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Mathilde Wonen Jacq. Perkstraat Hellevoetsluis Locatie

Ten tijde van de prijsvraag waren de scholen reeds geslooptVoormalige schoolgebouwen De Windroos aan de Jacq. Perkstraat

P.A. de Genestetlaan

Jacq. Perkstraat locatie

parkje

Luchtfoto met de voormalige schoolgebouwen en onderin het parkje.

Voormalige school locatie
Het project betreft een gewonnen 

prijsvraag op de locatie van 2 voormalige 

schoolgebouwen van De Windroos in 

Hellevoetsluis. De 2 schoolgebouwen zijn 

al enige jaren geleden gesloopt. In plaats 

hiervan worden 8 semi-bungalows van 

het kwadrant-type en 2 twee-onder-een-

kapwoningen terug gebouwd. 

Woningen voor senioren
Uitgangspunt was woningen mede 

geschikt voor senioren, die zich goed 

invoegen in de maat en schaal van de 

omliggende bestaande bebouwing. De 

woningen worden ontsloten vanaf de 

3 openbare zijden, zodat nergens een 

achterkantsituatie ontstaat. Gezien de 

beperkte diepte van 37 meter van de 

kavel is gekozen voor een kwadrant-type 

semi-bungalow welke uitstekend rug aan 

rug is toe te passen. Voor de kop van de 

kavel is gekozen voor een tweekapper die 

zich richt op de P. A. de Genestetlaan en 

het parkje. 
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Mathilde Wonen Jacq. Perkstraat Hellevoetsluis Concept

Architectuur
De architectuur van de 10 nieuwe 

woningen is passend bij de bestaande 

bebouwing, maar onderscheidt zich 

als nieuw cluster ten opzichte van de 

bestaande woningen door het toepassen 

van een afwijkende gemêleerde 

bruinrode baksteen voor de nieuwbouw.

Parkeren
Voorstel is om in de Jacq. Perkstraat aan 

de zijde van het plangebied 25 haakse 

parkeerplaatsen te gaan maken voor 

de 10 nieuwe woningen. Om niet een 

doorgaande rij van parkeervakken te 

maken wordt er om de 5 vakken een vak 

van groen voorzien met een boom. Door 

het toevoegen van deze bomen ontstaat 

er aan deze zijde van Jacq. Perkstraat 

ondanks de zwaardere parkeerdruk toch 

ook een groener profiel.

Jacq. Perkstraat
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bolwerk

p.
 a

. d
e 

ge
ne

st
et

la
an

h.
 h

ei
je

rm
an

ss
tra

at

In het plan worden de benodigde 19 parkeerplaatsen voor de 10 nieuwe woningen voorzien.
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Mathilde Wonen Jacq. Perkstraat Hellevoetsluis Aandacht voor groen

Plan gezien vanaf het noordoosten.

Plan gezien vanaf het zuidoosten.

Openbaar groen
In het plangebied van 3.368 m2 is ruim 

700 m2 openbaar groen opgenomen. 

Tussen de twee-onder-een-kapwoningen 

en de bestaande bebouwing is een ruime 

strook beplanting gereserveerd waarin 

het bestaande groen met bomen wordt 

behouden.

Groenvoorziening met speelveldje
Tussen de twee clusters semi-bungalows 

in wordt een parkje gemaakt dat tevens 

functioneert als speelveldje voor kleine 

kinderen. De er omheen liggende 

woningen hebben goed zicht op dit 

speelveldje. In het parkje wordt langs 

de woningen een zone gecreëerd met 

lagere beplanting die de privacy van de 

aangrenzende woningen garandeerd. 

Groene erfafscheidingen
Alle tuinafscheidingen worden 

uitgevoerd met groen. De semi-

bungalows krijgen om hun kavel 

een beukenhaag van 1 meter hoog. 

De tweekappers krijgen rond de 

achtertuinen een met Hedera 

begroeid tuinhek van 1,8 meter hoog 

gecombineerd met Leiplatanen. 
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Mathilde Wonen Jacq. Perkstraat Hellevoetsluis Semi-bungalows

8 Semi-bungalows
Deze woningen vormen een aanvulling op 

de bestaande woningtypologie in de wijk. 

