mij 

erg ongerust. 

In opdracht van Parnassia Groep werkt verkeerskundig adviesbureau 

Goudappel de drie mogelijke opties uit het eerdere verkeerskundige 

rapport nader uit. De uiteindelijke keuze hangt van meerdere 

factoren af die in afstemming met de verkeerskundige van de 

gemeente, in het haalbaarheidsonderzoek (Nota van 

Uitgangspunten) aan de gemeenteraad toegelicht zullen worden. De 

optie met de ontsluitingsweg door De Kijvelanden lijkt ons 

vooralsnog niet voor de hand te liggen. 

 

Hoe wordt op Woonzorgpark Bloemendaal omgegaan met 

het verkopen van alcohol aan cliënten? 

Er wordt op beperkte schaal alcohol verkocht en cliënten kunnen het 

zelf kopen in de winkel. 

 

Tijdens de tweede excursie blijkt een klein verkooppunt te zijn 

uitgegroeid tot een heus buurtwinkeltje, waar allerlei dagelijkse 

benodigdheden te koop zijn. Het winkeltje wordt gerund door 

cliënten onder begeleiding en wordt bezocht door een breed publiek 

(cliënten, andere bewoners/omwonenden, zorgmedewerkers, 

bezoekers).  

Kan er in Poortugaal ook z0’n winkeltje komen? Dit gaat 

enorm bijdragen aan het terugdringen van overlast. 

Cliënten hoeven dan niet meer telkens door de wijk. In het 

verleden was er ook zo’n winkeltje.  

We zien inderdaad dat het hier in Den Haag heel goed werkt. We 

gaan zeker kijken of we dit in Poortugaal ook weer terug kunnen 

brengen.  

 

Ik hoop dat in Poortugaal niet 400 tot 600 woningen bij 

komen, ik vind dat veel te veel. Waarom zijn er zoveel 

woningen nodig? 

Het is de wens van Antes/ Parnassia Groep om ook in Poortugaal een 

toekomstgericht en levendig gemengd woonzorgpark te realiseren. 

De zorg die op het terrein verleend wordt, wordt vergoed door 

zorgverzekeraars. Zij betalen echter alleen voor de huisvesting en 

behandeling in de gebouwen zelf. Als iemand hier bijvoorbeeld een 

nacht wordt opgenomen, betaalt een zorgverzekeraar bij wijze van 

spreken €100, waarvan €90 voor zorgverlening en €10 voor de 

huisvesting. Er wordt geen rekening gehouden met de verdere 
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onderhoudskosten van het complete terrein zoals de ondergrondse 

infrastructuur. De ondergrondse en bovengrondse infrastructuur in 

Poortugaal, is net als de verouderde gebouwen, aan vervanging toe. 

Om dit te bekostigen wil Parnassia Groep een deel van de grond 

verkopen en daarmee woningbouw mogelijk maken.  

 

Waarom wordt dan niet gekozen voor het uitbreiden van de 

psychiatrische panden? 

De gemeente Albrandswaard vindt meer concentratie met meer 

cliënten op het terrein zorgelijk. Daarnaast is het voor de cliënten 

gezond om een balans tussen zorg en wonen te creëren. Door 

regulier wonen toe te voegen aan een zorglocatie, is de realiteit van 

het ‘normale’ leven voor cliënten dichterbij. Dit helpt hen om te 

integreren. Juist door het toevoegen van woningen en daarmee de 

komst van nieuwe bewoners op het woonzorgpark wordt de 

veiligheid vergroot, is onze ervaring. 

 

De nieuwe verslavingskliniek ziet er netjes uit.  

Wij zijn er ook erg blij mee. De nieuwe kliniek in Poortugaal gaat 

hier een beetje op lijken, maar wordt wel groter.  

 

Tijdens de tweede rondleiding maken de deelnemers zich bij 

aanvang zorgen over het groen dat resteert, omdat de luchtfoto het 

beeld geeft dat het groen niet tot z’n recht komt of wordt 

weggedrukt. Tijdens de wandeling blijkt het anders te worden 

ervaren.  

Als je hier rondloopt, is het verrassend groen en ook heel 

rustig. Als de ontwikkeling in Poortugaal hierop gaat lijken, 

zou het goed zijn als meer mensen dit ervaren. Wel zouden 

we heel graag duidelijkheid willen over het groen in 

Poortugaal, met name over de groenstrook achter de 

dijkhuizen.  

Dat begrijpen we, we zouden ook graag zo snel mogelijk willen 

terugkoppelen naar de wijk welke kant het op lijkt te gaan. We 

kunnen in elk geval alvast melden dat ook Antes/Parnassia Groep de 

groenstrook achter de dijkhuizen belangrijk vindt en wil behouden.  

Verder is het ook een goed idee om Park Bloemendaal aan meer 

mensen te laten zien. We denken onder meer aan de (deels 

vernieuwde) gemeenteraad.  

 

Wat waren de kosten van het vervangen van de 

ondergrondse infrastructuur op Woonzorgpark 

Bloemendaal? 

Dit heeft zo’n 10-12 miljoen euro gekost. 

 

Is het hier voor kinderen wel veilig? 

Er wonen en spelen veel kinderen op het woonzorgpark en hier zijn 

nooit incidenten mee geweest. Het is wat dat betreft een gewone 

woonwijk. 

 



Verslag 

6/6 

Waarom is het voor omwonenden in Poortugaal zo 

onduidelijk hoe wonen en zorg gecombineerd gaan 

worden? De rondleiding hier vandaag helpt ontzettend 

goed om een beeld te krijgen. 

