BERGSCHENHOEK IN DE TIJD
Bergschenhoek is een groene woongemeente met veel
nieuwbouw. Er zijn relatief veel woningen in de duurdere
klasse. Langs de rivier de Rotte bevindt zich een groot
natuur- en recreatiegebied, het Hoge en Lage Bergse
Bos. Bergschenhoek ligt niet ver van Rotterdam Airport.
Het grondgebied wordt sinds kort doorsneden door de
HSL-Zuid, die naar verwachting in 2007 operatief wordt.
Aan het einde van de Middeleeuwen begon de
droogmaking van het veengebied, waar het huidige
Bergschenhoek zich bevindt. Geschriften uit het einde
van de 15e eeuw maken melding van een nederzetting
‘den hoeck’ of ‘ten Hoeck’, nabij ‘den Berch’. Al snel
sprak men van 'den Bergschen Hoeck'. In de 18e eeuw
werden diverse polders rond Bergschenhoek
drooggelegd. Het dorp maakte deel uit van het ambacht
Hillegersberg en Rotteban. Onder Lodewijk Napoleon
Bonaparte, in 1811, scheidde Bergschenhoek zich af van
Hillegersberg en ontwikkelde zich tot een landelijk
tuindersdorp.
Vanaf de jaren negentig van de 20e eeuw groeide de
gemeente in het kader van de Vierde Nota Ruimtelijke
Ordening Extra (VINEX) uit van een landelijk dorp van
5000 bewoners tot een moderne gemeente. In 2002
stond Bergschenhoek op de eerste plaats in de top 10
van de Nederlandse gemeenten die relatief het hardst
groeiden, met een groei van 13,4 procent in een jaar.
Vanaf 2007 zullen er nog eens circa 4000 woningen
bijkomen.

STEDENBOUWKUNDIGE HOOFDOPZET
Het onderliggende landschap dient als belangrijkste
inspiratiebron voor het stedenbouwkundig masterplan.
De hoofdrichting van de verkaveling is vastgelegd in zes
lange lijnen, die lopen van noordwest naar zuidoost.
Deze lijnen noemen we de Blauw Groene Lanen.
De Blauw Groene Lanen hebben een groene invulling en
vallen vaak samen met langzaamverkeerroutes, die
aantakken op Bergschenhoek.
Tussen De Lanen liggen de strips of deelgebieden,
waarin de bebouwing wordt gesitueerd.
Een buurt kan worden opgebouwd uit een enkele strip of
deelgebied, maar ook uit meerdere.
Van noordoost naar zuidwest zijn de deelgebieden
achtereenvolgens:
De Beeldentuin, Hoven, Erven, De Galerie, Het Eiland,
De Tuinen en De Kade.

Deze hoofdopzet komt uit het masterplan, oktober 2005. Binnen dit
raamwerk zijn op het niveau van woonstraten en architectuur nadere
invullingen mogelijk ten opzichte van het masterplan.

Maquettefoto van een studie uit het Stedenbouwkundige Masterplan, oktober 2005
(LET OP: Deze verkaveling correspondeert niet met de werkelijkheid)

Een laatste deelgebied dat wordt onderscheiden is De
Polder. Dit deelgebied valt binnen de 35 Ke-zone van
Rotterdam Airport en zal derhalve niet bebouwd worden,
maar een recreatieve en ecologische invulling krijgen.

Deelgebieden Wilderszijde

Naast de hoofdgroenstructuur van Blauw Groene Lanen
is er in het masterplan een hoofdontsluitingsstructuur
opgenomen, die voornamelijk noord-zuid georiënteerd is.
De secundaire structuur wordt gevormd door vier
elementen; Het Lint, De Poorten, De Gangen en De
Vista. Dit zijn continue ruimtes door de wijk die in
lengterichting van functie en inrichting kunnen
veranderen.

