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Stadgenoot bouwt 
500 woningen

De bouwactiviteiten zijn al flink op stoom. 
Het wordt steeds drukker op Oostenburg. 
Om ervoor te zorgen dat het veilig blijft, zijn 
er afspraken gemaakt over parkeren. Auto’s 
mogen alleen parkeren in de parkeervak-
ken. Bouwers moeten parkeren op hun eigen 
bouwterrein en fietsen mogen alleen gepar-
keerd worden in de fietsvakken en rekken.  
Op die manier blijft het hele gebied altijd 
bereikbaar voor de nood- en hulpdiensten.  
Als er werkzaamheden aan de straten zijn, dan 
zorgt de uitvoerder voor omleidingen die met 
borden en eventueel verkeersregelaars worden 
aangegeven. In de toekomst wordt Oostenburg 
autoluw en verdwijnt het parkeren op straat. 

Auto’s kunnen dan alleen nog geparkeerd  
worden in het Parkeerhuis, dat nu gebouwd 
wordt op kavel 7, en in een aantal kleine  
parkeergarages onder de gebouwen.

Parkeren op Oostenburg 
N.A.P.

Kademuur

Stalen damwand, 
tot N.A.P. -8,00 m.

Waterbodem -2,60 m.

Houten schoorpalen

Paalstuiting

Bij de aanleg van een damwand in de 
Oostenburgervaart en Oostenburger-
dwarsvaart stuitten de bouwers op een 
oude, houten funderingsconstructie. 
Gevolg: een week vertraging en geluids-
overlast voor omwonenden. 

wisten ook niet waar precies. Daar komt bij dat 
de bodem niet schoon is.” Trillen bleef de enige 
optie. “Je moet wel door die constructie heen. 
Anders kunnen we de kuip niet gesloten maken 
en kan de verontreinigde grond zich versprei-
den. Vergeet niet dat er straks mensen op drie 
meter diepte moeten werken. Dan moet het 
constructief wel veilig zijn.”

De 250 meter lange damwand is nodig om 
de vervuilde grond in kavel SOO te kunnen 
saneren en de bestaande kademuur te kunnen 
vervangen. De oude kademuur staat echter niet 
alleen op horizontale palen, maar wordt ook  
gestut door schuinlopende houten ‘schoor-
palen’ die moeten voorkomen dat de kademuur 
het water in kantelt. En juist die schoorpalen 
veroorzaakten het probleem, weet Frank Bijvoet 
van Markus BV. 

Wokkel
Bijvoet: “Bij het trillen van een damwandplank 
kwamen we twee tot drie keer per dag die 
schuine palen tegen. Dan kregen we een ‘paal-
stuiting’ op 8 meter diepte, waarbij de schuine 
palen ervoor zorgden dat een damwandplank 
als het ware “weggleed” over de paal. Zelfs 
een dikke, stalen damwandplank was op dat 
hout als een wokkel gebroken en omgevouwen. 
Heel bizar.” Na een paalstuiting worden twee 
damwandplaten tegelijk in de bodem getrild, 
dwars door de houten fundering heen. Nadeel 
is dat twee metalen platen van 18 meter gaan 
klapperen, en dat geeft de grootste herrie. 

Heftig 
De geluidsgrens ligt bij 85 decibel, maar in 
de metingen zag Bijvoet pieken richting de 90 
decibel. “We zijn weliswaar onder het dagequi-

valent gebleven, maar de geluidsbeleving is 
gewoon heftig geweest.” Om de overlast toch 
enigszins te beperken, is een soort geluids-
scherm gebouwd; een ponton met containers 
moest het ergste geluid weerkaatsen. Ook werd 
later begonnen met het trillen van de damwan-
den: 8.00 in plaats van 7.00 uur ‘s ochtends. 

Veilig 
Andere manieren om het geluid te beperken, 
waren er niet. Bijvoet: “Een damwand druk-
ken – daarbij heb je vrijwel geen geluid – ging 
niet; dan kom je er niet doorheen. En de palen 
trekken ging ook niet: ze zaten te diep en we 

Frank Bijvoet
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Deze nieuwsbrief houdt u 4 x per 
jaar op de hoogte van de bouw-
activiteiten op Oostenburg.

Maandag 10 december gaf wethouder Ivens 
(Bouwen en Wonen) op kavel 2 het startsein 
voor de bouwactiviteiten van Stadgenoot op 
Oostenburg. Stadgenoot gaat daar 400 sociale 
huurwoningen en 100 appartementen voor de 
verhuur aan de middeninkomens bouwen. In totaal 
komen er circa 1500 woningen op Oostenburg.

Op kavel 2 komen in totaal vijf gebouwen te staan, bedacht 
door drie jonge architectenbureaus. Dit om zoveel mogelijk 
diversiteit in de architectuur terug te zien.
Het bureau “Architectuur Maken” heeft een sociaal 
huurgebouw ontworpen met 97 sociale huurwoningen 
(studio’s), waaronder vier woningen voor minder valide 
jongeren. Daaraan gekoppeld komt een apart gebouw 
voor ontmoeting, met collectieve voorzieningen als een 
fietsenstalling, wasruimte en een dakterras.

