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d.
GLOBAAL BEELDKWALITEITPLAN

Voor Kerckebosch wordt een kwalitatief
hoogstaand eindbeeld nagestreefd, zowel in
bebouwing als in de openbare ruimte. Om
deze kwaliteit te waarborgen is een (globaal)
beeldkwaliteitplan opgesteld. In dit document
worden zaken als kleur en materialisatie van
gebouwen, gebouwvorm, expressie en dakvormen
behandeld.
Het beeldkwaliteitplan dient vooral als
richtinggevende inspiratiebron voor architecten
en stedenbouwkundigen. Daarnaast vormt het de
basis voor de gebiedsgerichte welstandscriteria.

De beelden die in dit document getoond zijn,
geven de uitgangspunten en sfeer aan die beoogd
is voor Kerckebosch. Geen enkele op zichzelf
staande foto laat in zijn eentje het beoogde
eindbeeld zien. Wat de beelden aangeven zijn de
beeldbepalende elementen die zorgen voor het
karakter en de samenhang in de wijk.

ALGEMENE ARCHITECTUURVISIE
In Kerckebosch zal de architectuur de bossfeer
mede bepalen en vice versa. De gebouwen
moeten in eerste instantie goed geïntegreerd
zijn met de groene omgeving. De gebouwen
moeten niet het beeld in het bos domineren,
maar moeten geïntegreerd zijn met de
bosachtige omgeving. De gebouwen ontlenen
als het ware hun kracht uit de samensmelting
tussen architectuur en landschap.
Het bovengenoemde beeld wordt ondersteund
door de volgende uitgangspunten:
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Natuurlijke materialen:
Natuurlijke en duurzame materialen zijn mooi
te integreren in een groene omgeving. Hout,
glas, natuursteen en baksteen zijn allemaal
geschikte materialen voor Kerckebosch.
Kunststof zal zo min mogelijk en als dan alleen
in kleine hoeveelheden worden toegepast
omdat dit vaak helder gekleurd is en geen
natuurlijke reﬂectie heeft waardoor het
materiaal veel aandacht opeist. Het verdient
de aandacht om materialen te gebruiken die
op een mooie manier verouderen.

Natuurlijke en duurzame materialen zijn goed
te integreren in een boomrijke omgeving

ALGEMENE ARCHITECTUURVISIE
Donkere Kleuren:
Donkere gebouwen voegen zich goed in een
groene omgeving omdat deze kleuren de
schaduwvlekken van de bomen weerspiegelen.
Het palet kan varieren van antracietzwart
tot groen/grijs getinte en kan ook geel/bruin
tinten bevatten (zie kleurgebruik).

Informele ligging:
Het plangebied wordt gekenmerkt door
een hoog percentage gestapelde bouw.
Een informele positionering van deze
appartementengebouwen ten opzichte
van elkaar kan de integratie tussen
het bos en de gebouwen versterken.
Appartementengebouwen worden niet in één
rechte lijn geplaatst, ze verspringen of zijn
gedraaid ten opzichte van elkaar.

Het kleurenpalet kan varieren van antraciet tot groene/grijze tinten en kan ook oker/bruine tinten
bevatten. Deze kleuren voegen zich goed in een groene omgeving.

Heldere en felle keuren zijn niet toegestaan.
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ALGEMENE ARCHITECTUURVISIE
Dakbeëindiging:
De gebouwen hebben allen een
dakbeeindiging in de vorm van een schuine
kap met een ruime overstek of een luifelconstructie. Een dergelijke dakbeeindiging
werpt een schaduw op de gevel en
verlevendigd deze.

Een begane grond met een open uitstraling
De gebouwen moeten optimaal gebruikmaken
van de boomrijke omgeving. Daarom heeft
de begane grond vaak een open uitstraling,
enerzijds zodat er een goede uitzicht is vanuit
de woningen op de omgeving, anderzijds zodat
de bomen in het glas worden gereﬂecteerd.

Gebouwen krijgen een dakbeeindiging. De rooilijnen van naast elkaar geplaatste appartmentengebouwen verspringen.
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De begane grond van de gebouwen in de scheggen hebben vaak een open
uitstraling zodat ook vanuit de woning een sterke beleving van het bos
mogelijk is.

ALGEMENE ARCHITECTUURVISIE
Gevels met een informele uitstraling:
De gevelindeling van de gebouwen is vooral
informeel en ontspannen. De raamindeling
van de gevels mag niet te klassiek zijn, omdat
een klassieke indeling vaak veel repetitie bevat
en te formeel is. Er wordt gestreefd naar een
frisse en verrassende gevelindeling, die ook
asymetrisch van opzet kan zijn.
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Het hier getoonde referentiebeeld beantwoordt niet aan de beoogde kleurstelling maar
laat fraai een gebalanceerde gevelindeling zien, die informeel is en waar veel repetitie
vermeden is. In de begane grond is veel glas verwerkt.

MATERIAALGEBRUIK
Materiaalgebruik:
In de algemene architectuurvisie worden
gebouwen met een natuurlijke, voornamelijk
informele uitstraling nagestreefd. De
gebouwen worden dus ook uit overwegend
natuurlijke materialen opgetrokken.

Gevels
Toegestane gevelmaterialen zijn bijv. hout,
glas, baksteen, natuursteen (bijv. leien). Al deze
materialen verweren mooi.
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Daken:
Ook de daken moeten gemaakt worden
van natuurlijke materialen zoals gebakken
dakpannen (geen betonpannen), leien, riet of
zelfs een vegetatiedak.

MATERIAALGEBRUIK
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KLEURGEBRUIK
Het kleurgebruik wordt bepaald door de
bosachtige omgeving waar de gebouwen zich
bevinden. De kleuren zijn gedempt, waardoor
de gebouwen samensmelten met het bos
in plaats van om het bos te domineren. Het
gebruik van wit, crème en primaire kleuren in
grote vlakken is dan ook niet toegestaan.
Het kleurenpalet beperkt zich tot kleuren die
goed passen in een groene, bosrijke omgeving,
en varieert van antraciet, tot grijs/groene
tinten en sluit gedempte oker/bruinachtige
kleuren in. Materiaaleigen kleuren van de
natuurlijke materialen zijn altijd toegestaan.
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De hiernaast weergegeven kleurpaletten geeft
de bredere reeks aan waarbinnen de kleuren
zich mogen bevinden. Tevens zijn sfeerbeelden
gegeven van gerealiseerde gebouwen die
binnen deze paletten gerealiseerd zijn.
Voor de individuele scheggen is een vast
palet aangeduid. Hiermee wordt bereikt
dat enerzijds een goede aansluiting op de
bestaande bebouwing wordt verkregen,
maar dat er anderzijds ook een interessante
differentiatie tussen de verschillende scheggen
onderling tot stand komt.
Door de kleuren van de scheggen vast te
leggen en daarmee samenhang te creeren,
kunnen veel andere aspecten (zoals
bijvoorbeeld de ‘stijl van de architectuur’)
ﬂexibel gelaten worden.

Antraciete reeks
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Groen/grijze reeks
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Oker/bruine reeks

RELATIE OPENBAAR/PRIVË, ERFAFSCHEIDINGEN
Functioneel en visueel ongewenste situaties
ontstaan als er geen duidelijkheid is over waar de
grens tussen openbaar/privé-gebied ligt. Daarom
zijn privé buitenruimtes van woningen op de
begane grond duidelijk afgebakend en dienen de
buitenruimtes in samenhang met de gebouwen
ontwikkeld te worden.
Privé buitenruimtes kunnen op verschillende
manieren vormgegeven worden, onder andere;

•
•
•
•
50

door een houten terras op maaiveld
door kleine hoogteverschil tussen privé
gebied en omliggend maaiveld,
door een bouwkundig (gemetselde, of met
hekken) afgebakende erfafscheiding.
Door een loggia en een ander
materiaalgebruik van het maaiveld rondom
de woning.

