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DE ONTWIKKELING VAN LEUSDEN ZUID

Het huidige Leusden-Zuid is ontwikkeld vanuit het 
lintdorp Leusbroek. Dit dorp ontstond in het lage 
ontginningslandschap tussen de voet van de Utrechtse 
Heuvelrug en het hogere gelegen landschap aan de 
oostkant. Het oude dorp is nog te herkennen aan de 
woningen, boerderijen en de kerk uit verschillende 
periodes aan weerszijde van de Arnhemseweg.

 

Vanaf de jaren vijftig breidde het dorp uit. In het land ten 
noorden van de Arnhemseweg werden volledige straten 
aangelegd. Tot de jaren tachtig breidde de wijk zo uit. De 
bebouwing varieert van twee-onder-een-kapwoningen 
en blokken rijtjeshuizen van vierwoningen in het midden 
tot vrijstaande woningen aan de randen. De verschillende 
bouwperiodes zijn duidelijk te herkennen. Toch is er een 
continuïteit in de wijk. Deze is onder andere te vinden 
in het de lichte baksteenkleuren, de zadeldaken en de 
bouwvolumes.

 



Gebiedsinvloeden

Ecologische zone/verbinding

Gasleiding

Uitzicht bestaande woningen

Geluidszone Groene Zoom 
en Ponlijn (53 dB)

Hofjes met kleine pleintjes en uitzicht bestaande woningen 
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Rand en park Omgevingsfactoren 

CONCEPT 
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1. woningen als geluidsbuffer naar weg en als entree functie voor Leusden, 

vanuit woningen zicht op buitengebied 

3. Wonen aan een openbaar park (nieuwe woningen en bestaande woningen)

6. Park als wateropvang & infi ltratie 5. Route netwerk 

4. Park plekken 

2. Wonen aan een door bewoners gedeelde collectieve tuin met speelplek  
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STEDENBOUWKUNDIG PLAN 

Opbouw stedenbouwkundig plan 

Het stedenbouwkundig plan is opgebouwd uit een 
gevarieerde rand aan de Groene Zoom tussen twee 
gesloten hoeken bij de rotonde en de spoorovergang, 
met daarachter een parklandschap met drie hofjes. De 
hofjes zijn elk via een doorgang op de wijk ontsluitende 
parallelweg langs de Groene Zoom aangesloten. Aan de 
parkzijde biedt een fijnmazig net van paden, om en door 
de hofjes, een goed ‘doorwaadbare’ woonbuurt. Het 
parkeren is buiten dit parklandschap gehouden, langs de 
Zoom, in parkeerkoffers in de hoeken en op eigen terrein 
bij de tweekappers aan de hofjes. Hiermee is een rustig 
samenhangend woonklimaat voor spelende kinderen en 
verpozende ouderen vrijgespeeld

Flexibiliteit en marktgericht ontwikkelen

Om optimaal in te kunnen spelen op de wensen van de 
toekomstige bewoners stellen we een ontwikkeltraject voor 
waarbij geïnteresseerden en omwonenden in een vroeg 
stadium hun reacties kunnen inbrengen op het voorgestelde 
concept. Door op deze wijze te ontwikkelen ontstaat een 
vorm van Mede Opdrachtgeverschap dat mooi aansluit 
op de kernwaarden voor Leusbroek: Bewust, Betrokken, 
Bijzonder. Dit vraagt om flexibiliteit in de planvorming en 
resulteert in een sterke toekomstbestendige wijk. 

Wij stellen ons een subtiele diversiteit aan stijlen voor die 
een bijzonder beeld voor de entree van Leusden oproept en 
samen met de architectuur van de hofjes een verrassende 
buurt creëert. 
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PLANKAART VO 

