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voor
Druten

Uitgangspunten

randvoorwaarden

In het najaar van 2020 heeft de Gemeente 

Druten  een ambitiedocument opgesteld voor 

het ontwikkelingsgebied tussen Heuvel en Van 

Heemstraweg in Druten. In het Ambitiedocument 

zijn op hoofdlijnen diverse onderdelen beschreven 

die de ambitie weergeven voor het gebied. De 

onderwerpen gaan onder andere over beeld en 

uitstraling, voorzieningen in gebied, bereikbaarheid 

en parkeren, wonen en zorg, maatschappelijke 

functies in het gebied en de integrale gebiedsvisie 

op de Klokkenslagstraat de sporthal en D’n 

Bogerd. Het document is  bottom-up tot stand 

gekomen, met inbreng van betrokken  stakeholders  

en terzake deskundige beleidsmedewerkers. 

Het Ambitiedocument vormt de onderlegger voor 

het voor het stedenbouwkundig plan voor het te 

ontwikkelen gebied.

De aanleiding voor de ontwikkeling van het gebied 

tussen Heuvel en Van Heemstraweg is 

de sloop van de voormalige basisschool De Dijk, 

eind 2017-begin 2018 en de wens om: 

• Sporthal De Heuvel te verplaatsen naar De        

  Gelenberg; 

• de entree van Druten aan de Raadhuisstraat een   

  kwalitatieve inhoud te geven; 

• de aansluiting van de Dijkgraafstraat op de         

  Raadhuisstraat te verbeteren; 

• de vrijkomende deelgebieden in samenhang te    

  ontwikkelen; 

• het tekort aan parkeerplaatsen bij cultureel        

  centrum D’n Bogerd op te lossen; 

De hoofdambitie is om echt nieuwe kwaliteiten toe 

te voegen aan het hart van Druten. Dus niet meer 

van hetzelfde, maar woon- en leefmilieus die nog 

niet aanwezig zijn in Druten, die uniek zijn in het 

Land van Maas en Waal en waaraan behoefte 

bestaat bij de inwoners van Druten. 

richtinggevende kaders voor het ontwerp 
uit het ambitiedocument project Tussen 
Heuvel en van Heemstraweg

Mobiliteit

Oplossing voor parkeren bij D’n Bogerd, inclusief 
de optie om een bioscoop toe te voegen
Geldende nota parkeernormen hanteren
Een gesloten parkeerbalans voor de 
deelgebieden én het totale gebied
Gezamelijk gebruik van parkeervoorzieningen en 
deelmobiliteit (voor elektrische voertuigen)
Een prettig (ruime en groene) wandelroute 
vanuit D’n Bogerd en de woonwijk naar het 
winkelgebied
De aansluiting van de Dijkgraafstraat op 
de Raadhuisstraat in noordelijke richting 
opschuiven
De bushalte bij de Engelenbak komt te vervallen
De Raadhuisstraat is heringericht en vormt een 
hoogwaardige en innovatieve entree van Druten
Gebied is goed toegankelijk voor 
afvalinzamelwagens
Bedrijven in het gebied zijn bereikbaar voor 
medewerkers, klanten en leveranciers.

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

Klimaatbestendigheid en duurzaamheid

Sanering van de externe riooloverstort aan de 
Heemradenstraat
Afkoppelen van verhard oppervlak
Zichtbaar maken van het water van de 
overkluisde kwelwatergang Waalbandijk-
Hertenpark-Van Heemstraaweg
(Beter) waterketenbeheer op basis van het 
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022
Zodanige inrichting van de openbare ruimte dat 
de gevolgen van hitte, droogte en wateroverlast 
tot een minimum worden beperkt
Natuurinclusief en circulair bouwen
Streven naar een losmaakbaarheidsindex van 
0.6
Optimale zonoriëntatie van de woningen
Op gebiedsniveau energieneutraal ontwerpen 
en bouwen