Bij woningen met privétuinen zullen de tuinen
en de bijbehorende afbakening, die de tuinen
van het bos en de openbare ruimte scheidt, in
de ontwikkeling worden meegenomen en een
onderdeel van de ontwerpopgave vormen.

in de voorbeelduitwerking zijn verschillende
vormen van privé buitenruimte verbeeld

houten terras op maaiveld

kleine hoogteverschillen tussen privé en openbaar

RELATIE OPENBAAR/PRIVË, ERFAFSCHEIDINGEN

Bouwkundig afgebakende scheiding (gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een laag muurtje, half-open patio, etc.)
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afwijkend materiaalgebruik rondom woning

loggia als buitenruimte bij woning

‘groene’ afrastering

GEBOUWDE PARKEERVOORZIENING
In de Visie is reeds vastgelegd dat auto’s niet
het straatbeeld moeten domineren zodat het
groene karakter van het gebied optimaal tot
uitdrukking kan komen. In concreto betekent
dit dat alleen de parkeervoorzieningen
voor bezoekers op maaiveld zullen komen.
De parkeerplekken voor bewoners zullen
in gebouwde voorziening, gekoppeld aan
woningen en gebouwen opgenomen worden.
In het masterplan worden een aantal principes
aangereikt om de parkeerprincipes toe te
lichten.

Voorbeeld van inrit parkeergarage, geintegreerd
in de groene omgeving.

Bepalingen met betrekking tot de
beeldkwaliteit van deze parkeervoorzieningen
zijn opgenomen als onderdeel van het ‘globaal
groenstructuurplan’.
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Voorbeeld van parkeerkoffers, middels hagen zoveel mogelijk aan het straatbeeld
onttrokken.

GEBOUWDE PARKEERVOORZIENING
Bewonersparkeren
•
Bewonersparkeren gebeurt halfverdiept ten
opzichte van het huidige maaiveld. Hierdoor
wordt natuurlijke ventilatie mogelijk gemaakt.
Door landscaping kan het toekomstige
maaiveld iets opgetild worden waardoor
parkeren in de nieuwe situatie verdiept ligt.
•
Gebouwen kunnen ook opgetild worden
zodat er gebruik gemaakt kan worden van
halfverdiepte parkeeroplossingen.
•
De parkeergarage krijgt per gebouw of
ensemble van gebouwen één gedeelde entree
vanaf de woonstraat. De parkeergarage kan
eventueel per gebouw gescheiden worden.
•
De inrit van de parkeergarage wordt of
geintegreerd in het bouwvolume of op een
‘groene’ manier in het landschap.

•

•

•

De parkeergarage mag aan de boszijde niet
uitsteken en zal binnen het aangegeven
bouwvlak zoals aangegeven op de
basisstructuurkaart blijven. Eventueel kan
de garage naar de binnenzijde van de scheg
buiten het gebouw uitsteken, en dienst doet
als terras van de woningen op begane grond.
Er dient zoveel mogelijk gestuurd te worden
op dubbelgebruik van de dakvlakken van
parkeergarages, hetzij als gemeenschappelijk
plein, hetzij als individuele terrassen.
Ventilatie openingen dienen zo veel mogelijk
uit het zicht te blijven, geintegreerd te
worden in het gevelontwerp of eventueel
gebruik makend van het hoogteverschil.
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Parkeergarage halfverdiept onder bebouwing
aangelegd. Dak van parkeergarage vloeit over
in de groene openbare ruimte

Openingen in het parkeerdek zorgen voor natuurlijke verlichting en zorgen
voor heldere interactie tussen de parkeergarage en de woningen op het dek.

GEBIEDSINDELING
Ondanks dat Kerckebosch een grote
verscheidenheid aan woning- en gebouwtypen
zal kennen is het van belang middels de
architectuur en het uiterlijk van de bebouwing
toch een samenhang te creeren daar waar dit
wenselijk is.
Het plangebied is dan ook ingedeeld in
een aantal zones welke middels dezelfde
karakteristieken en eigenschappen een
eenheid zouden moeten vormen.

Deze zones zijn te benoemen als:
1.
2.
3.
4.

de scheggen
de bijzonder vormgegeven entreegebouwen
de voorzieningen zone
Hoge Dennen
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1. De Scheggen
Naast de algemene beeldkwaliteitbepalingen
kan verder gesteld worden dat ook binnen
iedere scheg naar een duidelijke samenhang
tussen bebouwing gestreefd wordt. Gesproken
kan worden over verschillende woonsferen
waarbinnen de gebouwen een duidelijke
samenhang met elkaar vertonen. Door deze
‘gemeenschappelijke noemer’ kan binnen een
woonsfeer voldoende variatie gecreerd worden
zonder dat een ‘warrige’ menging ontstaat.

Viken, Zweden

Per scheg of woonsfeer is met name een
duidelijke afstemming in kleurkeuze te
onderscheiden. Ook kan samenhang gezocht
worden in aspecten zoals bijvoorbeeld
materialisering, vorm- en stijlkenmerken, etc.
Nevenstaande voorbeelden laten voorbeelden
van ensembles zien.
A. Viken in Zweden. Samenhang wordt
verkregen door het consequent gebruik van
antraciete kleuren.
B. Trompendael in Hilversum. Samenhang
wordt verkregen door vorm en stijlkenmerken
in de het uiterlijk van de bebouwing.

Om de individuele identiteit van iedere scheg
afzonderlijk te versterken, zijn voor iedere
scheg stijlkenmerken of karakteristieken
aangegeven die extra benadrukt dient te
worden in de architectuur.
Trompendael, Hilversum
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STEDENBOUWKUNDIG RAAMWERK PER SCHEG
Zoals reeds eerder aangeduid zijn binnen het
masterplan een zestal scheggen gedeﬁnieerd.
Iedere scheg vormt een nieuwe woonbuurt
binnen het masterplan en is daarmee een
integraal onderdeel van heel Kerckebosch.
Tegelijkertijd zijn de scheggen vrij geplaatst
in het bos en door bos van elkaar gescheiden.
Iedere scheg heeft daarmee een eigen en
autonome positie binnen Kerckebosch.
Het masterplan gaat er dan ook vanuit
dat de scheggen niet identiek maar juist
verschillend zijn, qua opbouw, structuur
en leefomgeving. De scheggen kunnen op
een eigen manier ingericht en verkaveld
worden zodat verschillende woonsferen,
gebouwtypologieen, open ruimten en relaties
tussen woning en omgeving in de scheggen

kunnen ontstaan. Juist de wijze waarop
gebouwen ten opzichte van elkaar en het bos
gepositioneerd zijn zorgt voor een differentiatie
in leefomgeving.
Het masterplan maakt het dan ook mogelijk
om binnen de scheggen een ruimtelijke
vertaling te bieden aan de verschillende
leefomgevingen die noodzakelijk zijn om een
levensloopbestendige woonwijk te creëren.
De wijze waarop de verschillende leefsferen,
‘gericht op ontmoeten en samen leven’, ‘gericht
op overzichtelijk, netjes en veilig wonen’ en
‘gericht op rustig wonen met veel privacy’, in
de verschillende scheggen geintegreerd zullen
worden, komt voort uit de onderzoeksfase,
die reeds eerder in dit masterplan document
beschreven is.
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1.

2.
6.

5.

4.

3.

Omdat de scheggen, qua ruimtelijke structuur,
enerzijds een herkenbaar onderdeel moeten
vormen van het gehele masterplan maar
anderzijds ook de verschillende leefsferen
moeten kunnen huisvesten is er per scheg een
ruimtelijk concept gedeﬁnieerd. Dit ruimtelijk
concept deﬁnieert per scheg de elementen
en karakteristieken die als een vast gegeven
gelden en die in de verdere uitwerking
opgenomen dienen te worden zodat de
beoogde leefsferen, met bijbehorende sferen
en woonmogelijkheiden, ook daadwerkelijk
gestalte zullen krijgen.

