Haalbaarheidsonderzoek
Woningbouw aan de Wilgenlaan te Zwanenburg
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Inhoud
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Studiegebied
Locatie
Herstructurering
Wateropgave
Recreatie

N

Woningbouwopgave: differentiatie in woningaanbod in relatie tot de overige ontwikkelingen in Zwanenburg.
Wateropgave: wateroverlast verminderen door middel van berging, opvang en retentie.
Groenopgave: gebruik maken van de open ruimte voor openbare recreatieve groen.

1. Ruimtelijke opgaven
Uitgangspunten uit het ontwikkelingskader

Ruimtelijke opgaven
De onderliggende basis voor dit haalbaarheidsonderzoek zijn de geformuleerde
doelen en opgaven uit de ontwikkelingskader Zwanenburg, vastgesteld door de
gemeenteraad d.d.22-09-2005 (referentienummer: 2005/20094).
Vanuit het ontwikkelingskader Zwanenburg zijn voor dit specifieke gebied drie
opgaven geformuleerd:
Rood:
Groen:
Blauw:

Het realiseren van een differentiatie in het woningaanbod.
De kenmerkende openheid van dit gebied inzetten voor openbare
groen en recreatie.
De wateroverlast verminderen waarbij tevens het rioolstelsel moet
worden ontzien.

Doel
Met dit haalbaarheidsonderzoek worden de ruimtelijke handvatten en
randvoorwaarden aangereikt voor een duurzame herontwikkeling van dit gebied.
Hierbij wordt beoogd om de voor deze specifieke gebied geformuleerde
ruimtelijke opgaven aan te pakken via een integrale benadering en analyse van
het studiegebied.

Ruimtelijke opgaven
Uitgangspunten en doel
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2. Ruimtelijke ontwikkelingen
Projectenkaart

Ruimtelijke ontwikkelingen
Deze kaart laat een aantal ruimtelijke ontwikkelingen zien in de nabij omgeving
van het studiegebied. Het biedt inzicht in de ruimtelijke samenhang en in de wijze
hoe deze ontwikkeling zich ten opzicht van de overige ruimtelijke ontwikkelingen
kan positioneren en differentiëren.
Het gebied past in een reeks kleine en grote ruimtelijke herontwikkelingen met
woningbouw als speerpunt. Het te realiseren woningaanbod dient een
programmatisch en kwalitatieve aanvulling te vormen op deze ontwikkelingen met
woningdifferentiatie als doel.

Locatie en ontsluiting:
De locatie ligt op een strategische plek, aan de rand van het dorp, en tegelijkertijd
ook op een steenworp afstand van het centrum.
Het wordt ontsloten via de Wilgenlaan en de Olmenlaan, die het gebied verbinden
met het centrum. Het is onderdeel van een verbinding tussen het centrum, en
een recreatiegebied met de sport- en evenementterrein, Park Zwanenbrug en
Halfweg via een verbindingsbrug over de Ringvaart.
Deze “excentrische” ligging maakt het gebied aantrekkelijk voor woonfuncties die
zich onderscheiden van een centrumgebied, met als kenmerk de directe
nabijheid van een centrumgebied en groene voorzieningen.

De volgende onderscheidende aspecten worden uitgelicht:
Programmatische:
De toevoeging van woningen dient een aanvulling te vormen op het reeds
bestaande woningaanbod maar ook op andere woningbouwplannen in
Zwanenburg. Deze toevoeging dient zich in die zin te onderscheiden van reeds
geplande programmatische toevoegingen in omliggende projecten. Te noemen
zijn de ontwikkelingen Hart van Zwanenburg (met de Kom) en het woon- en
zorgcomplex aan de Wilgenlaan. Welke woningtype gewenst is hangt af van de
behoefte en de mogelijkheid van de locatie.
Als uitgangspunt dient 40% sociale woningbouw en 60% koopwoningen
aangehouden te worden.
Typologische:
In navolging van het programma dient de woonvorm een onderscheidend aspect
te hebben. Waarbij aandacht dient te zijn voor: dubbel wonen (kangoeroe
woningen) en andere vormen van woonconcepten voor eengezinswoningen, als
aanvulling op het appartementenaanbod voor jongeren en zorgwoningen voor
ouderen. Ook de woontypologie dient een aanvulling te zijn op de reeds
bestaande dan wel nieuwe ontwikkelingen zoals de vrijstaande woningen, twee
onder een kap (oververtegenwoordigd in Zwanenburg) en de appartementen (de
Kom). Hieruit volgt dat er het best eengezinswoningen en /of benedenbovenwoningen (tweelaagse appartementen voor jongeren (boven) en ouderen
(beneden) met een kap kunnen komen.