Hoofd- en secundaire structuur Wilderszijde
Maquettefoto van een studie uit het Stedenbouwkundige Masterplan, oktober 2005
(LET OP: Deze verkaveling correspondeert niet met de werkelijkheid)

INSPIRATIE
De wijk Wilderszijde Zuid sluit qua sfeer aan op de
bestaande bebouwing van Bergschenhoek en Berkel en
Rodenrijs. De groene, ruimtelijke opzet wordt voortgezet
in de deelgebieden De Tuinen en De Kade.
De inspiratie voor de nieuwe deelgebieden De Tuinen en
De Kade wordt gevormd door de tuindorpen, die in het
begin van de vorige eeuw tot stand kwamen.
Een tuindorp is een specifieke term uit de Nederlandse
stedenbouw, en verwijst naar stadswijken met een
typisch dorps karakter. De tuindorpen kenmerken zich
door lage eengezinswoningen van een goede kwaliteit
met een voor- en een achtertuin en een omgeving met
veel groen. Enkele bekende Nederlandse tuindorpen zijn
het Agnetapark in Delft, Vreewijk in Rotterdam-Zuid en ‘t
Lansink in Hengelo.
Het dorpse karakter zal vertaald worden naar een ruim
opgezette wijk, die een duidelijke, eenduidige taal
spreekt, waarin groen de boventoon voert en
eengezinswoningbouw van een uitstekende kwaliteit
gerealiseerd zal worden.

HET ONTSTAAN VAN HET TUINDORP
In het begin van de vorige eeuw groeide onder
architecten, waaronder Granpré Molière, de gedachte dat
de architectuur zich te weer moest stellen tegen de
dreigende uniformering en ontmenselijking, die werd
veroorzaakt door de industrialisatie en
vercommercialisering van de maatschappij.
Architectuur moest uitstijgen boven het individuele. Ze
moest raken aan een onveranderlijke, hogere orde,
objectief en onvergankelijk; de eeuwige waarheid.
Granpré Molière vond het verwerpelijk dat bouwen
ondergeschikt zou raken aan overwegingen van
technische of economische (en dus tijdelijke) aard.
Vlak na de eeuwwisseling ontwikkelt zich het wonen
buiten de stad. Forensenplaatsen ontstaan; het Gooi
voor Amsterdam en Scheveningen voor Den Haag.
Het gunstige maatschappelijke klimaat in Nederland
maakte het mogelijk de problematiek van de
volkshuisvesting goed uit te diepen, wat van grote
betekenis was voor de belangrijke rol die Nederland
vervulde bij het zoeken naar een nieuwe architectuur. Na
1916 houdt men zich in alle steden intensief bezig met de
volkswoningbouw en architecten krijgen de kans concrete
oplossingen te zoeken voor de nieuwe stedelijke
problemen.

Een stijl ontstond met elementen van expressionisme en
art deco, maar bevatte daarnaast ook specifiek
Nederlandse elementen, voor een deel in het verlengde
van de ideeën van Berlage.
Het tuindorp was bestemd om een opgewekt sociaal
leven mogelijk te maken. In het ‘dorp’ moest men gezond
kunnen leven en werken.
Het belangrijkste experiment op dit gebied is tuindorp
Vreewijk in Rotterdam van Granpré Molière, Verhagen,
de Roos en Overeynder, gebouwd op een stratenplan
van Berlage.

HET MODERNE TUINDORP
Inmiddels, zo’n 80 jaar na de bouw van de eerste
tuindorpen, heeft de maatschappij zich enorm ontwikkeld.
De tuindorpen van weleer waren niet ingespeeld op onze
hedendaagse moderne wensen. De toename van het
autoverkeer en andere veranderingen zullen nu ook
beantwoord moeten worden in de hedendaagse wijk.
In de deelgebieden De Tuinen en De Kade wordt
aansluiting gezocht met het bestaande tuindersdorp
Bergschenhoek en worden de oude idealen van het
tuindorp in een nieuw, modern daglicht geplaatst. Groen,
vrijheid, ruimte, kwaliteit en eenheid vormen de basis en
worden vanuit het moderne gedachtegoed vormgegeven.