STEDENBOUWKUNDIG RAAMWERK PER SCHEG
Voor iedere scheg geldt dat zij ontstaat vanuit
een centrale, aan het eind doodlopende,
woonstraat. Deze woonstraat vormt de
‘ruggengraat’ van de scheg.
Ook geldt voor alle scheggen dat zij, als
verbindend element een hoogte accent aan het
einde van de scheg zullen opnemen.
Verder worden de vier middelste scheggen
gekenmerkt door het bijzonder vormgegeven
entreegebouw dat bij de entree tot de scheg
geplaatst wordt.
Vanuit deze basisconﬁguratie wordt iedere
scheg zo aangepast dat zijn volledig past op de
locatie waar zij gesitueerd is en een ruimtelijke
opbouw kent die beantwoordt aan de beoogde
leefsfeer.

Scheggen
In het algemeen geldt dat de scheggen, die
het dichts bij de bestaande woningen van
Hoge Dennen gelegen zijn, een ruimere opzet
kennen wat resulteert in een leefomgeving
gericht op ‘rustig wonen met veel privacy’,
hiermee aansluitend bij het karakter van
Hoge Dennen. Naar het zuiden komt de
nadruk steeds meer te liggen op interactie
en ‘ontmoeten, samen leven’, wat naar voren
komt in een verkaveling waar gebouwen
dichter opeen staan en waar hofjes, pleintjes
en plantsoentjes ruimte bieden voor
ontmoeten en samen zijn.

Graaf Janlaan
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plangebied

De Vaste Waardekaart vormt de onderlegger
en uitgangspositie voor de verdere uitwerking
van de individuele scheggen.

Scheggen (wonen)

bijzonder vormgegeven entreegebouw

vrije kavels

hoofdontsluitingsweg

Boswiggen

hoogte accent

centrale ruimte, zoals pleintje,

busbaan

‘lossere’ bebouwing in bos
‘groene’ verbindingen en
zichtrelaties met bos

Centrumvoorzieningen

plantsoen, etc.

woonstraat

Multi Functionele Accomodatie

fietsroutes

RELATIE SCHEG - BOS
Om de woonomgevinig zo veel mogelijk een directe
en interactieve relatie met het omliggende bos te
laten ervaren is in de stedenbouwkundige structuur
voorzien in doorzichten en ‘groene doorgangen’.
De vorm van de bebouwing zal erop gericht moeten
zijn de interactie met de bosomgeving aan te gaan.
Dit betekent dat tussen en in de bouwvolumes
doorbraken gemaakt worden die doorzichten
mogelijk maken van de openbare ruimte naar de
hofjes en binnenterrein, en vice versa. Met name
bij omsloten bouwvormen, zoals hofjes of andere
verkavelingsvormen georienteerd op een centraal
binnenterrein, is het van belang dat er poorten,
doorgangen en doorzichten gecreerd worden zodat
ook deze bebouwing zich opent naar het bos toe.

Lange wanden worden voorkomen door,
middels poorten, de relatie met het bos aan
te gaan. Hierdoor oogt de bebouwing minder
massaal en worden natuurlijke plekken
gevormd waar de architectonische uitstraling
van gebouwdelen kan veranderen. Blinde
gevels moeten hierbij vermeden worden.
Op deze plaatsen wordt de sfeer van de
binnenkant zichtbaar naar de openbare ruimte.
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(2)
2

(3)
3

1

Zowel tussen bouwblokken(1), tussen gebouwdelen (2) als
ook door (3) de bebouwing zijn doorzichten en ‘groene
doorgangen’ gemaakt.

(1)

(3)

Referentiebeelden van de verschillende ‘niveaus’ van interactie met het bos (1)(2)(3) door middel van
doorgangen en zichtmogelijkheden tussen, onder en door de bebouwing heen.

ACCENTBEBOUWING
Aan het einde van iedere scheg wordt
een accentgebouwd geplaatst. Deze
accentgebouwen zorgen een beeindiging van
de scheggen en voor onderlinge samenhang
van de verschillende scheggen.
De accentbebouwing onderscheidt zich met
name door een bouwvolume dat beduidend
hoger is dan andere bebouwing van de scheg.

Accentbebouwing is niet één bouwmassa maar
kent een duidelijk geleding.

Accentbebouwing heeft
een duidelijke basis en
toplaag. De toplaag
kan terug springen en
ruimte bieden voor
dakterrassen.

Nuancering hoogte
Om de gebouwhoogte meer in relatie met
de menselijke schaal te brengen, dient een
levendig silhouet gecreerd te worden. Dit
ontsaat door een duidelijke geleding in
het volume aan te brengen. Verschillende
gebouwdelen kunnen in hoogte verspringen
ten opzichte van elkaar. Deze hoogteverschillen
kunnen versterkt worden door bijvoorbeeld
dakterrassen op de bovenste verdieping te
maken, of de toplaag terug te laten springen.
Het toepassen van luifels en pergolas op
de bovenste verdieping of een bijzondere
uitwerking van de daklijst kan de diversiteit
van deze accentgebouwen nog verder
versterken.
Andere aspecten die een rol spelen:
•

6/6

•
•
8/10

8/10

8/10

8/10

De accentgebouwen zijn steeds aan het einde van de scheg geplaatst.

8/10

Losse, informele plaatsing in het bos.
De rooilijnen t.ov. de naastgelegen
bebouwing verspringen.
Elegante volumes, niet één blok,
opgedeeld in segmenten.
Naast een verticale geleding hebben de
accenten een duidelijke basis en dak/
bovenlaag.
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SCHEGGEN OPGETILD
Het merendeel van de parkeervoorzieningen
zal als een integraal onderdeel van de
bebouwing onder de woningen opgenomen
worden. Deze parkeervoorzieningen zullen
halfverdiept aangelegd worden.
Wanneer men het bestaande terrein
beschouwd zijn er plaatselijk kleine
hoogteverschillen te zien maar is het terrein
over het algemeen redelijk vlak.
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Bij de uitwerking van de scheggen wordt er
dan ook vanuit gegaan dat niet alleen de
gebouwen maar de scheg deels of zelfs in
het geheel opgehoogd zal worden. Dit heeft
als voordeel dat er op subtiele, vloeiende
en interessante manieren een overgang
gemaakt kan worden tussen het maaiveld
en de verhoogde scheg. Verder biedt een
dergelijke wijze van ophoging de mogelijkheid
om met een gesloten grondbalans te werken;
de grond die vrijkomt door uitgraven van de
parkeervoorzieningen wordt gebruikt om de
rest van de scheg mee op te hogen.

Bij realisatie van (half-)verdiepte
parkeervoorzieningen dient aandacht te
worden besteed aan natuurlijke ventilatie
van de garage. Openingen ten behoeve van
ventilatie zullen dan ook zodanig in het
landschap en in de bebouwde omgeving
moeten worden ingepast dat zij geen
negatieve visuele invloed hebben op de
leefomgeving.
Genoemde principes en referentiebeelden van
opgehoogde maaivelden zijn hier verbeeld.