We gaan in het najaar een extra rondleiding organiseren. Het zou 

fijn zijn als jullie buren/kennissen die dichtbij Hof van Poortugaal 

wonen hierop attenderen.  

 

Is er wel interesse in woningen op een zorgpark zoals in 

Woonzorgpark Bloemendaal? 

Ja, er is heel veel interesse. Enige tijd geleden gingen er in Duin en 

Bosch, een woonzorgpark in Castricum, 60 woningen in verkoop en 

ontving de ontwikkelaar 400 inschrijvingen.  

 

Hoeveel cliënten en hoeveel ‘reguliere’ bewoners wonen in 

Woonzorgpark Bloemendaal? 

Er wonen zo’n 450 cliënten op het terrein, en er zijn 250 reguliere 

woningen. Er zijn plannen voor ongeveer 260 extra woningen.  

 

Wat wordt de verhouding client/bewoner bij Hof van 

Poortugaal? 

Daar is nog geen duidelijkheid over. Dit is onderdeel van de 

haalbaarheidsstudie.   

 

Hoeveel huur- en koopwoningen zijn er op woonzorgpark 

Bloemendaal? En wat is de verhouding van huur en koop? 

Momenteel zijn er zo’n 250 woningen, waarvan zo’n 70 

huurwoningen. 

 

In Park Bloemendaal zien we ook hoogbouw: enkele 

appartementengebouwen met 6 bouwlagen. We kunnen ons 

goed voorstellen dat die aan de Oude Maas komen te staan, 

dat lijkt heel acceptabel. Maar niet richting de bestaande 

omgeving, dat past niet.  
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BIJLAGE D: Mails en gesprek  
  

Gesprek met natuur- en cultuurhistorische Werkgroep Kijvelanden (3 februari 

2022) 

De beide vertegenwoordigers van de werkgroep schetsen in het kort het ontstaan van hun 

werkgroep, die in 1999 is gestart. De werkgroep is niet genoemd naar het Forensisch 

Psychiatrisch Centrum De Kijvelanden van Fivoor, maar naar de Kijvelandse polder en i s gericht 

op het behoud en versterking van de natuurwaarden en cultuurhistorische waarden van deze 

polder. De polder is een van de oudste in deze omgeving en is een van de laatste originele stukjes 

natuur in dit gebied. De flora en fauna in deze polder, samen met het uitzicht en de 

polderbeleving, zijn het beschermen meer dan waard. De Provincie heeft de polder ook 

aangemerkt als waardevol landschap.  

 

De werkgroep is dan ook kritisch over het aantal woningen dat mogelijk in Hof van Poortugaal 

wordt gerealiseerd, vanwege de gevolgen voor de natuur. Denk aan stikstof, licht etc. In een 

eerste ecologische scan is volgens de werkgroep alleen naar het Antes-terrein zelf gekeken, je 

moet ook de omliggende natuur in ogenschouw nemen. (Toegelicht is dat dit nog zal  worden 

gedaan, als onderdeel van de verplichte flora- en fauna-onderzoeken in de 

bestemmingsplanprocedure). De werkgroep is niet per sé tegen woningbouw als vervanging van 

de zorgklinieken, maar pleit voor een zo laag mogelijk aantal woningen.  

 

De werkgroep is fel gekant tegen een mogelijke ontsluitingsweg door de Kijvelandsepolder 

(Variant 3). Auto’s door de polder zullen deze drastisch aantasten, bovendien zie je vaak dat een 

autoweg weer andere functies langs de weg aantrekt. Van de drie tot nu toe onderzochte 

verkeersvarianten lijkt Variant 2 (via de voetbalvelden) voor de werkgroep de beste optie, om 

deze redenen:  

• deze optie geeft het minste sluipverkeer;  

• deze weg loopt langs het poldertje, niet erdoorheen;  

• vroeger waren hier al woningbouwplannen en gaandeweg hebben hier al meerdere 

bouwontwikkelingen plaatsgevonden;  

• deze route heeft meer connectie met het bestaande dorp.  

 

Tot slot vraagt de werkgroep zich af of het niet logischer is om de sociale woningbouw bij de 

metro te realiseren. Dan kan dit aantal van de woningbouwopgave bij Hof van Poortugaal af.  

 

Mail van twee omwonenden (17 december 2021), om privacyredenen 

geanonimiseerd 

Allereerst wordt nog eens onderstreept dat aan dit traject een forse voorgeschiedenis voorafging, 

die heeft geleid tot wantrouwen tegen de gemeente en tegen deze ontwikkeling. In dat licht wordt 

daarom gepleit voor een afzonderlijk participatieproces voor omwonenden, omdat de mening van 

een direct omwonende niet zomaar kan worden vermengd met die van een woningzoekende u it 

bijvoorbeeld Spijkenisse.  

 

Na een algemene opmerking dat deze mogelijke woonwijk zou verrijzen op het meest excentrisch 

gelegen stukje Poortugaal, worden vervolgens een paar inhoudelijke punten meegegeven.  

• Absoluut geen hoogbouw, dat zou een grote fout zijn. Past niet bij het dorpse karakter van 

Albrandswaard. Bebouwing moet schuilgaan achter bomen of ander groen. Lagere 

bebouwing beperkt ook de lichtvervuiling die er toch al is vanuit de bestaande 

zorgklinieken van Antes en Fivoor.  

• De bereikbaarheid en ontsluiting zijn nu al onvoldoende.  
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• Pas op voor waterbedeffect van parkeren bij inzet van deelmobiliteit: hoe wordt 

voorkomen dat bewoners en hun bezoekers buiten Hof van Poortugaal gaan parkeren?  