•

•
•

•

•

•
•

•
•

Wonen

Realisatie van minimaal 125 woningen
Toekomstbestendig wonen in een sociaal 
duurzame woon- en leefomgeving, die goed is 
voor mensen met een beperking
Focus met name op de doelgroep senioren en 
één- en tweepersoonshuishoudens
Ambitie van 75% van alle woningen 
levensloopgeschikt te maken, in alle 
prijssegmenten
30% sociale huurappartementen
25% middenhuur met huurprijs tot €1.000
20% koopwoningen in het goedkope en 
betaalbare segment, zowel appartementen als 
grondgebondenwoningen
25% vrije sector (20% koop, 5% huur)
Ontwikkelingsgebied is een versnellingslocatie 
uit de woondeal regio Arnhem-Nijmegen

•
•

•

•

•
•
•

•
•

Groen

Aanwezige plataan blijft behouden
Plaatsen bomenrij aan de westzijde van de 
Raadhuisstraat
Bomen voldoende groeiruimte geven,  zowel 
boven- als ondergronds
Biodiversiteit stimuleren

•
•
•
•

•

Historie

Sfeer geïnspireerd door het rijke verleden van 
het dorp
De Raadhuisstraat heeft een hoge 
cultuurlandschappelijke waardering; vanuit de 
as van de weg geldt een beschermingszone van 
60 m1 > voorafgaand aan de herinrichting een 
cultuurhistorische analyse uitvoeren

•

•

Voorzieningen

Ruimte voor ontmoetingsplekken in 
de openbare ruimte, eventuuel in een 
gemeenschappelijke tuin/ruimte (bevordering 
sociale cohesie)
De Huisartsengroep Druten (locatie centrum), 
Apotheek Druten en Hospice De Brug Maas 
en Waal zitten in één gezondheidscentrum bij 
elkaar

•

•

Overig

Bodemonderzoek nodig
Archeologisch onderzoek nodig en resultaten 
zichtbaar maken
Herplaatsing kunstwerk aan gevel sporthal
Rookvrije zones rond D’n Bogerd en het 
gemeentehuis
Minicontainers voor plastic+, papier en GFT bij 
laagbouw
Centrale ondergrondse containers voor restafval, 
plastic+ en GFT-cocons bij hoogbouw en eigen 
ruimte voor papier
Voor de start met het stedenbouwkundig plan 
moet duidelijk zijn of er een bioscoop in D’n 
Bogerd komt

•
•

•
•

•

•

•

het projectgebied
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Kapel
Boldershof

sport/actief

hertenpark

huisartsen
praktijk

wonen in 
het park

raadhuis-
winkelplein

bijzonder 
wonen in de 
groene lopercultuur

centrum

groene loper met verschillende identiteiten
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Stedenbouwkundige
principes

de uitgangspunten voor de planuitwerking op hoofdlijnen
concept groene loper van Druten

Vanuit het ambitiedocument van de Gemeente 

Druten en de Woondeal van de regio Arnhem-

Nijmgen zijn er een aantal vaste kaders bepaald 

waaraan het ontwerp van de Portier dient te 

voldoen. De Portier is een dynamisch woongebied 

van minimaal 125 woningen en wordt gekenmerkt 

door een groene parkachtige omgeving. De plek 

wordt gekenmerkt door toekomstbestendig wonen 

in een sociaal duurzame woon- en leefomgeving, 

die goed is voor mensen met een beperking. De 

woningen bestaan uit een mix van appartementen 

en woningen van diverse typologieën (rij- , hoek- en 

levensloopbestendige woningen). Er komt een mix 

van prijsniveaus voor een mix van doelgroepen. De 

focus ligt met name op de doelgroep senioren en één 

en tweepersoonshuishoudens. Ambitie is om 75% van 

alle woningen levensloopgeschikt te maken in alle 

prijssegmenten. Van het totale aanbod is 30% sociale 

huur.

stedenbouwkundige
principes

klimaatadaptief wonen in het groen sociale duurzaamheidautoluw

groenblauw raamwerk sociaal raamwerk mobiliteitsraamwerk bebouwingskarakteristiek
wonen aan het park

wonen in een bijzonder woonmilieu
wonen in “De Poort van Druten”
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Groen

Wonen aan het park

groen parkeren

autovrije groenzone

Een hoogwaardige, groene openbare ruimte is een 

belangrijk uitgangspunt voor de totstandkoming 

van de stedenbouwkundige schets van de Portier. 

