Historie, aanpak en proces
Crocuslaan en omgeving
Proces:
In 2020

• Blokgesprekken met alle bewoners.
• Samenstellen van projectgroep met
bewoners, gemeente en L’escaut.

Samen met projectgroep

• 3 online verdiepingssessies op de
thema’s wonen, omgeving en samen
leven.
• Ontwikkelen van verschillende
bouwstenen voor de wijk.
• Met de bouwstenen verschillende
scenario’s uitproberen.
•Huidige stand:

• Presentatie verschillende scenario’s aan
de wijk.

Historie:

Geschiedenis
• Rond 1900 bedenkt Ebenezer
Howard het Tuinstadmodel dit om de
woonomstandigheden van arbeiders te
verbeteren.
• In Vlissingen was in deze periode
Scheepswerf De Schelde de grootste
werkgever van de stad.
• De scheepswerf richt een
volkshuisvereniging op, de voorloper van
l’escaut woonservice.
• 1920 wordt de bloemenbuurt gebouwd
volgens het tuinstad idee: een ruime
opgezette woonwijk met veel groen.
• 1940-45 veel oorlogsschade en
waterschade.
• Bij verschillende renovatierondes in de
jaren 80 en 90 verdwijnt het ambachtelijk
karakter grotendeels.

		 Meer groen in de openbare ruimte		

						 Verbeteren parkeersituatie		

Veiligere straten

Uitdagingen:

Woninguitbreiding		 Energierekening/Duurzaamheid 				 Betere ventilatie				

Vochtproblemen						

Plattegrond verbeteren

Planning
2021
Onderzoek
toekomst
Crocuslaan
samen met
bewoners

2022

2023

Besluitvorming

2024

2025

2026

Uitvoering

In werking treden planbesluit
Uitwerken Sociaal plan
Gefaseerde aanpak wijk

Uitwerken plan en fasering
Persoonlijke gesprekken

Gefaseerde uitverhuizing

De sociale
samenhang is
voor de bewoners en
l’escaut een belangrijk
uitgangspunt. Die willen
we zoveel mogelijk in
stand houden door een
gefaseerde aanpak
en oog voor
betaalbaarheid.

Afronding

Video:

Bekijk hier de video.
Deze duurt ongeveer
4 minuten.

Laat hier jouw suggesties en ideeën achter!

“Met alle
suggesties
kunnen we de
scenario’s verder
verbeteren en
ontwikkelen.”
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Nieuwbouwscenario
Crocuslaan en omgeving

Speelstraten en hofjes

Verkeer

Bl

• Invoeren éénrichtingsverkeer. Dit verbeterd de veiligheid in de wijk.
• De Begonialaan blijft tweerichtingsverkeer. De Magrietenlaan wordt
doodlopend.
• De gemeente Vlissingen zal het plan voor de straten het komende jaar
samen met de wijk verder uitwerken.
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• Maken van autovrije
woonstraten (speelstraten).
• Meer ruimte voor groen en
ontmoeting.
• Magrietenlaan krijgt als hofje
een heel eigen karakter.
• Er zijn varianten mogelijk.
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Scenario Nieuwbouw
concept
Legenda
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• Twee nieuwe parkeerstraten.
• Aandacht voor de sociale
veiligheid.
• Groene inrichting.
• Door het maken van
éénrichtingsverkeer kan
rijbaan smaller worden.
Hierdoor ontstaat er in de
straat meer ruimte voor
bomen en kan het parkeren
beter worden vormgegeven.
• In totaal worden er 177
parkeerplaatsen gerealiseerd
voor 136 woningen.
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De bergingen worden allemaal
vernieuwd. Ze worden gemaakt
van een duurzame constructie
met een groene uitstraling. Bij de
inrichting van de brandgangen wordt
rekening gehouden met veiligheid
(politiekeurmerk). Alle schuttingen
aan de achterzijde en zijkanten van
de woningen worden op dezelfde
manier vormgegeven.