• Kijk ook bij een alternatieve ontsluiting naar de verkeersbelasting van de 

Albrandswaardsedijk. Maak er een wandel- en fietsdijk van, afgesloten voor doorgaand 

autoverkeer. Het pad onderaan de dijk moet juist onaantrekkelijk worden voor 

wandelaars en fietsers.  

• Voorkeur voor Variant 1 (secundaire weg langs de Schroeder van der Kolklaan). De 

parallelweg dient dan uitsluitend om de nieuwe wijk te ontsluiten. De huidige weg wordt 

gebruikt als ontsluiting van de bestaande woonwijk en bestemmingsverkeer 

Albrandswaardsedijk. Maak deze scheiding al bij de rotonde om het verkeer vroegtijdig te 

splitsen, dit zal de verkeersdruk op de dijk nog verder verlagen.  

• Een wijk moet een goede ratio tussen zorgvragers en zorggevers hebben. Anders gezegd: 

een wijk moet voldoende draagkracht hebben om het aantal sociale woningen op te 

kunnen vangen. Het Antesterrein heeft nu al een populatie met veel problematiek. Het 

zou een absolute fout zijn om hier sociale huurwoningen naast te ontwikkelen.  

 

Mail van een omwonende (11 januari 2022), om privacyredenen geanonimiseerd 

Dank voor de gelegenheid, deze omwonende vindt de mail prettiger dan een online gesprek.  

• Wellicht ten overvloede: bouw klimaatadaptief. Denk vooral aan de waterstand.  

• Bezwaar tegen Variant 3 (door Kijvelandse polder) en voorkeur voor Variant 1 

(secundaire weg langs de Schroeder van der Kolklaan). Het voorstel van deze 

omwonende komt – in andere bewoordingen – neer op hetzelfde als in de vorige mail: 

De parallelweg dient dan uitsluitend om de nieuwe wijk te ontsluiten. De huidige weg 

wordt gebruikt als ontsluiting van de bestaande woonwijk en bestemmingsverkeer 

Albrandswaardsedijk. Maak deze scheiding al bij de rotonde om het verkeer vroegtijdig te 

splitsen, dit zal de verkeersdruk op de dijk nog verder verlagen.  

• In het algemeen voorstander van compactere woningbouw, maar dan niet te hoog, 

gecombineerd met lage hofachtige bebouwing. Voorbeelden zijn cirkelvormige 

appartementengebouwen in Drenthe en Limburg: twee halve cirkels met appartementen 

als een soort taartpunt, waarvan het eigen balkon per definitie heel vrij ligt en mooi 

uitzicht geeft. Tweemaal 6 wooneenheden per woonlaag, met lift ertussen dus 3 

bouwlagen totaal.  

Een andere mogelijkheid is de meer klassieke nieuwbouw in Castricum, die zou goed 

kunnen aansluiten bij de bestaande grote oude huizen aan de dijk.  

• Graag energielabel A+++ voor de woningen.  

• Als 60 plusser, als kind opgegroeid in Poortugaal en met vele dierbare herinneringen aan 

dat gebied, hoopt deze omwonende op een deel betaalbare seniorenwoningen (sociale 

huurwoning). 

• De ‘schapenput’ en ‘bomencirkel’ s.v.p. sparen, deze vormen een mooi natuuromloopje.  

• Suggesties voor functies/voorzieningen:  

o Winkeltje 

o Fietsenmaker 

o Eethuisje/koffiehuisje (bijvoorbeeld in de groene kas), met wekelijkse 

aanschuiftafel met betaalbaar eten, met eten dat op de locatie wordt geteeld.  

o Plek om dingen in te laten lijsten  

o Wellicht toch een kleinschalige plek voor yoga/ beweging, ook al is dat er in 

omgeving ook al vrij veel.  

• Aandacht voor schoonhouden terrein. Kan ook met vrijwilligersact ies zoals prikacties.  

• Gevoel van veiligheid: ik heb weleens iemand horen schreeuwen uit een kliniek. Hoort er 

weliswaar bij, maar is toch akelig om te horen. Wat zou je hieraan kunnen doen?  
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Tot slot kon deze omwonende zich goed voorstellen dat een compacter zorgterrein prettiger werkt 

voor de medewerkers en wenst ze ons veel succes met de plannen en vormgeving daarvan.  
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BIJLAGE E: Peiling No2 
  

 



Hof van Poortugaal
Peilingresultaten

Parnassia Groep onderzoekt de mogelijkheid van woningbouw op een
deel van de Antes-locatie, samen met de gemeente en andere
belanghebbenden. Omwonenden en mensen die interesse hebben om
hier te komen wonen zijn uitgenodigd om mee te denken. 

Deze tweede peiling kon tot 7 december 2022 worden ingevuld. In totaal
vulden 79 personen de peiling in. Van hen noemen 60 personen zichzelf  
omwonende. Van de omwonenden wonen er 32 direct rond de locatie
(met postcodenummer 3172). 



Omgang resultaten
We hebben veel open antwoorden ontvangen in deze peiling. In dit
overzicht hebben we geprobeerd om de resultaten zo compleet mogelijk
weer te geven. Sommige reacties zijn meerdere malen ingediend en zijn
daarom gebundeld en samengevat wanneer ze van dezelfde strekking 
 waren ('vaak genoemd'). Dit hebben we gedaan om de resultaten
overzichtelijk te houden. 



Algemeen
We waren benieuwd naar uw algemene indruk van het vlekkenplan. We
hebben de opmerkingen die het vaakst voorkwamen uitgelicht in dit
overzicht. We zijn erg blij met alle positieve reacties en zullen alle
aandachtspunten zo goed mogelijk proberen mee te nemen in het plan. 



