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De verkaveling is gebaseerd op een verkavelingsvoorstel dat de Dienst van Stadsontwikkeling in het verleden heeft gemaakt voor dit gebied.

Een strokenverkaveling haaks op de flats langs de Ludolf de Jongweg.

Het oostelijk deel in later door Lotte Stam-Beese gewijzigd. 

De opzet van de verkaveling bestaat uit zes korte rijtjes van 8  eengezinswoningen. Vier van deze rijtjes zijn gelegen aan een gezellig autovrij 

hofje. De hofjes worden voorzien van zitgelegenheden bij de groene borders. De kinderen kunnen hier dus heerlijk spelen.

De voorzijde van de woningen worden voorzien van een zogenaamde “Delftse Stoep” met daarbij een houten pergola. Daar kan eventueel een 

mooie klimop langsgroeien.

De “Delftse Stoep” wordt gemaakt van straatbakstenen, rood genuanceerd. Evenals het hofje zelf, alleen in een ander verband.

Alle woningen hebben ook een privé achtertuin met fietsenberging.

VERKAVELING



De locatie ligt ingeklemd tussen Kleinpolderkade, Abraham van Beyerenstraat en Ludolf de Jongstraat in de Deelgemeente Overschie.

De ontwikkeling van het voormalige Melkunie-terrein is een kolfje naar de hand voor Toverstralen. Zo’n inbouwproject aan de rand van de 

bestaande, bebouwde omgeving, heeft altijd iets in zich van pionieren.  Een nieuw begin. Over twee jaar zal hier een wijkje zijn ontstaan met 

relatief jonge bewoners. Het zijn woningen in de socialekoopcategorie. Deze soort woningen zijn uitermate in trek bij starters, vaak jonge stellen 

of gezinnen in ongeveer dezelfde fase van het leven.

Groei

De vraag vanuit projectontwikkelaar Van Omme & De Groot was dan ook een woning te ontwerpen met een zo groot mogelijke inhoud. Het ont-

werp van Theo Verstralen heeft een bijzondere, afgetopte dakvorm, waardoor er op de tweede verdieping meer dan voldoende ruimte ontstaat 

voor twee extra slaapkamers. In een jonge wijk, met veel jonge gezinnen, is het een enorm pluspunt als je kunt groeien in je huis. Deze huizen 

hebben ruimte voor vijf slaapkamers.

Buitenkamer

Ook over de buitenruimte is terdege nagedacht. Kleine Schie wordt een buurtje waar je elkaar kent en ‘hallo’ tegen elkaar zegt. Waar kinderen 

samen opgroeien en veilig met elkaar kunnen buitenspelen. Het ontwerp van het plan, dat zoals gezegd mede is geïnspireerd op de steden-

bouwkundige plannen van Lotte Stam-Beese, schept deze mogelijkheden. Kleine Schie bestaat uit zes huizenstroken van ieder acht woningen, 

die als stempeltjes zijn neergezet in de projectlocatie. Tussen de huizenrijen twee en drie, en vier en vijf, zijn twee kindvriendelijke, autovrije 

hofjes gepland. De zit- en speelplekjes in de hof, in combinatie met het licht geschilderde metselwerk, de stoepstrook en flinke luifels (voor een 

beschut bankje tegen het huis) aan de voorzijde van woningen, zorgen dat er een sfeer van een gemeenschappelijke buitenkamer ontstaat. 

Daarnaast heeft iedere woning uiteraard een eigen privé-tuin.
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DEFINITIEF ONTWERPTEKENING



HET HOFJEARTIST IMPRESSIE VOORGEVELS



De specifieke kapvorm biedt veel ruimte op de bovenste verdieping.

VOGELVLUCHT

PLATTEGRONDEN EN DOORSNEDE



GEVELS EN MATERIALEN



DE PRIVÉ ACHTERTUINEARTIST IMPRESSIE ACHTERGEVELS




