VARIANT SCHEGGEN: VISIE
De specifieke principes die voor deze variant gelden zijn als volgt:
a.
b.
c.

d.
e.
f.

Er worden 6 bebouwingszones (scheggen) ontwikkeld die door
middel van boszones van elkaar worden gescheiden.
In ieder scheg wordt gedifferentieerd gebouwd.
De hoofdontsluiting voor de noordelijk gelegen scheggen wordt
gevormd door de Jagersingel, een gedeelte van de Graaf Janlaan
en een nieuw aan te leggen weg in het verlengde hiervan. De
hoofdontsluiting van de zuidelijke scheggen bestaat uit een
gedeelte van de Prinses Margrietlaan, de Prinses Marijkelaan en
een nieuw aan te leggen weg parallel aan de Graaf Adolflaan.
Doodlopende buurtwegen sluiten op de bovengenoemde hoofd
wegen aan en ontsluiten iedere scheg individueel.
Het karakter van de bebouwing en de plaatsing ervan in de
scheg is informeel. Bijvoorbeeld, lange rechtstanden in de gevels
worden vermeden, rooilijnen verspringen, enz.
De accenten staan aan het begin of aan het einde van een
scheg, vaak aan het einde van een ontsluitingsweg, in de zicht
lijn.

Maquettefoto van de voorbeelduitwerking van het Buurten scenario. Voor een gedetailleerde beschrijving van de voorbeelduitwerking wordt naar de bijlage verwezen.
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VARIANT NIEUW CARRÉ: CONCEPT

Graaf Lodewijklaan
Hoog Kanje

Het idee
De variant Nieuw Carré is gebaseerd op de bestaande indeling van het gebied. Dit houdt in dat er voornamelijk appartementen langs het bestaande carré geplaatst worden. Tussen de stroken appartementen worden er
echter grotere openingen gemaakt zodat er een betere relatie tussen het
binnen en het buitenbos kan ontstaan. Het huidige verschil tussen het
binnenbos en het buitenbos zal blijven bestaan. In het binnenbos zijn drie
bouwvlekken, waar lagere bebouwing (voornamelijk eengezinswoningen)
staat. De huidige sfeer rondom het Scholenlaantje wordt gehandhaafd, er
komen geen grote bebouwingsclusters, maar bijvoorbeeld vrijstaande woningen en voorzieningen.

prinses Marijkelaan

Arnhemse Bovenweg
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Ontsluiting
Het huidige carré, bestaande uit de Prinses Margrietlaan en de Prinses
Irenelaan, wordt grotendeels gehandhaafd als hoofdontsluiting voor de
appartementen. Om sluipverkeer te voorkomen wordt de Prinses Margrietlaan ter hoogte van Hoog Kanje geknipt. De zones in het binnengebied worden vanaf de Graaf Adolflaan, de Prinses Margrietlaan en Hoog
Kanje ontsloten.
Hoog Kanje ontsluit het Scholenlaantje en na dit punt dient het alleen
nog als langzaam verkeerroute. De langzaamverkeersroutes zijn wel doorgaand.

VARIANT NIEUW CARRÉ: CONCEPT
Accenten
De appartementen liggen voornamelijk langs het carré. Hier liggen ook de
hoogteaccenten. Deze zijn met name geplaatst op de hoekpunten en waar
Hoog Kanje de Prinses Margrietlaan kruist. Zo fungeren ze als oriëntatiepunt.
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Graaf Lodewijklaan
Hoog Kanje

prinses Marijkelaan

Arnhemse Bovenweg

Bebouwing
De appartementen liggen grotendeels langs het carré. Zo wordt het bestaande stedenbouwkundige plan zo veel mogelijk in ere gehouden. Door
appartementen soms iets ten opzicht van de weg te draaien kan een speelsere opzet en een betere oriëntatie op de zon worden verkregen. In het
huidige binnenbos worden de eengezinswoningen en lagere appartementen geplaatst.

VARIANT NIEUW CARRÉ: VISIE
laan met Zeister profiel

onbebouwde boszone

7

9

10
8

zone met bebouwing in lage
dichtheid

groene inrichting

6
heideveldje (bestaand)

12
13
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14

6

1

2

3

4

eikenbos (bestaand)

5

11
grondgebonden woningen en
lage appartementen (exacte
positie en vorm ntb)
appartementengebouw (exacte
en vorm positie ntb)
hoogte accent (exacte positie en
vorm ntb)

fietsverbinding
bezoekersparkeerplaatsen tbv
recreanten (buiten plangebied)

nummers verwijzen naar
basisprincipes

VARIANT NIEUW CARRÉ: VISIE
De specifieke principes die voor deze variant gelden zijn als volgt:
a.

b.

c.

De appartementengebouwen worden aan de rand van het
plangebied geconcentreerd (langs de huidige Prinses Margriet
laan/Prinses Irenelaan). De eengezinswoningen en de lage
appartementen worden in drie zones in het binnengebied
geconcentreerd. Boszones scheiden de eengezinswoningen van
de appartementen.
De hoofdontsluiting voor de appartementen vindt via de Prinses
Margrietlaan en de Prinses Irenelaan plaats. De zones in het binnengebied worden vanaf de Graaf Adolflaan en de Graaf
Lodewijklaan ontsloten.
De accenten liggen op kruisingen van belangrijke ontsluitingswegen en dienen als orientatiepunt.
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Maquettefoto van de voorbeelduitwerking van het Nieuwe Carré scenario. Voor een gedetailleerde beschrijving van de voorbeelduitwerking wordt naar de bijlage verwezen.

UITWERKINGSPRINCIPES WONEN IN HET BOS
Het uitgangspunt van het Raadsvoorstel is dat Kerckebosch een buurt
wordt waar ‘wonen in het bos’ een belangrijke rol speelt. Op deze pagina
en de volgende wordt in hoofdlijnen uitgelegd welke onderdelen belangrijk zijn voor de realisatie en beleving van het wonen in het bos. De nieuwe
gebouwen moeten een goede relatie hebben met de bosrijke omgeving
waarin ze liggen, anderzijds moeten ze zich ook zorgvuldig voegen in het
bos. Er zijn verschillende manieren waarop relaties tussen het wonen en
het bos kunnen worden gemaakt. Er wordt voor gepleit om niet één soort
woonvorm toe te passen, maar om variatie in hoogte, ligging en gebouwvormen te maken. Net als de basisprincipes, zijn de principes voor wonen
in het bos op ieder variant van toepassing.

86

Verschillende gebouwtypen:
In het nieuwe woongebied komen verschillende gebouwtypen. Zo ontstaat er variatie en kunnen er verschillende woningtypen met verschillende kwaliteiten worden gerealiseerd.
Het eerste woningtype is de eengezinswoning. Deze woningen kijken onder de bomen door. Ze blijven onder de boomtoppen verscholen en hebben
een directe band met het maaiveld en de ondergroei van het bos.
Het tweede type woningen is het lage appartementengebouw. Deze zijn
ongeveer zo hoog als de bomen waartussen ze liggen. Vanuit de appartementen kijkt men naar de boomkronen. Deze vorm van wonen geeft veel
privacy. Er is weinig inkijk, maar ook weinig uitzicht.
Er komen in het gebied op een beperkt aantal plaatsen ook hoge appartementengebouwen. Omdat de gebouwen boven de boomtoppen uitsteken,
blijft hun aantal beperkt, zodat ze niet gaan domineren. Vanuit de bovenste lagen van de appartementengebouwen is uitzicht over het bos.
Variatie in hoogte en vorm:
Het streven is om appartementengebouwen van verschillende hoogten
en vormen te maken. Verschillende hoogtes voor de appartementen leveren een speelser en informeler beeld op dan wanneer alles op één hoogte
wordt gehouden. Als sommige gebouwen hoger worden gemaakt, kunnen
andere gebouwen weer lager worden.
Gebouwen van verschillende vormen leveren een interessanter woonomgeving op. Door bijvoorbeeld vierkante en gestrekte gebouwen naast elkaar te plaatsen, kunnen openingen en zichtlijnen naar het bos ontstaan.

eengezinswoning; uitzicht over maaiveld

lage appartementen; uitzicht op boomkronen

hogere appartementen (8-10 lagen); uitzicht
over het bos

geen variatie in hoogte en vorm

wel variatie in hoogte en vorm, hierdoor ontstaan open zichtlijnen naar het bos

UITWERKINGSPRINCIPES WONEN IN HET BOS
Ligging van gebouwen ten opzichte van elkaar
De ligging van de gebouwen ten opzichte van elkaar is mede bepalend
voor de sfeer van een woonbuurt. De plaatsing van de gebouwen moet
in de eerste instantie informeel zijn. Appartementen in gebouwen die in
rijen staan hebben allemaal uitzicht op het bos, maar bevorderen niet het
onderlinge contact van bewoners. In plaats van strakke rijen, kunnen gebouwen verspringend worden neergezet om een afwisselender beeld te
geven. Gebouwen kunnen bijvoorbeeld ook geclusterd worden rondom
een gemeenschappelijke hof of tuin. Openingen in de hoven bieden dan
zicht op het bos.
Privé buitenruimten:
Hoewel het bos de gemeenschappelijke buitengebied van alle woningen is
en sommige woningen aan gemeenschappelijk hof zullen grenzen, zal iedere woning ook een eigen buitenruimte hebben. Alleen een zeer beperkt
aantal woningen krijgt een tuin. De meerderheid van de woningen in het
plan krijgen privé terrassen die aan het bos grenzen, of aan een groengebied tussen de woningen. De overgang tussen de openbare gebieden en
de terrassen moeten zorgvuldig worden ontworpen, bijvoorbeeld door de
terrassen boven het omliggende maaiveld op te tillen. Dergelijke terrassen kunnen zweven, op half verdiepte parkeergarages worden geplaatst
of door middel van hagen of struiken van het openbaar gebied worden afgeschermd.
Woningen met tuin (particulier opdrachtgeverschap)
In het plangebied komt een beperkt aantal woningen die wel een tuin hebben. De meerderheid van deze woningen zal in de buurt van Hoge Dennen
worden gesitueerd. In het gedeelte van het plangebied dat ten noorden
van Hoge Dennen ligt en aan de Graaf Lodewijklaan, grenzend aan Hoge
Dennen. Een aantal van deze woningen met tuinen zullen echter ook in andere delen van het plangebied moeten worden gerealiseerd. De definitieve
locatie zal mede bepaald worden door de afstand tot bestaande functies,
de sfeer en prijsklasse van de omringende bebouwing en de relatie tot het
bos.

gebouwen geclusterd rondom een gemeenschappelijke tuin of hof

Door appartementen gestaffeld op te stellen wordt het beeld interessanter
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scheiding bos/privé door ophoging en groene afscheiding

zwevend terras en dakterras

woningen met een gemeenschappelijk dek en een dakterras

UITWERKINGSPRINCIPES WONEN IN HET BOS

^ Voorbeeld van een middelhoog appartementengebouw (4 á 6 lagen) in het groen.
De balkons kijken op de bomen uit.
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< voorbeeld van eengezinswoningen in een bosachtige omgeving

< voorbeeld van gebouwen die rondom
een gemeenschappelijk groengebied zijn
geclusterd.