Het hier geschetste beeld van de te realiseren
deelgebieden mag geenszins een historiserende kopie
worden van het tot inspiratie dienende tuindorp.
Wilderszijde is een moderne wijk met moderne
voorzieningen en moderne bouw, waar, in De Kade en
De Tuinen de idealen van het tuindorp de basis vormen.
Deze idealen worden op een moderne manier
vormgegeven en vertaald naar deze tijd.

STEDENBOUWKUNDIGE UITWERKING
De inspiratie voor de ontwerpers van de tuindorpen van
weleer werd gevonden in de opzet, de structuur van de
bestaande Nederlandse dorpen.
Om de sfeer van tuinwijk te realiseren, wordt een extra
stedenbouwkundige laag geïntroduceerd, die leidt tot een
structuur met een dorps karakter; Gebogen straten,
nonchalant eindigend in verbrede openbare ruimten en
zichtlijnen die een visuele verbinding vormen met het
openbaar groen.
Privé en openbaar gaan geruisloos in elkaar over. Harde
grenzen bestaan niet of zijn groen. Het ensemble wordt
opgebouwd van fijn naar groot, kleine gebouwen die in
de tweede lijn gevolgd worden door hogere gebouwen,
welke beëindigd worden met een doorzicht naar een
torentje

DE MODERNE TUINWIJK
De tuindorpgedachte vormt het uitgangspunt voor de
nieuw te ontwikkelen deelgebieden De Tuinen en De
Kade. De achterliggende idealen, te weten groen,
vrijheid, ruimte en kwaliteit, worden op een moderne
manier vormgegeven en vertaald naar deze tijd.
Er moet worden uitgesloten dat Wilderszijde Zuid een
historiserende kopie wordt van het tuindorp van weleer.

Deelgebieden Wilderszijde Zuid

OPZET
Deelgebied De Tuinen
De hoofdopzet van De Tuinen is open en groen van
karakter.
Naar de kern toe verdicht de bebouwing zich.
Geschakelde eengezinswoningen bepalen hier het beeld.
Deze woningen zijn met de voorgevel gericht op De
Brink.
Naar buiten toe versnippert de bebouwing zich. De
bebouwingsdichtheid neemt af. De rand van de wijk
wordt gevormd door vrijstaande woningen en 2^1
kapwoningen op ruime kavels. Groen voert de
boventoon.
De Tuinen blijven echter onderdeel van Wilderszijde en
zal zich niet als autonoom gebied profileren.
Het meest westelijk gelegen deel van Wilderszijde Zuid
ligt langs de HSL-lijn. Dit deelgebied zal een meer
stedelijke invulling krijgen, aansluitend op de strip langs
het HSL-tracé. De setting zal in ruimte en sfeer
aansluiten op de tuinwijk Wilderszijde.

ARCHITECTUUR
De deelgebieden “De Kade en “De Tuinen” zullen als
eenheid naar buiten treden. De wijk zal een eigen
karakter hebben, maar sluit aan op Wilderszijde.
Het karakter wordt gevormd door de ruime, speelse
opzet en de hoge concentratie groen, maar ook door een
eenduidige bebouwing.
Om dit te bereiken is er een kader opgesteld waaraan de
bebouwing dient te voldoen.
Binnen dit kader gelden er bouwregels voor het totale
gebied Wilderszijde Zuid, alsmede specifieke regels per
deelgebied.

