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IJzergieterij Hardinxveld-Giessendam Omschrijving 
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IJzergieterij Hardinxveld-Giessendam Locatie

Bestaande situatie terrein ijzergieterij

Locatie

Gelegen direct aan de Beneden Merwede

A15 Rivierdijk

Beneden Merwede

IJzergieterij
De voormalige ijzergieterij aan de 

Rivierdijk ligt op een bijzondere locatie 

en op een prominente plek aan de rivier 

de Beneden Merwede. De openheid van 

de rivier en de zuidelijk ervan gelegen 

Biesbosch staan in contrast met het 

compacte bebouwingspatroon van 

Hardinxveld-Giessendam.

Transformatie naar woongebied
Hoewel het gebied momenteel nog 

in gebruik is als bedrijfslocatie, is de 

bestaande bebouwing sterk verouderd. 

De private eigenaar van de bedrijfslocatie 

(aannemersbedrijf Gebr. Blokland) heeft 

het initiatief genomen voor het maken 

van een ontwikkelplan, met als doel de 

locatie te transformeren tot een woon- 

en verblijfsmilieu. Hiervoor hebben zij 

een prijsvraag uitgeschreven onder drie 

architecten.
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IJzergieterij Hardinxveld-Giessendam Stedenbouwkundig plan

Conceptschets Impressie van het ontwerp gezien vanaf de Beneden Merwede

Stedenbouwkundig plan - Een groene ruimte met water en speelgelegenheid in het hart van de nieuwe woonwijk

Groen middengebied
Centraal in ons plan komt een 

gemeenschappelijk groen middengebied 

met water waar omheen 26 twee-

onder-een-kapwoningen worden 

gesitueerd. Deze woningen richten 

zich op dit centrale groengebied met 

een karakteristieke dakkapel en de 

mogelijkheid van een terras ook aan de 

voorzijde, direct grenzend aan de keuken. 

De straten gaan zo gedetailleerd worden 

dat de auto zich te gast voelt in dit gebied.

145 woningen 
•	 72 appartementen woontorens

•	 26 twee-onder-één-kapwoningen

•	 10 dijkwoningen

•	 37 woningen in langgerekt bouwblok

A15
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IJzergieterij Hardinxveld-Giessendam Stedenbouwkundig plan

Woningen - Verschillende woningtypen Groen middengebied - Woningen zijn gericht op het park

Transparantie - Doorzicht richting de Merwede Woningen gericht op de zon en de rivier Dove gevel in verband met geluid A15

Parkeren - 321 Parkeerplaatsen gerealiseerd Bezonning - 21 juni 15:00 Groen en waterberging

Ontsluiting - Langzaamverkeers routes door het plan
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IJzergieterij Hardinxveld-Giessendam Woontorens met parkeergarage en horeca

Torens met op het parkeergarage dak een horecavoorziening. Alle woningen in de torens zijn georienteerd op de Beneden Merwede

Drie Woontorens
Langs het waterfront worden 3 

alzijdige woontorens opgenomen (geen 

galerijgevels) met de privé buitenruimte 

gericht op de rivier en de zon. De 

woontorens lopen op in hoogte vanaf 

de Rivierdijk van 4 naar 10, naar 6 

woonlagen. De bovenste verdieping 

bestaat steeds uit 2 penthouses. De 

appartementen zijn mede zeer geschikt 

voor senioren en zijn zo opgezet dat ze 

aan Woonkeur kunnen voldoen indien 

gewenst. De woontorens zijn gesitueerd 

op een parkeergarage die gedeeltelijk in 

het talud van de dijk geschoven lijkt.

Principe doorsnede over de Beneden Merwede, dijk, woontorens en parkeergarage Plattegrond woontorens met 4 woningen per laag
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IJzergieterij Hardinxveld-Giessendam Woontorens met parkeergarage en horeca

De appartementen hebben een sterke relatie met het water. Met een glazen pui tot aan de vloer en een glazen ballustrade. Op deze manier is de Beneden Merwede altijd goed zichtbaar

Aanzicht vanaf de Beneden Merwede met de woontorens als opbollende zeilen langs de rivier       
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Doorsnede - De schuine kap over twee verdiepingen biedt zoveel mogelijk ruimte en licht voor de tuinen van de achterliggende tweekappers

A - Herenhuizen B - Maisonettes/studio’s/appartementen

eetkeuken/
tuinkamer

maisonettes

studio’s

appartementen 
over 2 beuken

woonkamer

slapen

slapen/
studio 

IJzergieterij Hardinxveld-Giessendam Lang bouwblok voor geluidswering

Lang geknikt bouwblok
Aan de westzijde wordt een lang 

geknikt bouwblok geprojecteerd van 

4 bouwlagen hoog, dat tevens als 

geluidswering voor het geluid van de A15 

voor het achterliggende gebied fungeert. 

De woningen, appartementen en studio’s 

in dit bouwblok kijken uit over de rivier 

en het groengebied.

Lang geknikt bouwblok van 4 bouwlagen hoog, dat op deze manier tevens als geluidswering voor het achterliggende gebied functioneerd
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IJzergieterij Hardinxveld-Giessendam Twee-onder-één-kapwoningen

Deze woningen richten zich op het centrale groene middengebied met een karakteristieke dakkapel en een terras grenzend aan de keuken.

Begane grond 1e verdieping 2e verdieping
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Overgang naar Rivierdijk
De overgang van de achtertuinen 

van de woningen langs de Rivierdijk 

wordt gemaakt door hier ook de diepe 

achtertuinen van een rij tweekappers 

te situeren. Er hoeft ook geen 

achterpad gemaakt te worden omdat de 

achtertuinen toegankelijk zijn tussen 

de tweekappers door. De bestaande 

erfafscheiding van de bestaande 

woningen langs de Rivierdijk kan zo 

gehandhaafd blijven.
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IJzergieterij Hardinxveld-Giessendam Colofon 

Locatie:  
De IJzergieterij, Hardinxveld-Giessendam

Opdrachtgever:
Gebr. Blokland, Hardinxveld-Giessendam

Ontwerp:
2016 april ir. Marc Ibelings BNA 

Ontwerpteam:
Aat van Tilburg BNA/BNSP
ir. Tim Schuijt

Prijsvraag:
Niet gewonnen

145 woningen:
 - 72 appartementen 
 - 26 twee-onder-één-kapwoningen
 - 10 dijkwoningen
 - 10 maisonettes
 - 10 herenhuizen
 - 12 studio’s
 -   5 appartementen

Stedenbouwkundig P.v.E.:
Spacevalue, Breda

Werknummer:
1845
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www.ibelingsvantilburg.nl