Verder op kavel 2 komt een gebouw van Bureau 
Fraai met 21 middensegment woningen en een apart 
kantoorgebouwtje op de kop met vijf verdiepingen. 
Het derde architectenbureau is van Laura Alvarez. Zij heeft 
een middensegment huurgebouw ontworpen met een 
grote variëteit aan woningtypes. Januari 2019 starten 
de funderingswerkzaamheden; de oplevering van alle 
gebouwen op kavel 2 is gepland in oktober 2020. 
→ www.stadgenoot.nl/oostenburg

Fotografie: Huub van ‘t Pad Bosch

Fotografie: Huub van ‘t Pad Bosch
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Kavels op Oostenburg
verkeersstroom parkeren
verkeersstroom bouwverkeer
verkeersstroom gemeentelijke voertuigen
verkeersroute voetgangers
verkeersroute fietsers

Rioolwerkzaamheden 2018-2019
Fase Start Eind Duur 
 1 03-12 14-12 2 weken 
 2 17-12 11-01 2 weken 
 3 12-01 13-01 1 weekend 
 4 14-01 18-01 1 week 
 5 21-01 08-02 3 weken 
 6 09-02 10-02 1 weekend 
 7 11-02 01-03 3 weken 
 8 02-03 03-03 1 weekend 
 9 04-03 15-03 2 weken 
 10 16-03 17-03 1 weekend 

Kavel 1 
Opdrachtgever: Inntel Hotels 
Wat komt er? Een viersterren hotel met 306 
kamers, restaurant en zwembad.
Start bouw: begon eind augustus 2018 
Oplevering: 2020. De eerste gasten komen in 
oktober 2020.
→ www.ulricharchitectuur.com

Kavel 2  
Wat komt er? 97 sociale huurwoningen voor 
jongeren en 54 middensegment huurwoningen 
voor huurders die uit de sociale huur willen 
doorstromen.
Start bouw: 1ste kwartaal 2019 (heien)
Oplevering: 3de kwartaal 2020

Kavel 3 (Werkspoor op Oostenburg)  
Wat komt er? In de monumentale Werkspoorhal 
werden vroeger dieselmotoren in elkaar gezet 
en getest. De hal wordt een publieke plek voor 
exposities, weekmarkt en horeca. Aan weerszij-
den komen nieuwbouwwoningen, die integraal 
onderdeel worden van de Werkspoorhal.
Start sanering: december 2019
Start bouw: 1ste kwartaal 2020
Oplevering: 2022/2023

Kavel 4+5 (VOC-kade op Oostenburg)
Wat komt er? 270 koopwoningen in twee 
gebouwen en daartussen een grote overdekte 
binnentuin met verschillende functies. Op de 
daken komen kassentuinen met kruiden en 
groenten.
Start bouw: maart 2019 start de sanering;  
in juni gaat de eerste paal de grond in. 
Oplevering: medio 2de kwartaal 2022

Roest
Opdrachtgever: café Roest
Wat komt er? Het voormalige Koudgasgebouw 
wordt gerestaureerd, waarbij monumentale, 
karakteristieke elementen behouden blijven. 
Aan de kadezijde breidt Roest uit met een serre 
voor een restaurant.
Start bouw: april 2019  
Oplevering: mei 2020

Kavel 6
Wat komt er? Circa 155 studio’s voor jonge-
ren en circa 30 sociale huurwoningen voor 
ouderen.

Start bouw: 3de kwartaal 2020
Oplevering: 3ste kwartaal 2022

Kavel 7
Opdrachtgever: Stadgenoot in samenwerking 
met de Holland Immo Groep 
Wat komt er? Parkeerhuis Oostenburg  
krijgt zeventien parkeerniveaus met   
704 parkeerplaatsen voor zowel bewoners  
als ondernemers. 
Start bouw: tot 23 december 2018 worden 
damwanden in de grond getrild vanwege het 
hoge grondwaterpeil; van 7 januari t/m 17 
februari 2019 slaat Vroom BV de heipalen in  
de grond voor de fundering. 
Oplevering: 4de kwartaal 2019
→ www.Tenbrinke.com

Kavel 8 
Wat komt er? Woningen in het midden- 
segment, zowel huur als koop.
Start bouw: 2de kwartaal 2019
Oplevering: 2de kwartaal 2020 

Kavel 9
Hier komen 140 woningen, horeca en commer-
ciële ruimtes. Bouwplanning nog onbekend.  

Kavel 10
Stadgenoot gaat hier 60 woningen voor 
jongeren bouwen. 

Kavel 11 A/B
Stadgenoot gaat hier voor woongroepen voor 
ouderen bouwen.

Kavel 11C-G
Eigenaar: Oostenburg SGN
Wat komt er? Zelfbouwkavels waarvoor 
CPO-bouwgroepen zich begin 2019 kunnen 
inschrijven.

De dertien kavels op Oostenburg worden door verschillende opdrachtgevers bebouwd. 
De meeste zijn in handen van Stadgenoot (2, 6, 8, 10, 11, 12) en ontwikkelaar VORM 
(3, 4, 5), tenzij anders vermeld. De kavels worden in fases bebouwd. Meer informatie 
kunt u vinden op → www.oostenburg.nl en op → www.opoostenburg.nl (VORM).

Start bouw: 3de kwartaal 2020
Oplevering: 4de kwartaal 2023
→ www.oostenburg.nl/zelfbouw

Kavel 12 
Wat komt er? Hier komt één van de twee woon-
groepen voor ouderen die Stadgenoot voor 
Oostenburg heeft geselecteerd.
Start bouw: 4de kwartaal 2020
Oplevering: 1ste kwartaal 2022

Kavel SOO (Stadswerf op Oostenburg) 
Opdrachtgever: Stadswerf Oostenburg  
Ontwikkeling BV
Wat komt er? Diverse bouwblokken met zowel 
koop- als huurwoningen.
Start bouw: In februari 2019 begint het heien 
van de funderingspalen. Dit duurt tot het derde 
kwartaal van 2019. Tegelijk worden in steeds 
korte periodes damwanden geplaatst tot het  
2de kwartaal 2020.
Oplevering: 4de kwartaal 2022