Belemmeringen:
Aandachtspunt bij deze herstructureringsproject is het geluidsbelastingaspect.
Het gebied grenst namelijk aan de aandachtszone van 400 m gerelateerd aan de
doortrekking van de randweg (A5). Met uitzondering van de gemeentelijke kavels
vallen alle overige kavels buiten deze 400 m zone. Dit betekent voor de
particulieren initiatieven dat er geen juridische verplichting voor toetsing op
geluidsoverschrijding is en ook niet voor aanvullende maatregelen voor de te
plegen nieuwbouw.
Het gebied is gelegen in het LIB beperkinggebied en navenant onder de
aanvliegroute van de Zwanenburgbaan met als gevolg zware en regelmatig
geluidsoverlast. Dit legt een last op de kwaliteit van de leefmilieu en de
woonomgeving. Ter verbetering ervan dient ten minste één geluidsarme gevel te
worden ontwikkeld, om een binnenmilieu te creëren dat binnen de grenzen blijft
wat betreft bovengenoemde geluidsoverlast.
Conclusie:
Deze gebiedsbeperkingen vormen de aanleiding voor het ontwikkelen en
toepassen van een meer toegespitst contextgebonden woonconcept dat daar een
antwoord op kan bieden.
De toegepast typologie kan een uitdrukking vinden in de vorm van een meer
besloten woonvorm zoals patio- en hofjes woningen.

Ruimtelijke Ontwikkelingen
Projecten
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KSB:
Kreike:
Wesselius:
Scheuder:
Totaal:

A1:
A2:

10845 m²
3924 m²
3230 m²
2860 m²
1326 m²
2.2185 m²

48,9%
17,7%
14,6%
12,9%
5,9%
100%

Gemeente 1:
Gemeente 2:
Gemeente 3:
Gemeente 4:
Gemeente 5:
Totaal:

365 m²
370 m²
368 m²
365 m²
960 m²
2428 m²

15,1%
15,2%
15,1%
15,1%
39,5%
100%

3. Studiegebied
Oppervlaktes

Studiegebied
Het studiegebied wordt begrensd door de Lijnderdijk, de IJweg en de Olmenlaan.
Het te onderzoeken gebied bestaat uit 5 kavels in handen van 4 verschillenden
grondeigenaren.
De kavels zijn qua grootte in drie groepen te verdelen; met een grootste kavel
(KSB), 3 middelgrote kavels, en een kleine hoekige kavel (Scheurder). Dit totaal
is in tweeën onder te verdelen. Met één grote kavel midden in het gebied in de
kom van de Wilgenlaan, en een zone onder aan de voet van de dijk bestaande uit
de vier kleine aaneengeschakelde kavels.
In het haalbaarheidsonderzoek wordt rekening gehouden met de fasering van
herontwikkelingen en de mogelijkheid om de gebieden gezamenlijk dan wel
onafhankelijk van elkaar te ontsluiten, te ontwikkelen en te verkavelen.

Studiegebied
Begrenzing
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De dijkvoet zone: ruggensteun van het studiegebied
Openheid tussen de dijk en de bebouwing
Bebouwingsrand
Parels aan de dijk: aansluiting polder op dijk
Landmark markeert dorpsrand en zichtlijn naar Parkingang

4. Gebiedskenmerken
Verbeelding kwaliteiten en potenties

Gebiedskenmerken
Kenmerkend voor het studiegebied is de opbouw. Het bestaat uit een open
groengebied ruimtelijk begrensd door het ringdijklichaam en een dicht bebouwd
gebied met flatbebouwing en rijtjes woningen.