> voorbeeld van woningen die aan een gemeenschapelijk houten dek staan. Onder
het dek wordt geparkeerd.

UITWERKINGSPRINCIPES WONEN IN HET BOS

<Voorbeeld van een zwevend priv’eterras boven
maaiveld.

>Privé terrassen boven het maaiveld maken
een duidelijk onderscheid tussen privé en openbaar.
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> variatie in hoogte en vorm: gebouwen met
verschillende vormen en hoogte leveren een
speels en informeel beeld op

UITWERKINGSPRINCIPES BUITENRUIMTEN
De openbare ruimte in de drie varianten voor Kerckebosch kan globaal in drie verschillende onderdelen verdeeld worden; grote stukken aangesloten bos, zones
die een bossfeer uitstralen (en wel bebouwd zijn) en
de gemeenschappelijke dekken/terrassen, waaronder
geparkeerd wordt.
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Aaneengesloten bos:
Bij de inrichting van de varianten is er voor gekozen om
bepaalde zones binnen de wijk onbebouwd te laten.
De ruimtes tussen de verschillende wijken in de varianten worden zo groot mogelijk gehouden. Dit wordt
gedaan om een zo groot mogelijk aaneengesloten stuk
bos te garanderen. Deze aaneengesloten stukken bos
sluiten zoveel mogelijk aan op de grotere structuur van
de Utrechtse Heuvelrug en hebben een ecologische
waarde. Het bos moet dan ook een natuurlijke uitstraling hebben. Door veel naaldbomen te vervangen door
loofbomen gaat de kwaliteit van het bos omhoog en
zal daarnaast meer onder begroeiing voorkomen.
Bebouwde boszones:
In zones waar wel bebouwing voorkomt wordt de sfeer
van het bos doorgezet. Hier komen nog steeds veel bomen voor. Hier is de sfeer van wonen in het bos erg belangrijk. De onderbegroeiing zal echter beperkt moeten
worden om de sociale veiligheid te garanderen.

aaneengesloten bos:

bebouwde boszones

Speelplekken:
De plekken voor de speelplekken zullen nog moeten worden gekozen. Het uitgangspunt voor de
speelplekken(vooral voor de jongere kinderen) is dat ze
in het zicht van de woningen liggen zodat er een sociaal veilige situatie is. Ook zullen er niet te veel bomen
en struiken geplaatst moeten worden die het zicht op
de speelplekken ontnemen.
open speelplek

UITWERKINGSPRINCIPES BUITENRUIMTEN
Gezamenlijke dekken/ groene ophoging
De terrassen en dekken waaronder geparkeerd wordt
vormen de overgang tussen het bos en de woning. De
woningen met een gezamenlijk dek zullen een groene
uitstraling krijgen door bomen die in openingen in
dit dek geplaatst worden. De groene ophoging dient
als uitzichtpunt op het bos. De scheiding met het bos
wordt gemaakt door een hoogteverschil. Hierdoor is de
overgang tussen woning en bos duidelijk begrensd.
Het Zeister profiel
Het Zeister profiel, dat in de wijk nu alleen bij Hoog
Kanje voorkomt, wordt in de varianten zo veel mogelijk toegepast bij de ontsluitingswegen en soms in de
woonstraten. Dit profiel zorgt voor de gewenste bossfeer in de wijk.

gezamenlijk dek
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groene ophoging

het Zeister profiel

UITWERKINGSPRINCIPES BUITENRUIMTEN

> in zones waar bebouwing voorkomt wordt de bossfeer doorgezet.
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< voorbeeld van de sfeer in de onbebouwde boszones.

< speelplek in het zicht van de woningen

> voorbeeld van een speelplek waar
het bos als thema is doorgezet.

UITWERKINGSPRINCIPES BUITENRUIMTEN

privé terasje als overgang van woning
naar openbare ruimte

^ gezamenlijk dek met groene uitstrailng
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< Voorbeeld van informele buurtjes. Auto’s
worden onder het dek geparkeerd. Het
laatste stuk kan te voet worden afgelegd.

UITWERKINGSPRINCIPES PARKEREN
Het belangrijkste uitgangspunt voor het parkeren in
Kerckebosch is dat het zoveel mogelijk verdekt moet
zijn. Daarom heeft de raad besloten dat het parkeren
zoveel mogelijk onder of in gebouwde voorzieningen
moet plaatsvinden. Besloten is dat het bezoekersparkeren (0,3 per woning) op maaiveld plaatsvindt. Dit
moet dan echter wel op zo’n manier plaatsvinden dat
het niet het aanzicht van de wijk bepaalt.
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Principes gebouwd parkeren
Eengezinswoningen
Bij de eengezinswoningen vindt het parkeren in of
onder de woning plaats. Dit kan individueel gebeuren, bijvoorbeeld door middel van drive-in woningen,
maar ook collectief, bijvoorbeeld door middel van half
verdiept parkeren onder een gezamenlijk dek. Op deze
manier worden meerdere woningen geclusterd. Door
gaten in het dek open te laten kunnen er bomen in geplaatst worden. Dit sluit aan op de bossfeer in de gehele wijk. Deze gaten zorgen direct ook voor natuurlijke
ventilatie.
Appartementen
Het parkeren onder de appartementen kan ook half
verdiept worden aangelegd. Door ook nog één zijde
open te laten kan worden voldaan aan de sociale veiligheidsaspecten en vindt natuurlijke ventilatie plaats.
Op de parkeergarage ligt een houten dek of een groene
ophoging. Bij een groene ophoging loopt het landschap
als het ware door over de parkeergarage en ligt deze
niet meer in het zicht.

individeel parkeren onder eengezinswoning

collectief parkeren onder eengezinswoningen

parkeren onder appartementen

UITWERKINGSPRINCIPES PARKEREN
Principes parkeren op maaiveld
Al het bezoekersparkeren (0,3 per woning) vindt plaats
op het maaiveld. Om ervoor te zorgen dat de auto’s niet
te veel in het zicht liggen kunnen de parkeerplekken
omzoomd worden door hagen. Parkeerplekken langs
de weg worden geclusterd in vier langsparkeerplekken
per keer. Tussen de verschillende clusters worden bomen geplaatst.
Een andere mogelijkheid is om het bezoekersparkeren
verdiept te plaatsen. Om deze parkeerplekken kunnen
verhogingen worden aangebracht die aansluiten bij
de omgeving. Zo zijn de parkeerplekken geheel uit het
zicht en gaan ze op in het glooiende landschap van het
bos.

parkeerkoffer op maaiveld omzoomd door haag
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halfverdiepte parkeerkoffer omgeven door grondlichamen

UITWERKINGSPRINCIPES PARKEREN

Referentie van een halfverdiepte
parkeergarage onder een dek.
De parkeergarage is door middel
van trappen aan het zicht onttrokken.
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<Referentiebeeld van de entree van
een parkeergarage gesitueerd onder
een groene ophoging.

> Referentie parkeren op maaiveld.

UITWERKINGSPRINCIPES PARKEREN

< Voorbeeld van parkeren onder een dek. Gaten in het
dek verhogen de scoiale veiliheid en zorgen voor natuurlijke ventilatie
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^ Gebouwd parkeren onder een groene ophoging. De halfverdiepte parkeergarage onder dit gebouw wordt door middel van een talud uit het zicht
gehouden.

< Referentie van gebouwd parkeren bij eengezinswoningen. Hier wordt onder een gezamenlijk dek geparkeerd. Bomen worden in gaten in het dek geplant.

5. BEOORDELING VARIANTEN

INLEIDING
In 2006 zijn door Bureau Khandekar drie verschillende ontwerpvarianten
ontwikkeld voor de vernieuwing van Kerckebosch. Bij deze ontwikkeling
zijn belanghebbenden vanuit verschillende achtergronden betrokken. De
uitgangspunten die zijn opgesteld door de gemeenteraad en de bewonersen belangengroepen, zijn daarbij de basis (zie hiernaast).
De drie varianten verschillen op wezenlijke punten van elkaar, maar voldoen wel alle drie aan de gestelde eisen en in meer of mindere mate aan de
wensen. Deze eisen en wensen zijn deels afkomstig vanuit het bestaande
beleid (gemeentelijk, provincie, rijk) of politiek-bestuurlijke uitgangspunten, deels zijn het eisen en wensen van bewoners en andere betrokkenen
zelf. Hoofdstuk 3 geeft een volledig overzicht van de analyse en het programma van wensen en eisen.
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Participatie
Voordat bureau Khandekar is begonnen met het maken van varianten, is
in november 2005 een informatiebijeenkomst en ronde tafelgesprekken
voor belangstellenden georganiseerd. Bewoners, omwonenden en andere
betrokkenen (denk aan scholen, winkeliers, welzijns- en zorginstellingen)
konden tijdens de ronde tafelgesprekken per thema aangeven wat zij belangrijk vonden. De thema’s waren veiligheid, verkeer en parkeren, wonen
in het bos, voorzieningen en activiteiten in de wijk en de relatie met de
omgeving van Kerckebosch. Ook het bewonersplatform voor huurders van
De Seyster Veste is in 2006 drie keer bij elkaar gekomen voor verschillende
themabijeenkomsten over o.a. voozieningen in de wijk, woningen, woonomgeving en woonsfeer. In juli is een excursie georganiseerd naar twee
voorbeeldprojecten van wijkvernieuwing. Ruim 70 bewoners hebben aan
deze excursie deelgenomen. Daarnaast is de klankbordgroep in totaal zes
keer bij elkaar gekomen.
Brede Samenspraak
Van 16 november tot 22 december vond de brede samenspraak plaats.
Deze brede samenspraak kan gezien worden als de maatschappelijke
toets. Doel van de gemeente en De Seyster Veste was om breed de waardering van de varianten te toetsen. Wat wordt wel of niet gewaardeerd in
het plan en welke stedenbouwkundige variant spreekt het meeste aan?
Hiervoor is een speciaal reactieformulier gebruikt en is besloten om een

extern bureau de ingevulde reactieformulieren te verwerken. Per variant
zijn het bosgevoel, de woonsfeer/woonomgeving, de mix in verschillende
type woningen, de ligging van de hoogteaccenten en de verkeersoplossing
gemeten. Daarnaast konden respondenten per variant ook een rapportcijfer geven. Deze opzet heeft een tweeledig doel: om erachter te komen
welke criteria het meest belangrijk worden ervaren en hoe vervolgens de
varianten hierop scoren.
Uit de analyse blijkt dat vooral het bosgevoel en de woonsfeer bij de beoordeling van de varianten van belang zijn. Op deze aspecten scoren de
varianten Scheggen en Buurten beduidend beter dan de variant Nieuw
Carré. Het volledige rapport van verwerking van de reactieformulieren is
als bijlage aan de ontwikkelingsvisie toegevoegd.
Toetscriteria en Puntentelling 3 varianten Kerckebosch
De projectorganisatie heeft de criteria die door het brede publiek het
meest belangrijk worden geacht, aangevuld met een aantal extra criteria.
Onderstaand volgt het overzicht van de 19 criteria waarop de drie stedenbouwkundige varianten zijn beoordeeld. De puntentelling loopt van 1 t/m
3. Waarbij 1 de laagste score is en 3 de hoogste. Niet elke criterium weegt
even zwaar. Zo wordt aan de uitslag van de brede samenspraak (als samengestelde score) c.q. het draagvlak bij bewoners en omwonenden een
zwaarder gewicht toegekend dan aan criteria zoals ‘bezonning’ of ‘financieel’.