SCHEGGEN OPGETILD

scheg

boswig

boswig

Wanneer alleen de bebouwing wordt opgehoogd, om hier parkeervoorzieningen onder
te plaatsen, heeft dit als gevolg dat de gebouwen ruim boven maaiveld uitsteken en hun
directe relatie met het maaiveld verliezen.
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ventilatie

ventilatie

grond

boswig

grond

scheg

Integrale ophoging van delen of zelfs de gehele scheg zorgt voor een betere
landschappelijke inpassing omdat de randen op een subtiele, vloeiende en interessante
manier over kunnen gaan in het maaiveld. Tevens kan op deze wijze uitgegraven grond
direct hergebruikt worden en een gesloten grondbalans opleveren.

boswig

OVERGANG SCHEGGEN - BOS
De verhoogde ligging van de scheggen
biedt aanleiding tot het creëren van verschil
in de fysieke overgang tussen scheg en
bos. Door toepassing van verschillende
ontwerpoplossingen ontstaat enerzijds
variatie in de wijze waarop vanuit de scheg
en de woningen het bos ervaren kan worden.
Anderzijds wordt op deze manier ook een
rigide, civiel technische overgang vermeden
zodat bos en scheg veelal vloeiend en
ontspannen in elkaar kunnen overgaan.

niveau scheg

A: muurtje, schanskorf of ander steenachtig materiaal

Bij de uitwerking van de scheggen is het
nadrukkelijk de doelstelling om binnen de
scheggen meerdere verschillende overgangen
tot uiting te laten komen.
niveau scheg
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Er zijn verschillende ontwerpoplossingen
mogelijk en enkele principe overgangen
zijn hier dan ook verbeeld. Tijdens het
uitwerkingsproces is het natuurlijk mogelijk
om varianten op deze principes en willicht
geheel andere principes te ontwikkelen.

B: talud

niveau scheg

C: hoogteverschil in woning

niveau scheg

D: gebouw opgetild

maximale bebouwingsgrens

maximale bebouwingsgrens

OVERGANG SCHEGGEN - BOS

scheg

scheg

boswig

boswig

het dient vermeden te worden om
bouwwerken in een lange rechte of
ononderbroken lijn te plaatsen en zo een
regide overgang naar het bos te maken.

variatie in positionering van gebouwen,
muurtjes, taluds, etc. en verspringing van de
rooilijnen bevordert een informele overgang
tussen scheg en bos.

fragment van een scheg uit de voorbeeldverkaveling dat illustreert hoe
een informele overgang met de boswiggen bereikt is.Verscheidenheid
in positionering van gebouwen ten opzicht van elkaar en het bos maar
ook het afwisselend gebruik van strakke muurtjes en glooiende taluds
bevordert de wisselwerking tussen woning en bos.

Om variatie in overgang tussen scheg en bos
te bevorderen, dient vermeden te worden
dat het merendeel van de gebouwen of
andere bouwwerken (zoals muurtjes) aan de
buitenkant van de scheggen in een rechte,
ononderbroken lijn geplaatst worden.
Gebouwen kunnen als onderdeel van een
compositorisch geheel wel ten opzichte van
elkaar uitgelijnd worden. Er zal dan een balans
gevonden moeten worden tussen efﬁciente
positionering en variatie. Verspringende
gevellijnen, golvende taluds en informeel
geplaatste muurtjes brengen een soepele
overgang tussen scheg en bos tot stand.
Als uitzondering hierop geldt dat de
kavelgrens van privé achtertuinen die horen
bij de vrije kavels wel zo veel mogelijk in
één lijn gepositioneerd zullen worden en de
overgang hier wel als één gebaar zal worden
vormgegeven.
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STEDENBOUWKUNDIG RAAMWERK PER SCHEG

1 uitgangspositie is centrale woonstraat

Scheg 1
De eerste scheg is tegen Hoge Dennen aan gelegen, in de noord-oosthoek van het
plangebied. In deze scheg wordt voorzien in een rustige leefomgeving met veel
privacy. De scheg bestaat dan ook uit vrijstaande woningen op grote kavels en een
aantal appartementgebouwen. Voor deze scheg geldt dat het bos overal aanwezig
is en dat de woningen als solitaire gebouwen in het bos geplaatst zijn.

2. bestaande bebouwing en plangrens bepaalt
buitengrens scheg
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1.
2.

3.
4.

5.

uitgangspositie voor iedere scheg is een centrale woonstraat welke aan het
einde van de scheg doodlopend is.
omdat deze scheg geheel in de hoek van het plangebied geplaatst is worden
haar uiterste randen gevormd door de plangrenzen. Ook wordt in deze scheg
de twee bestaande woningen als een vanzelfsprekend onderdeel van de
verkaveling geintegreerd.
het informele ﬁetspad dat dwars door de scheggen en het bos zal leiden, takt
af van de Graaf Janlaan en voert tussen de woningen van deze scheg door.
aan het eind van de scheg worden een aantal appartementgebouwen
gesitueerd. Deze gebouwen zullen op een zorgvuldige wijze ten opzichte van
elkaar en de vrijstaande woningen gepositioneerd worden. Het hoogteaccent
maakt onderdeel uit van deze gebouwen.
de vrijstaande woningen hebben private buitenruimte die overgaat in het
bos. Bij deze woningen zal dan ook een subtiele, maar duidelijk vormgegeven
erfscheiding voor een heldere overgang tussen priveterrein, scheg en bos
zorgen. Een aantal vrijstaande woningen vormt één cluster door middel
van gelijksoortige afscheiding tussen prive-tuinen en openbaar gebied.
Beeldbepalende elementen (hagen, tuinmuur, etc.) zullen op samenhangende
wijze voor deze kavels worden meeontworpen, zodat een duidelijke eenheid
en kwaliteit in het straatbeeld ontstaat. Op deze wijze vormen de kavels
herkenbare clusters.

3. doorgangen tussen woningen maken wandel- en
ÀHWVSDGHQQDDUKHWERVPRJHOLMNSDGHQ

4. scheg waaiert uit naar bos zodat solitaire
gebouwen in parkachtege setting staan

5.bos vloeit over in private tuinen. Private tuinen
worden gemarkeerd door duidelijke erfscheiding

vrijstaande woningen hebben duidelijk vormgegeven
erfscheiding die voor samenhang zorgt. Beeldbepalende
elementen (tuinmuur, hagen, poorten, etc) kunnen op
samenhangende wijze worden meeontworpen.

STEDENBOUWKUNDIG RAAMWERK PER SCHEG
De bebouwingstypologie in scheg 1 sluit aan bij
de bestaande bebouwing. Ook wat betreft de
beeldkwaliteit wordt aansluiting gezocht bij Hoog
Dennen. Daarbij is het zeker niet de bedoeling
om kopieën van de bestaande bebouwing te
realiseren. Karakteristieken en kenmerken
van de bestaande bebouwing vormen wel het
uitgangspunt om klassiek getinte bebouwing met
een eigentijdse uitstraling te realiseren.

het bos vloeit over in de
tuinen en de kavels

Binnen scheg 1 ligt de nadruk op:

overgang tussen scheg en
bos wordt gekenmerkt door
bosachtige setting waarin
gebouwen los tussen de
bomen geplaatst zijn

•
•
•
•
•

•

Oker-bruinkleurige materialen
Klassieke en ruime uitstraling.
Stijlkenmerken van jaren ’30 bebouwing
De architectuur kent een duidelijke
horizontale belijning.
Als hoofdmateriaal geldt oker- bruinkleurige
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baksteen. Dit wordt ondersteund door
dakpannen met een antraciet kleur.
De daken worden gevormd middels kappen .

tussen woonclusters
doorgangen naar het bos
openhouden voor zicht en
UXLPWHYRRUYRHWHQÀHWVSDG

De woningen hebben riante voortuinen, waardoor het
beeld van “wonen in het bos”versterkt wordt

Uitbouwen zorgen voor geleding van het
hoofdvolume

Ook de appartementengebouwen passen bij de
bebouwingsstijl van Hoog Dennen.

STEDENBOUWKUNDIG RAAMWERK PER SCHEG
Scheg 2
Ook in de tweede scheg dient voorzien te worden in de beoogde rustige
leefomgeving met veel privacy. Ook hier wordt uitgegaan van een aantal woningen
op vrije kavels in combinatie met een aantal appartementgebouwen.
1.
2.

