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VAN IDEE TOT REALISATIE



ruim 60 bewoners en ondernemers schetsten in 
november 2015 mee aan de visie Polstraat in wijk 
en aalburg. een inspirerende avond waarin de 
ideeën letterlijk op de kaart van de Polstraat zijn 
geplakt.

zaken die terugkwamen zijn de aanleg 
van wandelroutes door het gebied en de 
verkeersveiligheid. daarnaast zijn ideeën gegeven 
voor locaties voor groenvoorzieningen en 
waterberging. een aantal bewoners gaven aan om 
lichte bedrijvigheid toe te staan en een beperkt 
aantal nieuwe woningen prima te vinden.

een maand later, 8 december 2015, waren de 
ambtenaren, wethouders en burgemeester zelf 
aan de beurt om een conceptvisie te schetsen. 

de ideeën van deze avond lagen op ander 
schaalniveau. een wens was bijvoorbeeld een 
alternatieve verkeersroute.  de komende maanden 
gaan we aan de hand van de resultaten van de 
werksessies een gedragen visie opstellen.

de avonden heb ik begeleid samen met susanne 
Pieterse van lievensecso.

visie Polstraat, aalbUrg
- gebiedsvisie -



in co-creatie met de gemeente woudenberg 
en de ontwikkelende partijen maakte ik een 
gebiedsvisie voor de de wijk het groene woud. 
de locatie heeft een unieke ligging, aan de rand 
van het buitengebied en grenzend aan een riante 
parkzone. dit zijn belangrijke aandachtspunten 
in de visie, naast de verankering met bestaande 
ontsluitingsstructuren. 

de randen van de wijk krijgen een transparante 
bebouwingsstructuur. in het noorden komt 
een wooncluster in de vorm van een boerenerf, 
refererend aan de boerenerven in de nabije 
omgeving. het wooncluster met parkwoningen 
krijgt een sterk groen karakter met om het 
bouwvlak brede groenzones.

het groene woUd, woUdenberg
- gebiedsvisie -

VAN GEBIEDSVISIE

NAAR VERKAVELINGSIMPRESSIE

NAAR VERKOOP EN UITVOERING

P/5



de gemeente heeft samen met o-gen het 
voornemen om in scherpenzeel zuidoost een 
school, woningen en natuurontwikkeling te 
realiseren. 

de landschapsopgave is daarbij belangrijk, het 
plangebied ligt in het buitengebied met sterke 
structurerende landschappelijke elementen. de 
locatie grenst aan één van de vier groene lobben, 
die de zuidrand van scherpenzeel binnendringen. 
daarnaast loopt ten zuiden van de locatie de 
lunterse beek met erlangs een ecologische 
verbindingszone. 

ten behoeve van de visieontwikkeling heb ik 
twee scenario’s uitgewerkt. het projectteam heeft 
gekozen voor de visie scherven welke hierboven is 
afgebeeld.

de visie scherven kenmerkt zich door de 
heldere ontsluitingsstructuur. er is een optimale 
aansluiting op bestaande woonstraten. 
groenblauwe aders verbinden het bestaande 
woongebied met het zuidelijk buitengebied van 
scherpenzeel.  nieuw bos wordt aangeplant in 
het westelijk deel. in feite begint het bos al op het 
schoolterrein. richting lunterse beek wordt het 
bos steeds compacter.

scherPenzeel zUid-oost
- Uitbreidingsvisie - 

UITBREIDINGSVISIE
SCHERPENZEEL ZUID-OOST
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Stedenbouwkundig plan met verkavelingssuggestie

brug

voor het dorp laag zuthem bestaat de behoefte 
aan uitbreidingsruimte voor de komende 20 jaar 
met een capaciteit van circa 40 woningen. vooral 
voor starters die opgegroeid zijn in het dorp is 
ruimte nodig om bijvoorbeeld in cPo-verband 
te bouwen.  de invulling van de verkaveling zal 
worden bepaald door de vraag, waardoor een 
spontane mix zal ontstaan van goedkopere en 
duurdere woningen.

in nauw overleg met de klankbordgroep is een 
plan ontstaan wat op duurzame wijze in het 
landschap wordt ingepast. hoewel de buurt in een 
laag tempo gebouwd gaat worden zal vanaf het 
begin van de ontwikkeling het landschappelijk 
kader aangelegd worden. 
een nieuwe brug zorgt voor een directe relatie 
met de voorzieningen in het dorp en biedt ook 
de kans voor een mooi wandelrondje langs de 
wetering. de nog niet gebouwde ruimte zal een 
agrarische functie verkrijgen maar ook dienen als 
buurtweide. 

neveneffect van dit intensieve planproces is dat 
de verhouding tussen dorpsbewoners, agrariërs 
en landgoedeigenaren een positieve impuls 
heeft gekregen, getuige de sfeer tijdens de 
dorpspresentatie.

naast de visie heb ik ook het beeldkwaliteitplan 
opgesteld.