INLEIDING
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WAARDERING CRITERIA
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1. Groen, Ecologie, Relatie binnen-buitenbos:
Nieuw Carré: De beleving van het binnenbos is, volgens het rapport van Arcadis (Effectrapportage Natuurwaarden Kerckebosch) en de afdeling groen en
landschap, het minst optimaal in deze variant. Het karakter van de buurtjes
binnen het Carré is redelijk stedelijk. In het zuidelijk deel van Nieuw Carré
staat een ongestoorde beleving van het bos onder druk omdat dit gebied relatief veel bebouwing heeft. De weg langs de randen van het gebied die het
buitenbos van het binnenbos scheidt, belemmert de vrije beweging van de
dieren. Het huidige heideveldje heeft in deze variant maar één verbinding
met het buitenbos. Bovendien wordt deze verbinding door het fietspad en de
busbaan doorkruist.
Over het algemeen scoort het Nieuwe Carré het laagst op het gebied van
groen, ecologie en de beleving van het bos.
Buurten: De beleving van het binnenbos is volgens het rapport van Arcadis
en de afdeling groen en landschap goed in deze variant. Het bos dringt de
buurten binnen en versterkt hun groene karakter. De aanwezigheid van de
gewone Grootoorvleermuis staat echter onder druk in deze variant omdat
één buurt rondom het eikenbosje is gebouwd (wat de verblijfplaats van de
vleermuizen is). Het bestaande Heideveldje krijgt twee verbindingen naar het
buitenbos. De verbindingszone naar Heidestein is zelfs helemaal vrij (geen
doorkruisend auto- of fietsverkeer).
Scheggen: De beleving van het binnenbos is volgens het rapport van Arcadis
en de afdeling groen en landschap goed in deze variant. De toegankelijkheid
van het bos (voor bewoners) is het beste in Scheggen omdat deze variant het
meeste “bosrand” heeft. Het bos tussen de scheggen is robuust en dringt
deze als het ware binnen.
De aanwezige Gewone Grootoorvleermuis kan het best worden gespaard
in Scheggen en Nieuw Carré. De Hazelworm is het meest gebaat bij zowel
Scheggen als Buurten.
Concluderend kan worden gesteld dat Scheggen de voorkeur heeft, zowel gezien de ecologische eisen, als de randvoorwaarden om te wonen in een bos en
het bos als zodanig om het huis te beleven.
2. Bosgevoel
Eén van de belangrijkste uitgangspunten voor de vernieuwing van Kerckebosch is dat het bosrijke karakter van de wijk behouden blijft. Kortom; Kerckebosch, wonen in het bos voor iedereen. Bosgevoel of bosbeleving is in alle
gesprekken met huurders en omwonenden een terugkerend punt van zorg .

WAARDERING CRITERIA
“Ik wil straks blijven wonen in het bos en niet tussen een stel bomen”, is een
uitspraak die veelvuldig door de huidige bewoners en omwonenden is geuit.
Het bosgevoel is duidelijk heel belangrijk voor de betrokkenen en daarom
ook belangrijk voor het uiteindelijke draagvlak voor de voorkeursvariant. Dit
is de reden waarom dit een apart thema was op het reactieformulier en extra
zwaar meeweegt in de puntentelling.
Uit de prioriteitenanalyse van het rapport van Smart Agent (pagina 22, 23)
blijkt ook dat met name het bosgevoel en woonsfeer en woonomgeving van
belang zijn voor de respondenten. De overige aspecten van de varianten zijn
in mindere of meerdere mate van belang. Uit het totaaloverzicht (pagina
20 rapport Smart Agent) blijkt dat het bosgevoel met een klein verschil het
sterkst wordt ervaren in variant Buurten, vervolgens variant Scheggen en het
minst wordt ervaren in Nieuw Carré. Op pagina 34 van ditzelfde rapport blijkt
heel duidelijk dat er een groot verschil is in de bosbeleving per variant tussen
huurders en omwonenden. Het verschil tussen Buurten en Scheggen is echter zo minimaal (2%) dat besloten is om beide varianten qua bosgevoel gelijk
te laten meewegen. Het bosgevoel wordt het minst ervaren in Nieuw Carre.
3. Faseerbaarheid:
Nieuw Carré: De appartementen aan de rand van het plangebied liggen grotendeels op de plaats van de bestaande appartementen. Er zal dus in de eerste fase in het binnenbos gebouwd moeten worden. Hier staan echter relatief
weinig appartementen wat betekent dat het moeilijk zal zijn om het principe
“eerst bouwen dan slopen” toe te passen. Er zal daarom in de eerste fasen een
tekort aan appartementen kunnen zijn.
Buurten: Er is een redelijke verscheidenheid aan woningtypen die gebouwd
kunnen worden voordat er gesloopt zal worden. De verscheidenheid en het
aantal realiseerbare woningen in de eerste fase van de scheggenvariant is
echter groter.
Scheggen: Doordat alle scheggen een mix van woningen hebben, kan in de
eerste fase een grote verscheidenheid aan woningen worden gebouwd. Er
kunnen naar verwachting voldoende passende woningen worden gebouwd
voor de huidige bewoners om naar toe te verhuizen, voordat hun eigen woning gesloopt hoeft te worden.
De variant Scheggen biedt de beste mogelijkheden om het plan gefaseerd
aan te leggen door de duidelijke buurten die allemaal veel verscheidenheid
aan woningen hebben.
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4. Autoverkeer:
De afdeling mobiliteit van de gemeente Zeist heeft de varianten beoordeeld aan de hand van de volgende thema’s: de auto verkeersstructuur,
de veiligheid, de routing van het openbaar vervoer en de parkeeroplossingen.
Nieuw Carré: De verkeersstructuur is rommelig en heeft geen duidelijke
oriëntatie. Woonstraten zijn belast met verkeer en de verdeling van het
verkeer over de wijk is ongelijkmatig. Vooral de Prinses Irenelaan krijgt extra verkeersdruk. Er is wel een goede openbare vervoersroute door de wijk
mogelijk. De parkeergelegenheden hebben een gemiddelde omvang. Deze
variant wordt het laagst beoordeeld door de afdeling mobiliteit.
Buurten: De verkeersstructuur is niet helder en overzichtelijk en ook de
verdeling van het verkeer over de wijk verloopt hierdoor ongelijkmatig. Er is extra verkeersdruk aan de zuidkant van het plangebied (Prinses
Margrietlaan) en mogelijk ook op de Prinses Marijkelaan. Woningen zijn
direct aan toegangswegen gelegen wat onwenselijk is. Sommige woningen, vooral aan de oostkant van het plangebied zijn slecht bereikbaar met
openbaar vervoer. Positief zijn de kleinschalige parkeeroplossingen. Deze
variant scoort “gemiddeld” bij de afdeling mobiliteit.
Scheggen: Deze variant scoort het hoogst in het onderwerp verkeer. De
verkeersstructuur is helder en eenvoudig en hierdoor overzichtelijk. Er is
een mooie vertakking van hoofdwegen naar kleine wegen. De verdeling
van het autoverkeer over de wijk is gelijkmatig, hoewel er mogelijk extra
druk op de Prinses Marijkelaan kan komen te liggen. De openbare verkeersroute is helder en dekt de scheggen goed.
5. Fietsverkeer:
Uit het rapport “Fietswensen Analyse Kerckebosch” van de fietsersbond,
waarin de fietsveiligheid van iedere variaties getoetst, zijn de volgende
conclusies naar voren gekomen.
Nieuw Carré: De voorgestelde auto ontsluiting via Hoog Kanje gaat door
het kindveilige scholengebied. Nieuw Carré geeft grotere conflicten op de
Prinses Marijkelaan dan Scheggen. Nieuw Carré scoort het laagst in dit onderwerp.
Buurten: In deze variant is de kind veilige zone rondom de basisscholen
niet compleet te realiseren. Ook de busroute doorkruist deze zone. De erfontsluiting en de busroute doorkruisen de Buurten meer dan de Scheggen. Het risico is dat de speelveilige zones voor kinderen binnen de buurt
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worden gescheiden. Buurten geeft grotere conflicten op de Prinses Marijkelaan dan Scheggen. De auto ontsluitingswegen kruisen Hoog Kanje op
twee plaatsen. Dit doet afbreuk aan de laan zelf en de hoofd fietsroute
naar Austerlitz (utilitair en recreatief). Deze variant scoort, gemiddeld op
dit onderwerp
Scheggen: Scheggen geeft de kleinste conflicten (tussen de auto en fiets)
en daardoor de grootste kansen. Deze variant stelt de minste eisen aan
speciale verkeersinrichting zoals oversteekplaatsen voor kinderen”. Scheggen scoort dan ook het hoogst op dit onderwerp. Deze variant biedt de
beste mogelijkheden voor wandelen en fietsen in de wijk en naar de voorzieningen en bevordert daarmee de luchtkwaliteit en nodigt het meest uit
tot bewegen.
6. Hoogteaccenten (conceptueel gezien):
Nieuw Carré: Vanuit stedenbouwkundige visie liggen de hoogteaccenten
op zeer logische plekken in het ontwerp; namelijk bij de ingang vanaf de
Arnhemse Bovenweg, op de hoek Prinses Magrietlaan/Prinses Irenelaan en
daar waar Hoog Kanje op het Carré uitkomt. Ze accentueren daarmee het
Carré, de hoofddrager van het ontwerp.
Buurten: Er is één accent per buurt. Echter, de positie van een accent is vrij
willekeurig. Daarom scoort buurten op dit punt het minst.
Scheggen: Er is geen eenduidige keuze voor plaatsing van de hoogteaccenten. Ze staan namelijk of aan het einde van een scheg of aan het einde
van de ontsluitingswegen. Hiermee is de positie van de accenten net iets
minder overtuigend/structurerend dan bij Nieuw Carré.
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7. Nieuw/Bestaand
Nieuw Carré: Het programma van de nieuwbouw is net iets te zwaar aangezet aan de
zuidkant van het plangebied, tegen het AnnaPaulownaflat aan (hoewel appartementen
van de Anna-Pauwlonaflat meer op de Arnhemse Bovenweg zijn georiënteerd en hun
garages bovendien tussen de nieuwe buurt en de flat staan). De kerk aan Hoog Kanje zit
in Nieuw Carré iets te gedrongen tussen de woningen. Tevens kruipen de woningen heel
dicht op de scholen in het Scholenlaantje.
Buurten: In deze variant wordt de grootste afstand tot de bestaande bebouwing gehouden.
Scheggen: Het programma van de nieuwbouw is net iets te zwaar aangezet aan de zuidkant van het plangebied, tegen het Anna-Paulownaflat aan (hoewel appartementen
van de Anna-Paulownaflat meer naar de Arnhemse Bovenweg zijn georiënteerd en hun
garages bovendien tussen de nieuwe buurt en de flat staan). Hoewel de kerk aan Hoog
Kanje en de scholen vrijer staan dan in Nieuw Carré, komt de bebouwing van de Scheggen toch redelijk dichtbij de school aan de Graaf Adolflaan. Deze variant scoort, samen
met Nieuw Carré, het laagst op dit onderwerp.
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8. Levensloopbestendigheid/leefbaarheid/voorzieningen
De kerngroep Zorgeloos Wonen heeft een reactie gegeven op de 3 stedenbouwkundige
varianten. Bij hun beoordeling hebben de volgende elementen meegewogen:
- De mogelijkheid die een variant biedt om zorgwoningen binnen een straal van 200m
van de centrale voorzieningen te situeren.
- De bereikbaarheid voor de woningen qua afstand en veiligheid.
- De bijdrage die de varianten kunnen leveren aan de sociale samenhang.
Nieuw Carré: Deze variant scoort het slechts bij de kerngroep Zorgeloos Wonen. Er zijn
weinig mogelijkheden om zorgwoningen dichtbij het winkelcentrum te plaatsen en de
afstanden tussen de appartementen en de voorzieningen zijn groot. De variant heeft
geen duidelijke kern en de bebouwing is redelijk verspreid. Dit is slecht voor de sociale
samenhang en maakt het moeilijk om een levensloopbestendige wijk te realiseren.
Buurten: Deze variant scoort het hoogst bij de werkgroep. Er zijn veel woningen dichtbij
het winkelcentrum te realiseren, de bereikbaarheid van de buurten is goed en de opzet
van de buurten zal de sociale samenhang bevorderen. Bovendien biedt de mix van woningtypen goede mogelijkheden voor een levensloopbestendige wijk.
Scheggen: In deze variant zijn alleen een klein aantal woningen dichtbij de voorzieningen gepland. De afstand tussen de verschillende scheggen en de voorzieningen is groot
en niet optimaal bereikbaar voor dienstverleners. De goede mix van grondgebonden
woningen en appartementengebouwen maakt het wel mogelijk om mensen van verschillende levensfase bij elkaar te brengen. Daarom krijgt deze variant een “gemiddelde”
score.

