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Agenda
Op de agenda van dit kwaliteitsteam staan:
 Bespreking ontwerp vrije kavel 03 Bosrand in aanwezigheid van opdrachtgever en architect;
 Bespreking ontwerp vrije kavel 02 Bosrand in aanwezigheid van opdrachtgever en architect;
 Bespreking ontwerp vrije kavel 10 Bosrand in aanwezigheid van opdrachtgever en architect;
 Bespreking ontwerp vrije kavel 07 Hoge Dennen in aanwezigheid van opdrachtgever en architect;
 Bespreking ontwerp vrije kavel 01 Bosrand in aanwezigheid van opdrachtgever en architect;
 Bespreking ontwerp vrije kavel 04 Bosrand in aanwezigheid van opdrachtgever en architect;
 Bespreking bemonstering vrije kavel 05 Bosrand in aanwezigheid van opdrachtgever en architect
 Aandachtspunten ontwerp Bosvlinder.
Alle acties / afspraken die gemaakt zijn, zijn in het verslag vetgedrukt cursief weergegeven.

Doelstellingen Kwaliteitsteam
Het kwaliteitsteam werkt in opdracht van de wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM), de afzonderlijke
leden worden ook betaald door WOM.
Het kwaliteitsteam geeft adviezen over alle ruimtelijke plannen, zoals daar zijn uitwerkingen van het
stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan openbare ruimte, verkeersplan en ook alle bouwplannen.
Deze adviezen worden zo nodig ook verdedigd in de Welstandscommissie. De schaalniveaus waarop
beoordeling plaatsvindt zijn schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en de
uitvoeringstekeningen.
Bij planbeoordelingen worden de plannen tenminste 1 week op voorhand beschikbaar gesteld. In het
kwaliteitsteam wordt hierover voorafgaand aan de presentatie door de ontwerper gesproken. Na
presentatie is er ruimte voor vragen en discussie. Afhankelijk van het schaalniveau van het plan,
schets, voorlopig of definitief, kent het advies een minder of meer bindend karakter.
Uitgangspunten voor beoordeling zijn het masterplan (incl. beeldkwaliteitplan), de inrichtingsprincipes
buitenruimte en het bestemmingsplan. Het Kwaliteitsteam toetst echter niet op het bestemmingsplan,
dit vindt plaats door de gemeente.
Verslagen Kwaliteitsteam 5 en 19 februari 2015 worden goedgekeurd en vastgesteld.

Bespreking ontwerp kavel 03 Bosrand
Kavelpaspoort. Kavelpaspoort is akkoord met de opmerkingen dat het akkoord is om 1 boom bij de
voorgevelrooilijn te kappen en het verzoek om in het kavelpaspoort de 2 parkeerplekken te
benoemen.
Ontwerp. Het ontwerp is in principe een prima ontwerp. Echter de entree zou opnieuw bekeken
moeten worden. Zoals nu voorgesteld, met een twee verdiepingen hoge snede tot aan onderkant
goot, past de entree qua ‘maat/schaal/uitstraling’ niet goed in het totaalbeeld. Dit vraagt nadere
studie van de architect hoe de entree beter ingepast kan worden (actie architect).
Materialisatie. De voorgestelde materialen en kleuren zijn op zich akkoord, alleen de volledig witte
dakkapellen geven aanleiding tot opmerkingen. Het is beter deze in een donkere kleurstelling (grijs?)
uit te voeren waardoor ze minder opvallen. Verder de luiken zo mogelijk ‘gangbaar’ detailleren, zodat
deze meer zijn dan een decorstuk.

Bespreking ontwerp kavel 02 Bosrand
Kavelpaspoort. Kavelpaspoort is akkoord met de opmerkingen dat het akkoord is om 1 boom bij de
voorgevelrooilijn te kappen en het verzoek om in het kavelpaspoort de 2 parkeerplekken te
benoemen.
Ontwerp. Het betreft hier een kleiner volume in een rij met grotere volumes. De woning zou iets
rijziger mogen zijn en meer geleed (voorgevel deels optrekken / topgevel toepassen / schoorstenen
iets verder uit elkaar, et cetera?). De inpassing van de entree is daarbij zorgvuldig te bezien. Het door
de architect getoonde referentiebeeld kan als voorbeeld dienen, evenals de door dezelfde architect
ontworpen woning BD10 (actie architect).
Materialisatie. Het door de architect getoonde referentiebeeld past binnen de voor dit woongebied
voorgestelde materialisatie. De bemonstering van de materialen wordt tegemoet gezien.