Omwonenden
60

Woningzoekenden
12

Algemeen geïnteresseerd
7

De peiling is door 79 personen 
ingevuld, van wie:

Algemeen
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Direct omwonenden (postcode 3172) 

Met een andere postcode 

60 omwonenden vulden de 
peiling in, van wie: 

Algemeen



Algemene indruk 
We boden eerst ruimte voor open reacties en vroegen naar algemene
indrukken, positief en negatief. De open antwoorden zijn hierna zoveel
mogelijk gebundeld en reflecteren wat ook uit de gesloten vragen
verderop blijkt: veelal waardering voor behoud en versterking van het
groen, waardering voor de stedenbouwkundige opzet en de variatie aan
woningtypen, maar ook zorgen over de combinatie met zorg en de
verkeersontsluiting.   



Wat is uw algemene indruk bij het vlekkenplan en de factsheet? (1/2)

Algemene indruk is dat het te druk en te dicht op elkaar 
geplande gebouwen gaan worden. Vrees voor hoogbouw 
langs de dijken en de polder, vanwege het effect voor 
omwonenden op het vrije karakter met groene uitzicht. 
Daarnaast vrees voor lichtvervuiling (vaak genoemd).
De indruk wordt gewekt dat er vooral gestreefd wordt naar
(winst) maximalisatie (eerst 300-500 en nu al 400-600 
woningen), terwijl in eerste instantie de veiligheid en kwaliteit 
van huidige en nieuwe bewoners voorop zou moeten staan 
 (vaak genoemd).
Het plan ziet er goed doordacht uit, met veel aandacht voor 
water en groen en goede scheiding van de zorgfunctie van 
Antes met het wonen. Ik zou voor de ontsluiting langs de 
voetbalvelden gaan (niet de Schroeder van der Kolklaan).
Ik mis de invulling van het openbaar vervoer.

Prachtige locatie om natuur, sociale verantwoordelijkheid, 
ecologische aspecten en (zorg) behoeftes samen te laten komen 
en duurzaam in te vullen.
Interessante locatie en zeker grote kwaliteit voor toevoegen 
woningen. Wel zal een nog duidelijker verhaal moeten komen 
hoe omgegaan wordt met de bestaande buren. Veiligheid zal 
een item worden waar men veel waarde aan zal gaan hechten.
Klinkt allemaal wel mooi: groene, ruime opzet. Maar ik zie wel 
missers en problemen. De eventuele nieuwe weg baart me veel 
zorgen, zeker als die langs de oostelijke sloot gaat lopen: weer 
een wond in de open polder.
Ik ben en blijf negatief over deze ontwikkeling. Echter, ik heb 
wel het idee dat men zoekt naar passende oplossingen voor de 
problemen en zorgen in de omgeving.

Algemeen



Wat is uw algemene indruk bij het vlekkenplan en de factsheet? (2/2)

Er is geen rekening gehouden met verkeershinder en 
geluidsoverlast van mij als inwoner van de Landjonker.
Fijn dat er veel groen behouden blijft. En dat er verschillende 
zones lijken te zijn voor wonen en voor intensieve zorg.
Heel globaal, dus nog weinig van te zeggen. Bebouwing van 
woningen lijkt zich meer te richten naar de 
Albrandswaardsedijk dan naar het water. Is dit zo en wat zou 
daar mogelijk nog anders in kunnen.
Het is nog niet helder wanneer de woningen er daadwerkelijk 
gaan komen. En er wordt niks gezegd over de stikstofnormen 
terwijl dit gebied midden in de natuur ligt. 
Het ziet er mooi uit. Wij zijn alleen benieuwd hoe de 
parkeervoorzieningen er bij de appartementen uit gaan zien 
en of deze geschikt zijn voor elektrisch rijden. Hopelijk wordt 
er ook rekening gehouden met appartementen geschikt voor 
mindervaliden.

Algemeen



Wat vindt u positief aan het vlekkenplan?

Veel aandacht voor het behoud van groen en zelfs een 
toevoeging hiervan (vaak genoemd).
Goed dat er woningen worden gebouwd en fijn dat het een 
gevarieerd woonprogramma is (vaak genoemd).
Dat de mening van omwonenden wordt gevraagd.
Deze locatie is een cadeau op gebied van groen, water en 
kansen voor biodiversiteit. Bestaande structuren omarmen 
en versterken kan heel goed.  Er is kans voor een goede 
variatie aan woningen, voor meerdere doelgroepen.
Het feit dat bestaand groen behouden blijft is positief, het 
duurt immers jaren voordat dit hersteld is. Ontsluiting heeft 
duidelijk de aandacht en ik ben blij om te vernemen dat de 
optie via de Albrandswaardsepolder als onwenselijk gezien 
wordt.
Heel fijn dat er zoveel groen wordt behouden. En de 
gedachte om deelauto's in te zetten is ook erg goed.

Mooie locatie, omgeving. Kennissen en kinderen in de 
buurt. Leuke wandelroutes. Verschillende woningtypes, 
dorpje op zich. Jonge en oude mensen bij elkaar.
Sprake van hoogbouw tot 7 verdiepingen. De locaties 
voor intensieve verpleging zijn duidelijk op een afstand, 
met een buffer.
Een mix van mensen, waarbij aan alle doelgroepen wordt 
gedacht.
Ik vind het goed dat er genoemd wordt dat zo veel 
mogelijk bestaande natuurwaarden behouden blijven, 
maar moet dit nog wel in de praktijk zien.
Evenwichtige verdeling woonvlekken. Voldoende water- en 
groenpartijen.
De hoogbouw is uit het zicht van het dorp, dichter bij de 
Maas gelegen.