Achterzijde van flat aan de Anna Pauwlonalaan
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9. Flexibiliteit tijdens de bouw- ontwikkelingsperiode
Nieuw Carré: Het gekozen concept (appartementengebouwen aan de rand
en lagere bebouwing, voornamelijk grondgebonden woningen, in het binnengebied) beperkt de mogelijkheden om het programma uit te wisselen.
Daarom scoort deze variant laag op dit onderwerp.
Buurten: Omdat iedere buurt gemengd is, kan het programma ook redelijk
“vrij” tussen de buurten worden uitgewisseld. Echter, iedere buurt heeft
een herkenbaar karakter waarmee rekening moet worden gehouden bij
het uitwisselen van het programma. Hierom wordt deze variant minder
flexibel geacht dan de andere varianten.
Scheggen: Het gekozen concept, waarbij kleinere bouwvlakken ontstaan
met ieder een mix van woningen, is heel flexibel. Het programma kan,
indien nodig, tussen de verschillende vlekken worden uitgewisseld. Zelfs
binnen ieder bouwvlak is nog flexibiliteit aanwezig zodat het aantal eengezinswoningen en appartementen per scheg kan worden aangepast.
10. Flexibiliteit voor de toekomst
Hiermee wordt bedoeld hoe flexibel de variant aangepast kan worden
aan andere woonwensen. Dit houdt in dat woningen en buurten makkelijk aangepast moeten kunnen worden aan bijvoorbeeld de vergrijzende
bevolking. Gedeeltelijk zal dit een bouwkundige oplossing zijn, dus woningen makkelijk aanpasbaar maken, deze oplossing is voor alle varianten
mogelijk. Anderzijds zullen er ook mogelijkheden moeten zijn om binnen
de buurten in te breiden met voorzieningen, deze mogelijkheden verschillen per variant.
Nieuw Carré: Door het gekozen concept is er een scheiding tussen de appartementen en de grondgebonden woningen. Op zich beperkt dit al de
flexibiliteit. Bovendien is er weinig ruimte binnen de bouwvlakken zelf om
later in te vullen met voorzieningen.
Buurten: Van alle varianten heeft de buurtenvariant de meeste “inbreidingslocaties voorzieningen” voor later, omdat er nog redelijk veel ruimte
tussen de gebouwen is.
Scheggen: De kracht van dit concept ligt in de heldere contouren van de
scheggen. De scheggen zijn dusdanig verkaveld dat het moeilijk zal zijn
om voorzieningen binnen de scheg toe te voegen. Buiten de scheg, langs
de ontsluitingsweg zijn in de toekomst wel mogelijkheden tot uitbreiding
voor voorzieningen.
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11. Sociale veiligheid / leefbaarheid
De sociale veiligheid/leefbaarheid van bijvoorbeeld de parkeergarages of
de woningen zelf is in alle varianten hetzelfde, omdat dezelfde principes in
alle varianten worden gebruikt. Voorbeeldprojecten laten zien dat hoe groter een bouwvlek of buurt is, des te moeilijker de sociale controle wordt.
Buurten heeft de grootste clusters van woningen. Daarom scoort deze variant het laagst bij dit onderwerp.
12. Geluid
In alle varianten wordt rekening gehouden met een wand van bebouwing
aan de zuidkant van de Prinses Margrietlaan. In Nieuwe Carré is de wand
iets hoger, waardoor het achterliggend gebied beter tegen het geluid van
de A12 wordt beschermd. Daarom scoort deze variant het hoogst bij dit
onderwerp. Buurten en Scheggen scoren beiden gemiddeld op dit onderwerp.
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13. Onderscheidende kwaliteit (herkenbaarheid)
Nieuw Carré: In dit concept zijn er slechts twee typen bouwvlakken: die
aan de randen met appartementengebouwen en die in het binnengebied
waar grondgebonden en lagere appartementen staan. Binnen deze twee
typen is weinig variatie mogelijk. Daarom scoort deze variant het slechts
bij dit onderwerp.
Buurten: Iedere buurt moet een eigen karakter krijgen die ontleent is aan
de positie van de buurt in het plangebied. De herkenbaarheid ligt in de
verschillen in bebouwingsopzet tussen de buurten en de eigen ontsluitingstructuur die bij een buurt past. Herkenbaarheid en onderscheid zijn dus
inherent aan de buurtenvariant.
Scheggen: Het concept is zodanig opgezet dat het mogelijk zal zijn om
iedere scheg een eigen invulling te geven. Omdat er echter in de scheggen zowel grondgebonden woningen als appartementen komen en iedere
scheg dezelfde ontsluitingsstructuur heeft, zullen er toch overeenkomsten
zijn tussen de scheggen onderling. Daarom scoort deze variant iets minder
goed dan Buurten op dit punt.
14. Diversiteit van woonmilieus
Bij dit punt wordt beoordeeld in hoeverre er verschillende woonmilieus
mogelijk zijn die verschillende doelgroepen zullen aanspreken.
Nieuw Carré: In deze variant zijn er alleen twee basis woonmilieus, name-

lijk gebieden met appartementen en gebieden met laagbouw. Zoals bij
het Scheggen kan er bij de uitwerking meer verscheidenheid worden verkregen door verschillende soorten appartementen of verschillende typen
laagbouw in iedere cluster te realiseren.
Buurten: Deze variant laat de grootste diversiteit aan woonmilieus zien.
In het ontwerp verschillen de buurten van elkaar qua stedenbouwkundige
opzet. Deze verschillen kunnen bij de uitwerking ook doorgezet worden in
de woningtypen en architectuur.
Scheggen: Deze variant laat een iets kleinere diversiteit aan woonmilieus
zien. De scheggen lijken qua stedenbouwkundige opzet op elkaar. In de
architectonische uitwerking kan er meer diversiteit tussen de scheggen
worden verkregen door verschillende woningtypen in verschillende scheggen onder te brengen.
15. Cultuurhistorisch
Bij dit onderwerp wordt bedoeld in hoeverre de varianten de cultuurhistorische eigenschappen van het ontwerp van Wieger de Bryun handhaven.
Zie voor meer informatie pagina 18 van de analyse.
Nieuw Carré: Deze variant volgt de oorspronkelijke rationele opzet van de
bebouwing in een carrevorm. De drie componenten van het plan (het binnenbos, de woningen daaromheen en de voorzieningen) zijn ook nog duidelijk in “Nieuw Carre” te herkennen. Doordat er nu “buurtjes” in het binnenbos zijn gemaakt, liggen echter niet alle woningen direct aan het bos.
Buurten: In ook deze variant is de carrevorm verlaten en zijn de drie componenten van het plan niet aanwezig. Het binnenbos is immers in dit variant ook niet van het buitenbos te onderscheiden. Doordat de buurten
redelijk groot zijn, liggen minder woningen direct aan het bos. Tevens hebben bijna geen appartementengebouwen aan twee kanten uitzicht over
het bos. Buurten scoort daarom het minst goed.
Scheggen: Deze variant breekt weg van de rationele vorm van het Carre.
Bovendien zijn de drie componenten van het oorspronkelijke plan eruit gehaald omdat het binnenbos nu één geheel vormt met het buitenbos en
niet meer als apart bos te onderscheiden is. Deze variant speelt wel in op
de cultuurhistorische eigenschap dat woningen direct contact met het bos
hebben. Echter, weinig appartementen hebben aan twee zijden contact
met het bos zoals nu het geval is.
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Spelende kinderen bij school langs het ´Scholenlaantje´

