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1. Inleiding

Locatie
De nieuwe woonwijk ‘Maanwijk’ in Leusden sluit in 
het zuiden aan op de bestaande wijk Leusden-Zuid. 
Het vormt de noordelijke afzoming van deze wijk, 
die stamt uit medio jaren ’60. Maanwijk maakt de 
stedenbouwkundige structuur die wordt omsloten 
door de Arnhemseweg (N226), de Maanweg, de 
Groene Zoom en De Roo van Alderwereltlaan, 
compleet. Het vormt daarmee naar het noorden 
de entree van Leusden-Zuid, met name voor 
de bezoekers of bewoners van Leusden die via 
de Groene Zoom het dorp binnenrijden. Aan de 
noordzijde kijkt de wijk uit over de Groene Zoom en 
de daarachter gelegen landerijen.

Plangebied Maanwijk
Het voornemen is om in Maanwijk circa 120 woningen 
te bouwen. Het woningaanbod is gevarieerd 
en bestaat uit sociale huurappartementen, 
starters(koop)woningen, levensloopbestendige 
woningen, rijwoningen en twee-onder-een-
kapwoningen.

Omgevingsfactoren
Er is een aantal belangrijke factoren van invloed op 
het stedenbouwkundige plan voor de wijk:

Het plan grenst aan de bestaande woonwijk •	
‘Leusden Zuid’. De woningen aan de Van 
Diepenheim Scheltuslaan 1-11 kijken vanuit hun 

achtertuin in de nieuwe wijk. Er moet rekening 
gehouden worden met zichtlijnen vanuit de 
bestaande woningen en zorgvuldig worden 
aangesloten op de stedenbouwkundige structuur 
van deze straat.
Aan de zuidrand van het plangebied loopt een •	
gasleiding. Deze heeft een beschermingszone 
waarin niet mag worden gebouwd.
Er moet rekening worden gehouden met de •	
geluidszone van de Groene Zoom en de Ponlijn, 
de spoorlijn ten oosten van het plangebied.
Er ligt een faunatunnel onder de Groene •	
Zoom door, die aansluit op een ecologische 
verbindingszone (EVZ) in de noordoosthoek van 
het plangebied.
Er is een eis aan de hoeveelheid open water, •	
namelijk minstens 10%.

Status
Dit beeldkwaliteitsplan is juridisch een onderdeel 
van de welstandsnota van Leusden. Het moet gezien 
worden als een aanvulling op de welstandsnota.
 
Voor het gebied is een Voorlopig Ontwerp 
Stedenbouwkundig plan gemaakt dat reeds is 
vastgesteld door het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Leusden,  
d.d. 10 juli 2019. Het beeldkwaliteitsplan volgt het 
bestemmingsplan voor dit gebied. 
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2. Het plan

een	klimaatadaptief	ontwerp.	Hierbij	vindt	infiltratie	
op eigen gebied plaats en wordt er rekening 
gehouden met piekopvang.
Maanwijk is een bijzondere woonbuurt die gezond, 
bewust en betrokken leven –nu en in de toekomst– 
stimuleert.

Uitgangspunten stedenbouwkundig plan
Het stedenbouwkundig plan is opgebouwd vanuit de 
volgende uitgangspunten:

Er is een onderscheid tussen de Laan en de •	
Erven. De woningen aan de Laan vormen de 
afscheiding richting het achtergebied vanaf de 
Groene Zoom en vormen de entree van Leusden-
Zuid. De woningen aan de Laan hebben zicht op 
de landerijen ten noorden van Maanwijk.
Deze woningen kennen bloksgewijze •	
verspringingen van de rooilijn. De laan zelf ken 
een	lichte	buiging	in	het	profiel.
De appartementenblokken vormen de hoek, •	
waar de Laan de bocht om gaat om aan 
te sluiten op de bestaande wegen. Deze 
appartementenblokken kennen een gesloten 
hoek met de hoofdentree op de hoek.
De woningen aan de Erven grenzen met hun •	
voorzijde aan het erf. Dit is een autoluw 
woonerf. Aan de achterzijde grenzen ze met hun 
achtertuin aan een collectieve tuin (tussen de 
erven) of een parkeerhofje (tussen de erven en 
de appartementen). - vervolg op pagina 9 