Algemeen



Wat vindt u minder aan het vlekkenplan of wat mist u?

Ik zie alleen maar verkeer, licht, mensen en heel veel 
autobewegingen en weinig rust. Liever bebouwing gezien 
ten behoeve van de psychiatrie. Er is op dit moment een 
goede balans in dit gebied en voorzie grote problemen 
bij zoveel huizen (vaak genoemd).
Voldoende plekken voor parkeren van auto's aan huis. Er 
moet ook meer aandacht komen voor de ontsluiting van 
het verkeer en voldoende mogelijkheden voor het 
openbaar vervoer (vaak genoemd). 
Het is zeer ongewenst is als er mogelijk hoogbouw (+4 
hoog) in de directe omgeving van bestaande bouw wordt 
gerealiseerd. Mogelijk wel meer richting de Maaskant. 
Ernstige zorgen rond verkeersontsluiting, rotonde S. v/d 
Kolklaan zal vollopen (vaak genoemd).
5 tot 7 hoog is onacceptabel. Past niet in een landelijke 
omgeving.  Scheiding van de instelling is onduidelijk. De 
af- en aanvoer via de voorgestelde weg, leidt tot 
verplaatsing van de opstopping richting Groene 
Kruisweg.

Een bouwhoogte tot 7 lagen is echt onwenselijk voor een 
dorp als Poortugaal en niet gepast. Albrandswaardsedijk 
heeft ook maatregelen nodig om toename verkeer 
(waaronder wandelaars en fietsers naar het dorp) op te 
vangen.
Het volstrekt ontbreken van aandacht voor de huidige 
patiënten die op de locatie Poortugaal verblijven. Zij 
worden volledig genegeerd en dat geldt voor alles wat de 
afgelopen drie jaar over het plan voor woningbouw 
gepubliceerd is.
Ik mis een beeld van de verhoudingen van de bebouwing 
t.o.v. elkaar, de straten en overige overige infrastructuur 
en blijf mij grote zorgen maken over de 
verkeersontsluiting.
Wat ik een enorme misser vind is dat er toch woningen 
gepland staan in het oostelijke groene deel met de vijver. 
Niet alleen bomen zijn natuur, vergeet ook grasland niet, 
dit stukje is het meest biodiverse deel van het hele 
zoekgebied.

Algemeen



Wonen en zorg
In het vlekkenplan wordt wonen en zorg gecombineerd in een centraal
groen hart waarin wonen, zorg, voorzieningen en ontmoeten
samenkomen en er aandacht is voor goede verlichting, zichtlijnen en
sociale controle.  Bijna 30 % vindt dat dit voldoende voorzieningen zijn.
Ruim de helft maakt zich zorgen en is van mening dat er meer
voorzieningen nodig zijn om wonen en zorg goed te combineren in deze
nieuwe woonwijk.  Een aantal open antwoorden zijn uitgelicht op de
volgende pagina. We proberen alle zorgen en aandachtspunten zo goed
mogelijk mee te nemen in de uitwerking van het plan.



Zorgelijk
42

Voldoende
22

Anders
15

Wat vindt u van de zaken die worden genoemd om wonen en zorg 
goed te laten samengaan? Dus een centraal groen hart waar wonen, 

zorg, voorzieningen en ontmoeten samenkomen en aandacht voor 
goede verlichting, zichtlijnen en sociale controle (1/2).

Wonen en zorg



Wat vindt u van de zaken die worden genoemd om wonen en zorg 
goed te laten samengaan? Dus een centraal groen hart waar wonen, 

zorg, voorzieningen en ontmoeten samenkomen en aandacht voor 
goede verlichting, zichtlijnen en sociale controle (2/2).

Wonen en zorg

Er is al erg veel overlast, belangrijk om dit niet te 
onderschatten (vaak genoemd).
Goede verlichting, zichtlijnen en sociale controle zijn 
een minimale verplichting om het goed te laten 
samengaan (vaak genoemd).
Ik denk dat het zou helpen als er ook echt sociale 
faciliteiten worden meegenomen in dit geheel; dat 
maakt dat er ook meer levendigheid zal komen/ 
ontstaan in de wijk.
In de zorg heeft men nu al weinig tijd. Het is overal 
druk of personeelstekort. Hoe is dit in dit plan anders?
Het feit dat er plekken zijn waar zorg en ontmoeten 
samenkomen is me een beetje ontgaan. De aandacht 
ging bij mij vooral naar het bouwen en de plattegrond. 
Hoe gaat het eruit zien. Toegangswegen.
Laat de recreatie en wandelpaden aansluiten bij de 
wandelpaden langs de Oude Maas.

Anders (samengevat):

 

De mensen die zorg krijgen hebben nu de ruimte om 
zich vrij te bewegen in het gebied en dat zal een stuk 
minder zijn als bijna 2/3 van de zorglocatie woningen 
worden. Verder verwachten we dat er toch veel overlast 
zal worden ondervonden van de zorgbehoeftigen.
Ik maak me zorgen over de gedeelde speelplek voor 
jongeren en cliënten met een psychisch instabiele 
omgang. Dit brengt een hoog risico mee.
In de beginjaren zou het kunnen helpen om een sociaal 
plan op te stellen waarin ontmoetingen centraal staan, 
zodat dit niet aan het toeval wordt overgelaten.
Wekelijks rijden hier ambulances, brandweerauto's en 
andere hulpdiensten om zaken op te lossen waarmee 
men in de psychiatrie te maken krijgt. Ik maak me 
zorgen om de rust die nodig is, de toegankelijkheid 
voor de zorg en de veiligheid.