P/7laag zUthem, raalte
- Uitbreidingsvisie - 

http://www.slideshare.net/Nanda_Sluijsmans/beeldkwaliteitplan-de-kleine-hagen-laag-zuthem


een Friese stad heeft het voornemen om het 
noordelijke deel, nu in gebruik als agrarisch 
gebied, te transformeren naar een nog te bepalen 
relevante functie voor deze locatie. vroeger was 
dit gebied bedoeld voor wonen, nu wordt ook aan 
andere functies gedacht. 
de gemeente had behoefte aan een integrale 
visie om te komen tot een economisch haalbare 
ontwikkeling. mijn ambitie was om op creatieve 
en verrassende wijze aan de ideevorming bij te 
dragen. 

de provincie heeft eerder aangegeven dat 
alleen wonen niet gewenst is, de opgave bestaat 
er dus uit om ook naar andere functies te 
kijken, bijvoorbeeld een toeristisch recreatieve 
bestemming.

ik heb de locatie in een breder verband bekeken 
om de sterke en zwakke punten van de stad 
te definiëren en aandacht te besteden aan het 
huidige en gewenste imago. de indrukken van 
het gebied en eerste ideeën in de vorm van 
schetsmatige visies zijn in een aantal workshops 
met provincie, gemeente en omwonenden 
getoetst. op basis daarvan is een haalbare en 
verrijkende visie opgesteld. 

voor een stad in de Provincie 
Friesland - gebiedsvisie -



de centrumvisie Putten geeft antwoorden op vragen 
als “waardoor wordt het centrum gekenmerkt” en 
“welke problemen doen zich er voor”, “welke sterke 
en zwakke punten zijn er”, en “welke perspectieven 
bestaan er”. de centrumvisie is tot stand gekomen 
door middel van een interactief proces, waarbij de 
gemeenteraad en diverse afdelingen binnen de 
gemeente waren betrokken.

voor het centrum van Putten wordt gestreefd 
naar versterking en intensivering van het 
kernwinkelapparaat dat nodig is om het centrum 
aantrekkelijk te houden voor het eigen en het 
toeristisch publiek. in de visie wordt uitgegaan van een 
compact kernwinkelgebied met korte loopafstanden 
en een aaneengesloten winkelfront met zoveel 
mogelijk winkels aan beide zijden van de straat. 

om het dorpse karakter te behouden spelen naast de 
bebouwing ook de landschappelijke
kwaliteiten een belangrijke rol. de vroegere inrichting 
van de straten van Putten kenmerkt zich door leilinden 
bij de voorgevel van de bebouwing. deze leilinden 
kunnen als verbindende groene elementen in de 
straten van het winkelcentrum worden geplaatst.

nadat er overeenstemming was over de centrumvisie 
is, zijn de uitgangspunten tevens vastgelegd in het 
bestemmingsplan ΄Putten centrum .́

de visie stelde ik op samen met oud-collega rob leek.

P/9
PUtten
- centrUmvisie -



het plangebied ligt in de groene verbindingszone 
tussen de sportvelden aan de noordzijde en 
bossen en heide aan de zuidzijde. 

de bebouwing aan de westzijde is compact en 
gesloten richting het plangebied. een slingerpad 
voor voetgangers door het bos langs de kopgevels
verbindt de woonpaden. 

gekozen is voor het in standhouden van dit 
slingerpad met daarnaast een stevige bosstrook 
ten opzichte van de nieuwe bebouwing. door de 
kleinere afstand tot de bestaande woonblokken 
ten opzichte van de grotere afstand tot het 
schoolterrein is de nieuwe buurt als het ware een 
respectvolle voortzetting van de bestaande buurt.

