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2.1

GROEN RAAMWERK
Groene setting

Groene erfgrenzen

Het groene raamwerk voor de boskamers is
opgebouwd uit verschillende groen elementen, te
beginnen bij het aanwezige groen op en rondom het
veld. Dit bestaat de eikenlaan, de bosschages rondom
de eendenpoel en het struweel richting de golfbaan.

Voor de erfgrenzen tussen de kavels zijn
groene erfafscheidingen verplicht. Dit v/or
den dezelfde hagen als de hiervoor beschre
ven hagen langs de toegangsweg. Zo krijgt
iedere kavel een groene afkadering met het
zelfde gemengde sortiment die het karakter
van wonen in het bos versterkt.

Groene randen

Groene kavels

Het bestaande groen v/ordt aangevuld met nieuwe
groene structuren aan de randen van het veld. Daar
mee krijgt het veld een goede groene omzoming. De
bestaande eikenlaan aan de noordzijde wordt aange
vuld met een 2e laag (kleinere bomen en struiken) en
3e laag (zoomvegetatie). Dit principe wordt ingezet
om een bosrand te creëren. In de ecozone worden
boomgroepen (wilgen, iepen, populieren) toegevoegd.
Hierdoor ontstaat een biotoop van open en besloten
delen die interessant is voor de biodiversiteit.

Zoals bij de bouwstenen al aangegeven
wordt op ieder kavel een boom geplant. De
positionering wordt zorgvuldig gekozen om
te zorgen voor een goed evenwicht met de
totale groenstructuur.

Groene kamers

Groene bermen

De randen van de groene kamers worden beplant
met gemengde hagen en struweel. De strakkere ha
gen komen aan de zijde van de toegangsweg en de
bredere zones komen op drie plekken tussen de ka
mers. Deze struweelzone kan qua beeld en sortiment
worden vergeleken met de houtwal langs de ecozone.
maar zal compacter zijn zodat de privacy op de aan
grenzende kavels is gegarandeerd. De hagen bestaan
uit de soorten uit het struweel die geschoren kunnen
worden tot een compacte gemengde haag.

Als laatste krijgt ook de infrastructuur een
groen karakter. Naast de smalle rijweg
komt een groene berm die ook dient als
parkeerstrook voor bezoekers en welke
overloopt in de groene ruimte rondom de
vijver.
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2.2

VERKEERSLUWE STRATEN

'i j

De verkeerskundige opzet van veld 23 is simpel, een
ontsluitingsweg met inprikkers naarde boskamers.
De weg in veld 23 is landschappelijk ingericht. De ver
harding is minimaal, zodat gras en bomen het beeld
overheersen. Door het ontspannen karakter van de
wijk zijn de wegen ingericht als 30km zone waar ook
fietsers en wandelaars gebruik kunnen maken van
dezelfde weg.
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De straten in veld 23 zijn 6,5 meter breed, bestaande
uit een verharde rijstrook van 4.5 meter verharding
met aan 1-zijde een strook van ruim 2 meter gras.
De openbare ruimte wordt begrensd door de hagen en
de groene inrichting van de kavels.
leder kavel krijgt een inrit met een maximale breed
te van 4 meter. Hoekkavels hebben, als uitzondering
hierop, een extra mogelijkheid voor een doorgang
naar de voordeur. De plaats van deze doorgang is vrij,
in samenhang met het woning- en tuinontv/erp.
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2.3

BOUWVLAK

Voor alle woningen geldt dat ze gelegen zijn in 1 van
de 5 boskamers waardoor een parkachtige groene
v/oonomgeving ontstaat. Vervolgens is er per kavel
een bouwvlak aangegeven waarbinnen de woning ge
bouwd dient te worden. Van dit bouwvlak mag maxi
maal 180 mJ bebouwd worden.

2.4

MAAT TUSSEN WONINGEN

De woningen hebben een vrije ligging op de kavel en
staan als volume in de tuin. De ruime tuinen dragen
bij aan de ruimtelijke opzet van veld 23 en maken deel
uit van het grotere parkachtige landschap waarin de
woningen zijn opgenomen.
Om dit te bereiken dient er voldoende ruimte tussen
de woningen te bestaan. Hierbij geldt altijd een mini
male afstand van 9 meter tussen 2 woningen.
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2.5

BOUWHOOGTE

Het bouwvlak is opgedeeld in een zone van max 2
lagen (max 7m hoog) en een zone van 3 lagen (max 10
m hoog). De zone van 3 lagen ligt verder van de weg
als de zone van 2 lagen. Dit om een ontspannen en
groen straatbeeld te stimuleren.
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2.6

BOUWVOLUME

Om een goede verhouding te vinden tussen bebouwing
en open ruimte geldt een maximaal bouwvolume van
1.400 m\ Dit volume past enerzijds bij de ruime opzet
van het plan met grote kavels en zorgt er anderzijds
voor dat er nog voldoende ruimte is om het boskarak
ter van het veld overeind te houden.