De eerste stap is het inventariseren van bestaande 

groenstructuren in het plangebied en in de omgeving 

en hoe hierop aangesloten kan worden. 

Binnen het plangebied wordt gezocht naar variatie in 

groeninrichting zonder dat dit ten koste gaat van het 

verbindende karakter van de Groene Loper. 

thema groen

Wonen in “De Poort van Druten”

Wonen in een bijzonder woonmilieu
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Welke behoefte hebben de directe 
omgeving en potentiële kopers binnen de 
groeninrichting van het gebied?

Bankjes, speelplekken voor jonge kinderen, 
waterpartijen, bloempartijen en een 
hondenuitlaatplek worden het meest genoemd. 
Daarnaast is er behoefte aan goede loop- en 
fietsroutes door het groen van bijvoorbeeld D’n 
Bogerd richting het centrum en vice versa. Ook 
worden gemeenschappelijke groene hofjes 
genoemd om de verbinding en sociale contacten te 
bevorderen.

Bestaat de mogelijkheid om in het 
plan biodiversiteit (verschillende 
boom- en plantsoorten) toe te 
passen?

Ja, wij laten een beplantingsplan opstellen 
door een deskundige waarbij rekening wordt 
gehouden met biodiversiteit.

“Mooi de groene 
doorloop vanaf de 
Waal, Hertenkamp 
en de locatie van 

Portier.”

Blijven de mooie, oude bomen aan 
de Dijkgraafstraat staan?

Dit is ook onze wens. We zijn hier echter wel 
afhankelijk van de ontwerpopgave m.b.t. het 
parkeren aangezien er op en om de locatie 
ook een vraagstuk ligt om dit goed op te 
lossen.

Is er ruimte voor sociale activiteiten 
in het gemeenschappelijke, groene 
deel van het plan?

In het gebied willen we enkele voorzieningen 
voor sociale (buiten) activiteiten plaatsen. 
Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan 
speel- of verblijfsplekken of mogelijk zelfs een 
collectieve tuinkas

Wie gaat het groen in het plan 
onderhouden? 

Dat ligt eraan wie de eigenaar van de grond is. Privé 
of gemeenschappelijke eigendom, worden door de 
eigenaren onderhouden. Openbaar gebied door de 
gemeente. Het is nu nog niet exact duidelijk waar 
deze scheiding komt te liggen (met name scheiding 
tussen gemeenschappelijk eigendom en openbaar 
gebied).
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Wonen aan het park
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Wonen in een bijzonder woonmilieu

Wonen in ‘De Poort van Druten’

• appartementen op de plek van de oude sporthal
• een alzijdig blok
• onderdeel van het grote park, omringd met groen
• het blok vormt tevens de beeïndiging van het centrum
• balkons die het volume geleden
• eigen buitenruimtes op maaiveld
• parkeren op maaiveld

1. Wonen aan het Park

Op de plek van de oude sporthal zijn in het ontwerp appartementen 
voorzien voor de sociale sector. De ambitie op deze plek is het 
doorzetten van het groen van het Hertenpark richting de van 
Heemstraweg. Door voor appartementen te kiezen kan ruimte 
worden vrijgespeeld voor meer groen waardoor het park kan worden 
doorgezet en het appartementenblok in het groen komt te staan. 
De huidge parkeervoorziening die achter de sporthal ligt zal 
gehandhaafd blijven en worden opgenomen in het ontwerp van de 
nieuwe parkachtige omgeving. 

• geen klassieke formele opzet van straat, voor- en achtertuin
• de nadruk op een informele groene omgeving
• een nieuwe verhouding tussen openbaar en privé
• veranda’s die de overgang tussen privé en openbaar vormen
• parkeren in parkeerkoffers op loopafstand van de woning
• herkenbare woonuitstraling
• collectieve voorziening(en) in de buurt

2. Wonen in een bijzonder woonmilieu

Tussen de Klokkenslagstraat en de huidige Dijkgraafstraat is in het 
ontwerp een bijzonder woonmilieu voorzien dat uniek zal zijn voor 
Druten. Kenmerkend voor het gebied is het autoluwe karakter en 
een nieuwe vorm tussen privé en openbaar. In dit gebied ligt het 
accent op ontmoeting en sociale interactie. Afhankelijk van de wens 
kunnen bewoners kunnen hier straks voorzieningen met elkaar delen 
en elkaar ontmoeten. Dit bijzondere woonmilieu zal er ook anders 
uitzien. Overgangen tussen de woningen en de omgeving zullen veel 
minder formeel zijn. 