de te realiseren 39 woningen zijn in een 
vingerstructuur verkaveld. de groenzone blijft als 
het ware intact, de blokken zijn er toegevoegd. 
deze opzet leidt tot een zeer goede woonkwaliteit 
voor alle woningen in het plan, en dat is uniek. het
is vanzelfsprekend dat deze opzet ook ecologische 
winstpunten oplevert.

de woningen zijn in juli 2014 de verkoop in 
gegaan. het plan in nu (2016) in realisatiefase.

groevenbeek noord, ermelo
- verkavelingsPlan -



voor een gedeelte in het plangebied ligt, blijft 
gehandhaafd. 
de kerk van de gereformeerde gemeente is een 
belangrijk element in het ontwerp. het gebouw 
heeft een omvang van ca. 1.500 zitplaatsen. de 
kerk is gesitueerd op de scheiding tussen landelijk 
gebied en bebouwde kom. de hoofdtoegangsweg 
is een licht gebogen weg begeleid door bomen. 
het baken van deze laan is de kerk. 

in het plangebied komen 122 woningen. de 

in nauw overleg met de gemeente scherpenzeel 
en de opdrachtgever, de gereformeerde 
gemeente scherpenzeel, is door ons het 
stedenbouwkundig en bestemmingsplan voor de 
noordrand van scherpenzeel ontworpen. 
 
een belangrijke pijler van het ontwerp is het 
versterken van landschappelijke elementen. 
bestaande watergangen worden verbreed en 
houtwallen blijven bestaan. een groene wig 
die tot aan het hart van het dorp doorloopt en 

62 grondgebonden woningen worden aan 
de zuidzijde van de bomenlaan gebouwd. 
aan de noordzijde van de laan komt een 
appartementencomplex voor senioren. 

rijdt u langs scherpenzeel over n224 dan kunt 
u een blik werpen op het plan dat wij met trots 
presenteren.

P/11

groevenbeek noord, ermelo
- verkavelingsPlan -

Plan renes, scherPenzeel
- verkavelingsPlan -



de ruimtelijke en functionele kwaliteit in het 
centrumgebied van stad en lande noord laat te 
wensen over. dat heeft te maken met leegstand 
van gebouwen en met de ruimtelijke opzet van 
het gebied. daarom heeft de gemeente besloten 
het gebied in zijn geheel aan te pakken. 

voor een haalbaar en gedragen vernieuwingsplan 
voor het centrumgebied was de inbreng van 
omwonenden essentieel. er is daarom een 
participatiegroep geformeerd.

ik heb in samenspraak met deze participatiegroep 
een stedenbouwkundig plan gemaakt. we stelden 
verschillende varianten op die in schetsworkshops 
werden besproken. Uiteindelijk bleef er één 
variant over, deze is hiernaast afgebeeld.  

in het ontwerpvoorstel komt aan de zuidzijde van 
het winkelcentrum een plein met een kiosk.  het 
winkelplein wordt over de weg doorgetrokken tot 
aan het kerkplein. de groene ontmoetingsplek 
aan de noordzijde heeft een verblijfsfunctie. een 
plek waar mensen op een bankje kunnen zitten 
en kinderen kunnen spelen. rondom deze plek 
komen een aantal woongebouwen.

tijdens de inspraakavond is gebleken dat er breed 
draagvlak is voor dit stedenbouwkundig ontwerp.

stad en lande noord, hUizen
- herstrUctUreringsPlan -



in opdracht van de gemeente bunschoten 
heb ik samen met oud-collega rik snoep het 
stedenbouwkundig ontwerp en bestemmingsplan 
voor het midden- en zuideiland van de nieuwe 
woonwijk rengerswetering opgesteld. het 
zuideiland is nu nagenoeg gerealiseerd. 

voor het stedenbouwkundig plan was het 
landschap de belangrijkste inspiratiebron. het 
veenweidegebied kenmerkt zich door openheid 
en lange sloten. dat heeft er toe geleid dat de 
hoofdrichting van de verkaveling is vastgelegd 
in oost-west lopende lijnen. een dwars daarop 
gelegen voetgangersroute in het groen met aan 
beide zijden knotwilgen verbindt de eilanden met 
elkaar. deze route is nu al mooi zichtbaar in het 
gerealiseerde deel. 

het middeneiland is de centrale entree van de 
wijk en vormt de toegang tot in de toekomst drie 
eilanden in totaal. 

het zuideiland heeft een herkenbaar 
entreepleintje, gelegen aan het water. verrassende 
pleintjes, mooie langzaamverkeersroutes en de 
variatie in woningtypen geven het zuideiland een 
sfeervolle uitstraling. 