Bewust, betrokken, bijzonder 
Wonen in Maanwijk betekent bewust leven in een 
betrokken en bijzondere wijk.
Eeuwen geleden stichtten pionierende boeren in de 
regio het samenwerkingsverband “de Leusdermarke”. 
Dit duurzame en hechte netwerk bestond uit 
afspraken over het gebruik van de gronden. In 
Maanwijk wordt deze samenwerking voortgezet 
op een eigentijdse manier. Naast een prachtige 
woonomgeving waarbij je zó in de natuur bent, 
biedt Maanwijk kansen om samen meer uit het leven 
te halen. In Maanwijk is ruimte voor ontmoetingen 
en een saamhorigheid waarbij de bewoners elkaar 
stimuleren. Het participeren is een keuze, maar de 
ruimte wordt ingericht om gezamenlijk in te spannen 
en te ontspannen. De ruime collectieve tuinen 
zijn openbaar toegankelijk en worden in collectief 
eigendom uitgegeven. We ontwerpen de tuinen 
samen met de toekomstige bewoners. Het onderhoud 
gebeurt uiteindelijk door de toekomstige bewoners 
samen.

Het bewuste leven krijgt in Maanwijk vorm door 
zichtbare en onzichtbare relaties met natuur en 
gezondheid. Bewustzijn van eten krijgt vorm door 
de aanwezigheid van een voedselbos of pluktuin 
waarin	bewoners	samen	delen.	De	aanwezige	flora	
en fauna worden versterkt door natuurvriendelijke 
maatregelen zoals een insectenhotel of nestelkastjes 
in de gevel. De omgang met water vindt plaats door 

De sfeer van Maanwijk

Het gevoel van Maanwijk.

Bewust, betrokken en bijzonder.
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Ontwerpprincipes Laan Ontwerpprincipes Erf

De Laan
Lineaire structuur waarlangs panden zijn •	
gebouwd
Aanwezigheid van groen: bomen, grasbermen •	
en voortuinen

Architectonische kenmerken:
Opgebouwd in ensembles van 2 tot 5 •	
woningen
Het individuele huis is herkenbaar binnen het •	
ensemble
Er is een mee-ontworpen, groene overgang •	
van privé naar openbaar

Het Erf
Voorerf: 

Autoluwe woonomgeving•	
Woning is op erf georiënteerd•	
Auto te gast•	
Veilige speelomgeving•	

Achtererf:
Gemeenschappelijke	erfinrichting•	
Aanleiding tot gemeenschappelijke activiteiten, •	
met zicht hierop vanuit de woningen
Ruimte	voor	flora	en	fauna•	

Architectonische kenmerken:
Groep van grotere en kleinere gebouwen•	
Eenheid in stijl•	
Licht onderscheid in rijkdom van detail•	
Geleidelijke overgangen tussen openbaar en •	
privé worden mee-ontworpen

de Laan
de Erven

Ontwerpprincipes Maanwijk

Ontwerpprincipes
Onderscheid tussen de Laan en de Erven•	
Zorgvuldige aansluiting op de bestaande buurt  •	
Leusden-Zuid
Zicht vanaf de Laan over het landschap•	
Hoekoplossingen van appartementen doen •	
recht aan hun zichtpositie vanaf de  
Groene Zoom.
Collectieve tuinen tussen de Erven •	
Openbaar park langs de aansluiting met •	
Leusden-Zuid.
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(vervolg van pagina 7)
Aan de zuidzijde van het plangebied ligt een •	
openbaar park, waar zowel de nieuwe woningen 
aan de Erven als de bestaande woningen aan de 
Van Diepenheim Scheltuslaan op uitkijken. 
In het park liggen plekken met •	
speelmogelijkheden.
Door dit park loopt een wandelroute in oost-•	
westrichting, die aangesloten is op de Erven en 
op de speelplekken in de collectieve tuin.

Maanwijk en beeldkwaliteit
Het beeldkwaliteitplan is een document waarin de 
gewenste kwaliteit van Maanwijk wordt omschreven. 
Het behandelt de aspecten die de aanblik van de 
wijk bepalen: stedenbouw, openbare ruimte en 
architectuur. 

Voor wat betreft de stedenbouw worden de volgende 
criteria omschreven:

Woningtypologie•	 . Langs de Laan wordt dichter 
aaneengebouwd dan aan de Erven.  
Aan de Laan komen rijwoningen, met 
appartementengebouwen op de twee hoeken. 
Aan de Erven komen semi-bungalows en twee-
onder-een-kapwoningen. 
Bijgebouwen•	  worden minimaal 1 meter achter 
de voorgevelrooilijn gebouwd. Bijgebouwen zijn 
maximaal één bouwlaag hoog en hebben een plat 
dak of aangekapt dak. 