Parkplek: vlonder aan 
waterkant 

Parkeren,
gebakken klinker elleboogverband 
dikformaat 

Privétuin

Rijweg, 
gebakken klinker kepperverband 
dikformaat 

Stoep,
gebakken klinker halfsteensverband 
waalformaat 

Bomenlaan 

ondergrondse afvalinzameling 

Bomenlaan

Collectieve tuin

Talud 0.80m

Erfafscheiding, hagen
onderdeel van een 
intensief beheersplan en 
hagenpaspoort

Collectieve tuin 

Afscheiding tussen 
collectieve tuin en 
openbaar park 

Afscheiding tussen 
privétuin en 
collectieve tuin 

Parkpaden

Bomen boven gasleiding uit advieslijst 
gasunie

Collectieve plek 
binnen betonrand  

Parkplekken binen betonrand 

in openbaar park 

Hofje 

Parkplek binnen betonrand met 
bijvoorbeeld speelaanleidingen
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PLANONDERDELEN

o 2 4 20m

1:1000 op A3 formaat 

1. Verharding: stoep, parkeren en rijweg (gebakken klinker) en 
parkpaden (waterdoorlatende halfverharding als stabilizer) en plekken 
omzoomd door parkbanden (zelfverdichtend beton)

o 2 4 20m

1:1000 op A3 formaat 

3. Privétuinen met hagen als erfafscheiding, beheer is onderdeel van 
een intensief beheersplan en hagenpaspoort

o 2 4 20m

1:1000 op A3 formaat 

4. Openbaar park met bloemen mengsel en 2 speel plekken (A en B)  

een waterplek (C) en parkpaden 

A

C

B

o 2 4 20m

1:1000 op A3 formaat 

5. bomen en bomenlaan   

o 2 4 20m

1:1000 op A3 formaat 

3. Collectieve tuinen, door bewoners gedeelde tuinen met gedeelde 

plekken (A en B)   

o 2 4 20m

1:1000 op A3 formaat 

6. Afwatering en oppervlakte water 

B

A
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Maanwijk 

groenezoom 

groenezoom 

Leusden Zuid 

Leusden 

Buitengebied

Buitengebied 

Sportpark 
buiningpark

Baggergat 

Heiligenbergerbeek 

Heiligenbergerbeek 

Hazenwater 

Lockerhorsterbos 

Bedrijventerrein 
De paardenmaat    

Leusden-centrum oost   

Leusden-centrum west    

Buitengebied Leusden-
centrum zuid

Utrechtse heuvelrug 

LANDSCHAPPELIJKE DUIDING 
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Naast het park heeft de wijk brede stoepen en informele 
straten. Parkeren wordt zoveel mogelijk geconcentreerd 
aan de grote laan aan de rand van de wijk. In de wijk 
bevinden zich op plaatsen met intensievere bebouwing 
parkeerhoven. Hierdoor hebben de straten het karakter 
van verblijfsruimtes en zijn het autoluwe plekken waar 
gewandeld en gespeeld kan worden. De rijbanen, stoepen 
en parkeervakken zijn vormgegeven in een gebakken 
klinker (bruin/rood). Dit geeft een tijdloos beeld en een 
dorps gevoel. De parkpaden geven een parkachtig gevoel 
door vloeiende vormen en een materiaal dat dit versterkt 
als asfalt met een afstrooilaag of een halfverharding in een 
zandkleur (waterdoorlatend). Privé tuinen worden van de 
openbare ruimte en collectieve tuinen afgescheiden door 
een erfafscheiding in de vorm van een haag, deze worden 
intensief beheerd in een VVE en zijn onderdeel van een 
hagenpaspoort.  Het glooiende parklandschap bied goede 
mogelijkheden om mooie overgangen naar de woningen 
vorm te geven.

Door het vele groen zijn er goede infi ltratiemogelijkheden 
in het park. Regenwater wordt opgevangen op de daken 
en loopt via de gevels naar het park. Door glooing 
van het landschap zal bij regenval het water zich hier 
verzamelen. Passende planten in deze waterrijke plekken 
met een wisselende waterstand geven het park een 
ecologische impuls. In de straten zijn er brede molgoten 
die water zichtbaar opvangen en verplaatsen naar het 
oppervlaktewater. 

Maanwijk bied kansen voor een uniek en nieuw woonmilieu 
in Leusden, een groene inrichting en een goede 
landschappelijke inpassing is hiervan een essentieel 
onderdeel. Aan de hand van de thema’s groen, gezond en 
samenleven is een visie ontwikkeld voor de openbare ruimte 
van de nieuwe buurt. Het groene karakter van de plek op de 
rand van de Utrechtse Heuvelrug vormt de aanleiding voor 
het creëren van een groot park met een collectief karakter. 
De noordzijde van het plangebied omvat de entrees naar de 
wijk en heeft een meer formeel en logistiek karakter in de 
vorm van een bomenlaan, rijbanen en parkeren. Het park, 
aan de zuidzijde van het plangebied, biedt de kans voor 
een meer informeel gebruik. Deze verschillende karakters 
verwijzen naar de opbouw van een traditioneel landgoed . 