P/13

stad en lande noord, hUizen
- herstrUctUreringsPlan -

rengerswetering, bUnschoten
- verkavelingsPlan -



Kapelweg

Aaltenseweg

Nieuwe fiets- en wandelroute

vanwege de verplaatsing van het 
metaalwarenbedrijf kromkamp b.v. is een 
locatie aan de zuidwestzijde van sinderen 
vrijgekomen voor uitbreiding. 

door de verplaatsing van het 
metaalwarenbedrijf naar het bedrijventerrein 
hofskamp oost ii in varsseveld en het 
realiseren van woningbouw op de schaal 
van sinderen kunnen zowel in economische 
als in maatschappelijke zin aanzienlijke 
kwaliteitsslagen worden gemaakt. het 
bedrijf heeft op de nieuwe locatie meer 
ontwikkelingsmogelijkheden en de 
leefbaarheid in sinderen wordt door de 
verplaatsing verbeterd.
in de toekomstige situatie worden 23 nieuwe 

woningen gerealiseerd. ontsluiting van de 
locatie vindt plaats door een aansluiting 
op de kapelweg en een aansluiting op de 
aaltenseweg. een nieuwe fiets- en wandelroute 
aan de zuidzijde verbindt het woongebied met 
het buitengebied.

aan de zijden en langs het speelveld komen 
groenstroken met bomen. zij maken onderdeel 
uit van een bestaande groenstrook in het 
plangebied.
aan de zuidzijde komt een wadi voor de 
berging van water.

het stedenbouwkundig plan stelde ik op in 
nauwe samenwerking met de gemeente en 
bewoners. 

S

S

kromkamP, sinderen
- verkavelingsPlan -
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in opdracht van woudenburcht bv heb ik een 
inpassingsplan gemaakt voor een locatie aan de 
stationsweg west. 

op dit moment staan er in het plangebied 
twee vrijstaande woningen en grootschalige 
bedrijfsbebouwing. de bestaande bebouwing 
wordt gesloopt ten behoeve van de ontwikkeling 
van elf nieuwe woningen. er komen drie 
vrijstaande woningen aan stationsweg west 
en acht aaneengebouwde woningen in het 
binnengebied.

in het binnengebied wordt voldoende ruimte 
vrijgehouden voor de aanleg van parkeerplaatsen 
en beplanting. de zo te vormen woonhof krijgt 
daarmee een aantrekkelijk en kleinschalig 
karakter. vanwege de gewenste levendigheid 
wordt voor langzaam verkeer een doorsteekje 
gemaakt naar de stationsweg west.

Stationsweg West

stationsweg west, woUdenberg
- inbreidingsPlan -



tankens andel b.v. wil een perceel aan de 
westrand van het dorp waardhuizen tot 
ontwikkeling brengen. in de oorspronkelijke 
situatie bevonden zich in het plangebied twee 
agrarische bedrijven. de agrarische activiteiten 
bij beide agrarische bedrijven zijn reeds 
beëindigd en ook zijn de bedrijfsgebouwen 
ter plaatse gesloopt. voor de locatie heb ik een 
stedenbouwkundig plan, een inrichtingsplan en 
een beeldkwaliteitplan gemaakt. 

op de afbeelding hiernaast is het 
stedenbouwkundig plan afgebeeld. het concept 
‘wonen op een boerenerf’  bestaat uit twee 
woonhoven waarbij de setting en de vormgeving 
van de bouwvolumes binnen een hof gezamenlijk 
het beeld oproepen van een boerenerf. bestaande 
boerenerven in de omgeving dienen hierbij als 
referentie.

waardhUizen, 
wonen oP een boerenerF

- inrichtingsPlan -



P/17waardhUizen, 
wonen oP een boerenerF

- inrichtingsPlan -

in opdracht van woningstichting Putten heb ik 
een stedenbouwkundig herstructureringsplan 
met inrichtingsplan gemaakt voor de locatie 
hoek van damstraat te Putten. het gebied 
wordt opnieuw bebouwd met rijwoningen, 
patiowoningen en appartementen. de 
woningen zijn zodanig ontworpen dat ze zich 
goed voegen in het bestaande straatbeeld, 
waarbij de lage gootlijn zorgt voor de 
aansluiting op de directe omgeving. 