ALGEMEEN KADER
Voor de deelgebieden “De Tuinen” en “De Kade” zijn een
aantal regels opgesteld waaraan de te realiseren bouw
moet voldoen. Dit alles moet gezien worden als
instrumentarium om een homogene wijk mogelijk te
maken die een eenduidige taal spreekt. Binnen dit kader
zal er voldoende ruimte zijn om kwalitatieve en moderne
architectuur te ontwikkelen.
Bouwvorm
Dakhellingen zijn variabel, waarbij ieder deelgebied zijn eigen spelregels kent.
Schoorstenen en andere dakdoorvoeren moeten worden
meeontworpen.

Voorbeelden woningentypen

Materialisatie
In de materialisatie wordt gestreefd naar een eenheid,
waarbij het gebruik van natuurlijke, duurzame materialen
voorop staat.
Gevelbekleding: baksteen, handvorm rood gemêleerd , of
zwart gebeitste houten delen of combinatie van beiden.
Voeg: Donkergrijs
Kozijnen: wit, aluminium, hout (natuurlijk) of antraciet
grijs.
Dakafwerking: keramische pannen (antracietgrijs), riet,
gecoat zink of natuurleien.
Dakafwerking kan doorlopen in gevelvlak.

ONTWERPKADERS DEELGEBIEDEN
Binnen De Tuinen en De Kade wordt niet naar harde
grenzen gestreefd.
Toch is het wenselijk om binnen het plangebied enkele
zones te bepalen. De verschillende kaders lopen
vloeiend en organisch in elkaar over.
Afhankelijk van de eerste ontwikkelingen in het
plangebied zal Wilderszijde Zuid zijn definitieve vorm
krijgen.
De aangegeven zones zijn dan ook indicatief.

Indicatieve opzet Wilderszijde Zuid

HET ERF
De buitenste schil van de wijk is het ruimst opgezet. Hier
bevinden zich de grotere kavels. Het erf sluit aan op de
bestaande bebouwing langs de Wildersekade aan de
zuidzijde, De Polder aan de oostzijde en de in noordelijke
richting aangrenzende wijk, Het Eiland.
Woningtypen: Voornamelijk vrijstaande woningen, hier en
daar 2^1-kapwoningen.
Voor Het Erf streven wij naar een sculpturale variatie.
Dakvormen zijn vrij.
Zowel de 2^1 kappers als de vrijstaande woningen mogen
aan de voorgevel geen symmetrische kap hebben
Alle gevels dienen een voorgevelkwaliteit te hebben.
Voor woningen op smalle kavels (kavelbreedte 9-12 meter)
dient de straatgevel een transparant, extrovert karakter te
hebben.

Voorbeelden van sculpturale woningvormen

Woning op een smalle kavel met rechts een voorbeeld van een open gevel.

SPECIALS
Om een consistent plan te realiseren is het van belang
dat op overgangsgebieden van woonstraten naar
ontsluitingswegen extra aandacht gevestigd wordt. Het is
zaak dat op deze punten de woningen de hoek om
ontworpen worden, waarbij aan de twee aan de straat
grenzende gevels evenveel aandacht geschonken wordt.
Zo ontstaan er geen achter- of voorgevels.
Daarnaast wordt op enkele plekken binnen het plan extra
nadruk op de hoeken gelegd. Dit zal in een variatie op de
architectuur van het blok naar voren komen. Op deze
plekken gelden dan ook afwijkende bouwregels. Deze
woningen wijken in hoogte af.
In het Masterplan zijn deze hoekaccenten reeds aan te
duiden in de hoofdstructuur. In het toekomstige
stedenbouwkundig plan zullen deze tevens moeten
worden opgenomen.

Indicatie van locaties specials

Nokhoogte minimaal 11.00 meter
Goothoogte minimaal 7.00 meter
Nokhoogte maximaal 13.00 meter
Goothoogte maximaal 10.00 meter
Daktype: zadeldak (bijv. gedraaid) of plat dak.

