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INLEIDING

Dit boekje laat een beeld zien van de invulling met woningen op het terrein en in de 

directe omgeving van zorgcentrum Geerestein.

In nauw overleg met Arnoud de Jong Makelaardij is een woonformule gedefinieerd, 

waarmee een adequate verkaveling met 30 woningen en een appartementengebouw 

is gemaakt.

Het openbare gebied met het parkeren is vormgegeven.

Het geheel beoogt het vervolg te zijn op de stedenbouwkundige visie Centrum-ge-

bied Ouderkerk aan den IJssel, zoals in de raad is vastgesteld op 24 april 2014.

Er zijn vervolggesprekken gevoerd met Zorgpartner (de eigenaar van Geerestein) en 

de Hervormde Kerk. 

De doorrekeningen die gemaakt zijn wijzen uit dat het plan haalbaar is. Daarnaast is 

duidelijk geworden dat van alle belanghebbenden een uiterste inspanning nodig is 

om dit plan gerealiseerd te krijgen.

                  Afdeling Extern Beleid en Dienstverlening 

 
    
 

        

Uitwerkingsstudie 
Project Bakwetering 

Verbetering wandelroutes rondom  
en beleving van de Bakwetering 

 
29 oktober 2013 



Het historische deel van het centrum bevindt zich binnen een 
straal van 150 m rondom de kerk. Het is de afstand tot aan de 
Burgemeester Neetstraat. Het stukje Kerkweg dat, als openbare 
ruimte in de kern van het dorp hier binnen ligt, is in die sfeer 
ook historiserend ingericht. Het terrein van Geerestein ligt ook 
in dit gebied. Het voorstel is om dit gebied om die reden klein-
schalig in te richten met een warrig dakenlandschap. 

Woningtypes

Eengezinswoningen: 
Het voorstel gaat uit van 30 ruime eengezinswoningen in het 
midden-segment met een grootte van circa 450 m3. 
Al deze woningen zijn grondbonden en hebben een achter-
tuin. De kavelgrootte is 100 m2, met een aantal die groter 
zijn. 

Appartementen:
Aan de Burgemeester Neetstraat is een gebouw met 8 appar-
tementen voorgesteld van circa 90 m2. 

HET VOORSTEL

Historische kern rondom de kerk

Warrige dakenlandschap

Vogelvlucht van de locatie met de nieuw invulling
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Uitgangspunt:

Parkeernorm woningen: 1,5
Parkeernorm appartementen: 0,6

Aantal woningen: 29 (grijs)
Aantal parkeerplaatsen: 44 (rood)

Aantal appartementen: 8 (grijs)
Aantal parkeerplaatsen: 5 (rood)

Totaal 49 parkeerplaatsen

De parkeerplaasten zijn verdeeld over een drietal 
locaties. Deze locaties zijn afgestemd op de ver-
schillende fases en mogelijke scenario’s.

De parkeerplaats van de kerk is anders vorm 
gegeven maar behoudt hetzelfde aan 
parkeerplaatsen. 23 plaatsen. (oranje)



Gezien de ligging van het nieuw te ontwikkelen 

gebied, middenin de historische kern, wordt 

er voorgesteld aansluiting te zoeken bij deze 

architectonische en ruimtelijke kwaliteiten en dus 

aansluiten bij de welstandsparagraaf over de dorpse 

dijklinten (H4.1) die van kracht is. (Zie bijlage)

Kenmerkende elementen die gehanteerd zijn.

Woning

-Geschakelde woningen met dwars- en langskappen.

-Variatie in kopgevels en beneindigingen.

-Verfijnt metselwerk, lichte tinten (Ijsselsteen).

-Verbijzonderingen middels rollagen en witte kaders.

-Kozijnen veelal wit en de ramen donkergroen.

-Meerdere soorten baksteen metselwerken.

-Bergingen in baksteen, passend bij de woning.

Buitenruimte

-Delftse stoep; Een privéstrook tussen de openbare. 

stoep en de woning, waar de bewoners bijvoorbeeld 

een bankje of bloembakken kunnen neerzetten.

-Variatie in klinkerbestrating.

-Karakteristieke bruggen over de Bakwetering.

-Stegen met groenhagen als erfscheiding.

-Muurtjes om hoogteverschillen te overbruggen

-Doorsteekjes

-Variatie in profielen rondom de bakwetering

-Hekjes, poorten en pergolaconstructies.

-Diverse plantvakken.

-Diverse beschoeiingen langs de Bakwetering.

ARCHITECTUUR EN SFEER
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BIJLAGE 
WELSTANDPARAGRAAF
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