Bespreking ontwerp kavel 10 Bosrand
Kavelpaspoort. Kavelpaspoort is akkoord met de opmerkingen dat het akkoord is om 1 boom bij de
voorgevelrooilijn te kappen en dat het akkoord is om de parkeerentree vanaf de zijkant te ontsluiten.
Ontwerp. Het ontwerp is in principe een prima ontwerp. Alleen het aan de rechterzijde doorzetten van
de geveloptrekking tot in de binnenhoek met de kap overtuigt niet. Geadviseerd wordt de
geveloptrekking niet tot in de hoek door te zetten en deze ook iets meer te verzelfstandigen (kleine
sprong in gevelvlak aanbrengen). Daarnaast roept de positie van de relatief gesloten fietsenberging
naast de entree aan de voorzijde, met prominente toegangsdeur, alhoewel functioneel begrijpelijk,
wat vragen op . Deze bepaalt te veel het entree-/voorgevelbeeld. Een en ander is nog eens nader te
bezien (actie architect).
De nokken zouden beter op één hoogte liggen (sterker hoofdvolume). Dit wordt (vrijblijvend) in
overweging gegeven. Daarnaast staat de schoorsteen heel erg naar buiten en is (te) zwaar aangezet.
Een nadere verfijning ervan is na te streven (actie architect).
Materialisatie. Komt een volgende keer aan de orde.

Bespreking ontwerp kavel 07 Hoge Dennen
Het voorgelegde ontwerp is meer een ontwerpverkenning. Het Kwaliteitsteam complimenteert de
architect voor deze uitgebreide studie.
De voorkeursvariant (A) van de architect is ook de voorkeursvariant van het Kwaliteitsteam.
De vraag van de architect om de voorgevelrooilijn op te schuiven is bespreekbaar mits dit leidt tot het
behoud van bomen.

Wat betreft kleurstelling geeft het Kwaliteitsteam nog mee dat er sprake moet zijn van donkere
kleuren. Met belangstelling wordt een verder uitgewerkt (schets)-ontwerp tegemoet gezien.

Bespreking ontwerp kavel 01 Bosrand
Kavelpaspoort. Het Kwaliteitsteam geeft mee om zoveel mogelijk bomen te handhaven. Kap van de
grote eik is zeker bespreekbaar mits er een goed tuinplan aan ten grondslag ligt waaruit blijkt dat de
kwaliteit er op vooruit gaat (actie architect).
Ontwerp. De architect heeft nadrukkelijk aangegeven dat het ontwerp nog in studie is en voorligt voor
een eerste reactie. In zijn opzet is dit best een interessant ontwerp. Er gebeurt echter wel heel veel in
dit ontwerp. En dat leidt tot een onrustig beeld; het is te veel (bijvoorbeeld verschillende
raamtypologieën, detailleringen en metselwerkbehandelingen)! De opdracht is om het ontwerp
eenvoudiger en eenduidiger te maken. Een voorbeeld hierbij is de entree die door het te veel aan
architectuuruitingen toch wegvalt, terwijl de entreepositie op zich kansen voor allure biedt. Daarbij
roept de sterke koppeling van de entree met de garage/berging, middels de luifel, vragen op. Verder
lijkt het beter om de kap bij de topgevels een overstek te geven en om voor de dakkapellen een meer
donkere kleurstelling na te streven. (acties architect).
Materialisatie. Komt een volgende keer aan de orde.

Bespreking ontwerp kavel 04 Bosrand
Kavelpaspoort. Alle bomen blijven gehandhaafd, een kapaanvraag is derhalve niet aan de orde. Het
lijkt dat de woning past binnen het kavelpaspoort, het zou goed zijn indien de woning ook in het
kavelpaspoort getekend wordt (actie architect).
Ontwerp. Dit ontwerp is prima, niets op aan te merken. Een goed plan!
Materialisatie. Is ook akkoord. Wel wordt meegegeven om een donkere plintsteen te gebruiken in
plaats van een donkere voeg.

Bespreking bemonstering kavel 05 Bosrand
Er wordt een grijze langwerpige betonsteen voorgesteld met een zwarte dakpan. De zwarte dakpan is
akkoord. Maar de grijze betonsteen is te afwijkend zowel in materiaal (baksteen), als in maat
(baksteen) en kleur (bruin/rood) voor dit woongebied. Er wordt meegegeven om dit nog eens nader te
onderzoeken, bijvoorbeeld richting de paars bruine kleur van de erfafscheiding (actie architect).

Aandachtspunten ontwerp Bosvlinder
In een tussentijdse mailing is het ontwerp van de buitenruimte voorgesteld. Hierop is ook gereageerd,
maar de vraag ligt open in hoeverre hier nu iets mee gedaan is/wordt? Het gaat dan om zaken als
materialenatlas Kerckebosch waar niets mee gedaan lijkt te zijn (als voorbeeld de zware betonnen
opsluitbanden, die eigenlijk in een gebied als Kerckebosch helemaal niet nodig zijn) en de uitvoering
erfafscheidingen. Het is belangrijk en noodzakelijk dat er afstemming plaatsvindt tussen de
landschapsarchitect van Kerckebosch en die van de Bosvlinder (actie architect).

Data Kwaliteitsteam 2015
Voor 2015 zijn de volgende data bepaald, telkens van 13.00 – 17.00 uur (uitloop is mogelijk):
30 april, 18 juni, 3 september, 15 oktober en 26 november.

