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1. INLEIDING
c. Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving
De samenwerkende gemeenten in Midden-Limburg (Echt-Susteren, Leudal,
Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert) en de provincie
Limburg hebben samen het initiatief genomen tot het opstellen van een
Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving. Dit op basis van het in mei
2012 ondertekende Bestuursakkoord Wonen Midden-Limburg.
Bij de start van het proces in het komen tot zo’n visie is de term Structuurvisie
vooral gebruikt om aan te geven dat de in de visie opgenomen afspraken
verder moeten gaan dan in de bestaande regionale woonvisies voor MiddenLimburg Oost en het Weerterkwartier tot nu toe. Die afspraken richten zich
dan vooral op de transformatie van de woningvoorraad en het afstemmen van
de planvoorraad op de behoefte.
Gedurende het proces is door de initiatiefnemers de wens uitgesproken de
visie op te maken als een Structuurvisie zoals in de Wet ruimtelijke ordening
(Wro) is bepaald.
De insteek is van meet af aan geweest te komen tot een uitvoeringsgericht en
in de praktijk goed toepasbaar en uit te leggen plan inclusief ordenings- en
toetsingskaders. Daarnaast bevat de Structuurvisie een gereedschapskist, het
in te zetten instrumentarium.
De visie is in regionaal verband en in samenwerking met de provincie Limburg
tot stand gekomen en wordt vastgesteld in de zeven afzonderlijke
gemeenteraden. De Structuurvisie is verder een uitvloeisel van het Provinciaal
Omgevingsplan Limburg (POL2014).
De regio heeft ervoor gekozen de Structuurvisie Wonen, Zorg en
Woonomgeving vorm te geven via een praktische en concrete aanpak. Op
basis van analyse-uitkomsten is samen met belanghouders een regionale visie
geformuleerd . Onderbouwd met enkele kernachtige beleidsmatige
uitgangspunten is die uitgewerkt in een grofmazig ruimtelijk kader dat de
regio ordent naar herkenbare woonzones. Voor lokale afwegingen is een
fijnmazig ordeningskader en een kwaliteitsenvelop beschikbaar die samen
richting geven aan de opgaven op het gebied van wonen, zorg en
woonomgeving.
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d. Invulling van wonen en zorg
De actuele ontwikkelingen in de zorg zijn erg dynamisch met grote
consequenties voor invulling van wonen met zorg. Scheiden van wonen en
zorg en verdergaande vergrijzing zijn in de regio één van de belangrijkste
ontwikkelingen. Hierbij is het van belang de consequenties voor het
woonbeleid goed in te schatten.

e. Woonvisie 2013 - 2050
Bij deze nieuwe tijd hoort ook een nieuwe Woonvisie. Want behalve dat er
weer gebouwd wordt, zijn er meer ontwikkelingen die vragen om een
herijking van de Woonvisie zoals de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te
zijn en ouderen die langer thuis blijven wonen. De nieuwe Woonvisie geeft
antwoord op de vraagstukken rondom die ontwikkelingen en geeft invulling
aan de woningbehoefte van de inwoners.
Juist met deze gegevens in het achterhoofd heeft de ontwikkelaar van het
plan “Nollewiel” te Swartbroek, gemeente Weert, gemeend een juiste
invulling te kunnen geven aan deze nieuwe Woonvisie, waarbij niet alleen
rekening is gehouden met alle facetten van wonen en zorg, maar ook
rekening is gehouden met alle moderne eisen van de samenleving zoals
energieneutraal bouwen en de juiste maatregelen voor wat betreft
waterbeheersing en het inpassen van natuurlijk groen, zodat de landelijke
sfeer en karakter van Swartbroek behouden blijft.

P a g i n a 5 | 17

PROJECTPLAN DUURZAAM WONEN EN LEVEN IN HET PLAN
NOLLEWIEL TE SWARTBROEK (GEMEENTE WEERT)