De •	 rooilijn bepaalt de grootte van de voortuin en 
heeft invloed op de relatie tussen bebouwing en 
het openbaar gebied. De rooilijn van de Laan ligt 
minstens 1,5 meter vanaf het openbaar gebied, 
ter plaatse van de appartementen is dit minstens 
1,2 meter. 
De •	 goothoogte bepaalt in belangrijke mate het 
straatbeeld. De genoemde goothoogte heeft 
betrekking op de goot van het hoofddakvlak 
(dus exclusief dakkapellen of opgetrokken 
geveldelen). Langs de Laan is de goothoogte 
max. 10 meter. In de Erven is de bebouwing 
kleiner van schaal. Hier is de goothoogte  
max. 7 meter.  

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan
Een groot deel van de in dit beeldkwaliteitsplan 
omschreven criteria zal worden vastgelegd in 
het bestemmingsplan. Denk hierbij aan zaken als 
woningtypologie, rooilijn, goot- en nokhoogte, 
dakhelling etc. 
Citeria die niet nader omschreven worden in het 
bestemmingsplan krijgen wel een uitwerking 
in dit beeldkwaliteitsplan. Denk hierbij aan 
zaken als oriëntatie van de woning en kleur- en 
materiaalgebruik. Het beeldkwaliteitplan volgt dus 
het bestemmingsplan en is hierop een aanvulling.
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woningen aan de Laan vormen uitsnede naar •	
het Erf door eenheid in architectuur, kleur en 
materiaal

vrij zicht vanuit Erf op Laan en landschap, door •	
vrijhouden van parkeerplaatsen en bomen

Ruimtelijke verbinding tussen Laan en ErfEnsemblewerking in de Laan

opbouw in ensembles met korrelgrootte •	
twee tot vijf woningen
duidelijk onderscheidende •	
architectonische eenheden in één stijl
familie van stijlen, abstract traditioneel•	
architectonische ensembles met •	
herkenbaar individuele huizen
lichte aardkleuren•	
gevarieerde daklijn: langskappen met een •	
enkele dwarskap als accent
plaatselijk opgetrokken geveldelen•	
bel-etages (opgetilde begane grond) in het •	
middendeel van de Laan
genereuze entrees met voordeurbordes in •	
verzorgde mee-ontworpen uitvoering

Verschil tussen voorerf en achtererf

Voorerf:
beschutte woonomgeving•	
auto te gast•	
veilige speelomgeving•	
uitnodigende oriëntatie woning op erf•	
doorgaande vloer met bomen  •	
en losse groenelementen

Achtererf:
spel en sport omgeving•	
gemeenschappelijke	erfinrichting•	
verbondenheid met plant en dier•	
aanleiding tot gemeenschappelijke activiteiten•	
tuin met groen en fruit•	
groen gaat over in park•	
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3. Criteria bebouwing

Situering appartementen
De appartementen (aan oost- en westzijde van •	
het plangebied) vormen een gesloten hoek.
De entree van de appartementen is gelegen in de •	
hoekoplossing en kent een verzorgde uitstraling.
De begane grondappartementen hebben hun •	
eigen voordeur aan de straat, de appartementen 
op de verdiepingen zijn ontsloten via een galerij 
aan de achterzijde. 

Hoofdvorm appartementen
In hoofdopzet is het appartementengebouw  •	
twee en drie lagen hoog.
De bovenverdieping wordt zodanig  •	
vormgegeven dat het appartementengebouw 
kleinschaliger oogt.
De hoek vormt hierop een uitzondering; hier •	
wordt een hoogte-accent gerealiseerd.

Situering erfwoningen
Er zijn twee woningtypen in de erven: twee-•	
onder-een-kap woningen van twee lagen met 
kap, en semi-bungalows van één laag met kap. 
De semi-bungalows worden in rijen van vier tot •	
zes woningen gerealiseerd.
De bergingen van de erfwoningen worden mee-•	
ontworpen en aangekapt tegen één van de 
zijgevels geplaatst.