Vanuit de toekomstige doorgetrokken randweg kan het dienen als markering van
de bebouwingsrand en het zuidelijke entree van het dorp Zwanenburg.

Het dijklichaam vormt de ruggengraat van het gebied waarbij de dijkvoet zone de
overgang vormt tussen het open middengebied en het talud. Dit ruimtelijk
element sluit visueel en fysiek het gebied van de ringdijk af. Waarbij de twee
ontsluitingwegen (IJweg en Olmenlaan) aan de rand van het gebied de enige en
bijzondere koppelingen maken met de ringdijk.

Conclusie:
Het gebied valt te omschrijven als een betrekkelijke afgeschermde zone achter
de dijk bestaande uit twee typerende zones; de dijkvoet zone en de bouwblok.
Deze bepalen mede de waarde, kwaliteiten en identiteit van dit te herontwikkelen
gebied.

De ruimtelijke kenmerk van het centrale gebied (het KSB terrein) is de openheid
onder aan de dijk, tussen het dijklichaam en de bestaande bebouwingsrand, en
ligging in de kom van de Wilgenlaan.
De Wilgenlaan heeft een belangrijke functie als enige gebiedsontsluitingsweg.
Het vormt daarmee de scheiding en koppeling tussen dijk- en polderstructuur.
De bestaande bebouwing vormt een rand voor het open midden gebied. Het is
een nog openstaand randgedeelte van dit deel van de polderstructuur en te
omschrijven als een opengewerkte bouwblok. Dit wordt versterkt door de
opening in de bocht van de Wilgenlaan en een ruimtelijk groen accent in de vorm
van de bestaande bomen.
Het gebied opent zich daardoor vanuit één zijde naar de polder via de bocht van
de Wilgenlaan.
Het flatgebouw aan het einde ervan vormen een accent die de openheid van het
gebied versterken.
De locatie van de waterzuiveringbassin in het verlengde van de Olmenlaan is op
twee manieren interessant als stedenbouwkundig accent. Vanuit het dorp kan het
dienen als zichtpunt voor de ingang naar het Park Zwanenburg met sport- en
evenemententerreinen.

Gebiedskenmerken
Kwaliteiten en potenties
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5. Structuren versus gebieden
Polderstructuur / dijkvoet zone / dijktalud

Structuren
De dijkvoet zone vormt de overgang tussen de polderstructuur en het dijktalud.
Die structuur wordt beïnvloed door de rechthoekige polderstructuur en de grillige
structuur van de ringdijk.
Deze overgang vanuit beide structuren benaderd dient steeds fijnmaziger te
worden richting het achterliggende ringdijkgebied.
In de polder is het uitgangspunt om voor zover mogelijk de rationele rechthoekige
structuur door te zetten en te verkavelen. De hoek van de IJweg met de
Wilgenlaan is daar een voorbeeld van, waarbij een bouwblok wordt afgemaakt.
Afwijkingen in die structuur worden benaderd als ruimtelijke solitaire elementen
los van de omliggende structuur. De hoek in de Wilgenlaan is er één, waarbij het
openhouden van die hoek een uitgangspunt vormt. De aansluiting van de dijkvoet
zone op de dijklichaam is een ander. Hierbij vormt het doorzetten van de
dijkstructuur (rug aan rug) de aansluiting.

Structuren versus gebieden
Polderstructuur / dijkvoet zone / dijktalud
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Karakteristieke restruimtes aan de voet van de
ringdijk, als gevolg van het doorzetten van de
bestaande structuren met elk een eigen identiteit.
Een langzaam verkeersroute verbindt deze gebieden
onderling.

6.