Het park vormt een mooie overgang tussen bestaande 
bebouwing en de nieuwe woningen en biedt zo bestaande- 
en nieuwe bewoners een kans om het park te gebruiken 
en elkaar te ontmoeten. Het park is herkenbaar door een 
eenduidige inrichting van paden, elementen en beplanting. 
Parkpaden vormen routes en wandelrondjes en verbinden 
belangrijke toegangen met de plekken in het park

Een belangrijk onderdeel van het park zijn een aantal 
plekken welke verhoogd in het park liggen. De plekken 
bevatten het belangrijkste parkprogramma en zijn markant 
en herkenbaar. De plekken zijn als een serie ontworpen 
met een opsluiting van een gestileerde betonnen band, 
maar hebben elk hun eigen functie en karakter. Zo is er 
een plek voor spelen, een plek met een buurtkas en een 
plek aan het water. Door de functies op deze plekken te 
concentreren, blijft het overige deel van het park rustig 
en kan dit gebruikt worden voor wandelen, picknicken, 
zitplekken en informeel sporten of spelen. Ook is hier 
ruimte voor ecologie. 
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Gezamelijk eten  

Sporten koken met buren 

Delen en tuinieren 

SFEER EN GEBRUIK COLLECTIEVE TUINEN 
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Samen spelen in de collectieve tuin Samen spelen in de collectieve tuin 

Verblijven in de gedeelde tuin Gezamelijk tuinieren 
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openbaar park

Extensief beheer Zit en speelgelegenheid in parkplekken 

SFEER EN GEBRUIK OPENBAAR PARK 
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groene/ beplante oever Natuurlijk spelen 

Weelderige bloemen en siergrassen gelegenheid om te zitten 
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haag en hoogteverschil als afscheiding 
tussen privétuin en collectieve tuin 

Hogere afscheiding tussen 
privétuinen t.b.v privacy 

afscheiding tussen privétuinen

Privétuin 11.00m Privétuin 11.00m

46.72m

24.88m

Collectieve tuin  24.88m

Door verhoging, geen inkijk in privétuin 
vanuit collectieve tuin 

0.00m

0.80m

0.80m

0.00m
0.50m

m00.0
0.50m

m00.0

0

1:250 op A3 formaat 

1 5m

OVERGANG PRIVÉ - OPENBAAR  
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privétuinen

toegang 
collectieve tuin

collectieve tuin

haag als afscheiding 
tussen privétuin en collectieve tuin

hoogteverschil als afscheiding 
tussen privétuin en collectieve tuin

haag als afscheiding tussen
collectiefe tuin en openbaar park

hoge afscheiding tussen 
privétuinen t.b.v privacy

hoge afscheiding tussen 
privétuinen t.b.v privacy

openbaar park 
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Doel

Groen inzetten om het ontmoeten te stimuleren en 
onderscheidend te zijn ten opzichte van reguliere 
nieuwbouwprojecten (bijv. Tabaksteeg).

Erfafscheidingen

De erfafscheidingen moeten bijdragen aan het groene 
karakter, en bij voorkeur de natuur versterken. Enkele 
voorbeelden:

Voorbeeld 1: Ecowall

Een (lage) schanskorf met stortstenen er in. De 
erfafscheiding wordt uitgerust met ingebouwde 
vogelkastjes, plantenbakken, egelhuisjes en insecten 
hotels. Hiermee wordt diverse dieren een thuis geboden 
waar de natuur, zonder hulp, jaren voor nodig heeft.

Voorbeeld 2: Transparante weidehekwerk

Een (lage) transparante afscheiding draagt bij aan de open 
sfeer dat aanzet tot ontmoeten.

Voorbeeld 3: Groene hagen als erfafscheidingen

Een (lage) groene haag als erfafscheiding kan voldoende 
privacy, mits gebruikmakend van hoogteverschil, borgen 
zonder dat er een schutting benodigd is.