2. DOEL, RESULTAAT EN EFFECT
a. Ontwikkeling plan “Nollewiel”
Met de ontwikkeling van het plan “Nollewiel” beoogt de ontwikkelaar de
realisatie van een nieuwbouwplan, wat als een maatwerk pak past binnen de
ontwikkelingen op het gebied van Wonen, Zorg en Woonomgeving, maar door de
toepassing van de allernieuwste bouwmethoden ook volledig aansluit bij de
ontwikkelingen op het gebied van energieneutraal bouwen, een waterbeheersing
die geheel in balans is met de natuurlijke situatie en het inpassen van voldoende
groen, waarbij het landelijke karakter en sfeer van het dorp Swartbroek geheel
blijft behouden.
b. Het plan Nollewiel nader belicht
Het plan Nollewiel bestaat uit de realisatie van de volgende wooneenheden:
- 10 stuks 2 onder 1 kap woningen
- 28 stuks starterwoningen
- 12 stuks levensloopbestendige senioren woningen
Het plan bestaat uit huur- en koop woningen in verschillende prijsklassen.
De 2 onder 1 kap woningen zijn bedoeld voor tweeverdieners en jonge gezinnen, de
starts woningen zijn bedoeld voor mensen die nieuw op de woningmarkt zijn en de
levensloopbestendige woningen zijn bedoeld voor ouderen en hebben daarom een
volledig woonprogramma op de begane grond.
Afhankelijk van de vraag mogen de eventuele 2 onder 1 kap woningen worden
vervangen door senioren woningen.
Het plan “Nollewiel” wordt gerealiseerd op de locatie “Hennestraatje”, de bestaande
karakteristieke woonboerderij “Nollewiel” wordt in zijn geheel in het plan opgenomen
en zal dienst gaan doen als z.g. “zorgcentrum” voor alle bewoners in het nieuwbouw plan
en zal tevens één of meerdere senioren woningen.
De overige bestaande opstallen gelegen in de directe omgeving van de woonboerderij
zullen worden gesloopt.
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3. RESULTAAT
a. Sturing aan beleid
De Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving is de basis voor het geven van sturing
aan en voeren van regie over het in de regio te voeren beleid op het vlak van wonen,
zorg en woonomgeving. De basis daarvoor ligt in het creëren van een zo scherp mogelijk
beeld van het woon- en zorglandschap, gemeentelijk, tot op het niveau van de kernen en
wijken, alsmede het daarbij beschikbare voorzieningenniveau. Dit is gebeurd aan de hand
van bestaand onderzoek en bestaande gegevens, door bijvoorbeeld bestaand materiaal
te bewerken en/of te herinterpreteren op basis van actuele trends en ontwikkelingen.
Het is goed dat zowel woningcorporaties als zorgaanbieders ook aan het onderzoek
hebben deelgenomen.
b. Wonen
Demografisch
• De impact van de demografische ontwikkelingen is groot en wordt steeds groter.
• Enkele gemeenten krimpen al in bevolkingsomvang of gaan dat komend decennium
doen. Regionaal is de verwachting dat de bevolking van nu ruim 235.000 inwoners,
geleidelijk afneemt naar minder dan 230.000 in 2030 en iets meer dan 203.000 inwoners
in 2050.
• Belangrijker dan verandering in bevolkingsomvang is verandering van verhoudingen
naar leeftijd: toenemende ontgroening en vergrijzing. Ter illustratie: in de minst
vergrijsde gemeente Nederweert bedraagt het aantal 75-plussers momenteel 7,2%, in de
meest vergrijsde gemeente Maasgouw 8,9%. Over tien jaar liggen die percentages al op
respectievelijk 12,8% en 15,2%.
Voor wonen is met name de huishoudensgroei relevant (Bron: Progneff 2013, E,til).
• Gemeenten in volgorde van te verwachten huishoudenspiek:
Roerdalen en Maasgouw zitten bijna in de beheerfase. De groei is voor beide
gemeenten (vanaf 2014) samen ca. 150 woningen; de huishoudenspiek wordt bereikt
in periode 2018-2020;
Echt-Susteren, groei van ca. 270 huishoudens, piek in 2023;
Leudal, groei van ca. 540 huishoudens, piek in 2027;
Weert, groei van ca. 710 huishoudens, piek in 2027;
Nederweert, groei van ca. 520, piek in 2031;
Roermond, groei van ca. 3.610 huishoudens, piek in 2040.
• Kijken we naar de huishoudenspiek, dan is er vanaf 1/1/2014 regionaal nog een groei
van ca. 5.800 huishoudens. Let wel, er bestaan grote verschillen in het moment van de
huishoudenspiek.
• Kijken we naar de komende tien jaar dan is er nog een regionale groei van per saldo ca.
4.400 huishoudens.
De tien jaar daaropvolgend is de groei regionaal per saldo nog ca. 1.400 huishoudens.
Regio-breed is er dus nog tien jaar sprake van groei, daarna gaan zich de verschillen in
groei, stabilisatie of krimp tussen de gemeenten nadrukkelijker manifesteren.
