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Inhoud 2de co-creatie avond

Tijdens deze 2de co-creatie avond van Harmonie hebben we meer informatie 

gedeeld over het plan, duurzaamheid en financieringsmogelijkheden. 

De avond begint met een plenair deel waarbij Ralph Muller 

(Ontwikkelingsmanager bij Blauwhoed) een terugkoppeling geeft van de 

vorige co-creatie avond en ons meeneemt door het plan en woningtypen. 

Daarna wordt het duurzaamheidsprincipe uitgelegd door Klimaatgarant, 

waarna de woningmarkt en financieringsmogelijkheden besproken worden 

door Ooms financieel adviseurs.

Tot slot wordt een toelichting op de planning gegeven. Hierna kan iedereen 

langs de woningpanelen lopen, het reactieformulier invullen, vragen op post-

its stellen en vragen stellen aan het team.  

In de volgende sheets geven we u een inkijk in wat er op deze avond 

besproken is. 



Introductie plan

Harmonie is een nieuwbouwproject aan de Fluiterlaan in Capelle 

a/d IJssel. 

Rechts zie je de verschillende woningtypen die in het plan komen 

en op welke locatie. Het plan bestaat totaal uit 144 woningen, 

verdeeld over 25 appartementen, 2 penthouses, 3 

benedenwoningen, 6 bovenwoningen en 108 eengezinswoningen. 

De meest zuidelijke woningen liggen aan de Fluiterlaan in de stadse 

omgeving. De woningen hierboven liggen in het groen en autoluwe 

gedeelte (door de gezamenlijke parkeeroplossing). De blauwe 

woningen aan de Noordzijde liggen aan een waterpartij. 



Terugkoppeling 1e co-creatie

Naar aanleiding van de 1e co-creatie in de zomer van dit jaar is er al 

veel goede feedback gekomen op het eerste ontwerp. Deze 

opmerkingen worden waar mogelijk meegenomen om het plan te 

optimaliseren. 

De grootse veranderingen in het ontwerp n.a.v. de 1e co-creatie 

zijn:

1. Het appartementencomplex heeft geen gesloten balkons 

meer, maar transparant. Hierdoor is het mogelijk door de 

balustrade heen te kijken en oogt het complex minder fors. 

2. Aan de Fluiterlaan zijn minder grote woningen ontworpen, de 

4-laagse zijn veranderd in voornamelijk 3-laagse woningen.

3. Er zijn minder woningen met dektuin ontworpen, meer 

woningen hebben een gewone tuin gekregen. 

4. Er zijn minder woningen met vides in het nieuwe plan 

opgenomen.

5. De parkwoningen hebben een eigen parkeergelegenheid 

gekregen in de achtertuin d.m.v. een carport. 



Duurzaamheid en 
Financierbaarheid
Duurzaamheid

De woningen in Harmonie voldoen aan de Energie Prestatie 

Coëfficiënt van 0. Dit houdt in dat alle woningen energieneutraal 

en voorbereid zijn op de toekomst. 

De woningen zijn hiervoor o.a. voorzien van een bodem 

warmtepomp en zonnepanelen op het dak. Klik hier voor een kort 

filmpje met toelichting. 

Financiering

De woningmarkt is aan het veranderen. Rotterdam is in trek en dit 

is ook te merken in de omliggende regio. Vooral plekken waarbij er 

een goede verbinding is met Rotterdam. De financieel adviseur 

geeft een toelichting over de mogelijkheden voor 

financierbaarheid. 

Zo zijn er speciale regelingen voor senioren en, omdat je een 

energie neutrale woning koopt, ook andere financiële voordelen. 

Hier vind je over deze onderwerpen meer  informatie. 

http://www.thuisinharmonie.nl/duurzaamheid
http://www.thuisinharmonie.nl/financiering


Planning en Co-creatie

Net zoals de feedback die we hebben ontvangen uit de 1e co-

creatie nemen we ook de feedback van deze avond mee in 

het plan. Op dit moment is er een voorlopig ontwerp. Dit 

wordt in de komende periode uitgewerkt naar een definitief 

ontwerp. 

Het openbaar gebied in Harmonie is erg belangrijk, hierover 

organiseren we nog een co-creatie, zodat jullie ook hierover 

mee kunnen denken. Deze zal begin 2020 plaatsvinden, de 

uitnodiging voor deze sessie wordt weer via de nieuwsbrief 

verstuurd.  

Naar verwachting vindt de start verkoop medio 2020 plaats 

en zal de verkoop verloop gefaseerd. Afhankelijk van de 

voortgang van de verkoop verwachten we medio 2022 de 

eerst woningen op te leveren.  



Appartementen
In het appartementencomplex aan de Fluiterlaan komen 25 appartementen 

en 2 penthouses. Op de begane grond bevindt zich de gemeenschappelijke 

ruimte, commerciële ruimte, de entree en de bergingen. 

Voor de commerciële ruimte zijn er veel suggesties gedaan welke allemaal in 

de zorg sector zitten, denk hierbij aan een fysio, apotheek, huisarts of fitness. 

Een greep uit de suggesties en tips: een pakket ontvangst/verstuur 

mogelijkheid, d.m.v. een locker in de entreehal. Een pasjessysteem voor 

afvalruimte begane grond. En de wens bestaat voor een vrije indeelbaarheid 

voor het appartement.  