Groen

Behoud van de bosstroken langs de Albrandswaardsedijk en de Kijvelandsekade.
Behoud van de twee waterpartijen.
Behoud & overdracht van de groenstrook langs Oude Maas aan Zuid-Hollands
Landschap. 
Toevoegen van nieuw groen.
Verbinden en versterken van het bestaande groen via nieuwe groene zones tussen
de woningen.
‘Ruigere’ uitstraling i.p.v. ‘aangeharkt’.

In het plan zijn de volgende maatregelen genoemd om het huidige groen te behouden
en te versterken: 

Ruim 60% vindt de maatregelen uit het plan een goed idee. Verder is ruim 80% positief
over de referentiebeelden en vindt deze passend voor de omgeving.



Goed

Anders
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Wat vindt u van de maatregelen die worden genoemd om het 
groen te behouden en te versterken? 

Groen

Dat ruigere groen past heel goed bij een stoere Oude Maas. Het 
spreekt ons aan dat de verbindingen behouden blijven en 
versterkt worden (vaak genoemd). 
Voor mij als bewoner van de Albrandswaardsedijk is behoud en 
versterking van de groenstrook achter ons huis cruciaal i.v.m. 
inkijk. Verdere afscherming door aanplanten nieuwe bomen zou 
goed zijn (vaak genoemd).
Bebossing achter de woningen Albrandswaardsedijk moet 
gehandhaafd blijven.
Dat sluit aan bij mijn wensen en verwachtingen. Echter voor een 
echt groen karakter is het van belang dat de Kijvelandsekade 
wordt afgesloten voor verkeer. Nu gaat er veel (zwaar) verkeer 
over de Albrandswaardsedijk/Kijvelandsekade. Dat staat in schril 
contrast met het behoud van groen/bosstroken langs deze kade.
Denk eraan dat groen niet een mooi behang is maar ook een 
functie heeft en moet kunnen houden.

Anders (samengevat):

 



Past goed
65

Past niet goed
14

Hoe waardeert u de referentiebeelden voor het groen?
Groen

Prima, komt alleen nog steeds aangeharkt over. Het mag 
ruiger, weelderiger en meer bomen (vaak genoemd).
De referentiebeelden zijn mooi en zouden zeer passend zijn op 
deze plek. Ik betwijfel zeer of het haalbaar is met de genoemde 
bouwintensiteit.
Zeer passend. Voor aanvullingen wel extra inzetten op 
bestaande structuren en biodiversiteit die hier hoort. De keuze 
voor het type groen en de type bomen spelen daarin een 
belangrijke rol.
Ruiger i.p.v. aangeharkt klinkt zeker goed. Let dan ook op een 
ecologisch beheer voor de bermen e.d. en zorg voor variatie, 
niet alleen bomen maar ook bloemrijk, grasland, struiken, 
bosranden, natuurlijke oevers, etc.

Anders (samengevat):

 



Woningen / bebouwing (1/2)
In het plan wordt een campusachtige opzet voorgesteld. Dit zijn kleine
clusters met een beknopt aantal woningen, of losse
appartementengebouwen die vrij in het groen geplaatst worden. De
clusters worden onderling verbonden via groene paden en watergangen.
Bijna 70 procent  vindt dit een goed idee. Ongeveer 15 procent spreekt
de opzet minder aan. We proberen alle aanmerkingen, waar dit kan, zo
goed mogelijk te verwerken in het plan.



Spreekt me aan
53

Anders
15

Spreekt me niet aan
11

Wat vindt u van de voorgestelde campusachtige opzet? (1/2)

Woningen/bebouwing 



Wat vindt u van de voorgestelde campusachtige opzet? (2/2)

Woningen/bebouwing 

Liever meer (eengezins)woningen in plaats van 
appartementsgebouwen (vaak genoemd).
Ik denk dat het op zich goed past, maar dat er wel een 
goede mix zou moeten zijn van koop en sociale huur 
 (vaak genoemd).
Zou graag meer hoogbouw zien (strakke lijnen grote 
ramen). Niet dat ouderwetse klassieke gedoe met schuine 
daken en erkertjes (vaak genoemd).
Dit spreekt me aan mits er ook binnen de clusters 
differentiatie is in het soort woningen en niet een 
concentratie van sociale huur.
Bij clusters krijg ik een blok idee wat niet in het natuurlijke 
gebied past en mogelijk de hoogte in gaat. Voorkeur voor 
landelijke stijl, passend bij landelijk gebied.

Anders (samengevat):

 

Er zou wel ruimte moeten zijn voor kopen van 
schuur of opbergruimte.
Goed plan! Beetje dorps, wat goed bij rest van 
omgeving past. Ik hoop wel dat er nagedacht is 
over middagzon in tuin of balkon. Zie veel nieuwe 
woningen die de hele middag geen zon hebben.
Ziet er aardig uit, hoogte van appartementen in 
nabijheid van Albrandswaardsedijk is zeer 
ongewenst. Dit is niet duidelijk en roept daardoor 
veel vragen op. Graag helder maken wat daar de 
gedachten over zijn, maximale hoogte en locatie 
van de appartementen.



Woningen / bebouwing (2/2)
De voorgestelde bouwhoogte in het plan is niet hoger dan de
boomtoppen. Dat betekent dat er eengezinswoningen met 2 of 3 lagen +
een kap en appartementsgebouwen van 5 lagen met accenten tot 7
lagen zijn ingetekend. De meningen over deze bouwhoogte gaan gelijk
op. Ongeveer 40 % vindt dit een goede bouwhoogte, terwijl er ook 40 %
is die dit te hoog vindt.  Er zijn vooral zorgen over de mogelijkheid voor
appartementsgebouwen met 7 woonlagen. 