door de situering van de bebouwing en het 
groene binnenplein, ontstaat in het plan de sfeer 
van een intiem hofje. de parkeervoorziening 
te midden van de bebouwing wordt 
landschappelijk ingericht. 

het ontwerp is tot stand gekomen in nauwe 
samenwerking met de omwonenden, huidige 
bewoners, de woningstichting en gemeente.

hoek van damstraat, PUtten
- vernieUwings- en 
inrichtingsPlan -



het beoogde programma voor deze kantoorvilla 
is fors. ik heb ervoor gekozen om het gebouw 
op te delen in verschillende bouwvolumes, zoals 
te zien in de ontwerpschets. daarmee blijven de 
bouwmassa’s vergelijkbaar met de bouwmassa’s 
van bestaande villa’s in het dorp. voor de rust in 
het beeld is het belangrijk dat de bouwdelen in 
architectonische uitstraling een eenheid vormen. 
daarnaast is hiërarchie in de bouwdelen van 
belang om massaliteit te voorkomen.

voor een goede landschappelijke inpassing is 
het van belang om de brede groenstrook langs 
de entreeweg van het dorp voort te zetten. de 
bestaande groenstrook bestaat uit grasvelden 
met enkele bomen. het geeft de dorpsentree een 
landschappelijk en ruimtelijke uitstraling.

door de gebouwen en de aanleg van permanente 
parkeerplaatsen neemt het verhardingsoppervlak 
ten opzichte van het nu liggende grasveld 
fors toe. als regel dient de extra verharding 
gecompenseerd te worden met het creëren van 
waterberging binnen het plangebied.
het plan voorziet daar in door verbreding van de 
bermsloot planinwaarts. 

kantoorvilla
- inrichtingsPlan -
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voor de ontwikkeling van een kuur- en 
herstellingsoord heb ik een schetsontwerp met 
een inrichtingsschets gemaakt. de locatie ligt 
tegen het beschermde stadsgezicht van de kern 
wijk bij duurstede. 

op een nabij gelegen kavel staat een gebouw 
met een soort gelijke functie als wordt beoogd 

in het nieuwe pand. om de samenhang tussen 
beide panden te versterken wordt de nieuwe 
bebouwing gerealiseerd in eenzelfde bouwstijl 
met overeenkomsten in materialisering. 

het oord bestaat uit verschillende bouwvolumes 
gesitueerd rondom een binnenterrein met de 
architectonische uitstraling van een hofstede. 

op het voorerf is de tuin met hagen omzoomd. 
centraal op het achtererf komt een imposante 
boom.

het hoFF, wijk bij dUUrstede
- inrichtingsPlan -



de bewoners hebben het voornemen om alle 
schuren op het boerenerf te slopen en een 
nieuwe tweede woning te realiseren. de huidige 
bedrijfswoning op het erf blijft gehandhaafd. 
voor deze ruimte voor ruimte regeling heb ik het 
hiernaast afgebeelde inrichtingsplan gemaakt. 

het nieuwe erf krijgt aan de voorzijde een 
representatieve uitstraling. het bosje aan de 
driestweg wordt verbeterd door de exoten (o.a. 
den) te verwijderen en inheemse boomsoorten 
toe te voegen. in de huidige situatie staat op het 
voorterrein een oude appelboomgaard. ook in de 
nieuwe situatie komt een appelboomgaard. 

daarnaast worden er nieuwe solitaire bomen en 
houtwallen aangeplant. dit zal met name vanuit 
het buitengebied voor een kwaliteitsimpuls 
zorgen aangezien de bebouwing nu beter 
ingepakt zal zijn. de zuidgrens van het plangebied 
is transparant gehouden zodat de nieuwe woning 
uitzicht heeft op de enk.

haag

appelboomgaard

nieuwe woning

bestaande woning

doorzicht naar enk

nieuwe houtwallen

solitaire boom

bestaand bosperceel (uitdunnen toegestaan)

nieuwe boomgroepen

haag

boerenerF driesweg, PUtten
- inrichtingsPlan -

InleIdIng
Op het perceel driestweg 14 te Putten 
bestaat het voornemen om alle schuren 
op het boerenerf te slopen en een nieuwe 
tweede woning te realiseren. de huidige 
bedrijfswoning op het erf blijft gehandhaafd 
en krijgt een woonbestemming. Het 
onbebouwde deel van het perceel (de 
agrarische gronden) blijft onbebouwd.