Groene haag 

Weidehekwerk 

Ecowall 

ERFAFSCHEIDINGEN   
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Referentie projecten

1. Eurowoningen te Leusden. 

Gebaseerd op de gedachte dat een wijk meer moet bieden 
dan uitsluitend functionele woningen, maar mensen ook in 
staat moet stellen om met elkaar verbindingen aan te gaan.

Er is sprake van zelfbeheer en gemeenschapsvorming.

2. Parkhouses te Culemborg.

Door de toepassing van lage erfafscheidingen ter plaatse 
van de achtertuin, aangrenzend aan openbaar groen, 
ontstaat een vrij uitzicht voor de bewoners. Privacy wordt 
gewaarborgd door toepassing van hoogteverschil. De 
lager gelegen openbare ruimte kan niet binnenkijken. De 
hoger gelegen achtertuin kan vrijuit van zich afkijken. De 
toepassing van lage erfafscheiding voorkomt een gevoel 
van hard afscheiding en maakt ontmoeten mogelijk.

3. Lokkershoek te Culemborg.

Eveneens een toepassing van lage erfafscheidingen in 
combinatie met hoogteverschil waarbij achtertuinen aan 
openbaar groen grenzen.

Parkhouses 

Lokkershoek 



Parkeren en bomenlaan 

Principe erfafscheidingen woningen aan 
bomenlaan en in de hofjes 
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o 2 4 20m

1:1000 op A3 formaat 

Woning 

Prive achtertuin 

Hoge haag (2.20m) tegen de woning aan t.b.v
privacy in de achtertuin 

Voortuin omzoomd door lage haag (1.20m)

Lage haag (1.20) als afcheiding tussen 
prive achtertuin en collectieve tuin/hofje 

Bergingen mogelijk mee ontworpen met 
erfafscheidingen als grens tussen tuinen 

5.00m 

6.00m 

1.90m 

2.40m 

11.00m 

10.60m 

Tuinhek is mee ontworpden en geeft toegang 
tot het hofje of de collectieve tuin  

Stoep

Rijweg 

PRINCIPE ERFAFSCHEIDINGEN   



Principes erfafscheidingen woningen aan 
collectieve tuin en openbaar park 
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o 2 4 20m

1:1000 op A3 formaat 

Collectieve tuin 

12.20m 

11.00m 

3.50m 

Tuinhek geeft toegang tot 
de collectieve tuin 

Lage haag (1.20) tussen privétuin en 
collectieve tuin 

Twee-onder-een kap woningen 
hebben twee parkeerplaatsen op eigen terrein 

Hofje 

Lage haag (1.00m) als afscheiding 
tussen prive terrein en hofje 

Twee-inder-een kap woning 

Prive achtertuin 

Door hoogte verschil geen inkijk in privetuin 
vanuit de collectieve tuin 

Hoogte verschil als overgang tussen 
collectieve tuin/openbaar park  naar 

privétuinen 

Collectievetuin en park liggen lager, waardoor 
er zicht is vanuit de prive tuin op de 

collectievetuin en het park, maar geen inkijk 
van het park naar de tuin
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EIGENDOM   

Openbare ruimte VVE
twee grote collectieve tuinen 

Zones & eigendom

Maanwijk  bestaat  uit een zestal zones. Deze zijn onderling 
verbonden maar verschillen in eigendomsvorm en 
toegankelijkheid. Door een subtiele overgang van de ene 
zone in de andere wordt dit geaccepteerd en prettig ervaren. 
Zorgvuldig ontwerp hiervan is essentieel. Er is onderscheid in 
groene zones (met groen gearceerd) en verharde zones (rood 
gearceerd).

Uitgangspunten ten aanzien van de organisatie:

- Behoudens privé tuin alles openbaar toegankelijk
- Collectieve ruimtes + aangrenzende erfafscheiding in vve    
   onderbrengen tbv saamhorigheid en kwalitatief onderhoud
- Voorkomen aanleiding aanpassen door bij oplevering -   
   kwaliteit te leveren
- Instandhouding van erfafscheidingen regelen in    
   contractstukken
- Organiseren erfafscheidingen dmv onderhoudsvereniging     
   (periode, hoogtes etc.)
- Bewustwording/betrokkenheid toekomstige bewoners dmv   
   inlichtingsbijeenkomsten in het kader van klimaatneutraal     
   privé tuin (evt iom Groene Beleving)
- Bewustwording/betrokkenheid toekomstige bewoners door       
   betrekken bij inrichting openbaar groen
- Betrekken direct omwonende bij aansluiting parkzone