Ruimtelijke uitgangspunten
Dijkvoet zone

Ruimtelijke uitgangspunten Dijkvoetzone
Wanneer de bestaande structuren doorgetrokken worden, ontstaan restruimtes
langs de dijk: aparte gebieden met elk een eigen identiteit. Die opzet is
kenmerkend voor de ruimtelijke identiteit van de hele zone. Waarbij het
middengebied (geel) de koppeling vormt tussen polder- en dijkstructuur.
De gebieden kunnen apart ontwikkeld worden (ook qua tijd), maar dienen wel met
elkaar verbonden te worden door middel van een langzame verkeersroute.
Deze interne route zorgt voor samenhang en cohesie zodat de dijkvoetzone
ruimtelijk een geheel blijft (een buurt met een totaal identiteit). De ruimtelijke
opzet is te vergelijken met die van “parels geregen aan een ketting”.
Deze opzet wordt versterkt door het toepassen van een meer besloten woonvorm
met als typologie de patio- en hofjes woningen. Hierbij is de kwaliteit van de
gezamenlijke buitenruimte van groot belang.

Ruimtelijke uitgangspunten
Dijkvoet zone
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De polderstructuur wordt doorgezet in de typologie van de bouwblokverkaveling
met een rand eromheen en met behoud van de open ruimte middenin.
Het overgangsgebied fungeert als schakel tussen de polderstructuur en de
dijkvoet zone.

7. Ruimtelijke uitgangspunten
Polderstructuur - Bouwblok

Ruimtelijke uitgangspunten Bouwblok
De benadering van dit bouwblok is het afmaken van de rand rondom met behoud
en versterking van de openheid van het midden groen gebied en van het
openhouden van het koppelgebied in de kom van de Wilgenlaan.
Het groen middengebied wordt opengehouden door de toekomstige bebouwing
middenin te verkavelen als losse objecten in een open vlakte. Het vrij gehouden
middengebied wordt gebruikt voor het realiseren van de water en recreatieve
opgaven. Het is een specifiek element dat de identiteit en kwaliteit bepaalt voor
het hele bouwblok. Door de zonering van de bebouwing in de zuidelijke rand van
het middengebied wordt een centrale zone gevrijwaard van bebouwing en
ontstaat een ruimtelijk ensemble met de bestaande rij woningen.
De bestaande doorgangen worden doorgezet in de nieuwe situatie om koppeling
te maken met het open groengebied. Een verkaveling georiënteerd naar het
zuiden maakt het tevens mogelijk gebruik te maken van “passieve” zonneenergie.
De kom in de bocht van de Wilgenlaan wordt ruimtelijk versterkt door deze
afwijking in de structuur open te houden en door er een rand omheen te maken.
De bebouwing krijgt een eenzijdige oriëntatie, hoogte en typologie, zodat een
bebouwingsrand ontstaat. Het plaatsen van gemeenschappelijke (speel-)
voorzieningen zal de overgang en koppelingfunctie tussen beide structuren
versterken.

Ruimtelijke uitgangspunten
Polderstructuur - Bouwblok
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Gemiddeld dichtheid: 45 w/ha
Minder woningen per hectaren
Meer woningen per hectaren

8. Ruimtelijke uitgangspunten
Dichtheden - korrel - hoogtes

Ruimtelijke uitgangspunten dichtheden / korrel / typologie
Uit de ruimtelijke analyse is af te leiden dat het te herontwikkelen studiegebied in
zijn geheel een ruimtelijk overgang vormt met zijn omgeving. Die overgang wordt
vorm gegeven via een ruimtelijke koppeling in korrel, schaal, en typologie. De
dijkvoetzone vormt hiermee een ruimtelijke overgang tussen de polderstructuur
en de ringdijk en wordt gekenmerkt als kleinschaligheid onder aan de dijk.
De huidige ruimtelijke kenmerken in dichtheid, korrel, schaal en typologie zijn
uitgangspunten bij het doorzetten van de bestaande structuren.
De dijkvoetzone vormt de overgang naar een lage dichtheid aan de ringdijk. De
schaal, korrel en typologie zijn een middeling als overgang tussen de bebouwing
tussen de Wilgenlaan en de ringdijk.
Aan de Wilgenlaan wordt de kenmerkende typologie “twee onder een kap”
doorgezet.
De bebouwing in het open groen gebied vindt aansluiting bij de rij woningen en
flats eromheen. De overgang ligt wat schaal en korrel betreft tussen de
bebouwing van de Larixlaan en de Wilgenlaan.