Door de ligging in het buitengebied is 
het belangrijk dat het plan zorgvuldig 
landschappelijk wordt ingepast. Er is 
daarom een inrichtingsplan gemaakt. Om 
te komen tot een inrichtingsplan is beleid 
bestudeerd en zijn de huidige en historische 
landschapselementen geïnventariseerd. 

Het inrichtingsplan is opgesteld om ervoor 
te zorgen dat bij de realisatie van de tweede 
woning de ruimtelijke kwaliteit van het 
gebied wordt gewaarborgd en versterkt. 
Uitgangspunt bij het inrichtingsplan is dat 
het landschap het kader vormt waarbinnen 
de realisatie van de woning kan plaatsvinden. 

Bestaande situatie

Op het boerenerf staat de woning van familie 
Van der Horst-Schipper . De woning bestaat 

uit één woonlaag met zadelkap. Achter de 
woning staat het voormalige huis van de 
bewoners. Dit huis bestaat eveneens uit één 
woonlaag met kap. De kap is voorzien van 
wolfseinden. Helaas is de bouwtechnische 
staat van dit pand dermate slecht dat het 
pand alleen nog dienst kan doen als schuur. 

Naast de huidige en voormalige woning van 
de familie Van der Horst-Schipper staan er 
rondom het erf nog verschillende schuren. 

Voor de bestaande woning ligt een klein 
compact bosperceel. Voor de grote schuur 
staat nog een oude appelboomgaard.
De gronden ten westen en zuiden van het 
boerenerf worden gebruikt voor agrarische 
doeleinden.

De huidige woning

Voormalige woning

Schuren

Appelboomgaard

Bosperceel Huidige inrit

Inrit (onverhard) naar 

achterliggende gronden

inrichtingsPlan driestweg 14

inrichtingsplan huidige situatie
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in opdracht van de gemeente Putten, 
maakte ik in 2014 in nauwe samenwerking 
met de ontwikkelaars en 4d architecten het 
verkavelingsplan en beeldkwaliteitplan voor 
da costa locatie. een voormalige schoollocatie 
midden in het historische centrum van Putten.

het plan biedt ruimte voor 16 woningen en 
een gezondheidscentrum met parkeren. de 
uitstraling is eigentijds en tegelijkertijd zijn de 
historische karakteristieken in de architectuur 
duidelijk herkenbaar.

de woningen staan nu in de verkoop. naar 
verwachting wordt het plan medio 2016 
gerealiseerd.

da costa locatie, PUtten
- beeldkwaliteitPlan -
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in het beeldkwaliteitplan, dat ik opstelde, 
wordt gestreefd naar een wijk met een doprse 
uitstraling. bij aaneengesloten woningen 
zijn de individuele woningen herkenbaar. 
de individuele expressie wordt bereikt door 
plasticiteit en/of de kapvorm.

waar de verkeersstructuur vooral west-
oost georiënteerd is, ligt de groenstructuur 
vooral in de noord-zuidrichting. de centrale 
groenzone begeleidt de fietsroute door 
middel van een verhoogde berm met aan 
weerszijden knotwilgen. het fietspad wordt in 
asfalt uitgevoerd. het water grenst zowel aan 
openbaar gebied als aan particuliere tuinen. 
de openbare oevers zijn aan de westzijde van 
het gebied overwegend stenig van karakter 
en worden in oostelijke richting groener en 
natuurlijker.
met zo veel water in de wijk zijn de bruggen 
belangrijke elementen. ze vormen een 
beeldmerk van rengerswetering.

rengerswetering, bUnschoten
- beeldkwaliteitPlan -

Fietsroute
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in het beeldkwaliteitplan de adelaar wordt 
qua vormgeving van de gebouwen aansluiting 
gezocht met de bouwtypologie in de landelijke 
omgeving waarvan het deel uit maakt. 
Uitgangspunt is een lage gevel met een hoge 
kap. de kleurstelling is eveneens geënt op 
de agrarische bebouwing in de omgeving. 
hout in donkere tinten, grijze pannen of riet, 
gecombineerd met baksteen zijn de ingrediënten.