3.
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4.

uitgangspositie voor iedere scheg is een centrale woonstraat welke aan het
einde van de scheg doodlopend is.
aan het begin van de scheg zal een bijzonder vormgegeven entreegebouw
gesitueerd worden. Dit bijzonder vormgegeven entreegebouw markeert de
entree tot de scheg en creert een duidelijke samenhang met de bijzonder
vormgegeven entreegebouwen van de andere scheggen. Gekoppeld aan het
bijzonder vormgegeven entreegebouw wordt voorzien in parkeerplekken ten
behoeve van bezoekers.
in deze scheg worden een aantal appartementgebouwen gesitueerd. Deze
gebouwen zullen op een zorgvuldige wijze ten opzichte van elkaar en de
vrijstaande woningen gepositioneerd worden. Aan het eind van de scheg
zal het hoogteaccent onderdeel uitmaken van deze appartementgebouwen.
Het informele ﬁetspad, dat dwars door de scheggen en het bos zal leiden, zal
tussen de appartementgebouwen en de vrije kavels opgenomen worden.
net zoals in scheg 1 hebben de vrijstaande woningen private buitenruimte
die overgaat in het bos. Bij een aantal vrije kavels zal dan ook een subtiele,
maar duidelijk vormgegeven erfscheiding voor een heldere overgang tussen
priveterrein, scheg en bos zorgen. Op deze wijze vormen een aantal vrije
kavels herkenbare clusters.

STEDENBOUWKUNDIG RAAMWERK PER SCHEG
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1. uitgangspositie is centrale woonstraat

2. ‘uniforme entrée’ legt relatie met
de andere scheggen en zorgt voor
herkenbaarheid

3. scheg waaiert uit naar bos zodat
solitaire gebouwen in het bos staan.
Tussen de clusters van vrije kavels is
UXLPWHYULMJHKRXGHQYRRUÀHWVHQ
voetpad.

4. bos vloeit over in private tuinen. Private
tuinen worden gemarkeerd door duidelijke
erfscheiding

STEDENBOUWKUNDIG RAAMWERK PER SCHEG

overgang tussen scheg en bos wordt gekenmerkt
door bosachtige setting waarin gebouwen los
tussen de bomen geplaatst zijn

een aantal vrije kavels hebben duidelijk
vormgegeven erfscheiding die voor
samenhang zorgt.

het bos vloeit over in de tuinen
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tussen woonclusters
doorgangen naar het bos
openhouden voor zicht
bijzonder vormgegeven
entreegebouw als ‘baken’
bij de entree van de scheg

entrée gebaar ontwerpen
als toegang tot scheg

STEDENBOUWKUNDIG RAAMWERK PER SCHEG
Qua beeldkwaliteit ligt in de tweede scheg de
nadruk op eigentijdse architectuur. De gebouwen
worden gekenmerkt door heldere bouwmassas
met een heldere belijning.
De woningen liggen op riante kavels, welke als
het ware een voortzetting van het bos vormen.
Door het gebruik van transparante materialen en
glasoppervlaktes zal de relatie van de bebouwing
met het bos optimaal zijn.

•
•
•
•

Door het gebruik van glas ontstaat een
open relatie tussen bebouwing en het bos

antraciet kleurenpalet
eigentijdse architectuur met een rechte
belijning.
De bebouwing heeft platte daken en
dakbeeindigingen door middel van luifels.
Het gebruik van veel glas zorgt voor een
open relatie met het bos

Heldere bouwmassas met rechtlijnige
belijning bepalen het beeld
Ook de appartementgebouwen sluiten aan bij
de beeldkenmerken van deze scheg
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STEDENBOUWKUNDIG RAAMWERK PER SCHEG
Scheg 3
In de derde scheg is het de doelstelling om meerdere verschillende woonsferen
tot uiting te laten komen. Dit komt duidelijk tot uiting in de verschillende
verkavelingsvormen; enerzijds een woonsfeer ‘gericht op overzichtelijk, netjes
en veilig wonen’ en anderzijds een woonsfeer ‘gericht op rustig wonen met veel
privacy’. Dit resulteert in een structuur waarbij naar het einde van de scheg toe,
dieper het bos in, de scheg ruimer van opzet wordt. Het begin en midden van de
scheg wordt gekenmerkt in een veelal lineaire opzet zodat het bos zoveel mogelijk
tussen de gebouwen door de scheg binnen kan dringen. De woningen zijn niet
individueel vormgegeven maar hebben wel allemaal een ‘eigen plek’ en sterke
orientatie op de groenstructuur.
1.
2.
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3.

4.

5.

ook voor deze scheg is de uitgangspositie een centrale woonstraat welke aan
het einde van de scheg doodlopend is.
de begrenzing van de scheg wordt aan het begin gedeﬁnieerd door aan de
ene zijde het bestaande eikenbosje dat gehandhaafd dient te worden, en aan
de andere zijde het bestaande heideveldje. Beide bestaande landschappelijke
elementen bieden kwaliteit aan de nieuwe woningen in de scheg.
aan het begin van de scheg zal een bijzonder vormgegeven entreegebouw
gesitueerd worden. Dit bijzonder vormgegeven entreegebouw markeert de
entree tot de scheg en creert een duidelijke samenhang met de bijzonder
vormgegeven entreegebouwen van de andere scheggen. Gekoppeld aan het
bijzonder vormgegeven entreegebouw wordt voorzien in parkeerplekken ten
behoeve van bezoekers.
aan het eind van de scheg wordt voorzien in een ruimer maatvoering
waardoor de woningen losser en informeler in het bos komen te staan. Op
deze wijze worden er binnen deze scheg de randvoorwaarden gecreerd voor
het ontstaan voor verschillende leefomgevingen. Ook het hoogteaccent zal in
deze punt als een solitair gebouw in het bos geplaatst worden. Het informele
ﬁetspad wordt opgenomen tussen de bebouwing van deze scheg.
het begin en midden van de scheg wordt gekenmerkt in een lineaire opzet
die het mogelijk maakt om het bos, tussen de bebouwing door, diep de scheg
in te laten dringen. Door deze lineaire opzet ontstaat tevens bebouwing
waarvan het grootste deel van de gevel op het bos georienteerd is.

STEDENBOUWKUNDIG RAAMWERK PER SCHEG

1. uitgangspositie is centrale woonstraat

2. bestaande heideveldje en einkenbos bepaalt de
buitengrens van de scheg

3. ‘uniforme entrée’ legt relatie met de andere
scheggen en zorgt voor herkenbaarheid
71

4. scheg waaiert uit naar bos zodat solitaire
gebouwen in het bos staan.

5. lineaire opzet maakt het mogelijk dat vanuit de
scheg het ervaren van het bos behouden blijft.

STEDENBOUWKUNDIG RAAMWERK PER SCHEG
overgang tussen scheg en bos wordt gekenmerkt
door bosachtige setting waarin gebouwen los
tussen de bomen geplaatst zijn

het bestaande heideveldje wordt
behouden en geeft kwaliteit en
identiteit aan deze scheg
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entrée gebaar ontwerpen
als toegang tot scheg.
bijzonder vormgegeven
entreegebouw als ‘baken’
bij de entree van de scheg
algemene impressie relatie
bebouwing - openbare
het bestaande bosje wordt behouden en
ruimte
geeft kwaliteit en identiteit aan deze scheg

de bebouwing op het dek opent zich naar het
bos zodat vanuit de scheg zicht naar het bos
behouden blijft.

tussen de bebouwing worden doorgangen
vrijgehouden voor zicht naar het bos

STEDENBOUWKUNDIG RAAMWERK PER SCHEG
In deze scheg ligt de nadruk op het gebruik van
bijzondere/natuurlijke en duurzame materialen,
(zoals bijvoorbeeld hout, natuursteen, etc.) Door
het gebruik van bijzondere materialen kunnen de
woningensembles zich van elkaar onderscheiden.
Daarnaast gelden uiteraard ook de hiervoor
opgestelde beeldkwaliteiteisen, zodat de eenheid
binnen de scheg gewaarborgd is.
•
•
•