• een nieuw herkenningspunt voor de entree naar het centrum
• groene parkachtige omgeving
• ontworpen als ensemble aan de van Heemstraweg
• doorwaadbaar en informeel landschap er omheen
• parkeren zoveel mogelijk ondergronds opgelost

3. Wonen in ‘de Poort van Druten’

Het gebied dat aan de van Heemstraweg ligt, onderscheidt zich door 
een andere maat en schaal van gebouwen. Aan de van Heemstraweg 
liggen voornamelijk grotere gebouwen die zich als afzonderlijk 
gebouw presenteren. De nieuwe bebouwing sluit hier op aan.
Hogere bebouwing aan de van Heemstraweg vormt een 
herkenningspunt en accentueert de entree van het centrum aan de 
Raadhuisstraat. De bebouwing wordt vormgegeven als ensemble in 
het groen. Het groen van het Hertenpark wordt doorgezet tot aan de 
van Heemstraweg. Bij de entree van het gebied zal de parkachtige 
setting al zichtbaar worden bij de entree van het gebied. 

Vanuit het ambitiedocument van de Gemeente 

Druten en de Woondeal van de regio Arnhem-

Nijmgen zijn er een aantal vaste kaders bepaald 

waaraan het ontwerp van de Portier dient te 

voldoen. De Portier is een dynamisch woongebied 

van minimaal 125 woningen en wordt gekenmerkt 

door een groene parkachtige omgeving. De plek 

wordt gekenmerkt door toekomstbestendig wonen 

in een sociaal duurzame woon- en leefomgeving, 

die goed is voor mensen met een beperking. De 

woningen bestaan uit een mix van appartementen 

en woningen van diverse typologieën (rij- , hoek- en 

levensloopbestendige woningen). Er komt een mix 

van prijsniveaus voor een mix van doelgroepen. De 

focus ligt met name op de doelgroep senioren en één 

en tweepersoonshuishoudens. Ambitie is om 75% van 

alle woningen levensloopgeschikt te maken in alle 

prijssegmenten. Van het totale aanbod is 30% sociale 

huur.

thema wonen

groene kwaliteit rondom gestapeld wonen met uitzicht 
op het park en de buurt

nieuwe vormen van overgangen
 tussen privé en openbaar

ruimte voor ontmoeting en collectiviteit

een groen en doorwaadbaar entreegebied een herkenbaar landmark voor Druten

wonen in een 
omgeving die uniek 
is voor Druten

Aan welk type woningen is 
behoefte?

Potentiële kopers geven aan behoefte te 
hebben aan een appartementen met 2 
slaapkamers, een gelijkvloerse woning/
appartement en een eengezinswoning met 
tuin.

Wat is kenmerkend voor de locatie? 

De omgeving en potentiële kopers geven 
aan dat koop- en huurwoningen, senioren, 
energiezuinig, duurzaam, veilig en parkachtig 
kenmerkend zijn voor de locatie Portier.

Wat is het effect van de nieuwe 
bebouwing op bijvoorbeeld de 
privacy en het zonlicht voor de 
huidige bewoners rondom het 
plangebied van Portier?

Om dit helder te krijgen, wordt in kaart 
gebracht wat de effecten zijn voor de 
huidige bewoners rondom het plangebied 
van Portier. Indien er een effect is, zullen 
we hierover met de betreffende bewoners 
in gesprek gaan. Als u zich hierover zorgen 
maakt, dan vragen we u ook om dit te melden 
aan ons. 

Waarom is er bij de appartementengebouwen aan de 
Van Heemstraweg gekozen voor 6 en 10 lagen?