Wat vindt u van de voorgestelde bouwhoogte?

Woningen/bebouwing

Wat ons betreft dient de bebouwing niet hoger dan 5 lagen te 
blijven en accenten tot 7 lagen passen niet in de huidige 
bestaande bouw (vaak genoemd).
Te hoog. Hoort niet in een dorp (vaak genoemd).
5 tot 7 woonlagen komt boven de boomtoppen uit. 
Horizonvervuiling, vooral door het verlies van het vrije uitzicht 
dat er nu is vanaf de wandelpaden en dijken. Verder zorgt het 
voor lichtvervuiling wanneer het donker is, wat gezien de 
vleermuisroutes erg nadelig is.
Ik zou niet zo strak vasthouden aan de hoogte van de 
boomtoppen. Zeker als je in 7 lagen wil bouwen. Het is 
helemaal niet erg als een markante toren de plek van de 
nieuwe wijk aangeeft.
Prima, maar hoogbouw uitsluitend richting de Oude Maas. 
Richting bestaande bouw (Albrandswaardsedijk) uitsluitend 
eengezinswoningen i.v.m. inkijk.

Anders (samengevat):

 

Te hoog
35

Goed
31

Anders
12

Te laag
1



Wat zou u de beste plek(ken) vinden voor appartementen?

Aan de kant van de Oude Maas appartementen voor ouderen 
toevoegen met uitzicht op de rivier (vaak genoemd).
Aan de randen van de clusters, bij het haventje of 
geconcentreerd op één plek (vaak genoemd).
In het midden van de bebouwing zodat het zoveel mogelijk 
wegvalt uit het zicht door bomen en andere huizen. Aan de 
waterkant zou een definitieve vernieling zijn van de rustige en 
groene uitstraling aldaar (vaak genoemd).
Appartementen zo ver mogelijk van de kliniek vandaan met 
een goede aansluiting met het OV.
Bij de waterpartijen.
Aan de randen zodat de tuinen zo ver mogelijk van de zorg 
gesitueerd zijn. 
Het liefst zo min mogelijk appartementen in het hele gebied.

Woningen/bebouwing

Hoogbouw past het best in de buurt van de huidige 
hoogbouw.
Ik ben voor menging van koop en huur, dus niet de sociale 
huur appartementen plaatsen tegen de zorgfuncties aan. 
Qua bezonning voor de eengezinswoningen zou de 
noordkant de ideale plek zijn, maar voor het uitzicht zou 
de zuidkant weer beter zijn.
Industrieterrein langs de metro. Of vooraan bij Rhoon. Niet 
op deze locatie.
Het meest logisch is om hogere bouw te plaatsen waar het 
uitzicht bijdraagt aan het woongenot. U zult veel 
liefhebbers hebben voor appartementen uitkijkend over de 
rivier, de Johannapolder en de Kijvelanden.



Verkeer en parkeren (1/2)
Er zijn drie opties voorgesteld voor de ontsluiting van de mogelijke
woonwijk. Uit de resultaten blijkt dat ruim de helft een voorkeur heeft
voor optie 2 (een nieuwe weg langs de sportvelden). Echter zijn er ook
zorgen over de mogelijke overlast tijdens het sporten. Met deze zorgen
wordt zoveel mogelijk rekening mee gehouden in het plan. De
uiteindelijke beslissing over de verkeersontsluitingsroute ligt bij de
gemeenteraad.  



Optie 1: Optie 2: Optie 3 Weet niet/geen antwoord
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Er liggen drie mogelijke routes om het verkeer van en naar 
de mogelijke woonwijk te ontsluiten. De gemeenteraad 

beslist hierover. Wat zou uw voorkeur hebben? (1/3)

Verkeer/parkeren

Het aanpassen of verleggen van 
(een deel van) de Schroeder van
der Kolkaan.

Een nieuwe weg langs 
de sportvelden

Een weg door de 
Kijvelandse polder.



Verkeer/parkeren

Absoluut optie 2. S. vd Kolklaan aanpassen zorgt voor veel 
meer drukte langs Linnaeusstraat en een groot deel van de 
A'waardsedijk, met bijkomende hinder. Weg langs 
sportvelden zou zodanig moeten zijn dat het niet mogelijk 
is om A'waardsedijk of S. vd Kolklaan te bereiken vanaf die 
weg (dus uitsluitend ontsluiting naar nieuwe wijk). Sluipweg 
via Kijvelanden gaat in alle voorstellen een probleem 
worden - behoeft echt aandacht (vaak genoemd).
Het verbreden van de weg en meer veilig maken (30 km- 
zone?) van de aanrijroute is hierbij het voornaamste (vaak 
genoemd).
Zou zoveel mogelijk bestaande structuren gebruiken. 
Sportveldenweg is een alternatief. Een weg door de polder 
is ondenkbaar en niet verdedigbaar in deze tijd (vaak 
genoemd).
Geen van de 3 opties is een goede oplossing voor de 1200 
auto's die erbij gaan komen.