Hoofdvorm erfwoningen
De twee-onder-een-kap woningen zijn twee •	
lagen met kap hoog. Deze woningen kunnen 
voorzien zijn van een erker. 
De semi-bungalows zijn één laag met kap hoog. •	
De semibungalows hebben per woning een •	
opgetrokken voorgeveldeel.
De semi-bungalows hebben in de zijgevel •	
minstens één raam.
De dakhelling bedraagt 30 tot 45º.•	

Situering Laanwoningen
De woningen aan de Laan zijn rijwoningen.•	
De Laanwoningen zijn opgebouwd in ensembles •	
van twee tot vijf huizen, voorzien van een van 
de drie architectuurstijlen. 
De rooilijn van de Laanwoningen verspringt in •	
stappen van 30 tot 90 cm. 
De zijgevel (in de doorgangen naar de erven) •	
wordt in ontwerp afgestemd op de voorgevel en 
passend bij de doorgang uitgevoerd. Dit komt tot 
uitdrukking in de gevelopeningen: op de begane 
grond wordt een bloemraam gerealiseerd; op 
de verdiepingen zijn er in totaal minstens twee 
gevelopeningen.
De woningen hebben langs de voortuin een lage •	
haag als erfafscheiding. 
De voortuin is minstens 1,50 meter diep.•	

Hoofdvorm Laanwoningen
De Laanwoningen zijn 'twee lagen met kap' of •	
'drie lagen plat' hoog. 
De middelste twee blokken worden zodanig •	
uitgevoerd dat je vanuit de woning over de 
geparkeerde auto's heen het landschap in kijkt.
De woningen kunnen incidenteel en optioneel •	
voorzien zijn van een erker.
Bij toepassing van een zadeldak bedraagt de •	
dakhelling 30 tot 45º. 
Langsdaken kunnen ook als mansarde worden •	
uitgevoerd, met een dakhelling tussen 60 en 90º.
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Materiaal en kleurgebruik voorgevel (voorbeelden) Sfeerbeelden materiaal- en kleurgebruik

Architectuurstijl variant 3 (okergeel).

Architectuurstijl variant 2 (lichtgekleurd).

Architectuurstijl variant 1 (crème bruin).
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Architectuurvisie
Maanwijk is een moderne, gasloze en duurzame 
wijk waar eigen energievoorziening is voorzien. De 
hiervoor benodigde zonnecellen worden geïntegreerd 
in het daklandschap mee ontworpen. De 
zonnepanelen worden toegepast in aaneengesloten 
rechthoekige vlakken van panelen in een all black 
uitvoering zonder zichtbare omkadering.

De architectuur van Maanwijk is een eigentijdse 
variant op de zonnige en lichte architectuur van de 
bestaande wijk Leusden-Zuid. 
De woningen worden ontworpen in drie 
architectuurstijl varianten: 

Variant 1: crème-bruine baksteenarchitectuur met 
een verticale geleding en met ritmes van verticale 
ramen.
Variant 2: lichtgekleurde baksteenarchitectuur met 
regelmatige raamritmes, voorzien van topgevels.
Variant 3: okergele baksteenarchitectuur in 
rastervorm en horizontale geleding in de ramen.

Gevelmateriaal
Voor de zichtbare, straatgerichte voor- en zijgevels 
geldt dat baksteen het basismateriaal is. Minimaal 
60% van deze dichte gevel, bestaat uit baksteen. 
Aanvullend kan bijvoorbeeld gebruikt gemaakt 
worden van sidings, houten delen, keim- of stucwerk.

De positie van het opgetrokken geveldeel en •	
de indeling van het kozijn is afgestemd op de 
gevelindeling van het hoofdgebouw.
Aan weerszijden van het opgetrokken geveldeel •	
blijft ten minste een halve meter dak over.
Het opgetrokken geveldeel kent een zorgvuldige •	
detaillering met mee-ontworpen dakranden.
Zijwangen gesloten, uitgevoerd in een lichte •	
kleur, in zink, of in kleur van het dakvlak.

Voor dakkapellen gelden de volgende voorschriften:
De hoogte van de dakkapel is maximaal 1,7 meter.•	
De breedte van de dakkapel is maximaal de helft •	
van de breedte van het eigen dakvlak.
Per woning niet meer dan één kapel per dakvlak.•	
De positie van de dakkapel en de indeling van •	
het kozijn is afgestemd op de gevelindeling van 
het hoofdgebouw.
Rondom de dakkapel blijft ten minste een halve •	
meter dak over.
De dakkapel kent een zorgvuldige detaillering •	
met mee-ontworpen dakranden.
Zijwangen gesloten, uitgevoerd in een lichte •	
kleur, in zink, of in kleur van het dakvlak.
De dakkapel staat niet op een bijgebouw.•	

Deze voorschriften gelden zowel tijdens de 
ontwerpfase van Maanwijk als na oplevering, 
wanneer bewoners zelf een dakkapel willen (laten) 
plaatsen.