WAARDERING CRITERIA
16. Maatschappelijk Draagvlak Omwonenden
Dit onderwerp telt “dubbel” in de matrix.
Uit het rapport van Smartagent Company (zie bijlage pagina 20), waarin de resultaten van de reactieformulieren zijn verwerkt, blijkt dat omwonenden de meeste waardering hebben voor Buurten, gevolgd door
Scheggen. Nieuw Carré scoorde het slechts bij de omwonenden.
17. Maatschappelijk Draagvlak Bewoners.
Dit onderwerp telt “drie keer meer” in de matrix.
Uit het rapport van Smartagent Company (zie bijlage pagina 20),
waarin de resultaten van de samenspraak is verwerkt, blijkt dat de bewoners de meeste waardering hebben voor het Nieuw Carré, gevolgd
door Scheggen. Buurten scoort het slechts bij de bewoners.
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18. Financieel
Kosten voor bouw- en woonrijpmaken en parkeren worden voor variant Scheggen vooralsnog lager ingeschat dan in de andere varianten.
Het verschil is echter marginaal. Met een gelijkblijvende opbrengst
vanuit de woningen, alsmede diverse grond- en voorbereidende kosten levert Scheggen een beter financieel resultaat op (kijk voor meer
toelichting naar hoofdstuk 7).
19. Bezonning
Nieuw Carré: De stedenbouwkundige opzet van Nieuw Carré is oostwest en dus niet specifiek op de zon gericht. Echter, door de woningen
iets te draaien kan de bezonning van de woningen tot een beter niveau
worden gebracht.
Buurten: De opzet van de buurten is niet specifiek op de zon georiënteerd, maar door de woningen iets te draaien, kan de bezonning van de
woningen tot een hoger niveau worden gebracht.
Scheggen: Alle scheggen liggen min of meer op het zuiden georiënteerd, waardoor de bezonning van deze variant het beste is.
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De matrix geeft aan hoeveel punten de modellen scoren. De puntentelling is relatief, De hoogste score geeft aan dat dit model het hoogst scoort op dit criterium, dit wil
nog niet zeggen dat het optimaal is. De criteria Bosgevoel, maatschappelijk draagvlak omwonenden en maatschappelijk draagvlak huurders zijn extra belangrijk, daarom
krijgen deze een factor 2 of 3.

6. VOORKEURSVARIANT

INLEIDING
Na de beoordeling van de varianten is gewerkt aan de verdere analyse, interpretatie en conclusies van de resultaten. Hierbij is rekening gehouden
met voorkeuren en bezwaren van bewoners en omwonenden, de resultaten van de externe klankbordgroep, de gesprekken met de georganiseerde
belangenpartijen etc.. Hoofdstuk 6 geeft inzicht in het beoordelingsproces
van de drie stedenbouwkundige varianten.
De resultaten afzonderlijk laten geen uitgesproken voorkeur zien voor één
van de varianten. De puntentelling op pagina 111 maakt echter duidelijk
dat variant Scheggen in zijn totaal en ten opzichte van de ander varianten
het beste wordt beoordeeld. Het college en de gemeenteraad wordt geadviseerd om de Scheggenvariant vast te stellen als basis voor de verdere
uitwerking.
Wij geven mee dat variant Scheggen op sommige onderdelen moet worden verbeterd. Dit maakt onderdeel uit van de volgende fase van het project, wanneer de schetsen worden uitgewerkt tot een stedenbouwkundig
ontwerp. In dit hoofdstuk worden hiervoor de richtingen aangegeven.
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SCHEGGENVARIANT: openbare ruimte
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sfeerimpressie openbare ruimte in het scheggenmodel: zicht vanuit een scheg naar het bos. Op de achtergrond is een accent van de andere scheg te zien.
De eengezinswoningen van de andere scheg worden aan het zicht ontnomen door het tussen liggende bos. De openbare ruimte in de scheg zelf is losjes
geordend.

PROGRAMMA SCHEGGENVARIANT
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aantal woningen:
45

woningen met tuin

winkelvoorzieningen

255

eengezinswoningen (zonder tuin)

activiteitencentrum

830

appartementen

zoekgebied eventuele brede school

113

benedenwoningen (zonder tuin)

woon-service zone

PROGRAMMA SCHEGGENVARIANT
In de voorbeelduitwerking wordt een totaal
programma gerealiseerd van circa 1250 woningen. Conform het raadsbesluit is tweederde van
de woningen als appartementen uitgevoerd en
eenderde als grondgebonden woning.
Iedere scheg is opgebouwd uit gestapelde woningen en grondgebonden woningen. Er is dus
een zekere mate van woningdifferentiatie per
scheg. Het exacte aantal woningen en de verdeling van de woning categorieën is nu nog niet
bekend en zal in een volgende fase bepaald
moeten worden.
In dit voorbeeld zijn drie soorten grondgebonden
woningen verwerkt. Er zijn eengezinswoningen
grenzend aan gemeenschappelijke hoven. Deze
woningen hebben geen eigen tuin maar een
terras. Onder de appartementen zijn beneden
woningen gesitueerd. Ook deze woningen
hebben een terras. Een zeer beperkt aantal
woningen heeft een tuin. Deze woningen
zijn aan de noordkant van het plangebied
gesitueerd grenzend aan Hoge Dennen, en aan
het Scholenlaantje.
Rondom het bestaande winkelcentrum is een
woonservice zone aangegeven. In deze zone
moeten in de volgende fase 65 zorgwoningen
een plaats krijgen. In de zone bevindt zich tevens een activiteitencentrum die tegenover het
winkelgebied ligt. In het activiteitencentrum
kunnen bijvoorbeeld een ontmoetingsruimte,
gymzalen (o.a. ter vervanging van de gymzaal
aan het Scholenlaantje), en zorgvoorzieningen
onderdak vinden. Er is ook een zorgpunt gewenst van waaruit zorg aan de buurt verleend
kan worden. Een dergelijke zorgpunt kan in het
winkelcentrum worden gesitueerd, of in de kerk

voorbeeld van een grondgebonden woning met een dakterras als privé
ruimte. Aan de voorkant hebben de woninen een gezamenlijk terras.

aan Hoog Kanje, wanneer deze zijn huidige
functie verliest.
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Indien een fysieke brede school haalbaar blijkt
te zijn, zal deze binnen de aangegeven zone
‘zoekgebied brede school’ worden gerealiseerd.
Deze kan al dan niet met andere wijkfuncties
worden gecombineerd. Als er ook in fysieke zin
een brede school komt, zal de voorgestelde verkeersstructuur nader moeten worden bezien.

voorbeeld van benedenwoningen onder een appartementengebouw. Dit gebouwtype wordt in alle voorbeeld uitwerkingen toegepast.

PARKEREN SCHEGGENVARIANT
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Parkeren:

Ontsluiting:
halfverdiept parkeren onder groene ophoging

ontsluitingsroute

halfverdiept parkeren onder (houten) dek

secundaire ontsluiting

bezoekersparkeren op maaiveld

busverbinding
fietsroute

Op deze pagina is de voorgestelde verkeersstructuur en de parkeeroplossingen van de voorbeelduitwerking aangegeven.

PARKEREN SCHEGGENVARIANT

Ontsluitingsstructuur
De noordelijke drie scheggen worden via de Jagersingel ontsloten. De zuidelijke drie scheggen
via een gedeelte van de Prinses Magrietlaan en
de Prinses Irenelaan. Doorgaand autoverkeer
door de wijk is niet mogelijk. Er is wel een doorgaande busverbinding. Iedere scheg wordt via
een woonstraat ontsloten die op de ontsluitingsweg aantakt. Er zijn fietsverbindingen tussen de
scheggen gepland die het mogelijk maken om
sneller van de ene naar de andere scheg te komen
en met minder kans op conflicten met auto’s (bestemmingsverkeer)
In deze voorbeelduitwerking wordt Hoog Kanje
ten oosten van het Graaf Lodewijklaan alleen
voor fietsers en voetgangers toegankelijk.

voorbeeld van parkeren op maaiveld; parkeerkoffers omzoomd met hagen
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Parkeren
In deze voorbeelduitwerking is rekening gehouden met een gemiddelde parkeernorm van 1,8
parkeerplaatsen per woning. Deze norm is inclusief 0,3 bezoekersparkeerplaatsen per woning.
De parkeerplaatsen voor de bewoners zijn allemaal half verdiept of op eigen terrein. In het voorbeeld wordt onder een gemeenschappelijk dek of
onder een groene ophoging geparkeerd. Op deze
manier blijft het merendeel van de parkeerplaatsen uit het zicht.
De bezoekersparkeerplaatsen zijn op maaiveld. De bezoekersparkeerplaatsen voor de
eengezinswoningen staan in kleine groepjes
(langs)parkeerplaatsen aan de ontsluitingswegen
en de woonstraten. De bezoekersparkeerplaatsen
voor de appartementen worden geclusterd binnen met hagen omzoomde parkeerhoven. Door
deze maatregelen wordt voorkomen dat geparkeerde auto’s de aanblik van het bos domineren.
voorbeeld van parkeren onder een groene ophoging

voorbeeld van parkeren onder een dek

VERKEER
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Verkeerskundigen van de gemeente en de Fietsersbond hebben de Scheggenvariant een hoge score gegeven voor de verkeersstructuur. Toch is er
vanuit de samenspraak naar voren gekomen dat een deel van de omwonenden, ondanks de voordelen, bang is voor sluipverkeer door de wijk. Ze
vrezen met name dat auto’s de Graaf Janlaan gaan gebruiken om bij het
winkelcentrum te komen, in plaats van de Oranje Nassaulaan. De Graaf
Janlaan is hier niet voor gedimensioneerd.
Om te onderzoeken wat de oplossing is, zal er in de masterplanfase eerst
een verkeersonderzoek moeten komen om te bepalen wat de effecten op
omliggende wegen precies zullen zijn als doorgaand verkeer in Kerckebosch
niet mogelijk is. Als het verkeer inderdaad nadelige gevolgen heeft voor
omliggende wegen, dan zullen vervolgens uit het onderzoek maatregelen
naar voren moeten komen om overlast te verminderen. Maatregelen die
genomen kunnen worden zijn bijvoorbeeld:
•
het invoeren van drempels,
•
het invoeren van éénrichtingsverkeer over de Graaf Janlaan
•
of het doortrekken van de verbindingsweg van de scheggen, maar dan
als 30 km-zone.
Als tweede verbeterpunt van het onderdeel autoverkeer worden de grootschalige ondergrondse parkeeroplossingen genoemd. De sociale veiligheid
zou kunnen worden verbeterd door in de bouwkundige uitwerking de parkeergarages te compartimenteren in kleinere eenheden. Hierdoor wordt
wel het financiële voordeel van een “gezamenlijke” constructie (minder
keerwanden) tenietgedaan. Dit gaan we nader onderzoeken in de Masterplanfase.
Daarnaast zal bij het bezoekersparkeren op maaiveld (met groene kaders)
rekening moeten worden gehouden met de hoogte van de hagen. Het
moet de auto’s afschermen van het zicht, maar niet voor sociaal onveilige
situaties zorgen.