•

antraciet-grijs kleurig palet
eigentijdse architectuur
uitgangspunt voor het merendeel van de
woningen in deze scheg is het gebruik
van bijzondere/natuurlijke en duurzame
materialen.
Aanzienlijke mate transparante vlakken
toepassen om de relatie met het bos te
optimaliseren

Voorbeelden van bijzondere (natuurlijke) materialen die passen
binnen het kleurenpalet

Doordat de toegepaste materialen binnen het
kleurenpalet vallen vormen de gebouwen toch een geheel

Het gebruik van bijzondere materialen (bijvoorbeeld leisteen, glas, hergebruikt
hout, etc.) geeft de woningen een eigen karakter
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STEDENBOUWKUNDIG RAAMWERK PER SCHEG
Scheg 4
Het is het streven om in scheg 4 meerdere verschillende woonsferen tot uiting
te laten komen. Enerzijds betekent dit vrijstaande appartementgebouwen in het
bos, anderzijds rijwoningen waartussen het bos doorloopt, en zelfs ook compacte
woningbouw gegroepeerd rondom een hof of binnenterrein waardoor collectieve
woonvormen ontstaan. Ook in de openbare ruimte komen de verschillende
woonsferen tot uiting. In deze scheg ligt de nadruk niet zozeer op de ruimte
rondom de individuele woningen maar meer op centrale, gemeenschappelijke
ruimtes. In de scheg is ruimte gecreëerd voor gemeenschappelijke buitenruimte
zoals pleintjes, hofjes en plantsoenen.
1.
2.
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3.

4.

5.

uitgangspositie voor deze scheg is een centrale woonstraat welke aan het
einde van de scheg doodlopend is.
aan het begin van de scheg zal een bijzonder vormgegeven entreegebouw
gesitueerd worden. Dit bijzonder vormgegeven entreegebouw markeert de
entree tot de scheg en creëert een duidelijke samenhang met de bijzonder
vormgegeven entreegebouwen van de andere scheggen. Gekoppeld aan het
bijzonder vormgegeven entreegebouw wordt voorzien in parkeerplekken ten
behoeve van bezoekers.
aan het eind van de scheg worden een aantal appartementgebouwen
gesitueerd. Deze gebouwen zullen op een zorgvuldige wijze ten opzichte van
elkaar en het bos gepositioneerd worden. Het hoogteaccent maakt onderdeel
uit van deze gebouwen.
door de introductie van een pleintje en/of plantsoen worden de woningen
georiënteerd op deze centrale, collectieve plek en wordt een leefomgeving
geschapen waarin ontmoeten en gezamenlijk wonen centraal staat. Door
de ruimtelijke schakeling van de woonstraat met deze collectieve plekken
ontstaat variatie in de beleving van de scheg.
verschillende verkavelingsvormen en de wijze waarop gebouwen ten
opzichte van elkaar geplaatst worden zorgt verder voor een differentiatie in
leefomgeving. Bijvoorbeeld wonen rondom een hof waarbij woningen op het
centrale hof georiënteerd zijn, of rijwoningen die veelal georiënteerd zijn op
de bosstroken tussen de rijen.

STEDENBOUWKUNDIG RAAMWERK PER SCHEG

1. uitgangspositie is centrale woonstraat

2. ‘uniforme entrée’ legt relatie met de andere
scheggen en zorgt voor herkenbaarheid

3. scheg waaiiert uit naar bos zodat solitaire
gebouwen in bos / parkachtige setting staan
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4. introductie van gemeenschappelijke ruimten waar
de kans voor ontmoeting en interactie ontstaat

5. verschil in verkavelingsvormen en plaatsing ten
opzichte van elkaar en bos levert verschillende
woonsferen op (bijv. wonen rondom hof)

STEDENBOUWKUNDIG RAAMWERK PER SCHEG

tussen woonclusters
doorgangen naar het bos
openhouden voor zicht

de bebouwing op het dek opent zich
naar het bos zodat vanuit de scheg
zicht naar het bos behouden blijft.

een plantsoentje als centrale groenvoorziening
biedt ook ‘groene kwaliteit’ aan de woningen in
het midden van de scheg
pleintje als centrale
plek aan de woonstraat.
Woonbebouwing wordt
hierop georienteerd
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entrée gebaar ontwerpen
als toegang tot scheg
bijzonder vormgegeven
entreegebouw als ‘baken’
bij de entree van de scheg

hofje als gemeenschappelijke ruimte
binnen de woonbebouwing

overgang tussen scheg en bos wordt
gekenmerkt door bosachtige setting
waarin gebouwen los tussen de
bomen geplaatst zijn

STEDENBOUWKUNDIG RAAMWERK PER SCHEG
In deze scheg ligt de nadruk op het gebruik
van bijzondere/natuurlijke en duurzame
materialen. met een warme uitstraling. Door het
gebruik van bijzondere materialen kunnen de
woningensembles zich van elkaar onderscheiden.
Daarnaast gelden uiteraard ook de hiervoor
opgestelde beeldkwaliteiteisen, zodat de eenheid
binnen de scheg gewaarborgd is.
•
•
•

•

groen-grijze kleurenpalet
architectuur met eigentijdse detailering
uitgangspunt voor het merendeel van de
woningen in deze scheg is het gebruik
van bijzondere/natuurlijke en duurzame
materialen met een warme uitstraling.
Hierbij moet met name gedacht worden
aan het gebruik van afwijkende steenachtige
materialen en hout.
Aanzienlijke mate van transparante vlakken
toepassen om de relatie met het bos te
optimaliseren

Voorbeelden van bijzondere (natuurlijke)
materialen die passen binnen het kleurenpalet

Het gebruik van bijzondere materialen geeft de woningen een eigen karakter.
Doordat de toegepaste materialen binnen het kleurenpalet vallen vormen de
gebouwen toch een geheel.
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STEDENBOUWKUNDIG RAAMWERK PER SCHEG
Scheg 5
In scheg 5 ligt het accent op het creëren van een woonsfeer die met name gericht
is op ontmoeting, samen leven en interactie. De kansen op ontmoeting komen tot
stand door het gebruik van compactere verkavelingsvormen, waarbij de woningen
bijvoorbeeld rondom een hof of binnenterrein gegroepeerd zijn. Ook ligt het bos,
wegens de compactere bouwvorm, niet tussen de woningen maar rondom de
bebouwingsclusters. Niet alle woningen hebben hierdoor een directe oriëntatie
op het bos. Vandaar dat tussen de bebouwing een pleintje en / of plantsoen
gemaakt wordt zodat dit als een centrale plek gaat dienen, waarop de woningen
georiënteerd zijn. Aan het eind van de scheg waaiert de bebouwing uit naar het
bos zodat hier een parkachtige setting ontstaat waar de gebouwen als objecten in
staan.
1.
2.
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3.

4.

5.

uitgangspositie voor deze scheg is een centrale woonstraat welke aan het
einde van de scheg doodlopend is.
aan het begin van de scheg zal een bijzonder vormgegeven entreegebouw
gesitueerd worden. Dit bijzonder vormgegeven entreegebouw markeert de
entree tot de scheg en creëert een duidelijke samenhang met de bijzonder
vormgegeven entreegebouwen van de andere scheggen. Gekoppeld aan het
bijzonder vormgegeven entreegebouw wordt voorzien in parkeerplekken ten
behoeve van bezoekers.
aan het eind van de scheg worden een aantal appartementgebouwen
gesitueerd. Deze gebouwen zullen op een zorgvuldige wijze ten opzichte van
elkaar en het bos gepositioneerd worden. Het hoogteaccent maakt onderdeel
uit van deze gebouwen.
door de introductie van een pleintje en/of plantsoen worden de woningen
georiënteerd op deze centrale, collectieve plek en wordt een leefomgeving
geschapen waarin ontmoeten en gezamenlijk wonen centraal staat. Door
de ruimtelijke schakeling van de woonstraat met deze collectieve plekken
ontstaat variatie in de beleving van de scheg.
de woningen zijn in een compacte verkaveling rondom woonhofjes en /
of het pleintje en plantsoen georiënteerd. Het bos ligt vooral rondom de
bebouwingsclusters zodat er een interessant contrast ontstaat tussen
binnenkanten van de hofjes en de buitenkanten die naar het bos en het
plantsoen / pleintje gericht zijn.