*
e

Inrichtingselement
(ntb)
inrichtingselement
(n.t.b)
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Berging
2x3 meter
berging 2x3 meter
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Berging en Schutting
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bebebouwing bestaand
P ri m u l a l a a n

Ma

e li

nl
eve

Rijbaan
rijbaan

je

sl

aa

n

0m
schaal 1:1000

M

ar

ie
gr

te

a
nl

an

50 m

Programma
tuinen (uitgeefbaar)
openbaargroen
privaat (buiten plangebied)
trottoir
rijbaan
parkeren
bebebouwing bestaand
kleine woning

Kleine woningen (4,8 meter beuk)
2 x 4-kapper

8

Gemiddelde woningen (5,4 meter beuk)
2 x 2-kapper
4 x 5-kapper
8 x 4-kapper

4**
20
32

Grote woningen (6,7 meter beuk)

2 x 4-kapper

8

Levensloop woningen (6,7 meter beuk)
7 x 2-kapper
6 x 4-kapper
4 x 5-kapper
1 x 6-kapper
Woningen Totaal:

14
24
20
6 +
136 *** (8 types)

parkeren bestaand (Anjelieren, Bloemen- en Irislaan):
parkeren nieuw:
parkeren totaal:

65
112 +
177 (=1,3 per woning)

gemiddelde woning
grote woning
levensloopbestendige woning
berging 2x3 meter
bestaande boom
nieuwe boom
inrichtingselement (n.t.b)

offers

Zijlstraat 7
4811 ZR Breda

[t] +31 (0)76 700 2002
[e] info@delacourtvanbeek.nl

www.delacourtvanbeek.nl
[project]

** twee-kappers aan de bloemenlaan 2,4 6 en 8 horen niet direct bij het ensemble, hier is
een andere type (bv patiowoning) ook goed voorstelbaar)
*** om het aantal woningen te verhogen kunnen de levensloopbestendige woningen kunnen
vervangen worden door gemiddelde woningen (4-kapper wordt 6 kapper, 5-kapper wordt 6
kapper en 6 kapper wordt 8-kapper)
De verkeersproblematiek van de Irislaan valt buiten dit ontwerp, maar dat de gemeente
neemt dit mee in de totale visie van Bloemenbuurt.

Model 01: referentiebeelden eenrichtingsverkeer
Bouwstenensessie Crocuslaan e.o.
juni 2021
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“Wonen aan
een groen hofje”

Parkeerkoffers
als onderdeel
vanstraat
openbare
ruimteparkeerkoffers
Groene parkeerkoffers
Referentiebeelden
autovrije
& groene
(geen achterkanten maken)

Trottoir, parkeren en rijbaan uitvoeren in gebakken klinker Groen levert bijdrage aan een klimaat adaptieve wijk
Ontwerp van gevel tot gevel

Aandacht ov

Hyacintenlaan
concept

binnengebied
concept

Magrietenlaan
concept

Crocuslaan
concept

n

nieuwbouw/woonstraat

Groen
• Gezamenlijke inrichting van de
voortuinen.
• Meer ruimte voor bomen in de straat.
• De kruising Crocuslaan met
Hyacintenlaan krijgt een groene
inrichting
• Extra groen draagt bij aan de
klimaatadaptatie van de wijk.

R

nieuwbouw/eenrichtingsverkeer

nieuwbou

Een
levensloopbestendige woning
heeft een slaapkamer
en badkamer op de
begane grond.
Zijlstraat 7
4811 ZR Breda

Architectuur
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[e] info@delacourtvanbeek.nl
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parkeerkoffer
concept
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IRISLAAN
[tekeningnummer]

SO 10

Mix

[schaal]

1:1000
[datum]

04|08|202

Architectuur

• Geïnspireerd op de bestaande situatie.
• Versterken van het tuindorp-karakter.
• Korte blokjes en symmetrisch vormgegeven met aandacht voor de
zijkant met ramen en deuren.
• Eén woonlaag met een schuine kap.
• Baksteen en rode dakpannen.
• Verschillende types (bv. levensloopbestendige woningen, kleine
woningen, gezinswoningen en grote gezinswoningen).
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Scenario
Nieuwbouw variant
concept
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Het is ook mogelijk om geen speelstraten te maken. In dit geval vervallen ook
de parkeerstraten en worden er twee ‘parkeerkoffers’ gemaakt. Het aantal
woningen en parkeerplaatsen blijft in dit scenario hetzelfde.
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tuinen (uitgeefbaar)
openbaargroen
privaat (buiten plangebied)
trottoir
rijbaan

10 kleine woningen (4,8 meter beuk)
2 x 5-kapper

10

52 gemiddelde woningen (5,4 meter beuk)
2 x 2-kapper
4 x 4-kapper
4 x 8-kapper

2**
16
20

10 grote woningen (6,7 meter beuk)
2 x 5-kapper

10

64 levensloop woningen (6,7 meter beuk)
8 x 4-kapper
4 x 5-kapper
2 x 6-kapper
Woningen Totaal:

32
20
12 +
136 *** (7 types)

parkeren bestaand (Anjelieren, Bloemen- en Irislaan):
parkeren nieuw:
parkeren totaal:

65
111+
176 (=1,3 per woning)

parkeren
bebebouwing bestaand
kleine woning
gemiddelde woning
grote woning
levensloopbestendige woning
berging 2x3 meter
bestaande boom
nieuwe boom
inrichtingselement (n.t.b)
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** twee-kappers aan de bloemenlaan 2,4 6 en 8 horen niet direct bij het ensemble, hier is
een andere type (bv patiowoning) goed voorstelbaar)
*** om het aantal woningen te verhogen kunnen de levensloopbestendige woningen kunnen
vervangen worden door gemiddelde woningen (4-kapper wordt 6 kapper, 5-kapper wordt 6
kapper en 6 kapper wordt 8-kapper)
De verkeersproblematiek van de Irislaan valt buiten dit ontwerp, maar dat de gemeente
neemt dit mee in de totale visie van Bloemenbuurt.
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Renovatiescenario
Crocuslaan en omgeving
Collectieve tuin
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Scenario Renovatie
concept
Legenda
0m

50 m

schaal 1:1000

Tuinen
tuinen (uitgeefbaar)
Openbaar groen
openbaargroen

A n j e li e r e n l a a n

Privaat (buiten plangebied)
privaat (buiten plangebied)
Trottoir
trottoir
Rijbaan
rijbaan
Parkeren
parkeren
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Bebouwing bestaand
bebebouwing bestaand
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Berging
2x3 meter
berging 2x3 meter
Bestaande
woning
te renoveren
woning

Levensloopbestendige
uitbreiding
levensloopbestendige
hoekwoning
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zonder
uitbreiding
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Inrichtingselement
(ntb)
inrichtingselement
(n.t.b)
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De bergingen worden
allemaal vernieuwd. Ze
worden gemaakt van een
duurzame constructie met
een groene uitstraling.
Bij de inrichting van de
brandgangen is rekening
gehouden met veiligheid
(politiekeurmerk). Alle
schuttingen aan de
achterzijde en zijkanten
van de woningen worden
op dezelfde manier
vormgegeven.

Mixen kan ook!
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In deze tekening zitten
misschien te weinig
levensloopbestendige woningen.
Hierdoor zouden we kunnen
overwegen om een aantal
bestaande woningen toch te
slopen en op deze te vervangen
voor nieuwbouw. Hierdoor
ontstaat een mix tussen oud
en nieuw.
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Bergingen en
veiligheid

an

50 m

tuinen (uitgeefbaar)
openbaargroen
privaat (buiten plangebied)
trottoir
rijbaan
parkeren
bebebouwing bestaand
berging 2x3 meter
te renoveren woning
woninguitbreiding circa 3.8

uitbreidingen
woningen uitbreiden tot levensloopbestedige woning
woningen uitbreiden met 3.6 meter**
woningen met nieuwe entree/uitbouw
woningen zonder uitbreiding (toilet verplaatsen)

woningen zonder uitbreiding

16 (maximaal)
85
26
6+
143 woningen

Zijlstraat 7
4811 ZR Breda

[t] +31 (0)76 700 2002
[e] info@delacourtvanbeek.nl
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Crocuslaan e.o.
[opdrachtgever]

levensloopbestendige hoekwoning
bestaande boom

parkeren bestaand (Anjelieren, Bloemen- en Irislaan):
parkern op de oprit
parkeren in de straat nieuw:
parkeren totaal:

65
15
70 +
150 (142 in de huidige situatie)

[projectnummer]

P21.152
[onderwerp]

Scenario Renovatie
[tekeningnummer]

nieuwe boom
inrichtingselement (n.t.b)

L'Escaut
Hermesweg 13
4382 ND VLISSINGEN

SO 3

De verkeersproblematiek van de Irislaan valt buiten dit ontwerp, maar dat de gemeente
neemt dit mee in de totale visie van Bloemenbuurt.
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Principes renovatie:

Gemêleerde keramische dakpan
Toevoegen natuurinclusieve oplossingen waar
mogelijk

Terugbrengen karakteristieke elementen waar
mogelijk

Gevel van steenstrips met verbijzondering in
topgevels.

an

• Meer ruimte voor bomen in de straat
• De kruising Crocuslaan en Hyacintenlaan wordt een groen pleintje.
• Het extra groen draagt bij aan de klimaatadaptatie van de wijk.
• De gemeente Vlissingen zal het plan voor de straten het komende jaar samen met
de wijk verder uitwerken.
B