HOOGTEACCENTEN
Bewoners hebben kritiek op de hoogteaccenten in de Scheggenvariant. Zij vinden dat twee van de hoogteaccenten te dicht op bestaande gebouwen staan. Bovendien is de plaatsing (aan einde van scheggen
of ontsluitingswegen) conceptueel niet erg eenduidig.
Voorstel voor oplossingen zijn:
•
Plaatsen van alle hoogteaccenten aan het einde van de scheggen. Deze verplaatsing zal zorgen dat
de bestaande en nieuwe bebouwing beter op elkaar aansluit.
•
Verplaatsen van het hoogteaccent van de meest noordelijke scheg naar het Zuidwesten. Zo ontstaat er meer afstand tussen het hoogteacccent en de bestaande bungalows van De Seyster Veste
en particulieren en het BZO gebouw. Mocht het mogelijk en wenselijk zijn om de functie van het
BZO-gebouw te verplaatsen (naar een centraal gelegen activiteitencentrum) dan zou het hoogteaccent op deze plek kunnen komen te liggen.
•
Door de weg tussen het hoogteaccent en de bungalows te plaatsen wordt de afstand vanaf dit
hoogteaccent en de bestaande bungalows fysiek ook groter.
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Verplaatsen van hoogteaccenten levert helderder beeld op

NIEUW/BESTAAND
De beoordeling van de Scheggenvariant is op dit punt laag. Dit komt omdat de bebouwingsdichtheid in het gebied bij de Anna Paulownaflat, als toevoeging op de bestaande
200 woningen aan de Anna Palownalaan, als te hoog wordt beoordeeld.
Mogelijke oplossingen zijn:
•
Het versmallen van de scheg bij de Anna Paulownaflat door woningen te verplaatsen
naar andere scheggen.
•
Het is denkbaar om het kinderdagverblijf “de Berk” te verplaatsen. Op deze manier
wordt er ruimte gecreëerd zodat woningen verplaatst kunnen worden binnen deze
scheg.
•
Het verschuiven van het appartementengebouw schuin tegenover de appartementen aan de Graaf Adolflaan meer richting de Prinses Marijkelaan. Op deze manier ligt
het appartementen gebouw meer uit het zicht van de bestaande bebouwing.
•
Het plaatsen van alle hoogteaccenten aan het einde van de scheggen te plaatsen
zorgt er ook voor dat nieuw en bestaand beter bij elkaar aansluit en meer een nieuw
geheel vormen.
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Aanpassingen aan woningen zodat er minder dicht op bestaande woningen gebouwd wordt.

ZORGELOOS WONEN
Drie van de onder ‘zorgloos wonen’ genoemde criteria kunnen in de scheggenvariant verbeterd worden
•

•
•

Afstand zorgwoningen tot voorzieningen: Het probleem dat sommige scheggen op een grote afstand van
de voorzieningen zijn gesitueerd kan worden beperkt door te kijken of er voorzieningen naar de scheggen
toegehaald kunnen worden, bijvoorbeeld, onder in een centraal gelegen appartementengebouw of in het
bestaande kerk-gebouw aan Hoog Kanje.
Daarnaast moet bij de beslissing welke appartementen met name voor ouderen bestemd zullen zijn, gekeken worden naar de ligging ten opzichte van het winkelcentrum. Tevens zullen er goede wandelverbindingen met het centrum gemaakt moeten worden.
Bereikbaarheid: door de knip in de weg zijn niet alle scheggen even goed bereikbaar voor hulpverleners.
Onderzocht moet worden hoe de dienstverleners zich verplaatsen naar de zorgwoningen. Wanneer dit
op de fiets gebeurd is bereikbaarheid niet een groot probleem, omdat de scheggen door een langzaam
verkeerroute met elkaar verbonden worden. Bekend is echter dat er veelal gebruik wordt gemaakt van de
auto .
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Plaatsing van zorgwoningen, goede verbindingen met het centrum

FLEXIBILITEIT VOOR DE TOEKOMST
Flexibiliteit voor de toekomst
Flexibiliteit voor de toekomst houdt in dat woningen aangepast kunnen
worden zodat ze voor andere doeleinden of bevolkingsgroepen gebruikt
kunnen worden. Bijvoorbeeld wanneer er door de vergrijzing meer senioren woningen en voorzieningen op de markt moeten komen. In de vervolg
fase, na het masterplan, zal het de taak van de architecten zijn om de woningen zodanig te ontwerpen dat ze flexibel voor de toekomst zijn.
Hiermee wordt bedoeld hoe flexibel de variant aangepast kan worden aan
andere woonwensen op de langere termijn. Dit houdt in dat woningen en
woongebieden makkelijk aangepast moeten kunnen worden aan bijvoorbeeld de vergrijzende bevolking. Gedeeltelijk zal dit een bouwkundige oplossing zijn, dus woningen makkelijk aanpasbaar maken. Anderzijds kunnen er ook mogelijkheden zijn om binnen de woongebieden in te breiden
met voorzieningen. Door de sterke grens van de bouwvlakken is het las-
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Maatregel tegen geluidsoverlast

tig om binnen de scheggen uit te breiden met voorzieningen. Eventueel
zouden de woningen op de begane grond van de appartementen zodanig
ontworpen kunnen worden dat ze in de toekomst makkelijk om te bouwen
zijn naar voorzieningen.
Geluid
In de hoek de Prinses Margrietlaan/Arnhemse Bovenweg is de geluidsoverlast van de A12 hoger dan elders in het gebied (zie bijlage 10a). Om dit te
verminderen zou de bebouwing aan de Prinses Margrietlaan (net als in de
huidige situatie), een hogere wand kunnen krijgen. Tijdens de masterplanfase zal een onderzoek moeten uitwijzen hoe hoog de bebouwing in deze
hoek zal moeten worden om de geluidsbelasting op een acceptabel niveau
te houden.

BOSGEVOEL
Bosgevoel
Uit de beoordeling van de varianten blijkt dat respondenten het bosgevoel gemiddeld het beste waarderen in de varianten Buurten en Scheggen (met een minimale
voorsprong voor Buurten). Zie hiervoor het rapport van Smart Agent (in de bijlage).
Er zijn mogelijkheden die het bosgevoel kunnen versterken:
•
Door een aantal appartementen iets te draaien, waardoor voor en achterkant
beide meer op het bos georiënteerd zijn.
•
Bij de bouwkundige uitwerking rekening houden met de orientatie van belangrijkste leefruimtes op het bos.
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Draaien van een aantal appartementen levert een betere orientatie ten opzichte van het bos op

ALGEMEEN
In de eerste en tweede scheg is er, als voorbeelduitwerking, voor gekozen
om de vrije kavels te combineren met appartementen. In de volgende fase
zal moeten worden onderzocht op welke manier deze scheggen het beste,
ook markttechnisch, kunnen worden ontwikkeld. Er zal nader moeten worden onderzocht hoe dit gedaan moet worden. De vraag is namelijk of de
verschillende doelgroepen op een goede manier zijn te combineren.
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Vrijere verkaveling tegenover vrijstaande woningen

ALGEMEEN
Als tweede wordt opgemerkt dat, mocht het mogelijk zijn om de huidige
lagere scholen en CCZ (VMBO-school) te verplaatsen, het scheggenvariant
nog meer kan worden verbeterd. Dan zou het namelijk mogelijk zijn om
de ontsluiting van de zuidelijke drie scheggen “natuurlijker” te laten verlopen.

Nader onderzoek zal uitwijzen wat de beste plek is voor het gewenste
activiteitencentrum, eventueel gecombineerd met voorzieningen, in de
wijk.

Als derde, tijdens de vervolgfase zal gekeken worden of het mogelijk is om
de scheg net ten zuiden van Hoog Kanje vergroot kan worden. Dit kan in
samenhang gebeuren met het verkleinen van de meest zuidelijk gelegen
scheg tegenover de AnnaPaulowna flat. Tevens zal de langzaam verkeersverbinding met het centrum beter worden door meer rechtstreekse routes
naar het centrum.
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7. FINANCIËLE PARAGRAAF

FINANCIËLE PARAGRAAF
Een wijk vernieuwen kan niet zonder geld. Met
behulp van kengetallen en de beschrijving van
de Scheggenvariant is globaal en voorlopig
doorgerekend wat de kosten en inkomsten zijn.
Hieruit blijkt dat er in de komende jaren tientallen miljoenen in de wijk moeten worden geïnvesteerd.
Een groot deel daarvan kan worden gedekt door
opbrengsten uit nieuwe (sociale/goedkope,
middeldure en dure) woningen. Desalniettemin resteert er nu een tekort, dat -wanneer er
geen andere oplossingen worden gevonden-,
zal moeten worden gedekt uit aanvullende financiering zoals bijvoorbeeld bijdragen uit het
fonds stedelijke vernieuwing of door financiële
bijdragen van andere overheden of subsidies.
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In de doorrekening van de Scheggenvariant
is nog geen rekening gehouden met fasering,
waardoor zowel de kosten als de opbrengsten
nog niet in de tijd zijn uitgezet (of weer teruggerekend naar nu). Dit geeft nu geen 100%
nauwkeurig beeld, maar dat is gebruikelijk in
deze fase van het project (waarin er ook geen
gedetailleerde tekeningen zijn).
Na vaststelling van deze Ontwikkelingsvisie, zal
de huidige berekening (op basis van een proces
van rekenen en tekenen) meer nauwkeurig worden gemaakt. Het resultaat is een gedetailleerde grondexploitatieberekening die als bijlage
wordt opgenomen in de realisatieovereenkomst
tussen de gemeente en De Seyster Veste.

De Seyster Veste gaat fors in de wijk investeren
om 639 nieuwe sociale huurwoningen te realiseren. In de komende 10 jaar betekent dit een
investeringsopgave van zo’n 90 miljoen euro.
Een aanzienlijk deel hiervan kan niet worden
terugverdiend. .
Voor de gemeente geldt het uitgangspunt dat
er sprake moet zijn van een budgettair neutrale
ontwikkeling. Mocht gaandeweg blijken dat de
gezamenlijke grondexploitatie minimaal sluitend is, dan wordt door de gemeente beoordeelt of (en in welke mate) ze de nu berekende
gemeentelijke grondopbrengsten in wil zetten
voor de wijk Kerckebosch.