Opgetrokken geveldelen en dakkapellen
De daken zijn in eerste plaats afgestemd op de 
benodigde zonnecellen, die een onderdeel zijn 
van het ontwerp van het dakenlandschap. De 
ontwerpprincipes van de opgetrokken geveldelen en 
dakkapellen worden afgestemd op wat binnen de 
zonnecellen tot de mogelijkheden behoort. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen opgetrokken 
geveldelen (in de voorgevellijn) enerzijds en 
dakkapellen (in het dakvlak) anderzijds. 

Voor opgetrokken geveldelen gelden de volgende 
voorschriften:

De hoogte van het opgetrokken geveldeel is •	
maximaal 3 meter.
Per woning niet meer dan één opgetrokken •	
geveldeel per dakvlak.

de zonnecellen worden mee-ontworpen in het dakenlandschap•	
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delftse stoep vormt zowel •	
buffer	als	plek	van	ontmoeting	
tussen woning en het erf

erkers aan straatzijde •	
vergroten zicht vanuit woning 
op de straat

straatzijde

voorerf

tuinzijde

achtererf

berging schermt zicht op parkeerplaats af•	

zicht langs bergingen op collectieve binnentuin•	hoge gelijkvloerse uitloop •	
woning verbindt woning met 
voortuin

de Laan

het Erf

pergola's creëren •	
beschutte plek aan het 
erf

erkers verbinden woning •	
met het erf

achtertuin met privacy en zicht op •	
collectieve tuin

Overgangen privé - openbaar

de Laan

het Erf

zicht over lage hagen die de •	
erfafscheiding van de voortuin 
vormen

lage gelijkvloerse uitloop •	
woning verbindt woning met 
voortuin
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de Laan

Oriëntatie van de woningen en relatie met de straat

woningen hebben een voortuin van  •	
minstens 1,5 meter diep
koken aan de straat, wonen aan de tuin•	
de gevelkozijnen op de begane grond zijn •	
verdiepingshoog
erkers worden incidenteel en optioneel toegepast•	

TUIN TUIN

WONEN WONEN

KOKEN
KOKEN

het Erf
de semi-bungalows hebben een voortuin van •	
minstens 3 meter diep of een Delftse stoep 
aan het erf van minstens 1 meter diep
wonen/koken aan het erf of aan de tuin is vrij •	
te kiezen door de bewoner

LAAN ERF

het Erf
de twee-onder-een-kapwoningen hebben  •	
een pergola aan het erf, deze draagt bij aan een 
gelaagde overgang van privé naar openbaar
wonen/koken aan het erf of aan de tuin is vrij te •	
kiezen door de bewoner
erkers worden incidenteel en optioneel toegepast•	

TUIN

ERF

TUIN

WONEN

KOKENWONEN

KOKEN WONEN

KOKEN

ERF ERF

TUIN TUIN

WONEN

KOKEN

De woningen worden zodanig ingedeeld en 
vormgegeven dat er een goede relatie is tussen de 
woning en de straat. De overgang van privé naar 
openbaar is gelaagd.
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voorbeelden kwaliteits erfafscheidingen

hagen en hoogteverschil

begroeid hekwerk ecowall schanskorf met natuurinclusieve voorzieningen 

begroeide duurzame erfafscheidinghaag grenzend aan openbaar gebiedbegroeid hekwerk

faunatunnel

EVZ

hoge erfafscheiding
lage erfafscheiding

Kwaliteits erfafscheidingen zij- en achtertuin
Op beeldbepalende plekken wordt een erfafscheiding 
die duurzame kwaliteit heeft aangelegd en in stand 
gehouden. Dit betreft een erfafscheiding die bij 
de oplevering van de woning reeds is gerealiseerd. 
Dit zijn tuinmuren met begroeiing (ter plaatse van 
de doorgangen naar de erven) of hagen (langs de 
collectieve tuinen en het parkgebied). Onderstaande 
kaart	toont	de	betreffende	locaties.
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4. Openbare ruimte

Uitwerking volgt.
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