Uitgangspunten ten aanzien van het ontwerp:

- Lage erfafscheiding, ca. 1m, met alleen ter plaatse van   
   achtergevel hogere erfafscheiding, ca. 1,8m
- Achtertuin ligt hoger dan de collectieve tuin waardoor    
   uitzicht vanuit tuin,maar tevens inkijk vanuit collectief   
   belemmerd wordt
- Integraal mee ontwerpen pergola’s, buitenberging etc. in      
   verdere ontwerpfase. Hiermee werking van ontmoeten    
   versterken
   Woning voorzijde (m.n. bij hofjes) voorzien van verbindende  
   elementen (erker, openslaande deuren etc.)
- Groene passende aansluiting op bestaande bebouwing    
   Leusden Zuid

Privé

delftse stoep

Collectief

Hofje

Openbaar

Straat 

door bewoners gedeelde tuin 

semi openbaar voortuinen, ruimte voor de woning 
waar gelegenheid is voor eigen 
groen en meubulair 

openbaar park toegankelijk 
voor iedereen

openbaar toegankelijk 
voor iedereen 

privétuinen grenzen aan de 
woning 
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twee grote collectieve tuinen 
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6.60m 6.31m 6.30m 15.40m 

0 1 2 10m

0 1 2 10m

1.20m 
Parkpad

1.20m 
Parkpad

DOORSNEDES 

openbaar park toegankelijk 
voor iedereen

openbaar toegankelijk 
voor iedereen 
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VOORSTEL AANSLUITING OP OMGEVING   

1.20m 

4.10m tot 10.50m1.20m 

2.00m

Van Diepenheim Scheltuslaan 

Een brede haag (2.00m) langs het water zorgt voor 
een afscheiding tussen de parkzone en de bestaande woningen 

Glooingen in de parkzone creeeren een subtiele afscheiding 
tussen de parkzone en de bestaande woningen    

Een flauwere oever met riet kragen aan de Maanwijk zijde
zorgt voor een natuurlijke afscheiding tussen de parkzone en 
de bestaande woningen

Parkpad

1.20m Van Diepenheim Scheltuslaan 
Parkpad

1.20m Van Diepenheim Scheltuslaan 
Parkpad

1.20m 

1.20m 

4.10m tot 10.50m

4.10m tot 10.50m

Glooingen in de parkzone als subtiele afscheiding 
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PROGRAMMA

Programma: 

Parkeren: 

173 x parkeren 
32 x parkeren op eigen terrein 

Woningen: 

1. 32 rijwoningen 
2. 16 twee-onder-één kap woningen 
3. 22 levensloop bestendige woningen 
4. 36 sociaal 
5. 8 woningen verkoop door WSL 
6. 6 woningen verkoop door Heijmans 

Totaal aantal woningen: 120 

Bomen: 

63 x nieuwe bomen 
40 x nieuwe bomen in bomenlaan 

Totaal aantal nieuwe bomen: 103 

Plekken: 

A. parkplek in openbare ruimte, waterkant  
B. parkplek in openbare ruimte, spelen 
C. parkplek in collectieve tuin 
D. parkplek in collectieve tuin 
E. parkplek in openbare ruimte, spelen 

Ondergrondse afvalOndergrondse afvalOndergrondse afvalOndergrondse afvalOndergrondse afvalOndergrondse afvalOndergrondse afvalOndergrondse afvalOndergrondse afvalOndergrondse afvalOndergrondse afvalOndergrondse afvalOndergrondse afvalOndergrondse afval
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2

2

2

2

2

3 3 3 3 3

3

4

4

4

4

4441 11111111111111111111111111111 6 6 6 6 6 6

3

3

3

3 3 3 3 3

2

2

2

2

2

3 3 3 3

22x parkeren 

10x parkeren 

22x parkeren 

13x parkeren 

18x parkeren 28x parkeren 
26x parkeren 

21x parkeren 

13x parkeren 

Gasleiding 

Collectieve tuin 1.

Collectieve tuin 2.