Ruimtelijke uitgangspunten
Dichtheden - korrel - hoogtes
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Waterstructuur
Water recreatieve accenten
Groene verbindingszone / park / weide
Bomen: laan / bos
Ontwikkelingsgebied voor woningbouw
Bebouwingsrand / voorkant

Ontsluiting (doorgaande weg)
Interne ontsluiting (erf toegangsweg)
Recreatieve ontsluiting
Recreatieve route
Entree zuidrand / stedenbouwkundig accent

9. Ruimtelijke hoofdstructuur
Te versterken kwaliteiten

Ruimtelijke hoofdstructuur
Deze wordt gekenmerkt door:
De ontsluiting:
Het versterken van de bebouwingsrand aan de Wilgenlaan (doorzetten van de
reeds bestaande ruimtelijke lintbebouwing).
De bebouwing in relatie tot:
De dijkvoet zone met hofjeswoningen gekoppeld aan een langzame
ontsluitingsroute versterken de identiteit van het gebied en zorgt voor een
samenhangend geheel (zie beeldkwaliteit bebouwing).
De bouwblok getypeerd door de overgangsgebied in de kom.
Het vormt een open plek in de kom met bebouwingsrand eromheen en centrale
voorzieningen in het midden. Dit gebied maakt een ruimtelijke koppeling met het
open middengebied van de bouwblok waar de water en groene opgaven kunnen
worden gerealiseerd.
De Openheid van het middengebied wordt behouden door de zonering van de
bebouwing aan de rand en te verkavelen in een open vlakte.
Het Bouwkundig aspect wordt betrokken als buffer voor de wateropgave (zie
beeldkwaliteit buitenruimte).
Het buitengebied:
Het gebruiken van de waterzuiveringbassins als stedenbouwkundig accent. Zij
markeren de ingang naar park Zwanenburg en het begin van de bebouwing. De
waarde van deze locatie voor een ruimtelijk accent wordt versterkt als die
gekoppeld wordt aan een openbare functie voor algemeen gebruik. Zoals een
openluchtbioscoop dan wel theater of een kleinschalig theehuis of restaurant.
De groen en blauw opgaven:
Het reserveren van openplekken in de bebouwing ten behoeve van groen en
recreatieve voorzieningen. Deze zone tevens gebruiken voor het realiseren van
een waterbuffer voor het ontlasten van het riolenstelsel. Omdat infiltratie door de
ondergrond minder geschikt is wordt in dit geval het verlengen van de af te
leggen weg van regenwater aangewend als waterbuffer (zie hiervoor de
aangedragen voorbeelden bij de beeldkwaliteit buitenruimte).

Ruimtelijke hoofdstructuur
Te versterken kwaliteiten
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OPGAVE:
De inrichting van de open ruimte tussen de bebouwing in als inzet voor de kwaliteit van verblijfsgebieden.
Deze buiten ruimtes dienen tevens gebruikt te worden om de groene en blauwe opgaven te realiseren in
combinatie met de benodigde centrale voorzieningen.

Waterbergingsbassin

10. Beeldkwaliteit buitenruimte
Referenties voor het buitenverblijfsgebied

Dijkvoet zone:
Hofjes met kleinschalig woningbouw / rijtjeswoning

De Bouwblok met in het midden:
Clusterwoningen in groen opzet “FARO architecten”

OPGAVE:
Diversiteit in bebouwingsaanbod door verscheidenheid in schaal, korrel, typologie en architectuur.
Het plangebied onderscheidt zich door drie zones met elk een eigen identiteit, kenmerken en goot- en nok hoogte:
- De Dijkvoet zone: kleinschalig geschakelde blokwoningen 5/8
- De Wilgenlaan: twee onder een kap 6/10
- De Bouwblok: rijenwoning 6-6/9

Overgang Bouwblok en Wilgenlaan:
Hof met een rand geschakelde woningen

De Wilgenlaan:
Typologie van de”twee onder een kap” doorzetten

11. Beeldkwaliteit bebouwing
Referenties voor de bebouwingtypologie
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Open middengebied met realisatie van de blauwe
en groene opgave.