Anders (samengevat):

 

Optie 2 samen met optie 3. Dus twee 
ontsluitingswegen. Dit vermindert het aantal 
vervoersbewegingen per optie. Alleen kiezen voor 
optie 2 veroorzaakt verdere verstoppingen bij 
rotonde S. v/d Kolklaan en daarna Oranje 
Nassaulaan richting Groene Kruisweg, met name 
tijdens ochtend- en avondspits.
Bij het aanleggen van een weg langs de 
voetbalvelden zullen wij weer zwaar gedupeerd 
worden door geluid en lichtoverlast. Bij het 
aanleggen van de voetbalvelden is al de grootste 
overlast bij ons in de polder komen liggen. Nu hoop 
ik toch dat dat niet gebeuren gaat. Wij zijn hier in de 
polder misschien met weinig maar wij hebben wel 
50x zoveel last van de aanleg van een weg langs ons 
huis. Onvoorstelbaar. Ik zou het ook op prijs stellen 
als iemand de situatie hier ter plekke zou komen 
bekijken.

Er liggen drie mogelijke routes om het verkeer van en naar de 
mogelijke woonwijk te ontsluiten. De gemeenteraad beslist 

hierover. Wat zou uw voorkeur hebben? (2/3)



Verkeer/parkeren

De uitvalsweg van het gebied zouden wij graag aan de TBS- 
zijde laten plaatsvinden. Via de sportvelden wordt een niet 
gewenste situatie. Dit wordt ten opzichte van de sportvelden 
een onveilige doorgang.
De verkeersdrukte op de Schroeder v/d Kolklaan baart mij 
zorgen. Dit zorgt er voor dat vanaf de Linnaeusstraat bijna 
niet op de S. v/d Kolklaan te komen is.
Waarom of/of. Door beide opties 1 en 3 te kiezen spreid je 
de verkeersafwikkeling en kunnen de bewoners zelf kiezen 
welke route ze willen gebruiken afhankelijk van de 
bestemming.
Mijn voorkeur gaat uit naar de meest veilige optie voor 
iedereen.
Ga voor de optie waar al een weg ligt en niet extra 
bijbouwen in het groen.

Anders (samengevat):

 

Er liggen drie mogelijke routes om het verkeer van en naar de 
mogelijke woonwijk te ontsluiten. De gemeenteraad beslist 

hierover. Wat zou uw voorkeur hebben? (3/3)



Verkeer en parkeren (2/2)
Daarnaast wordt in het plan voorgesteld om het parkeren aan het zicht
te onttrekken. Ruim 70% vindt dit een goed idee, maar er zijn ook zorgen
over de veiligheid, omdat bewoners hun auto niet kunnen zien vanuit
hun woning.



Wat vindt u van het genoemde voorstel om het parkeren in te 
pakken met groen of aan het zicht te onttrekken met een 

verhoging in het landschap?

Verkeer/parkeren

Ondergronds parkeren is beter en ziet er mooier uit (vaak 
genoemd).
Hoe minder auto's hoe beter! Meer aandacht voor het 
openbaar vervoer, de fiets en lopen (vaak genoemd).
Aan het zicht onttrekken zorgt voor meer diefstal (vaak 
genoemd).
Meer sturen op deelvervoer. Voor dit plan gereed is, zijn de 
tijden weer verder veranderd,  en is dit weer normaler. 
Eventueel inzetten op meer bussen per uur.
De bosjes moeten niet zorgen voor onveiligheid. 
Er moet alleen wel plek zijn voor mindervalide parkeerplaatsen 
bij de wooncomplexen. Tevens voldoende elektrische 
oplaadpunten.

Anders (samengevat):

 

Goed idee
56

Niet genoeg
21



Slot

Afsluiting oude hoofdingang Antes: goede stap, maar door 
komst van Jip & Janneke gaat dit niet zorgen voor ontlasting 
A'waardsedijk. Ouders gaan over het fietspad rijden om bij 
J&J te komen en de sluiproute Kijvelanden lijkt open te 
blijven, gaat druk worden.
Bouw geen vrijstaande woningen of woningen in het 
duurdere segment. Daar hebben we al genoeg van. Laten 
we proberen om alleenstaanden z.s.m. uit de 
eengezinswoningen te trekken zodat er doorstroming komt.
Ik heb niks gehoord over stikstof en de Natura2000 
gebieden.
Dat er over de grootte van balkons ook een beetje wordt 
nagedacht. Ik zie veel appartementen met balkons waar net 
2 kleine stoeltjes oppassen. Bovendien maakt middagzon in 
de woonkamer het een stuk energiezuiniger!
Het zou fijn zijn als er een aanspreekpunt komt op het 
gebied van veiligheid en wanneer hier richtlijnen/afspraken 
over kunnen worden gemaakt.

De zorgen in de omgeving zijn groot, heel groot. Met 
Antes zijn niet echt goede afspraken te maken. Op 
termijn worden ze elke keer weer niet nagekomen.
Probeer niet het onderste uit de kan te halen (dus niet 
gaan voor kwantiteit maar voor kwaliteit). Geen 500- 
600 woningen. Is belachelijk.  Laat de sociale huur op 
de mooiste plekken wonen aan de rivier. 
We missen echt iets over de voorzieningen, zoals 
supermarkt, dagbesteding etc. Zoals genoemd is er al 
aardig wat overlast van auto's en Antes bewoners op 
de Albrandswaardsedijk richting de voorzieningen in 
Poortugaal centrum.
De bereikbaarheid van de brandweerkazerne, in 
spitsuren. De vrijwilligers moeten binnen 3 minuten op 
de kazerne zijn. In de spits zal dat met ca. 500 extra 
auto`s haast onmogelijk zijn als deze weg gebruikt 
wordt. Ook hulpdiensten naar Antes en TBS worden 
vertraagd.

Wilt u ons tot slot nog iets meegeven dat niet in de peiling aan 
bod is gekomen?



Hartelijk dank voor uw bijdrage.
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