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Het is daarom wijs uit te gaan van de regio-brede prognose over 10 en 20 jaar in plaats
van het hanteren van de huishoudenspiek, daarvoor liggen de ‘pieken’ in tijd gezien
te ver uit elkaar.
• E’til Research Group heeft in opdracht van de gemeente Weert een nader discrepantieonderzoek en analyse verricht naar de woningvoorraad en woonwensen 2018-2030 voor
de volgende groepen:
- Woonwensen Sociale doelgroep
- Woonwensen Jongeren (<30 jaar)
- Woonwensen Starters (<30 jaar)
- Woonwensen Middengroep (30- 65 jarigen)
- Woonwensen Ouderen (65 jaar e.o.)
- Woonwensen Eenpersoonshuishoudens
c. Het dorp Swartbroek
Swartbroek is een klein plaatsje behorend bij de Nederlands-Limburgse gemeente Weert.
Dit kerkdorp ligt aan de Leukerbeek en vlak bij de plaatsen Weert, Tugelroy, Ell en
Kelpen-Oler. Er wonen ruim 880 mensen, waarvan 480 in de woonkern en 400 in het
buitengebied.
Het project Nollewiel past door zijn mix van sociale koop- en huurwoningen, levensloop
bestendige en starterswoningen uitstekend in het kleinschalig en landelijk karakter van
het kerkdorp.
Door de perfecte integratie van de bestaande boerderij “Nollewiel” in het plan, is het
mogelijk om met name de ouderen in het plan de benodigde zorg en begeleiding in het
plan te bieden.
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4. AFBAKENING VAN HET PROJECT
a. Ligging van het bouwplan
Het plangebied bevindt zich ten zuiden van de kern “Swartbroek” binnen de gemeente
Weert. Het is gelegen in het buitengebied aan het Hennenstraatje, tussen de
Ittervoortseweg en de Venboordstraat.
Het plangebied is kadastraal bekend als gemeente Weert, sectie AA nrs. 302 (ged), 303,
305 (ged) en 315 en heeft een omvang van ca. 2,1 ha.
Het stedenbouwkundige plan wordt gekenmerkt door “open bebouwing” in landelijke
omgeving. Er wordt gewoond langs een “lint” in een gebogen verloop, grenzend aan
agrarische percelen.
De kwaliteit van de plek maakt nadrukkelijk deel uit van de karakteristiek van de
woningen. De kwaliteiten van het landschap bepalen en geven vorm aan de thematiek
van het wonen en het huis.
b. Overgang van privë naar openbaar/Erf-afscheidingen
De overgang van privédomein naar openbare ruimte, aangrenzende percelen kenmerkt
zich door zijn machtige groene omzooming door middel van hagen en bomen.
De afscheiding tussen voortuin en openbare ruimte wordt afgescheiden door een haag
bestaande uit Carpinus Betulus (haagbeuk),5 stuks/ml, met een maximale hoogte van
1.80 meter. Deze haag wordt aan de zijdelingse begrenzing ca. 7 meter omgezet.
Het privédomein is vanaf de voorzijde bereikbaar via een besloten laan.
Om de privacy van de achtertuinen te verhogen en het groene aanzien te
bewerkstelligen, worden de privédomeinen afgescheiden middels streekeigen wilde
hagen, 5 stuks/m2, bestaande uit:
- Acer Campestre (veldesdoorn) 30% - Carpinus Betulus (haagbeuk) 30% - Prunus Spinoza
(sleedoorn) 20% - Rosa Canina (houdsroos) 10% -_Viburus Opulus (gelderse roos) 10%
Het privédomein van de bestaande boerderij (3-wooneenheden) wordt geheel omzoomd
met een Carpinus Betulus (haagbeuk)
Om de relatie tot het bestaande landschap te versterken, dient per perceel op zij- of
achtererf minimaal | Juglans Regia (okkernoot, 18-20) en op het voorterrein 1 Fraxinus
Exelsior (es,20-24) gepland te worden.
Het plaatsen van houten- of draadhekwerken in of achter de haag op eigen terrein
behoort tot de mogelijkheden. Andere vormen van erf- afscheidingen zijn uitgesloten.
c. Duurzaam bouwen
Voor de ontwikkeling in het plangebied is het nationaal pakket Duurzaam Bouwen
(woningbouw of utiliteitsbouw) van toepassing.
In deze pakketten worden de vaste en variabele maatregelen onderscheiden.
Van de vaste maatregelen wordt 100% gerealiseerd.
Van de variabele maatregelen wordt minimaal 40% gerealiseerd.
Bij de aanvraag om bouwvergunning wordt het plan getoetst middels GPR- gebouw.
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Voor alle woningen wordt als uitgangspunt gehanteerd dat voldaan wordt aan de basiseisen van het handboek Woonkeur (gebruikskwaliteit- veiligheid- toekomstwaarde van
woonomgeving (woongebouw en woning)
d. Infiltreren
Voor de locatie wordt uitgegaan van een volledige infiltratie van het hemelwater via aan
te leggen grindkoffers. De technische uitwerking zal in een afzonderlijke rapportage bij
iedere aanvraag van een bouwvergunning worden overlegd.