In het huidige voorstel bestaat het appartementengebouw nabij D’n Bogerd uit 6 
lagen en het appartementengebouw aan de Raadhuisstraatzijde uit 10 lagen. Op 
deze wijze wordt het nieuwe 10 laagse gebouw, samen met het reeds bestaande 
7 laagse gebouw aan de Van Heemstraweg, kenmerkend voor de entree naar het 
centrum van Druten en vormt het 6 laagse gebouw een mooie overgang naar D’n 
Bogerd. In het onderstaande schaalmodel is te zien hoe de bestaande en nieuwe 
gebouwen zich t.o.v. elkaar verhouden.  

Waar komen er in het plan 
appartementen en grondgebonden 
woningen met een tuin? 

In het middengebied (B) komen de 
grondgebonden woningen (koop) met een 
tuin en aan de Van Heemstraweg komen twee 
appartementengebouwen. Op de plek van de 
sporthal komen appartementen die verhuurd 
worden door woningcorporatie Woonwaarts.

Is het mogelijk om op de locatie een 
medisch centrum te bouwen i.p.v. 
woningen?

De bestaande huisartsenpraktijk heeft 
de keuze gemaakt om op huidige locatie 
aanpassingen te gaan doen.

Welke beoordeling krijgen de drie 
woongebieden in het plan van de 
mensen die de enquête online 
hebben ingevuld? 

87% van de respondenten beoordeeld de drie 
woongebieden voldoende tot zeer goed.

“Als hoogbouw netjes 
geplaatst wordt met 

veel groen is daar 
niks mee. Denk aan 

de woningnood.”
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Raadhuisstraat
Bestaand; eenzijdig groen | kans / nader te onderzoeken; dubbele groene entreelaan

Dijkgraafstraat
Bestaand; nieuw

Dijkgraafstraat
Bestaand

Dijkgraafstraat
Voorstel

Kans mobiliteitsraamwerk - Optie 1
Verbinding Dijkgraafstraat - Raadhuisstraat komt te vervallen.
Parkeergarage woontorens gekopeld aan entree De Bogerd

Kans mobiliteitsraamwerk - Optie 3
Verbinding Dijkgraafstraat - Raadhuisstraat verplaatst in 
noordelijke richting. Nadeel: doorsnijding groene loper door 
autoverkeer Dijkgraafstraat

Kans mobiliteitsraamwerk - Optie 2
Verbinding Dijkgraafstraat - Raadhuisstraat komt te vervallen
Parkeergarage woontorens gekopeld aan entree De Bogerd en 
Raadhuisstraat

Verkeerkundig adviesbureau Goudappel onderzoekt 

verschillende ontsluitingsscenario’s voor de 

voorgestelde ontwikkeling.

Uitgangspunt is goede bereikbaarheid voor 

bestaande en nieuwe bebouwing, het beperken van 

verkeersoverlast voor de omgeving, een aantrekkelijk 

en goed toegankelijk verkeersnetwerk voor 

langzaamverkeer door de Groene Loper en voldoende 

parkeerplaatsen voor iedereen.

thema mobiliteit

ruimte voor fietsers ruimte voor voetgangers autoluw ruimte voor ontmoeting

huidige profiel voorstel - parkway

Mobiliteit

“Een goede zaak dat 
het plan autoluw 

wordt benaderd en dat 
de bewoners van de 

appartementen aan de Van 
Heemstraweg ondergronds 

kunnen parkeren.” 

Wat gaat er gebeuren met de 
Raadhuisstraat? 

Deze zal opnieuw ingericht gaan worden. 
Er wordt nu onderzoek gedaan door 
verkeersbureau Goudappel Coffeng wat de 
beste oplossing is.

Waar in het plan komen loop- en 
fietspaden?

Dit vraagstuk wordt verder uitgewerkt in 
het vervolg wanneer het ontwerp meer in 
detail wordt uitgewerkt. Met name in de 
groene zones worden specifiek looppaden 
aangelegd. 

Hoe wordt voorkomen dat senioren 
te ver moeten lopen van hun auto 
naar de nieuwe woning als het plan 
autoluw wordt opgebouwd?   

We maken de parkeerplekken zo dicht 
mogelijk bij de woningen en appartementen 
en informeren de kopers al direct waar hun 
parkeerplaats is. Zo is van te voren bekend 
wat de loopafstand gaat zijn. 

Is het mogelijk om een extra auto-
ontsluiting te realiseren aan de Van 
Heemstraweg voor de nieuwe wijk? 