2.7

EENDUIDIG HOOFDVOLUME

De ruimtelijke parkachtige opzetvan veld 23 wordt ver
sterkt door een eenduidige hoofdvorm van de woning;
hoe duidelijker deze vorm herkenbaar is. hoe beter
het past in de groene boskamers. Met een eenduidige
hoofdvorm wordt bedoeld een gebouw als composito
rische eenheid waarin geen onderscheid gemaakt kan
worden tussen hoofdvolume en aanbouv/en.
Aan deze hoofdvorm kunnen in ondergeschikte archi
tectonische elementen als erkers, trappen en balkons
worden toegevoegd onder voor behoud dat de hoofd
vorm herkenbaar en eenduidig blijft.
Een eenduidige hoofdvorm betekent niet dat er geen
ruimte is voor een bijzondere vormentaal. De plannen
zijn bij voorkeur eigentijds en innovatief maar wel al
tijd duidelijk in de beeldtaal.

2.8

PARKEREN

Het parkeren van auto's wordt voor een groot deel
op de kavels zelf opgelost. Op deze manier blijft
het straatbeeld open en groen. Per kavel dienen er
daarom twee parkeerplaatsen voorzien te worden in
een garage en/of op de oprijlaan.
De garages zijn inpandig als onderdeel van het
hoofdvolume of staan geheel los van de woning
achter op de kavel. Een garage in het hoofdvolume
waardeert de garage op tot een volwaardig onder
deel van de woning en laat de kavel zoveel mogelijk
open. De garage achter op de kavel geeft vanaf de
straat gezien diepte aan de tuin en levert een lange
oprijlaan op.
Het bezoekersparkeren wordt opgelost in de gras
strook van 2 meter langs de ontsluitingsweg.
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3.1

DAK

Daken zijn een van de meest beeldbepalende onder
delen van de architectuur van woningen. Binnen veld
23 zijn ze onderdeel van de eenduidige hoofdvorm en
daarom zijn prominente overstekken, boeiboorden
etc. niet passend bij de gewenste uitstraling. Doordat
alleen een maximale helling is aangegeven zijn ook
platte daken mogelijk. Bij toepassing van een kap is
de dakhelling maximaal 65° en dient de kap te worden
uitgevoerd als zadeldak, hier ook zonder overstek.
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3.2

MATERIALEN EN DETAILS

Veld 23 heeft grote kavels waarbij ruimte is om ruime
woningen te bouwen. Bij deze luxe landschappelij
ke opzet passen materialen die hoogwaardig zijn en
mooier worden naarmate ze verouderen. Hierbij wordt
gedacht aan duurzame, natuurlijke en niet giftige ma
terialen met aandacht voor de herbruikbaarheid.
Toepassing van kunststoffen, betonsteen. houtwolcementplaat en dergelijke in de buitengevel of op het
dak horen daar niet bij.
Het kleurgebruik aan de buitenzijde van de woningen
is terughoudend, de uitstraling v/ordt vooral bepaald
door het uiterlijk van de toegepaste materialen. Dit
geldt zowel voor het gevelmateriaal als voor de kozij
nen. Belangrijk hierbij is een zorgvuldige en bijzonde
re detaillering die past bij de keuze van de materialen.
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3.3 LANDSCHAPPELIJKE TUIN
De allure en ruimtelijkheid van het veld hangen in
grote mate af van de inrichting van de tuinen. Over
zichtelijke tuinen met goed ingepaste beplanting in
een losse setting dragen bij aan de landschappelijke
groene uitstraling van veld 23.
Door natuurlijke erfafscheidingen in de vorm van ge
mengde hagen in bescheiden hoogte wordt bovendien
bereikt dat de som der tuinen meer is dan het geheel
der delen.
Het ruimtelijk raamwerk legt op zich niets vast voor
de inrichting van de tuin. Maar in overleg met het
kwaliteitsteam Schuytgraaf kan worden gezocht naar
landschappelijke en samenhangende oplossingen.
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4.1 VOORBEELDVERKAVELING
Op basis van de hiervoor beschreven uitgangspunten
is een voorbeeldverkaveting opgesteld die een moge
lijke invulling geeft aan de ontwikkeling van het veld.
Bij de configuratie van bouwvelden is flexibiliteit een
belangrijk uitganspunten geweest. De voorbeeldverkaveling is het wensbeeld maar biedt wel nog ruimte
voor andere invullingen. De ontspannen woonsfeer
met een groene landschappelijke uitstraling blijft wel
het uitgangspunt.
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