1e Fase = 12 stuks seniorenwoningen
2e Fase = 28 stuks starter- en seniorenwoningen
3e Fase = 10 stuks 2 onder 1 kap woningen
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5. GLOBALE AANPAK
a. Integratie bestaande boerderij
Zoals reeds eerder genoemd bevindt zich binnen het bouwplan een bestaande boerderij
“Nollewiel.
Deze karakteristieke boerderij zal worden aangepast en verbouwd in stijl van de woningen
tot een “zorgcentrum” voor alle bewoners van het nieuwe bouwplan.
Het bestaande asbesthoudende dakbeschot zal worden vervangen en tevens zullen er 24uurs zorgfaciliteiten voor verplegend personeel in het zorgcentrum worden gehuisvest.

b. Globale omschrijving bouwmethodiek
Alle woningen van het bouwplan “Nollewiel” zullen worden opgetrokken uit een binnenblad
van kalkzandsteen lijmblokken, waartegen zgn. “E-board panelen” worden bevestigd.
Deze EPS-HR200 panelen bestaan uit een EPS isolatie in diverse diktes met verlijmde steen
strips.
De begane grond vloer van de woningen is uitgevoerd als geïsoleerde kanaalplaatvloer.
De verdiepingsvloer en daken is uitgevoerd als kanaalplaatvloer.
De dakconstructie bestaat ofwel uit een kanaalplaatvloer met daarop een PIR dakisolatie of
geprefabriceerde geïsoleerde houten dakplaten met een pvc dakbedekking en/of
dakpannen.
Alle buiten kozijnen worden uitgevoerd in PVC, samengesteld uit meer kamer tellende
profielen met HR++ beglazing.
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c. Energie “0”principe
Alle senioren woningen zullen gegarandeerd worden uitgevoerd als ”0 op de meter“
woningen.
Indien de starters woningen worden bewoond met tenminste een 4-persoons huishouden,
dan worden deze ook uitgevoerd als ”0 op de meter“
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6. FASERING MET BELANGRIJKSTE KENMERKEN
a. Fasering
Het bouwplan zal in feite in 3 verschillende bouwfasen worden gerealiseerd t.w.:
-

1e Fase = 12 senioren woningen
2e Fase = 28 woningen voor starters en senioren
3e Fase = 10 woningen, uitgevoerd als 2-kappers voor 2 verdieners en jonge gezinnen

Alle woning types worden zowel voor huur als koop aangeboden.

b. Opsplitsing van kavels
De bestaande 5 kavels aan beschikbare bouwgrond zijn inmiddels bouwrijp gemaakt en
opgesplitst in totaal 13 kavels.
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7. OMGEVING VAN HET PROJECT
a. Ondersteuning omliggende woningen en bouwkavels voor energie maatregelen.
De projectorganisatie heeft als bijkomende taak op zich genomen het verzorgen van de
ontwerpen, (subsidie) aanvragen en begeleiden van energie maatregelen voor direct om het
bouwplan gelegen woningen en bouwkavels.
De juiste vorm van de energie maatregelen zullen samen met de bewoners /kopers van
deze objecten worden vastgesteld.
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8. KWALITEITSBEWAKING
a. Project kwaliteitsbewaking
De kwaliteitsborging van de te realiseren woningen zal worden verzorgt door de bouwkundig
aannemer.
De aannemer kan op basis van zijn certificering ISO 9001, de gehele kwaliteitsborging
verzorgen en de daartoe geijkte paden afleggen.
Tevens is de kwaliteitsborging ook vastgelegd in de nieuwe wet “Kwaliteitsborging”.
Ingangsdatum gevolgklasse 1 en BW : 1 januari 2018
Ingangsdatum gevolgklasse 2 en 3: na positieve evaluatie niet voor 2020
Zonder overleg met de projectverantwoordelijke mag niet van de geldende procedures
worden afgeweken.
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9. PROJECTORGANISATIE
a. Projectorganisatie
De projectorganisatie voor de realisatie van het bouwplan Nollewiel ziet er als volgt uit:

•
•

In samenwerking met SNS Volksbank.
De bouwaannemer verzorgt tevens de kwaliteitsborging.
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10. INFORMATIEVOORZIENING EN PROJECTCOMMUNICATIE
a. Informatievoorziening
Voor ieder woningtype zijn er afzonderlijke project folders beschikbaar.
Deze folders zijn samen met een Billboard beschikbaar bij de filialen van de
SNS bank en op diverse andere publiek toegankelijke locaties in de omgeving van
het bouwproject.

b. Projectcommunicatie
De projectcommunicatie wordt geheel verzorgt door de heer Robert Schweitz
van de initiatiefnemer Robert Zakelijk Bedrijfs Advies te Colijnsplaat (Zeeland).
Adres:
Rozenstraat 33
Telefoon:
0113 - 852276
Email:
info@robertzakelijkbedrijfsadvies.com
Website:
www.robertzakelijkbedrijfsadvies.com

Auteur:
Dit rapport is in opdracht van Robert Zakelijk Bedrijf Advies opgesteld door:
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