“BIJ DE HOGE DENNEN” - Een buitenplaats op maat
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Tussen bos en stuifheuvels heeft u de ruimte en de vrijheid om uw buitenplaats naar eigen wens vorm te geven.
De 25 vrije kavels hebben ieder een eigen landschappelijk karakter.
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De plannen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Aan deze tekening kunnen, ondanks alle
zorgvuldigheid, geen rechten ontleend worden. De positie van de geprojecteerde woningen is
indicatief.

verkaveling “Bij de Hoge Dennen”

Graaf Lodewijklaan - straatbeeld met stuifheuvels en bomen (openbaar gebied nog niet ingeplant)

Graaf Lodewijklaan - individuele inrit, stuifheuvels met rasterhekwerk en ingerichte voortuinen (openbaar gebied nog niet ingeplant)

“BIJ DE HOGE DENNEN - deel 3”
Het plan: een buitenplaats op maat
• De vrije kavels liggen aan de Graaf Lodewijklaan (het Scholenlaantje)
• Balans tussen het behoud van het boskarakter en de nieuwe bebouwing
o
Behoud hoogteverschillen, veroorzaakt door de aanwezige stuifheuvels
o
Villa’s op riante kavels verscholen achter de stuifheuvels
• Behoud bossfeer
o
Inpassing van de stuifheuvels en waardevolle bomen in de terreininrichting en de bebouwing
o
Grote afstanden tussen de bebouwing geven ruim groen uitzicht
o
Deel bomen op en voor de kavels wordt bewaard

Bouwregels
Maximum volume = 1.000 m³
(hoofd- en bijgebouwen)

7m
4.5m

11m

Maximale goothoogte 7 m
Maximale nokhoogte 11 m
Daken met steile hellingshoek
Bijgebouwen max. 1 bouwlaag
(max. goot 3 m, max. nok 4,5 m)

3m

Tuin
Bouwvlak
Maximaal 200 m² van het bouwvlak mag bebouwd worden
(inclusief garages en bijgebouwen)

Erkers en uitbouwen verzachten het uiterlijk van de woning. Ze zijn
een integraal onderdeel van het totale ontwerp. Bijgebouwen zijn
onderdeel van het hoofdvolume
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Twee opstelplekken voor auto’s per kavel, achter de voorgevellijn

“BIJ DE HOGE DENNEN”
Beeldkwaliteit: structuur van de kavels en architectuur
• Karakteristieke elementen van Hoge Dennen dienen als mogelijke inspiratie voor de nieuwe woningen
• Enkele kenmerken van de nieuwe bebouwing zullen zijn:
o
Klassieke en ruime uitstraling
o
Ruimte en openheid tussen de bebouwing
o
Daken in de vorm van een hoge kap of kappen met een steile hellingshoek
o
Erkers en uitbouwen
• Eigentijdse invulling van de hiervoor genoemde architectonische kenmerken

Rooilijnen van de woningen liggen naar achteren,
waardoor groene tuinen het beeld bepalen

Erkers en andere uitbouwen zorgen voor
geleding van het hoofdvolume

De woningen hebben een markante hoge kap

Er ontstaat een gevarieerd architectonisch
beeld door verschillende ontwerpen

Materiaalgebruik
• Gevels: veel baksteen en natuurlijke materialen
• Daken: gebakken dakpannen, eventueel riet of leisteen
Kleurgebruik
• Bepaald door de bosachtige omgeving: een palet van oker/bruin/roodachtige kleuren
• Het gebruik van grote vlakken wit of opvallende primaire kleuren is niet gewenst

Het kleurenpalet geeft de brede reeks van de verschillende tinten weer

Kaveloppervlaktes “BIJ DE HOGE DENNEN - deel 3”
• 7 kavels tussen 820 m² en 1.056 m²
De aangegeven kavelgroottes zijn gebaseerd op de proefverkaveling en dienen slechts als indicatie. De uiteindelijke kavelgroottes (kadastraal
ingemeten) hangen ondermeer af van de precieze positie van bestaande bomen en de stuifheuvels. Deze zullen op dat moment worden ingemeten.
Aan de hier getoonde kavelgroottes kunnen geen rechten worden ontleend.
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Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.
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