Dijkvoet zone:
Kwalitatief leefmilieu door diversiteit in de
woonomgeving en aangename verblijfsgebieden.
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OPGAVE:
Een diverse leef- en woonomgeving realiseren in het plangebied door het aanbrengen van verscheidenheid
en hiërarchie middels:
- Ontsluitingswegen;
- Bebouwing;
- kwaliteit van de semi- en openbare ruimtes.

12. Ruimtelijke inpassing
Uitgangspunten

Inpassing
De ruimtelijke uitgangspunten zijn per gebied:
De Dijkvoet zone:
Voor het gebied (hoek IJweg met Wilgenlaan) het doorzetten van de
polderstructuur en het verkavelen ervan als bouwblok.
Het achterliggende gebied wordt ontsloten via een sub ontsluiting tussen de
IJweg en de Wilgenlaan zodat een toekomstige verkaveling ervan mogelijk blijft.

Verkeer:
Uit verkeersonderzoek gekomen dat de transformatie van dit bedrijventerrein
naar een woningbuurt zal leiden tot een sterke vermindering van de
verkeersoverlast in het dorp.
Uitgangspunt is tevens het voorkomen dat het straatbeeld wordt ontsierd door blik
op straat. hiervoor wordt uitgegaan van het op eigen terrein realiseren van
parkeerplaatsen.

Voor het gebied (kavelcombinatie KSB Schreuder) tussen de Wilgenlaan
en het dijklichaam wordt ontsloten via de Wilgenlaan en niet via de eerder
beschreven sublus. Een toegang in het midden van beide kavels maakt het
mogelijk het gebied via één weg in plaats van twee te ontsluiten en efficiënter in
de diepte te verkavelen. Dit lever een compact en stevig ruimtelijke opzet op die
de bebouwingsrand van de Wilgenlaan versterkt.

Voor beide varianten is tevens uitgegaan van een:
Bebouwingspercentage van ten hoogste 35 % van het perceeloppervlakte;
Voorgevelrooilijn op 6 m van de perceelgrens;
Afstand tussen bebouwing en perceelgrens van minimaal 3 m;
parkeerplaats op de eigen oprit.

De Wilgenlaan: het doorzetten van de huidige lintbebouwing met typologie
van de twee onder één kap woning.
De Bouwblok:
De bebouwingsranden rondom accentueren en afmaken, met
bebouwingsaccenten bij de ingangen en de openingen naar de openbare
gebieden aan de Wilgenlaan en de Populierenlaan.
Randen en accenten zijn de gebieden waar gestapelde programma's
gezoneerd worden.
Het Middenzone: opzet van bebouwing als onderdeel van een openbare
binnenruimte (tuinhuis versus parkwoning in een open groene setting).
Het bevorderen van regeninfiltratie door het vermijden van verharding in
het middengebied. Het toepassen van halfverharding in dit gebied versterkt de
twee laatste benoemde punten.
Het bevorderen en het creëren van een waterbuffer in het middengebied
middels de inrichting van de openbare ruimte, en bouwkundige voorzieningen.
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Ruimtelijke Kenmerken
Onderscheid in twee gebieden:
L ij

nd

erd

Dijkvoetzone (gebieden Kreike + Wesselius + Scheuder + A2) met:
Lage bebouwingsdichthedeid (-40 w/ha) _
Eenduidige typologie: voornamelijk twee onder één kap _

ijk

KSB terrein (gebied A1) met:
Aan de Wilgenlaan: typologie van de twee onder één kap doorzetten _
De bouwblokstructuur versterken door een bebouwingsranden rondom _
Accenten bij de ingangen van het bouwblok naar het openbare gebied _