FINANCIËLE PARAGRAAF
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8. VERVOLGPROCES

VERVOLGPROCES
Van Ontwikkelingsvisie naar Masterplan
Na vaststelling van de Ontwikkelingsvisie wordt
op basis van het hierin opgenomen pakket van
eisen en wensen de Scheggenvariant verder uitgewerkt naar een meer concreet Masterplan.
Hierbij gaat het om een concreet stedenbouwkundig ontwerp waarin wordt vastgelegd waar
de woningen, straten en voorzieningen komen.
Ook wordt in deze periode gewerkt aan minder
(direct) tastbare, maar evenzo belangrijke, onderwerpen. Een aantal van deze werkzaamheden zijn:
•
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•
•

•

•

Onderzoek samen met de betrokken scholen in het gebied naar hoe de vernieuwing
van de wijk ook kan leiden tot onderwijsverbetering en -vernieuwing (en andersom). Wat vraagt dit van betrokken partijen
op het gebied van onderlinge samenwerking en de fysieke plaats in de wijk?
Uitwerken en vaststellen van het Sociaal
Statuut in overleg met de bewonerscommissies.
Opstellen tijdelijk beheerplan samen met
de bewonerscommissies. In dit plan wordt
vastgelegd hoe de leefbaarheid gedurende
de hele uitvoering goed op peil gehouden
wordt.
Onderzoek naar hoe concrete sociale problemen in de wijk opgepakt kunnen worden. Hierbij wordt gekeken naar structurele oplossingen, dan wel, wanneer het gaat
om acute problemen, een concreet actieprogramma en/of extra ondersteuning van
bestaande initiatieven.
In overleg met betrokkenen op het gebied
van wonen, welzijn en zorg wordt het globale pakket van eisen en wensen, zoals

dat nu is vastgelegd in de Ontwikkelingsvisie, verder uitgewerkt en toegespitst op
de Scheggenvariant. Waar moet (als voorbeeld) nu precies het activiteitencentrum
komen en welke functies zijn daarin gewenst maar ook haalbaar?
Planologische aspecten – Ruimtelijke Ordening
Na vaststelling en goedkeuring van de Ontwikkelingsvisie zal als onderdeel van het Masterplan een stedenbouwkundige uitwerking en
een beeldkwaliteitplan worden gemaakt. Deze
uitwerking is een planologische drager (de zgn.
ruimtelijke onderbouwing) voor een ontwerpbestemmingsplan dat in procedure moet worden gebracht. Ook is het de drager voor mogelijke deelplannen die een artikel 19-WRO zullen
doorlopen.
Waar mogelijk zullen gelijktijdig met het uitwerken van het ontwerp-bestemmingsplan
Kerckebosch bouwplannen worden ontwikkeld.
Daarmee wordt beoogd inspraakmogelijkheden
te combineren en voortgang in de planvoorbereiding te houden.
Projectplanning
8 mei 2007: Behandeling Ontwikkelingsvisie in
de Ronde Tafel-bijeenkomst van de gemeenteraad.
22 mei 2007: Debat en raadsbehandeling Ontwikkelingsvisie.
Januari 2008: Vaststelling Masterplan in het
college van B&W.

VERVOLGPROCES
Realisatieovereenkomst gemeente Zeist – woningcorporatie De Seyster Veste
Gelijktijdig met de uitwerking van de Ontwikkelingvsisie wordt ook gestart met de voorbereiding van de uitvoering van het project.
De insteek is om niet alleen de planvorming
gezamenlijk op te pakken maar ook de uitvoering (publiek-private grondexploitatie). Hoe
gemeente en De Seyster Veste hiervoor tot een
verdeling komen van de kosten en opbrengsten,
winst en risico’s en zeggenschappen, zal worden vastgelegd in een Realisatieovereenkomst.
Communicatie dichter bij bewoners en overige
doelgroepen
Voor wat betreft de komende periode wordt
een actieplan uitgewerkt dat in aanvulling op
het reeds vastgestelde communicatieplan uitgaat van communicatie ‘dichter bij’ de bewoners
en overige doelgroepen in de wijk. Doel is een
grotere betrokkenheid van de wijkbewoners en
andere doelgroepen in de wijk om zo meer vertrouwen en een groter draagvlak voor de vernieuwingsplannen te krijgen. Om dichter bij de
bewoners te zijn is het noodzakelijk een meer
persoonlijk en laagdrempelig contact in de wijk
te krijgen. Daartoe worden de mogelijkheden
van een informatiepunt in de wijk momenteel
onderzocht.
Communicatiemiddelen en mogelijkheden
die ingezet worden zijn: speciale Kerckebosch
Nieuwskranten, berichten in de Nieuwsbode,
(thema)bijeenkomsten in de wijk, klankbordgroep, (wanneer nodig) persoonlijk overleg en
de website van het project: www.kerckeboschinbeweging.nl. Daarnaast is er vanuit De Seyster
Veste een wijkconsulent die elke dag spreekuur
houdt in de wijk en zo ook aanspreekpunt is
voor bewoners over de vernieuwing.

Klankbordgroep en belangengroep
Omdat het project concreter gaat worden biedt
dit kansen om meer partijen intensiever te betrekken, naast het traject met een klankbordgroep en mogelijke gesprekken met de Belangenvereniging Zeist-Oost.
In de participatie is het van belang de verwachtingen vooraf nog scherper te krijgen en de afspraken nog helderder te maken om verschillen
van inzicht tijdens het proces te voorkomen. In
het vervolgtraject zullen de taken en rollen van
de klankbordgroep en bijvoorbeeld een belangenvereniging precies worden gedefinieerd, besproken met de betreffende partijen en worden
vastgelegd. In de nieuwe samenstelling van de
klankbordgroep zal worden gezorgd voor een
goed afspiegeling van de diverse belangen in en
om de wijk.
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9. BIJLAGEN

9a. VOORBEELDUITWERKINGEN

De hoofdprincipes uit hoofdstuk 5 hebben een hoog abstractieniveau.
Desondanks bestaat er wel een behoefte om de principes te verbeelden zodat bewoners inzicht kunnen krijgen in wat de principes betekenen. In dit hoofdstuk wordt één voorbeeld gemaakt hoe ieder model
uitgewerkt kan worden. De nu volgende schetsen zijn dus geen definitief ontwerp. De schetsen laten alleen zien hoe de principes omgezet
kunnen worden in een stedenbouwkundig plan. Het is van belang om
de ontwerpschetsen te beschouwen als een mogelijk voorbeeld. Er zijn
vele andere uitwerkingen mogelijk.

BUURTEN: voorbeelduitwerking
In dit voorbeeld worden de hoofdprincipes en de principes voor de buurtenvariant vertaald naar een stedenbouwkundig plan. In dit voorbeeld worden er, conform
de basisprincipes, drie buurten aangelegd, die door
brede boszones van elkaar worden onderscheiden. De
buurten liggen rondom de Prinses Irenelaan, Hoog
Kanje en de Prinses Marijkelaan. De situering van de
buurten is zodanig dat het eikenbos en het heideveldje
kunnen worden gehandhaafd.
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In dit voorstel wordt in iedere buurt zowel grondgebonden gebouwen als appartementen met verschillende bouwhoogten gerealiseerd. De buurten verschillen
echter in sfeer van elkaar en ontlenen hun karakter aan
hun ligging binnen het bos. De meest zuidelijke buurt,
bijvoorbeeld, die aan de landgoederen zone aan de
Arnhemsebovenweg grenst, kan, zoals hier getekend,
worden ingericht als landgoed. In deze tekening heeft
de ‘landgoedbuurt’ een formele indeling, bijvoorbeeld
door de gebouwen symmetrisch ten opzichte van elkaar te plaatsen en door zichtlijnen met appartementengebouwen te beëindigen. De middelste buurt heeft
een veel informeler karakter. In deze buurt is het voorstel om de grondgebonden woningen en appartementen los en informeel rondom het eikenbos te plaatsen.
Het gedeelte van Hoog Kanje, dat de buurt doorkruist,
wordt alleen toegankelijk voor langzaam verkeer.
De hoofdontsluitingsweg van de buurten is zo opgezet dat er voldoende ruimte is om bomenrijen langs
de weg te plaatsen. Zodoende kan het herkenbare en
groene Zeister profiel in de buurten terugkomen.
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BUURTEN: openbare ruimte
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sfeerimpressie openbare ruimte van de buurt rondom Hoog Kanje: de eengezinswoningen grenzen met een terrasje aan de openbare ruimte. Deze bestaat
uit gras met bomen en weinig struiken. Op de achtergrond (rechts in de tekening) is het bos te zien die deze buurt van de andere scheidt. De appartementen
liggen op een groene ophoging, hieronder wordt geparkeerd.

BUURTEN: programma

146

aantal woningen:
45

woningen met tuin

winkelvoorzieningen

255

eengezinswoningen (zonder tuin)

activiteitencentrum

834

appartementen

zoekgebied eventuele brede school

116

benedenwoningen (zonder tuin)

woon-service zone

In de voorbeelduitwerking wordt een totaal programma gerealiseerd van circa 1250 woningen. Conform
het raadsbesluit is tweederde van de woningen als
appartementen uitgevoerd en eenderde als grondgebonden woning.
Elke buurt bestaat uit grondgebonden en gestapelde
woningen, dit levert de gewenste woningdifferentiatie op.
Er zijn drie soorten grondgebonden woningen; woningen met tuin, woningen zonder tuin en benedenwoningen onder appartementen.
De woningen met tuin zijn gesitueerd aan de noordkant van het plangebied grenzend aan Hoge Dennen. Tussen de bestaande en de nieuwe woningen is
ruimte gehouden, zodat het zicht van de bestaande
woningen niet belemmerd wordt.
De overige eengezinswoningen hebben geen tuin en
grenzen aan een terrasje of aan een gezamenlijk dek
of terras.
Rondom het bestaande winkelcentrum is een woonservice zone aangegeven. In deze zone moeten in de
volgende fase 60 zorgwoningen een plaats krijgen. In
de zone bevindt zich tevens een activiteitencentrum
die tegenover het winkelgebied ligt. In het activiteitencentrum kunnen bijvoorbeeld een ontmoetingsruimte, gymzalen (o.a. ten behoeve van de scholen)
of fysiotherapeuten onderdak vinden. Er is ook een
zorgpunt gewenst van waaruit zorg aan de buurt
verleend kan worden. Een dergelijke zorgpunt kan in
het winkelcentrum worden gesitueerd, of in de kerk
aan Hoog Kanje, wanneer deze zijn huidige functie
verliest.
De functie van het BZO-gebouw wordt verplaatst, of
het gebouw gesloopt moet worden valt nog te bezien.
Indien een Brede School haalbaar is, zal deze binnen
de aangegeven zone ‘zoekgebied brede school’ worden gerealiseerd. Deze kan al dan niet met andere
wijkfuncties worden gecombineerd. Als er een brede
school komt, zal de voorgestelde verkeersstructuur
nader moeten worden bezien.

