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SPACEVALUE
ADVIES EN ONTWERP IN GEBIEDSONTWIKKELING



In mei 2017 is  de r icht l i jn ontwikkel ingsmogel i jkheden Paral lelweg voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam opgesteld.  Hier in 

staat onder meer een stedenbouwkundig advies inzake de ontwikkel ing van kavel  A t/m D tussen Paral le lweg 101 en 104. Dit  advies 

gaat uit  van handhaving van het bestaande pand aan Paral le lweg 101 en ontwikkel ing van kavel  A met een vr i jstaande woning direct 

ten oosten daarvan. 

Inmiddels is  het in i t iat ief  ontstaan om in plaats van handhaving van de bestaande woning en nieuwbouw van een nieuwe woning (dus 

twee woningen op twee percelen) ,  over te gaan tot real isat ie van één nieuwe woning op een samenvoeging van beide percelen tot 

één perceel . 

Waar het in eerste instant ie twee bouwvolumes betrof met respect ievel i jke voorgevelbreedtes van circa 21.5 meter en 10 meter,  le idt 

samenvoeging van beide kavels tot één perceel  met één woning (met een frontbreedte van circa 27 meter inclusief  dubbele garage) 

tot minder z ichtbelemmering vanaf de Paral le lweg naar het achtergebied. Het is  daarmee in pr incipe passend binnen de ruimtel i jke 

opzet van het l int .

Door posit ionering van het nieuwe bouwvolume vr i j  centraal  op de kavel  (z ie tekening) is  er  voldoende afstand tot de belendende 

percelen. De locat ie biedt zo eveneens voldoende ruimte voor erftoegang en parkeren op eigen terrein.  Vanuit  het idee van 

wisselende rooi l i jnen van de woningen l igt het bouwvolume op enige afstand van de straat,  waarbi j  u i tgangspunt is  dat de entree (de 

voordeur) ,  net als  op meerdere plaatsen aan de Paral le lweg, is  ger icht op de Paral le lweg. 

De bebouwingsopzet kan worden gekarakter iseerd als  een samengesteld hoofdvolume met dubbele,  paral le l le dwarskap met een 

goothoogte van circa 3.5 meter en een maximale nokhoogte van 9.00 m. Ter weerszi jden van het hoofdvolume l iggen eenlaags 

aanbouwen met een maximale goothoogte van 3 meter.

Advies samengevoegd kavel Paral lelweg 101 + A
Het advies is  posit ief  om medewerking te ver lenen aan de s loop van de woning aan Paral le lweg 101 en nieuwbouw van één grotere 

vr i jstaande woning op de kavel  van Paral le lweg 101 en perceel  A conform boven beschreven uitgangspunten en bi jbehorende 

tekening.

UITWERKING PARALLELWEG 101 + A
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