Wilgenlaan

Larixlaan

Wilgenlaan

Ijweg

Populierlaan

Wilgenlaan

e
lm
O

a
nl

an

Olmenlaan

Olmenlaan

50 m

Eigenaar

N

KSB:
Kreike:
Wesselius:
Scheuder:
Totaal:

oppervlakte m²

A1:
A2:

10845
3924
3230
2860
1326
2.2185

percentage %

dichtheid w/ha

aantal

Eigenaar

oppervlakte m²

percentage %

dichtheid w/ha

aantal

48,9
17,7
14,6
12,9
5,9

45
33
28
28
37

49
13
9
8
5

Gemeente 1:
Gemeente 2:
Gemeente 3:
Gemeente 4:
Gemeente 5:

365
370
368
365
960

15,1
15,2
15,1
15,1
39,5

27,8
27
27,1
27,4
20,8

1
1
1
1
2

100

38

84

Totaal:

2428

100

25

6

13. Inpassing variant A
Verkavelingsstudie

Variant A
Eenduidige typologie “ twee onder één kap”, in kleinschalige vorm.
kwaliteitsuitgangspunt is een gelijke typologie door het hele gebied met variatie in
schaal en grote. Onderscheid wordt gemaakt tussen hoofd- en subontsluiting,
door de schaal en de korrelgrootte van de bebouwing.
Deze opzet biedt diversiteit door variatie op het thema veelvormigheid en variatie
in materialisatie.
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Ruimtelijke Kenmerken
L ij
P

Onderscheid door de ontsluitingstructuur:
Met een hoofdweg (Wilgenlaan) en sublussen:
nd

erd

ijk

Langs de Wilgenlaan:
Lage bebouwingsdichtheid _
Eenduidige typologie: voornamelijk twee onder één kap _
Dijkvoetzone (gebieden Kreike + Wesselius + Scheuder + A2) met:
Hoge bebouwingsdichtheid (+/- 45 w/ha) _
Eenduidige typologie: voornamelijk kleinschalig rijtjes woningen _

P

KSB terrein (gebied A1) met:
Aan de Wilgenlaan: typologie van de twee onder één kap doorzetten _
De bouwblokstructuur versterken door een bebouwingsranden rondom _
Accenten bij de ingangen van het bouwblok naar het openbare gebied _

Wilgenlaan

Larixlaan

Wilgenlaan

Ijweg

Populierlaan

Wilgenlaan

e
lm
O

a
nl

an

Olmenlaan

Olmenlaan

50 m

Eigenaar

N

KSB:
Kreike:
Wesselius:
Scheuder:
Totaal:

oppervlakte m²

A1:
A2:

10845
3924
3230
2860
1326
2.2185

percentage %

dichtheid w/ha

aantal

Eigenaar

oppervlakte m²

percentage %

dichtheid w/ha

aantal

48,9
17,7
14,6
12,9
5,9

45
33
34
45
52

49
13
11
13
7

Gemeente 1:
Gemeente 2:
Gemeente 3:
Gemeente 4:
Gemeente 5:

365
370
368
365
960

15,1
15,2
15,1
15,1
39,5

27,8
27
27,1
27,4
20,8

1
1
1
1
2

100

42

93

Totaal:

2428

100

25

6

14. Inpassing variant B
Verkavelingsstudie

Variant B
Gemengde typologie van “ twee onder één kap” met rijtjes woningen.
Kwaliteitsuitgangspunten zijn variatie en kleinschaligheid. Met deze opzet
ontstaat een duidelijke hiërarchie tussen bebouwing aan de
hoofdontsluitingswegen en de bebouwing in de “binnengebieden”.
De toegepast typologie is die van rijtjeswoningen met kapvorm, met als
uitgangspunt diversiteit door een kleinschalige opzet en variatie in materialisatie.
Door de toename aan woningen in dit opzet bestaat de kans dat er druk op de
openbare ruimte ontstaat voor extra parkeerplaatsen. Er dient in die opzet
rekening te worden gehouden met extra ruimte voor parkeerplaatsen en/of havens.
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Projectgroep
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