Voorbeelden van specials

BIJGEBOUWEN
Bijgebouwen (garages, tuinhuizen, bergingen, carports)
dienen in eenzelfde architectuur als het hoofdgebouw
ontworpen te worden.
Zij mogen buiten het bouwvlak worden gesitueerd.
Bij de twee onder een kapwoningen en bij de vrijstaande
woningen dienen garages en tuinhuisjes minimaal 5
meter achter de voorzijde van het bouwblok te worden
gesitueerd. Dit om te beperken dat alle auto’s voor de
woning staan.
Carports mogen gelijk staan met de voorzijde van het
bouwvolume, maar zeker niet ervoor.
De gevelbekleding dient hetzelfde te zijn als die van het
hoofdgebouw.
Trafo’s in het plangebied dienen in hetzelfde rode
metselwerk uitgevoerd te worden als de woningen of
uitgevoerd te worden in een begroeibaar materiaal.

Voorbeelden van bijgebouwen

POSITIE VAN DE WONING OP DE KAVEL
Het Erf en Achterom
Voor de twee onder een kap geldt dat de eerste 5 meter
van de kavel niet bebouwd mag worden.
Dit geldt zowel voor het hoofdvolume, erker als volume
onder het dakoverstek.
De afstand van de woning tot de kavelgrens aan de vrije
zijkant bedraagt minimaal 4 meter.
De rooilijn van de voorgevel t.o.v. de naastliggende
woning moet minimaal 1 meter afwijken.
N.B. Twee dezelfde bouwvolumes naast elkaar moet
worden vermeden.

Bij de vrijstaande woningen geldt tevens dat de eerste 5
meter van de kavel niet bebouwd mag worden.
De afstand van de woning tot de kavelgrens aan de
zijkanten bedraagt voor deze woningen minimaal 2
meter. De minimale afstand tussen twee panden is dus 4
meter.
De rooilijn van de voorgevel moet t.o.v. naastliggende
woning minimaal 1 meter afwijken.

POSITIE VAN DE WONING OP DE KAVEL
Specials
De specials zijn te vinden op de hoeken van de
straten. Op deze woningen ligt extra nadruk
doordat zij afwijken in architectuur en maat. Daarnaast is
het zaak dat zij zich ook onderscheiden in hun plaats op
de kavel.
T.o.v. de andere bebouwing in de straat liggen
de gevels van de specials gelijk of voor de gevels van de
overige bebouwing.
Een voortuin aan de straatzijde is geen vereiste.

ERFSCHEIDING
In de deelgebieden De Tuinen en De Kade wordt naar
een natuurlijke setting gestreefd. Er wordt daarom
gekozen voor groene erfscheidingen.
Voorzijde
Als erfscheiding aan de voorzijde van de woning wordt
gekozen voor een groene haag. Hagen dienen volledig
aan de particuliere zijde van de erfscheiding te worden
geplaatst.
Doorbrekingen zijn toegestaan.
Indien men wenst de doorbreking te kunnen afsluiten
middels een poort, dient deze in een stalen hekwerk te
worden uitgevoerd.
Achterzijde en zijkant
Indien grenzend aan openbaar of openbaar toegankelijk
gebied een in de architectuur meeontworpen erfscheiding
van max. 2,3 meter hoog.
Materiaal:
Metselwerk als woning of zwart gebeitste houten delen.

Zijkant
Aan de achterzijde:
Vanaf de erfgrens aan de achterzijde tot de rooilijn van
de achtergevel een in de architectuur meeontworpen
erfscheiding van max. 2,3 meter hoog, aansluitend op de
erfscheiding aan de achterzijde.
Materiaal:
Metselwerk als woning of zwart gebeitste houten delen.
Aan de voorzijde:
Vanaf de rooilijn van de achtergevel tot de erfscheiding
aan de voorzijde een groene haag, aansluitend op de
haag aan de voorzijde. Doorbrekingen zijn toegestaan.
Noot: Er komen erfscheidingen bij grenzen met openbaar
gebied of openbaar toegankelijk gebied.