Doordat de semi-bungalows een volledig 

woonprogramma op de begane grond 

hebben zijn ze bijzonder geschikt voor 

senioren/minder validen. De woningen zijn 

voor het merendeel slechts één verdieping 

hoog. Zo ver mogelijk terugliggend van de 

straat is een verdieping voorzien met een 

extra logeer-/slaapkamer met eventueel 

een direct aangrenzend dakterras. Een 

optie is het toevoegen van een extra kamer 

op de verdieping. 

Groene opzet
De patiowoningen staan mede door een 

voortuin van 3,40 meter op ruime afstand 

van de omliggende bestaande woningen. 

De afscheiding is een 1 m hoge beukenhaag 

welke voor de gemetselde bergingen langs 

loopt. De zijtuinen krijgen i.v.m. privacy 

een hekwerk begroeit met Hedera van 1.8 

m hoog. De platte daken van de woningen 

worden voorzien van mos-sedum. Vanuit 

de omliggende woningen kijkt men zo 

op groene daken. Bovendien houdt mos-

sedum regenwater langer vast en draagt 

het bij aan de biodiversiteit.

Gierzwaluwkastjes
Elke woning krijgt een in de gevel 

ingemetseld gierzwaluwkastje.

Begane grond

Semi-bungalows waar bij beide woningen gebruik is gemaakt van de optie van een extra kamer op de verdieping.

1e Verdieping
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Mathilde Wonen Jacq. Perkstraat Hellevoetsluis Twee-onder-één-kapwoningen

2 Twee-onder-één-kapwoningen
Op de kop van de kavel aan de P. A. 

de Genestetlaan, direct tegenover het 

park, komt een tweekapper welke 

meer aansluit op de typologie van de 

los staande villa’s aan de overzijde van 

de straat. De tweekapper is met de 

voorgevel ook op deze laan gericht.

 

Privacy
Er is voor gekozen de twee-onder-één-

kapwoningen zo ver mogelijk van de 

omliggende bestaande woningen te 

houden. Zo wordt ook meer ruimte voor 

openbaar groen behouden en wordt de 

privacy van de huidige bewoners en de  

toekomstige bewoners gewaarborgd.

Groene erfafscheiding
Als afscheiding naar de achtertuin 

van de 2 twee-onder-één-kapwoningen 

wordt een combinatie van een 1,8 meter 

hoge Hedera haag met Leiplatanen 

voorgesteld. De beide woningen zijn zo 

ontworpen dat ze aan de voorzijde een 

woonkeuken met dubbele openslaande 

deuren hebben die toegang geven tot een 

terras aan de zonzijde met uitzicht op 

het park.

Vleermuiskastjes
Elke woning krijgt 3 in de zijgevel 

ingemetselde vleermuiskastjes.

Begane grond

Beide twee-onder-één-kapwoningen hebben elk 3 vleermuiskastjes geïntegreerd in de zijgevel.

1e Verdieping 2e Verdieping
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Mathilde Wonen Jacq. Perkstraat Hellevoetsluis Colofon

Locatie:
Jacq. Perkstraat, Hellevoetsluis 

Opdrachtgever:
NLo B.V., Rotterdam
Zeeuwse Projectbouwmij Fraanje B.V., ‘s-Heer Arendskerke

Ontwerp:
2016 september ir. Marc Ibelings BNA 

Ontwerpteam:
ir. Tim Schuijt

Oplevering: 
2018

Oppervlakte:
Plangebied 3.368 m2

Semi-bungalows 112m² GO
Twee-onder-een-kapwoning 190m² GO

Constructeur:
Bouwkundig Buro Laban B.V., Kapelle

Bouwkundig tekenwerk: 
LMV bouw+kundig adviesbureau, Capelle a/d IJssel

Aannemer: 
Aannemingsbedrijf Fraanje B.V., Arendskerke

Fotografie:
Petra Appelhof

Werknummer:
1849





www.ibelingsvantilburg.nl