De tijdelijke ontsluiting nabij de Hooiwal 
wordt ingericht als een definitieve ontsluiting. 
Daarnaast wordt onderzocht of een deel van 
de wijk ontsloten kan worden bij D’n Bogerd.

Hoe wordt er omgegaan met de 
logistiek van de Plus supermarkt in 
combinatie met een toename van 
verkeer van de nieuwe bewoners 
en het huidige parkeerprobleem 
rondom de locatie 

We zijn op dit moment in gesprek met een 
aantal vertegenwoordigers van de Plus 
supermarkt die met ons meedenken hoe we 
dit vraagstuk zo efficiënt mogelijk kunnen 
invullen. Hierbij wordt ook aansluiting 
gezocht bij het onderzoek van verkeerbureau 
Goudappel Coffeng.

Hoe wordt er in het plan 
omgegaan met de huidige 
parkeerproblematiek rondom 
de locatie en de verwachte 
parkeerdruk van de nieuwe 
bewoners?

Wij hebben verkeersbureau Goudappel 
Coffeng  ingeschakeld voor de begeleiding 
bij het vaststellen van het juiste aantal 
parkeerplaatsen en de wegenstructuur. 
Samen met de specialisten van de gemeente 
zoeken zij de juiste oplossing.
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Klimaatbestendigheid en
duurzaamheid

Klimaatbestendigheid en duurzaamheid zijn 

belangrijke thema’s bij het ontwikkelen en bouwen 

van de Portier. Voor het plan zijn de belangrijkste 

aandachtspunten van vastgesteld beleid in het 

Ambitiedocument tussen Heuvel en van Heemstraweg 

opgenomen.

Het plangebied wordt op dit moment, met name 

rondom de Sporthal, gekenmerkt door een groot 

oppervlakte aan verharding van klinkers en asfalt, 

wat een slechte invloed heeft op de hittestress van 

het plangebied, maar ook in de buurt. De ambitie 

voor de Portier is dan ook om te gaan vergroenen 

waardoor er een omgeving kan worden gecreëerd 

die klimaatbestendiger is in periodes van hitte 

of tijdens natte periodes waarbij sprake kan zijn 

van overvloedige rekenbuien. Meer groen zal 

een verkoelend effect hebben op de omgeving. 

Minder verharding betekent ook meer kansen voor 

een autoluw gebied wat ten goede komt aan de 

doorwaardbaarheid voor fietsers en voetgangers. 

Ten aanzien van de waterhuishouding wordt getracht 

het water zo lang mogelijk vast te houden in het 

gebied. 

In de Portier komt duurzaamheid op tal van fronten 

terug. In wat we bouwen en hoe we bouwen. Dit 

betekent een slimme oriëntatie van woningen 

en bewust en verantwoord materiaalgebruik. 

Duurzaamheid gaat niet alleen over de fyieke 

aspecten, maar ook over sociale aspecten. Ruimte 

voor ontmoeting en interactie dragen bij aan een 

gezonde leefomgeving. Niet alleen voor mens, maar 

ook voor dier. Natuurinclusief vormt een integraal 

onderdeel van de planvorming.

 

klimaatbestendigheid
en duurzaamheid

een doorwaadbaar gebied met routes er doorheen die 
verschillende functies in het gebied met elkaar verbinden

ruimte voor waterberging

energieopwekking

ruimte voor ontmoeting

klimaatbestendig; 
meer groen en terugbrengen 
van de hoeveelheid verhard 

oppervlak

duurzaam materiaalgebruik 

ruimte voor collectieve 
voorzieningen

sociale duurzaamheid
ruimte voor ontmoeting 

en interactie

Welke ideeën spreken het meest aan 
op het gebied van duurzaamheid en 
klimaatbestendigheid?  

Zonnepanelen op daken, lokaal 
hemelwateropvangen en hergebruiken en 
waterdoorlatende verharding toepassen 
worden het meest genoemd. 

Hoe wordt er in het plan omgegaan 
met een goede regenafvoer zodat 
straten niet blank komen te staan, 
zoals nu op de Bruglaan het geval is? 