STEDENBOUWKUNDIG RAAMWERK PER SCHEG
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1. uitgangspositie is centrale
woonstraat

2. ‘uniforme entrée’ legt relatie
met de andere scheggen en
zorgt voor herkenbaarheid

3. scheg waaiert uit naar bos
zodat solitaire gebouwen in
bos / parkachtige setting staan

4. introductie van
gemeenschappelijke ruimten
waar de kans voor ontmoeting
en interactie ontstaat

5. verschil in verkavelingsvormen en
plaatsing ten opzichte van elkaar en
bos levert verschillende woonsferen
op (bijv. wonen rondom hof)

STEDENBOUWKUNDIG RAAMWERK PER SCHEG
overgang tussen scheg en bos wordt gekenmerkt
door bosachtige setting waarin gebouwen los
tussen de bomen geplaatst zijn

pleintje als centrale
plek aan de woonstraat.
Woonbebouwing wordt
hierop georienteerd

een plantsoentje als centrale
groenvoorziening biedt ook ‘groene
kwaliteit’ aan de woningen in het
midden van de scheg
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door de ruimtelijke
schakeling van de straat
met collectieve plekken
ontstaat variatie in de
beleving van de scheg
bijzonder vormgegeven
entreegebouw als ‘baken’
bij de entree van de scheg
entrée gebaar ontwerpen
als toegang tot scheg

hofjes als gemeenschappelijke
ruimte binnen de woonbebouwing

tussen woonclusters
doorgangen naar het bos
openhouden voor zicht

STEDENBOUWKUNDIG RAAMWERK PER SCHEG

woningen rondom een hofje hebben een gezamenlijke kap, welke de woningen met elkaar verbindt.

In deze scheg geldt als een van de doelstellingen
om een woonsfeer te creëren die gericht is op
ontmoeting, samen leven en interactie. Ook in de
beeldkwaliteit kan dit verwerkt worden.
De architectuur vertoont een eigentijdse vertaling
van traditionele stijlkenmerken, zoals daklijsten,
erkers, opbouwen, nissen, etc. Dit komt naar voren
in de eigentijdse detaillering en materiaalgebruik.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat er
gebouwd wordt in zogenaamde ‘historiserende’
bouwstijl.
Veel woningen zijn gegroepeerd rond hoven
en/of binnenterreinen. Om deze ensembles
van woningen te benadrukken hebben deze
een markante dakvorm welke de samenhang en
identiteit van de hofjes versterkt. Platte daken
zijn in deze scheg dan ook slechts sporadisch
toegestaan.
De buitenzijde van de hoven beantwoorden aan
de ingetogen kleurstelling. De binnenzijde van de
gebouwclusters mogen hier echter van afwijken,
waardoor een duidelijk, maar subtiel verschil kan
ontstaan tussen schil en binnenzijde.
Binnen deze scheg ligt de nadruk op:
•
•

•

In tegenstelling tot de ingetogen buitenzijde, die samenhangt met de andere bebouwing in de scheg,
mag de binnenkant van het hof een afwijkend, maar neutraal, kleurgebruik hebben.

een groen-grijs kleurenpalet
architectuur vertoont een eigentijdse
vertaling van traditionele stijlkenmerken. Het
is niet de bedoeling om ‘historiserend’ te
bouwen.
(bijzondere) kapvorm vormt een verbindend
element
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STEDENBOUWKUNDIG RAAMWERK PER SCHEG
Scheg 6
Ook in scheg 6 ligt het accent op het creëren van een woonsfeer die gericht
is op ontmoeting, samen leven en interactie. De kansen op ontmoeting
komen tot stand door het gebruik van verkavelingsvormen rondom een hof of
binnenterrein gegroepeerd zijn. Verder worden woningen rondom een bestaand
gebouwtje gerangschikt zodat ook dit bestaand element onderdeel van het
hofje gaan vormen. Het bos ligt niet tussen de woningen maar rondom de
bebouwingsclusters. Niet alle woningen hebben hierdoor een directe oriëntatie
op het bos maar juist wel op het pleintje, hofje, of andere centrale plek. Wegen
geluidbelasting van de Arnhemse Bovenweg is het bij deze scheg niet mogelijk
om de bebouwing uit te laten waaieren naar het bos. Er wordt hier voorzien
in bebouwing die zich enerzijds orienteerd op het bos maar anderzijds ook als
‘geluidwering’ voor de rest van de scheg functioneert.
1.
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2.

3.

4.

uitgangspositie voor deze scheg is een centrale woonstraat welke aan het
einde van de scheg doodlopend is.
de bestaande elementen, zoals de Prinses Marijkelaan, de school en het
boswachtershuis zorgen dat de scheg een assymmetrische opbouw krijgt
en rondom deze bestaande elementen opgebouwd wordt. De bebouwing
rondom het boswachtershuisje zal maximaal 2 bouwlagen hoog worden
zodat een zo open mogelijk karakter op deze plek behouden blijft.
aan de noordzijde van de scheg worden een aantal appartementgebouwen
gesitueerd. Deze gebouwen zijn op het bos georienteerd. Het hoogteaccent
maakt onderdeel uit van deze gebouwen en verbindt deze scheg met de
overige scheggen.
de woningen zijn in een compacte verkaveling rondom woonhofjes en /
of het pleintje en plantsoen georiënteerd. Het bos ligt vooral rondom de
bebouwingsclusters zodat er een interessant contrast ontstaat tussen
binnenkanten van de hofjes en de buitenkanten die naar het bos en het
plantsoen / pleintje gericht zijn. De bestaande gebouwen worden opgenomen
in de bebouwingsstructuur van de scheg.

STEDENBOUWKUNDIG RAAMWERK PER SCHEG
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- Uitgangssituatie scheg 6

- integratie bestaande school en
boswachtershuisje

- hoogteaccent legt relatie met
andere scheggen

- wonen rondom
gemeenschappelijke hoven

dek / hofje als gemeenschappelijke
ruimte binnen de woonbebouwing
overgang tussen scheg en bos wordt
door gebouwen die tevens de functie
van geluidbuffer hebben
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bestaande schoolgebouw wordt in midden
van de scheg opgenomen. Groenstructuur
zorgt voor de ruimtelijke samenhang tussen
bestaande en nieuwe elementen

rondom bestaand
boswachtershuisje ontstaat pleintje
als centrale plek in de scheg. Dit
pleintje heeft deels een groen
karakter.Woonbebouwing wordt
hierop georienteerd

tussen woonclusters
doorgangen naar het bos
openhouden voor zicht en
voetpaden

In deze scheg geldt als een van de doelstellingen
om een woonsfeer te creëren die gericht is op
ontmoeting, samen leven en interactie. Ook in de
beeldkwaliteit kan dit verwerkt worden.
Veel woningen zijn gegroepeerd rond hoven
en/of binnenterreinen. Om deze ensembles
van woningen te benadrukken hebben deze een
markante dakvorm. Platte daken zijn in deze scheg
dan ook slechts sporadisch toegestaan.
Binnen deze scheg ligt de nadruk op:

Ook de appartementengebouwen zijn voorzien van
een bijzondere kap

•
•
•

kleurenpalet van bruin-oker
eigentijdse architectuur
het merendeel van de bebouwing heeft een
(bijzondere) kapvorm welke een verbindend
element vormt
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Voorbeelden van bijzondere kapvormen die
passen binnen het kleurenpalet

2. BIJZONDER VORMGEGEVEN ENTREEGEBOUWEN
Een aantal scheggen bevat bijzonder
vormgegeven entreegebouwen die anders
behandeld worden dan de overige bebouwing
in de scheggen. Deze bijzonder vormgegeven
entreegebouwen bevinden zich aan het begin
van de scheggen, langs de weg die de scheggen
ontsluit.