• In de bestaande situatie zijn er veel woningen met grote tuinen. Dit is niet voor
alle bewoners ideaal. Daarom is geprobeerd in de renovatieplannen ruimte te
maken voor woningen met grote èn kleinere tuintjes.
• Het blok tussen de Hyacintenlaan en de Primulalaan krijgt een gezamenlijke
tuin. Dit wordt het groene hart van de wijk.
• Op een aantal plaatsen worden de tuinen opnieuw ingedeeld. Waardevolle
bomen en beplanten zullen zoveel mogelijk worden behouden.
• De voortuinen krijgen overal een groene inrichting.

nieuwbouw/eenrichtingsverkeer

nie

Renovatie

Zijlstraat 7
4811 ZR Breda
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Verkeer

In een aantal straten
wordt éénrichtingsverkeer
ingevoerd. Het parkeren is
altijd aan de rechterkant
van de weg. Hierdoor wordt
de verkeerssituatie een stuk
overzichtelijker.

Crocuslaan e.o.

Vogelvlucht perspectief:

[opdrachtgever]

L'Escaut
Hermesweg 13
4382 ND VLISSINGEN
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SO 10
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1:1000
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Parkeren

Doordat we
éénrichtingsverkeer
invoeren ontstaat er
in de straat ook meer
ruimte om te parkeren.
Hierdoor kunnen er 8
parkeerplaatsen extra
worden gemaakt ten
opzichte van de huidige
situatie.

Re
Renovatie

Renovatie stappen:

Om de huidige woningen klaar
te maken voor de toekomst moeten
ze grondig worden gerenoveerd. Alleen
de binnenmuren blijven staan, verder wordt
haast alles vervangen (de begane grond
vloer, het dak, het buitenmetselwerk etc.).
De hoekwoningen kunnen worden verbouwd
tot levensloopbestendige woningen. Bij
andere woningen is een uitbreiding van aan
de achterkant mogelijk. Welke woningen
welke uitbreiding krijgen zal per blok
worden bekeken samen met de
bewoners. De uitbreidingen zijn
huurprij sverhog end.

vervangen dakkappel
Vervangen dakkapel

tie

verwijderen schoorstenen
Verwijderen schoorstenen
vervangen
Vervangen dakpannen
dakpannen

aanbrengen dakisolatie
Aanbrengen Dakisolatie
vervangen
Vervangen goten
dakgoten
verwijderen
metasbest
asbest
Verwijderen stucwerk
stucwerk met
vervangen
enkozijnen
kozijnen
Vervangen binnendeuren
binnendeuren en
vervangen
installaties
Vervangen
installaties
B3: Primulalaan
1
vervangen plafonds
Vervangen plafonds
vervangen aanbouw entree/toilet
Vervangen aanbouw entree/toilet

C2: Anjelierlaan 100

vervangen
Vervangen trappen
trappen
verwijderen straatwerk en groen
Verwijderen straatwerk en groen
vervangen badkamer en keuken
Vervangen badkamer en keuken
aanbrengen
Aanbrengen waterkering
waterkering
aanbrengen gevelisolatie
Aanbrengen gevelisolatie
vervangen kozijnen ramen en deuren
Vervangen kozijnen ramen en deuren
vervangen
grondvloer
Vervangen begane
begane grondvloer
aanbrengen
Aanbrengen kruipruimte
kruipruimte

B1: Crocuslaan 8

Plattegronden Renovaties:

Mix

Renovatie: plattegronden
Bouwstenensessie Crocuslaan e.o.

Renovatie: plattegronden
Bouwstenensessie Crocuslaan e.o.

C3: Hyacientenlaan 30
juni 2021

juni 2021

dak
woonkamer

Renovatie: plattegronden
Bouwstenensessie Crocuslaan e.o.

slaapkamer

eetkamer

slaapkamer

juni 2021
w.m.

slaapkamer
keuken

badkamer

hal
mk
verdieping

begane grond
uitbreiding tussenwoning

uitbreiding tussenwoning

dak

Renovatie: plattegronden
Bouwstenensessie Crocuslaan e.o.

Bestaand

Voorbeeld renovatie met uitbreiding
juni 2021

Renovatie: plattegronden
Bouwstenensessie Crocuslaan e.o.
juni 2021

Renovatie: plattegronden
Bouwstenensessie Crocuslaan e.o.

slaapkamer

dak

slaapkamer

juni 2021

slaapkamer
badkamer

slaapkamer

slaapkamer

keuken / eetkamer

kast

Kast

1500

hal
mk

overloop
woonkamer

slaapkamer
kast

begane grond
uitbreiding Levensloopbestendig

slaapkamer

verdieping
uitbreiding Levensloopbestendig

dak

badkamer

Voorbeeld Levensloopbestendige Renovatie
verdieping
uitbreiding tussenwoning

slaapkamer

slaapkamer

Kast

overloop
slaapkamer