In het plan wordt berekend hoeveel 
wateropvang nodig is om het regenwater 
efficiënt af te voeren. Hiervoor wordt een 
gespecialiseerd bureau ingeschakeld

Wordt er in het plan gebruik 
gemaakt van aardwarmte? 

We bevinden ons nu nog in de fase van het 
stedenbouwkundige ontwerp waarbij het 
plan op hoofdlijnen vorm krijgt. Hoe de 
woningen verwarmt gaan worden weten we 
op dit moment nog niet; dat komt in een 
latere fase aan de orde wanneer we meer met 
details gaan werken. Welke ideeën t.a.v. duurzaamheid 

en klimaatbestendigheid kunnen 
een plek krijgen in het plan?  

We bevinden ons nu nog in de fase van 
het stedenbouwkundige ontwerp waarbij 
het plan op hoofdlijnen vorm krijgt. Wat 
waar een plek krijgt t.a.v. duurzaamheid 
en klimaatbestendigheid weten we op dit 
moment nog niet; dat komt in
een latere fase aan de orde wanneer we
meer met details gaan werken.

“96% van de online 
respondenten geeft aan 
dat ze het belangrijk tot 

zeer belangrijk vinden dat 
het thema duurzaamheid 
en klimaatbestendigheid 

een plek in het plan 
krijgt.”
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Tot onlangs was de naam van dit nieuwbouwproject 

‘Entree van Druten’. De nieuwe en definitieve naam 

is Portier. Deze naam hebben we gekozen vanwege 

de rijke historie van de projectlocatie – waar vroeger 

onder meer de oude basisschool SBO De Dijk was 

gehuisvest – en omdat Portier de entree naar het 

centrum van Druten zal worden. Met volop ruimte om 

te wonen en recreëren biedt Portier straks een warm 

welkom naar het hart van Druten! 

De voormalige basisschool SBO De Dijk vormt de 

recente historie van Druten en kennen de meeste 

inwoners van Druten. Uit een inventariserend 

onderzoek is gebleken dat naast resten uit de late 

middeleeuwen en/of nieuwe tijd er ook resten zijn 

gevonden uit de ijzertijd en/of Romeinse tijd. 

Van oudsher is dit een belangrijke sociale plek 

geweest voor Druten. Het nieuwe plan zet in op 

het versterken van de verbanden tussen de sociale 

voorzieningen. Doel is om voorzieningen in het 

gebied meer met elkaar te gaan koppelen door de 

bereikbaarheid te vergroten. 

historie en voorzieningen

Voorzieningen

een plek waar recente historie 
en oude historie samenkomen
en sociale verbindingen 
worden gelegd

de recente historie, de voormalige school SBO de Dijk
van oudsher een sociale plek en schakel in het gebied

archeologie, de oude historie
vestigingsplaats waar resten zijn gevonden uit de ijzertijd en/of Romeinse tijd

een plek in het dorp
die in het teken staat 
van sociale interactie en 
verbinding

het sociale netwerk
verbinding tussen verschillende voorzieningen in de buurt

cultureel centrum d’n Bogerd

sociale voorzieningen in de buurt

gemeentehuis

huisartsengroep

“92% van de online 
respondenten geeft aan 
het belangrijk tot zeer 

belangrijk te vinden dat 
er binnen Portier ruimte 

is voor ontmoeten en 
het leggen van nieuwe, 
sociale verbindingen.” 

Welke ideeën zijn aangedragen 
om de historie van de locatie te 
waarborgen?   

Het herplaatsen van het kunstwerk “reikende 
handen” vind men een goed idee. Daarnaast 
worden een plattegrond (1950) met uitleg 
over de geschiedenis, een AED, aandenken 
oprichter Agora theater (Thijs Vos) en een 
ontmoetingsplek voor de jeugd (12-18 jaar), 
maar ook voor ouderen.

Aan welke collectieve voorzieningen 
is behoefte? 

Een binnentuin en een afleverpunt voor 
pakketdiensten wordt het meest genoemd. 

Worden er in het plan ook 
verbindende activiteiten 
opgenomen om sociale contacten te 
bevorderen? 

In het gebied willen we enkele voorzieningen 
voor sociale (buiten) activiteiten plaatsen. 
Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan 
speel- of verblijfsplekken of mogelijk zelfs een 
collectieve tuinkas.