Goed werd bevonden dat voor deze woningen een externe (deels collectieve 

fietsen-) berging is voorzien in het plan. 

Het balkon ziet een aantal graag woning breed en een standaard 

zonnewering voor uniformiteit. Er komt een zonnestudie om aan te geven 

wanneer en waar er zon is.



Appartementen (verdieping 3-5 is hetzelfde)



Beneden-bovenwoning
Een beperkt aantal beneden-bovenwoningen is voorzien voor kleinere 1- en 2-

persoonshuishoudens of starters. Deze liggen aan de Fluiterlaan naast het 

appartementengebouw en hebben elk hun eigen buitenruimte.

Goed werd bevonden dat er ook kleiner aanbod is in Harmonie. De vraag is 

gesteld om de dektuinen meer privacy te geven d.m.v. erfafscheidingen en een 

beneden en bovenwoning met elkaar te combineren zijn. 



Stadswoningen
De stadswoningen aan de Fluiterlaan zijn multifunctioneel: met de 

mogelijkheid van ‘werk-aan-huis’, een atelier of separate woonkeuken.

In de basis zijn het smalle hoge woningen met een dek of tuin als 

buitenruimte en de mogelijkheid er een hele of halve verdieping op te 

zetten. 

In de eerste co-creatie was men kritisch op het dek als buitenruimte, het 

plan is aangepast en de helft van de woningen heeft nu een tuin als 

buitenruimte i.p.v. het dek.  Ook bestaat de wens om de entree van de 

berging wat groter te maken om ook de motor in de berging te kunnen 

stallen. 



Parkwoningen
Deze riante woningen liggen aan de noordzijde van het park en hebben 

een parkeerplaats direct bij de woning in de achtertuin. 

Naar aanleiding van de 1e co-creatie is het plan aangepast zodat deze 

woningen in de achtertuin onder de carport kunnen parkeren. Dit 

wordt enthousiast ontvangen. 

De plattegrond van de Parkwoning vonden veel mensen goed met de 

juiste oppervlakte en ook de begane grond en de zolder werden ruim 

bevonden. 



Dekwoningen

Dekwoningen kenmerken zich door wonen met de auto ‘voor de deur’. 

In dit geval onder je buitenruimte. De begane grondverdieping is 

daardoor ondiep, met een entree, ruime berging en een flexibel te 

gebruiken ruimte als werkkamer of woonkeuken.

Om de relatie tussen de woonverdieping op de 1e etage en de werk-

/woonkeuken op de begane grond te leggen heeft de architect hier een 

vide bedacht.

Tijdens de eerste co-creatie was niet iedereen enthousiast over de 

vides. Deze zijn bij andere woningtypen daarom uit het ontwerp 

gehaald. Alleen de dek woningen hebben deze nog. Deze kan optioneel 

ook dichtgemaakt worden. 

Veel geïnteresseerden willen de keuken op de 1e verdieping om zo een 

woonkeuken hier te maken.  



Herenhuizen
De Herenhuizen liggen achter de Stadwoningen ten zuiden van het 

park. Allemaal hebben ze hierdoor een zeer gunstige tuinligging. De 

auto wordt geparkeerd onder het parkeerdek, waardoor deze uit zicht 

is. 

De karakteristieke gevel wordt op prijs gesteld net als de diversiteit in 

plattegronden van dit type. 



Waterwoning

Kenmerkend voor Harmonie zijn de waterwoningen. Het water is 

ingebracht om een klimaatbestendige buurt te kunnen maken, 

maar zeker ook om ‘lekker aan het water’ te kunnen wonen. Deze 

woningen grenzen met de achtertuinen aan het water. 

Een wens is om de auto bij de woning te parkeren. In het ontwerp 

liggen de parkeerplaatsen ofwel in de parkeerstraat dan wel naast 

het woonblok voorzien van een carport. Dit heeft alles te maken 

met de opzet van het (autoluwe) plan. Ondanks dat de auto niet ‘op 

eigen erf’ bij de woning staat, is er op korte afstand voor elke 

woning een parkeerplek gereserveerd. 



Algemene opmerkingen
Uit de gesprekken die deze avond zijn gevoerd horen we terug dat 

iedereen enthousiast is over de groene en autoluwe opzet van 

Harmonie, uitstraling van de woningen en de goede ligging dichtbij 

alle voorzieningen en OV. 

Er worden ook een aantal suggesties gedaan zoals een raam in de 

badkamer wordt op prijs gesteld en sommige geïnteresseerden 

zouden graag 2 parkeerplaatsen afnemen in plaats van 1. 

Opvallend is de vraag naar levensloopbestendige (wonen en slapen 

op de begane grond) en de zogenaamde kangoeroe woning (bijv. 

woning ouders in verbinding met woning kinderen). 

De woningen aan het dek hebben een dektuin, men ziet hier graag 

standaard tuinafscheidingen bij en de mogelijkheid om het dek af te 

sluiten. 

Voor de meeste wensen zien wij mogelijkheid om deze dan wel 

standaard of optioneel door te voeren in het pan. Tijdens de 

volgende co-creatie sessie komen we  graag terug op deze 

onderwerpen. 
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