langs de beek komt een natuurvriendelijke oever 
voor de verbetering van de ecologische kwaliteit 
van de watergang. aan de zuid- en westzijde 
wordt het plangebied landschappelijk ingepast 
met houtwallen. de opgaande beplanting bestaat 
uit inheemse boomsoorten en struiken.
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voor de noordrand van scherpenzeel is 
plan renes opgesteld met een bijbehorend 
beeldkwaliteitplan. het beeldkwaliteitplan 
streeft naar een dorps en landelijk karakter door 
zachte vormen en kleuren aan te bevelen. de 
beeldkwaliteitskaders geven daarnaast ruimte en 
nodigen uit, om te tonen dat het plan in de 21e 
eeuw is ontworpen. markant in het landschap 
is, dat de kappen van schuren, boerderijen en 
van veel woonhuizen dominant aanwezig zijn. 
een beeldkwaliteitaspect waar ook op wordt 
gestuurd.

de landschappelijke inpassing is vormgegeven 
op basis van authentieke landschappelijke 
kenmerken. hierdoor wordt er een aantrekkelijke 
omgeving gecreëerd waar mensen zich thuis en 
prettig voelen.

Plan renes, scherPenzeel
- beeldkwaliteitPlan -
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het ontwerp wordt gekenmerkt door een sterke 
ruimtelijke structuur gecombineerd met een grote 
diversiteit aan woningtypen. 

het raamwerk van het plan bestaat uit een vijftal 
parallel aan elkaar gelegen straten (zie plaatje 
hiernaast). de straten sluiten aan op de bestaande 
infrastructuur. aan de noordzijde worden zij met 
elkaar verbonden door een nieuwe route langs 
de walwoningen. de woonstraatjes hebben 

elk een eigen karakter. de ruimtelijke identiteit 
wordt bereikt door verschillende woningtypen 
te bouwen en variaties aan te brengen in de 
verschijningsvorm. ook is er per straat een andere 
soort boombeplanting toegepast.

voor het project heb ik naast het 
beeldkwaliteitplan ook het stedenbouwkundig 
plan opgesteld.

Project de zwaan, nijmegen
- beeldkwaliteitPlan -

route langs walwoningen

walwoningen

appartementen-complex

grondgebonden woningen



dit principeverzoek is een verzoek tot 
medewerking voor de bouw van een 
bedrijfswoning op het achterterrein van een 
restaurant. het huidige bouwvlak is beperkt van 
omvang. de realisatie van de bedrijfswoning 
vindt daardoor grotendeels plaats buiten 
het huidige bouwvlak. het opstellen van een 
bestemmingsplan is daarom noodzakelijk. 

om de financiële risico’s te beperken vroeg 
de initiatiefnemer aan ons om eerst een 
principeverzoek namens hem in te dienen. na 
een positieve beoordeling hiervan door de 
gemeente heb ik vervolgens voor deze locatie 
ook het inrichtingsplan opgesteld.

de locatie is zodanig gekozen, dat vanuit de 
bedrijfswoning overdag en ’s nachts goed 
overzicht en controle over het bedrijfsterrein 
en parkeerterrein gewaarborgd blijft i.v.m. 
inbraakpreventie. hierdoor ontstaat tevens 
een duurzame woonkwaliteit met voldoende 
uitzicht naar alle zijden.

bedrijFswoning ePe
- PrinciPeverzoek -
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een ander voorbeeld van een principeverzoek 
dat ik heb opgesteld is een principeverzoek 
voor de bouw van een nieuwe woning in 
lunteren.
de initiatiefnemers willen graag één woning 
bouwen op een perceel in de bebouwde kom 
dat zij samen in bezit hebben. 

de plaatsing van de woning zorgt ervoor dat 
de woonstraat gecontinueerd wordt en er een 
verzorgd straatbeeld ontstaat als men de straat 

inkijkt. het nieuwe bouwvlak heb ik ten midden 
van en op ruime afstand van aangrenzende  
percelen gelegd, zodat de privacy van de 
andere woningen gewaarborgd is. 

met dit stedenbouwkundig advies en met een 
beschrijving van relevante beleidsstukken 
heb ik een formeel principeverzoek voor de 
initiatiefnemers bij de gemeente ingediend.

woning lUnteren
- PrinciPeverzoek -
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