Voor de uitvoering hiervan gelden de volgende
onderscheidende kenmerken:
•

•
De bijzonder vormgegeven entreegebouwen
zijn vooruit geschoven ten opzichte van de
rand van de scheg. Ze markeren hiermee de
entree tot de scheg. Ze hebben een duidelijke
functie als het gaat om herkenbaarheid en
identiteit van de verschillende scheggen.
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•

Tegelijkertijd dienen de bijzonder vormgegeven
entreegebouwen de samenhang tussen de
verschillende scheggen te verbeelden. De
entreegebouwen zijn familie van elkaar en
worden in samenhang met elkaar ontworpen.
Qua beeldkwaliteit kenmerken deze bijzonder
vormgegeven entreegebouwen zich door een
bijzondere relatie tussen dak en gebouwmassa.

•

•

•

Een bijzondere dakvorm maakt duidelijk
deel uit van het hoofdvolume en kan
daarbij overgaan in de gevelvlakken.
het bijzonder vormgegeven entreegebouw
kent een duidelijke alzijdigheid
De bijzonder vormgegeven
entreegebouwen bestaan in principe
uit 4 á 5 bouwlagen, waarbij het icoon
in de Scheg 4 met 6 bouwlagen een
uitzondering vormt. Slechts alleen
wanneer er sprake is van huisvesting van
voorzieningen voor maatschappelijke
doeleinden, die bijdragen aan de
levensloopbestendigheid van de wijk,
mogen de andere bijzonder vormgegeven
entreegebouwen ook tot 6 bouwlagen
uitgevoerd worden.
Bijzonder materiaalgebruik als mede een
bijzondere massa opbouw kenmerkt de
iconen.
De bijzonder vormgegeven
entreegebouwen maken deel uit van
een ‘entree-gebaar’ dat het begin van de
scheggen markeert. Een parkeerkoffer, en
een kenmerkend landschappelijk element
maakt onderdeel uit van de compositie
van het ‘entree-gebaar’.
Het gebouw heeft een compacte en solide
uitstraling.

Serie van verschillend vormgegeven accentgebouwen
die tot dezelfde ‘familie’ behoren.

BIJZONDER VORMGEGEVEN ENTREEGEBOUWENEN

Voorbeelden van gebouwen met een duidelijke
alzijdigheid en robuuste, markant gebouwvorm hebben.
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Beeld van een entree, waarbij met muurtjes het hoogteverschil
wordt opgelost, een entreegebouwtje met trafo e.d. en het bijzonder
vormgegeven entreegebouw door de entreemuur heen steekt.

3. Scholengebied
Zoals reeds eerder vermeld wordt het
scholengebied getypeerd door kleinschalige,
paviljoenachtige bebouwing, welke qua
bebouwingsvorm georiënteerd is op het
scholenlaantje. Nieuwe bebouwing en
uitbreidingen aan de scholen zal conform
dit karakter opgezet moeten worden en in
architectuur en expressie de sfeer van het
scholenlaantje moeten versterken. Om deze
doelstelling te waarborgen zijn een aantal, globale
eisen ten aanzien van de beeldkwaliteit opgesteld.

•
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•

•

•

Gebouwen dienen altijd in een L of Uvorm gebouwd te worden zodat zij het
schoolplein als het ware omarmen. Hierbij
opent de school en het plein zich naar
het scholenlaantje en worden alle scholen
georiënteerd op de centrale ruimte van de
voorzieningenzone.
Nieuwe gebouwen dienen een qua
bouwvolume een duidelijke geleding
en onderverdeling te hebben zodat de
kleinschaligheid van de scholen behouden
blijft.
Als maximale bouwhoogte voor de scholen
geldt 2 tot 3 bouwlagen, afhankelijk van de
exacte locatie van de school binnen de zone .
Parkeervoorzieningen voor personeel dient
als een integraal onderdeel van het gebouw
(onder of in het gebouw) opgenomen te
worden.

De bouwmassa van de bebouwing is geleed in
verschillende bouwvolumes zodat de kleinschaligheid
gewaarborgd blijft

Het huidige Scholenlaantje wordt gekenmerkt door
kleinschalige bebouwing die als paviljoens in het bos
geplaatst zijn. Dit karakter dient behouden te blijven
en zo mogelijk versterkt te worden.

Scholengebied
•

•

•

•

•
De bebouwing aan het scholenlaantje wordt uitgevoerd
in natuurlijke materialen met terughoudende kleuren.
•

•

Open en transparante gevelvlakken zorgen voor een
duidelijke relatie tussen schoolgebouw en bos.

Tussen de nieuwe gebouwen en/
of aanbouwen en de naastgelegen
schoolgebouwen zal altijd een minimale
afstand van 25 meter aangehouden worden
die onbebouwd en bos blijft. Op deze wijze
worden gebouwen onderling altijd door bos
gescheiden en blijft het informele karakter
van het scholenlaantje behouden.
De gebouwen dienen voorzien te zijn van
open en transparante gevelvlakken zodat
een duidelijke relatie ontstaat tussen
schoolgebouw en bos.
Het kleurgebruik van de nieuwe bebouwing
dient ingetogen te zijn. Het toepassen
van wit, crème en primaire kleuren dient
vermeden te worden.
Ook bij de nieuwe bebouwing langs het
scholenlaantje geldt dat natuurlijke materialen
gebruikt zullen worden, zodat aansluiting bij
de bosomgeving gevonden wordt.
Accenten ter versterking van de individuele
school dienen tot stand te komen door
bijzonder materiaalgebruik, en niet door
expressief kleurgebruik.
10% van een gevelvlak mag een accentkleur
krijgen om zo de identiteit van de individuele
school te benadrukken.
Indien nieuwe functies aan het CCZ
schoolgebouw toegevoegd worden, dan
dienen deze uitbreidingen van hoogwaardige
architectuur te bestaan. Nieuwe gevelvlakken
zijn expressief en transparant zodat zij
interactie aangaan met de omgeving.
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4. Hoge Dennen
Deelgebied 4 grenst aan de bestaande woningen
aan de Graaf Janlaan. Zowel qua ruimtelijke
structuur en verkavelingtypologie is de nieuwe
bebouwing een voortzetting van Hoge Dennen.
Het beeld van deze nieuwe bebouwing moet dan
ook gezien worden in relatie met de bestaande
woningen van Hoge Dennen. De nieuwe
bebouwing is gerelateerd aan zijn context. De
uitdaging bestaat erin om het bestaande niet éénop-één te kopiëren maar juist de karakteristieken
en kenmerken als inspiratie te nemen en een
eigentijdse vertaling hieraan te geven.

De woningen hebben een markante hoge kap

Enkele kenmerken van de bestaande bebouwing
welke als handrijking genomen kunnen worden
zijn hier vermeld.
90

•
•
•

•
•
•

Klassieke en ruime uitstraling.
Stijlkenmerken van jaren ’30 bebouwing
Als hoofdmateriaal geldt oker- bruinkleurige
baksteen. Dit wordt ondersteund door
dakpannen met een antraciet kleur.
De daken worden gevormd middels hoge kap
of kappen met steile hellingshoek.
Erkers en uitbouwen zorgen voor geleding
van het hoofdvolume.
De voorgevel rooilijn van de woningen dient
minimaal 5 meter vanaf de erfscheiding
geplaatst te zijn.

Alle kappen zijn voorzien van dakpannen in een
antraciete kleur

Erkers en andere uitbouwen zorgen voor geleding van
het hoofvolume
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De rooilijnen van de woningen liggen minimaal 5m
terug, waardoor groene tuinen het beeld bepalen. De
sfeer van ‘wonen in het bos’ wordt hiermee versterkt.