BUURTEN: programma

voorbeeld van een grondgebonden woning met een dakterras als privé
ruimte. Aan de voorkant hebben de woninen een gezamenlijk terras.
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voorbeeld van benedenwoningen onder een appartementengebouw. Dit gebouwtype wordt in alle voorbeeld uitwerkingen toegepast.

BUURTEN: verkeer en parkeren
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Parkeren:

Ontsluiting:
halfverdiept parkeren onder groene ophoging

ontsluitingsroute

halfverdiept parkeren onder (houten) dek

secundaire ontsluiting

bezoekersparkeren op maaiveld

busverbinding
fietsroute

BUURTEN: verkeer en parkeren
Ontsluitingsstructuur
De drie buurten hebben ieder hun eigen hoofdontsluiting. Doorgaand autoverkeer door de
wijk is niet mogelijk, om sluipverkeer te voorkomen. Er is wel een doorgaande busverbinding.
Hoog Kanje wordt gedeeltelijk alleen toegankelijk voor langzaam verkeer en er wordt een langzaam verkeersverbinding tussen Hoog Kanje en
Hoge Dennen gemaakt.
Parkeren
In deze voorbeelduitwerking is rekening gehouden met een gemiddelde parkeernorm van 1,8
parkeerplaatsen per woning. Dit is inclusief 0,3
bezoekersparkeerplaats per woning.
Het bezoekersparkeren vindt op maaiveld
plaats, door ze zoveel mogelijk te clusteren en
met hagen te omzomen zullen ze niet het aanblik van het bos domineren.
De overige parkeerplaatsen zijn allemaal uit het
zicht opgelost. De parkeerplaatsen liggen half
verdiept onder een dek of groene ophoging.

voorbeeld van parkeren op maaiveld; parkeerkoffers omzoomd met hagen
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voorbeeld van parkeren onder een groene ophoging

voorbeeld van parkeren onder een dek

SCHEGGEN: voorbeelduitwerking
In de voorbeelduitwerking van de Scheggenvariant worden, conform de basisprincipes, 6 scheggen gemaakt
die door boszones van elkaar worden gescheiden. De
scheggen worden zo ingedeeld dat het heideveldje en
het eikenbos aan de Hoog Kanje kunnen worden gehandhaafd.
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In dit voorbeeld hebben de scheggen een aantal overeenkomsten. Bijvoorbeeld, iedere scheg is opgebouwd
uit zowel appartementengebouwen als grondgebonden woningen. Desondanks krijgen de scheggen ook
een eigen uitstraling, zodat er verschillende buurten in
het gebied ontstaan, met elk hun eigen sfeer. Bijvoorbeeld, net ten zuiden van Hoog Kanje is een scheg getekend waar eengezinswoningen en lage appartementen
rondom gemeenschappelijke dekken zijn gegroepeerd.
In dezelfde scheg worden appartementengebouwen
ten opzichte van elkaar gestaffeld zodat bewoners zo
veel mogelijk een vrij uitzicht hebben. Daarentegen
bestaat de meest noordelijke scheg, tegen Hoge Dennen aan, grotendeels uit vrijstaande woningen in een
groene omgeving. De scheggen kunnen dus behoorlijk
van elkaar verschillen door het toepassen van verschillende woningtypen.
In deze uitwerking zijn zes accentgebouwen met een
bouwhoogte van 8 lagen opgenomen. Een aantal staat
aan het eind van de scheggen, tegen het ‘buitenbos’
aan en aan het eind van de noordelijke en zuidelijke
ontsluitingswegen.
Deze voorbeelduitwerking laat zien dat er binnen iedere scheg voldoende groene ruimte is voor informeel
geplante bomen, gras en speelplekken. Het parkeren is
uit het zicht gehouden door onder half verdiepte dekken en het maaiveld te parkeren. Tevens is er voldoende
ruimte langs de ontsluitingswegen gehouden om groene bermen en bomenrijen langs de weg te plaatsen. Dit
verhoogt de bosachtige sfeer van het ontwerp.
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NIEUW CARRÉ: voorbeelduitwerking
Zoals in de bestaande situatie, wordt in het Nieuwe
Carré uitgegaan van een ring van gebouwen rondom
een groot binnenbos. In deze voorbeelduitwerking van
het Nieuw Carré worden grote delen van de bestaande
infrastructuur gehandhaafd. De bestaande appartementengebouwen, die nu ook in een carré staan,
worden vervangen door nieuwe appartementen, met
een kleiner volume en met een speelser ligging. In dit
voorbeeld zijn er op twee plaatsen in het carré grote
openingen tussen de gebouwen gemaakt zodat er
meer contact is tussen het buiten- en het binnenbos. In
dit voorbeeld wordt voorgesteld om een gedeelte van
de Prinses Margrietlaan te verplaatsen zodat de weg
achter de appartementengebouwen loopt. Zodoende
hebben de bewoners echt een vrij uitzicht over het buitenbos.
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De parkeerplaatsen van de appartementengebouwen
aan de rand van het plangebied zijn ondergebracht onder groene ophogingen waarop de appartementengebouwen staan. Zodoende wordt het beeld van het bos
niet door auto’s gedomineerd.
In het binnenbos worden op drie plaatsen woningen
gebouwd, met name ten noorden van Hoog Kanje, ten
zuiden van de Prinses Irenelaan en rondom de Prinses
Marijkelaan. Het heideveldje en het eikenbos kunnen
worden gehandhaafd. In dit voorbeeld worden er per
buurt in het binnenbos gevarieerde grondgebonden
woningen en lage appartementengebouwen geplaatst.
De buurten in het binnenbos zijn grotendeels autovrij
omdat de bewoners in parkeergarages onder dekken
worden geparkeerd. Er is dus voldoende ruimte over
voor groen en bomen tussen de woningen. Zodoende
kunnen de buurten zelf ook een bossfeer krijgen.
In deze uitwerking zijn een aantal accent-gebouwen
met een bouwhoogte van 7 à 8 lagen in het carré opgenomen. Ze markeren de “hoekpunten” van het plan,
daar waar het plangebied tegen het ‘buitenbos’ staat.
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NIEUW CARRÉ: voorbeelduitwerking
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sfeerimpressie openbare ruimte van een buurt in het binnenbos. De openbare ruimte tussen de woningen is autoluw en met bomen beplant. De paden
tussen de woningen zijn informeel en verbinden de woningen met elkaar en met de parkeergarage, onder het dek. Op de achtergrond ligt het bos dat dit
buurtje van de andere scheidt.

NIEUW CARRÉ: programma
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aantal woningen:
45

woningen met tuin

winkelvoorzieningen

253

eengezinswoningen (zonder tuin)

activiteitencentrum

832

appartementen

zoekgebied eventuele brede school

116

benedenwoningen (zonder tuin)

woon-service zone

NIEUW CARRÉ: programma
In de voorbeelduitwerking wordt een totaal programma gerealiseerd van circa 1250 woningen.
Conform het raadsbesluit is tweederde van de
woningen als appartementengebouwen uitgevoerd en eenderde als grondgebonden woning.
De rand van het carré bestaat hoofdzakelijk uit
appartementen en het binnengebied bestaat
uit een mix van grondgebonden woningen.
De eengezinswoningen met tuin liggen voornamelijk langs de grens met Hoge Dennen. In
deze voorbeelduitwerking is rekening gehouden met een activiteitencentrum dichtbij het
winkelcentrum. In het activiteitencentrum
kunnen bijvoorbeeld een ontmoetingsruimte,
gymzalen (o.a. ter vervanging van de gymzaal
aan het Scholenlaantje), een voorzieningencentrum of fysiotherapeuten onderdak vinden. Het
centrum ligt binnen de woonservice zone waar
ook een zorgsteunpunt moet komen. Het zorgsteunpunt kan in het winkelcentrum, het activiteitencentrum of in het kerkgebouw langs Hoog
Kanje komen.
De 65 zorgwoningen zullen in de woonservice
zone worden gerealiseerd. De exacte vorm en
plaats van de zorgwoningen zullen in een latere
fase worden bepaald.
In dit voorbeeld is het BZO-gebouw vooralsnog
gehandhaafd. De functie kan ook goed naar
het activiteitencentrum in de wijk worden verplaatst omdat de huidige ligging niet erg centraal in de wijk is.. In een volgende fase kan
worden onderzocht of het BZO-gebouw zelf
gehandhaafd moet worden.

voorbeeld van een grondgebonden woning met een dakterras als privé
ruimte. Aan de voorkant hebben de woninen een gezamenlijk terras.

Indien een fysieke brede School haalbaar is, zal
deze binnen de aangegeven zone ‘zoekgebied
brede school’ worden gerealiseerd. Deze kan al
dan niet met andere wijkfuncties worden gecombineerd. Als er een brede school komt, zal
de voorgestelde verkeersstructuur nader moeten worden bezien.
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voorbeeld van benedenwoningen onder een appartementengebouw. Dit gebouwtype wordt in alle voorbeeld uitwerkingen toegepast.

NIEUW CARRÉMODEL: verkeer en parkeren
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Parkeren:

Ontsluiting:
halfverdiept parkeren onder groene ophoging

ontsluitingsroute

halfverdiept parkeren onder (houten) dek

secundaire ontsluiting

bezoekersparkeren op maaiveld

busverbinding
fietsroute

NIEUW CARRÉ: verkeer en parkeren
Ontsluitingsstructuur
In dit voorbeeld worden de appartementen aan
het carré middels bestaande wegen ontsloten.
Het noordelijke deel van het carré wordt ontsloten via de Jagersingel en het zuidelijke en middendeel via de Prinses Margrietlaan en Hoog
Kanje. De nieuwe buurten in het binnenbos
worden eveneens middels bestaande wegen
ontsloten. Hoog Kanje is alleen voor een gedeelte in gebruik door auto’s. Doorgaand autoverkeer door de wijk is niet mogelijk. Wel is er
een doorgaande busverbinding over de Prinses
Margrietlaan.
Voor het fietsverkeer is er een doorgaande verbinding van Hoge Dennen met de Arnhemse
Bovenweg mogelijk.

voorbeeld van parkeren op maaiveld; parkeerkoffers omzoomd met hagen

Parkeren
In deze voorbeelduitwerking is rekening gehouden met een gemiddelde parkeernorm van
1,8 parkeerplaatsen per woning. Deze norm is
inclusief 0,3 bezoekersparkeerplaatsen per woning. Om ervoor te zorgen dat de auto’s niet te
veel in het zicht liggen worden de parkeerplekken omzoomd door niet al te hoge hagen. Parkeerplekken langs de weg worden geclusterd
langs de weg. in Tussen de verschillende clusters worden ook hagen geplaatst. De overige
parkeerplekken liggen half verdiept onder een
dek of groene ophoging.
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voorbeeld van parkeren onder een groene ophoging

voorbeeld van parkeren onder een dek

9b. LIJST VAN LOSSE BIJLAGEN
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