Gebiedsvisie

Vastgestelde kaders

• Woningbouwlocatie van ongeveer 250 woningen
• Het woningbouwprogramma:
- 50% vrije sector
- 30% onder de NHG-grens en middenhuur
- 20% sociaal door woningbouwcoöperatie Destion
• Visie komt in de plaats van de structuurvisie Lierdal
• Het volkstuinencomplex wordt verplaatst naar
een alternatieve locatie
• Sanering van het bedrijventerrein
Vast te stellen in bestemmingsplan:
• Aantal bouwlagen van de appartementsgebouwen
• Aantal ambities ten aanzien van klimaatbestendigheid,
duurzaamheid en de verhouding groen en rood.

“Ik wacht al lang op een
nieuwe woning die bij
mij past, Molenhoek-Zuid
heeft veel te bieden.”

Stedenbouwkundige
principes
Dorps wonen
Wonen in de
entreezone

Wonen aan de Maas

Gevarieerde clusters
• Hoge verdichting (aantal woningen per hectare) aan de Maas
• Middelmatige verdichting in de entreezone
• Lage verdichting in het noordelijk gebied
• Koppeling tussen de Maas en de wijk
• Groene corridors
• Wegenstructuur met behoud van bestaande wegen

Groen & water
• Klimaatadaptief en natuurinclusief
• Tegengaan hittestress
• Natuurlijke speelplaatsen
• Waterberging
• Hergebruik natuurlijke elementen
• Groene corridors

Groene corridors

Natuurinclusief

Ontmoeten

Natuurlijk spelen

Hergebruik natuurlijke elementen

Waterberging

Wonen
De woonwijk bestaat uit drie van
elkaar te onderscheiden woonsferen:
Wonen aan de Maas
Hoogstedelijk. Ensemble van max. 4
appartementenblokken tot 6 woonlagen.
Gebouwd parkeren in dijklichaam.

Conceptverkaveling

Wonen in de entreezone
Betaalbaar wonen. Rijwoningen en
appartementen. Parkeren uit
het zicht in parkeerhoven.

Dorps wonen

Wonen in de
entreezone

Dorps wonen
Gevarieerde mix van grondgebonden
woningen. Rijwoningen, levensloopbestendige
woningen, twee-onder-één-kapwoningen
en vrijstaande woningen. Parkeren op eigen terrein.
De woonsferen benadrukken de verschillende
kwaliteiten per gebied en zorgen voor herkenbare
eenheden. De entreeweg vanaf de rotonde en de
Spijkerweg zijn hierbij de scheidslijnen tussen de
woonsferen.

Wonen aan de Maas

Duurzame toepassingen aan
de woningen op het gebied van
• Circulariteit
• Klimaatadaptie
• Natuurinclusief
• Energie
• Veiligheid en welzijn

Dorps wonen

Dorps wonen

Wonen in de entreezone

Wonen aan de Maas

Nader te onderzoeken
• Aquathermie uit de Maas
• Energieopwekking individueel of collectief

Mobiliteit
•
•
•
•
•

De entreeweg is de hoofdontsluiting voor de nieuwe
bewoners van de woonwijk.
De Spijkerweg wordt opgewaardeerd tot een belangrijke
langzaamverkeersroute door
de wijk die het dorp met de
Maasdijk verbindt.

Eén hoofdontsluiting
Auto te gast en uit het zicht
Mobiliteitshub
Pakketkluis
Laadpalen

Kan auto niet door
Hoofdroute
Buurtstraat
Langzaamverkeersroute
(auto te gast)
Bestaande route

Elektrisch deelvervoer

Pakketkluis

Parkeren op halfverharding

Laadpalen
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www.molenhoek-zuid.nl