Openbaar parkOpenbaar parkOpenbaar park

A

B

C

D
E

Openbaar park

Gasleiding Gasleiding 
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PARKEREN 
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Programma: 

Parkeren: 

1. 173 x openbaar parkeren 

2. 32 x parkeren op eigen terrein

205 pp totaal

32 * 0,7 (ivm eigen terrein): 22,4
195,4 pp in plan

4 pp in openbaar tbv elektrisch laden 

Parkeernorm behoefte

Vastgestelde parkeernorm is 1,7

Onderscheid in woningtype:
Parkeernorm:   Aantal: Pp:
Twee-onder-één-kap:  2,0 16 32
Tussen/hoek:   1,8 32 58
Starterswoning:   1,5 14 21
Sociale huur:   1,4 36 51
Senioren:   1,5 22 33
  Totaal:  120 195

Op basis van:
Integrale parkeernorm Maanwijk 1,7
Onderliggende parkeernormen obv CROW publicatie 317 (vermeld in 
Kadernota)
Matig stedelijk, rest bebouwde kom
Aandeel bezoekers 0,3

Uitgangspunten: 

- Parkeren wordt zoveel mogelijk gecentreerd 
aan de rand langs de bomenlaan

- Twee-onder-één kap woningen hebben 2 
parkeerplaatsen op eigen terrein 

- Ter plaatse van intensieve bebouwing komen 
parkeer koffers 

- Bomen boven gasleiding uit advieslijst 
van in Nederland algemeen voorkomende, 
doorgaans struikvormige, houtige gewassen 
die in aamerking komen voor aanplant op de 
strook van gasunie-leidingen
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OPPPERVLAKTE 

Oppervlaktes:

Plangebied: 

Totaal 49.620m2

Kavels: 

Totaal aantal woningen: 118
Totaal uitgeefbare ruimte kavels: ca 14.695m2 (29,6%)

Collectieve tuinen: 

Collectieve tuin 1, ca 1.395m2
Collectieve tuin 2, ca 1.135m2

Totaal collectieve tuinen: ca 2.530m2 (5%)  

Uitgeefbare ruimte + collectieve tuinen: ca 17.225m2 
(35%)

Openbaar park:

Totale oppervlakte Openbaar park, ca 6.190m2 (12,5%)  

Water: 

Water openbaar park, 3.645m2
Water langs groene zoom, 2.115m2

Totale oppervlakte water: ca 5.760m2 (11%)   

Verharding: 

Parkpaden, 1.150m2 
Rijweg, 6.390m2  
Stoep, 1.593m2  
Parkeren, 2.160m2
Woningen, 6.721,5m2

Totale oppervlakte verharding: ca 11.295m2 (36%)   

Ondergrondse afvalOndergrondse afvalOndergrondse afvalOndergrondse afvalOndergrondse afvalOndergrondse afvalOndergrondse afvalOndergrondse afvalOndergrondse afvalOndergrondse afval

N

2 4 20 m0

770m2 

1980m2 

650m2 

1290m2 Collectieve tuin 1. 
ca 1395m2 

Openbaar park 
ca 6190m2

Collectieve tuin 2. 
ca 1135m2 

1725m2 

Water: 3645m2 

Water: 2115m2 

1850m2 

1255m2 

605m2 

675m2 

1300m2 

680m2 

650m2 

1865m2 

1000m2 



8. Kruiden en vruchten 
van planten en bomen 
zijn eetbaar

1. De ecologische condties als 
schaduw, zon of vocht droog 
bepalen de keuze voor 
beplanting

2. Planten trekken 
insecten, vlinders en 
vogels aan

3. Er is volle grond in de 
binnenparken waardoor 
grote bomen geplant 
kunnen worden, bomen 
passen bij ecologie in de 
omgeving (els, wilg, 
gewoone es, Hollandse 
iep, zomereik, Hollandse 
linde) 

9. Planten zorgen voor een 
verbeterde luchtkwaliteit 
door opvang van fijnstof

CO2

7. Bomen geven 
schaduw en voorkomen 
hittestress

4. Natuur dichtbij 
woningen als onderdeel 
van de stad en niet ver 
verwijderd van de stad

5. Om dieren een veilige 
oversteek te laten maken blijft 
de bestaande faunatunnel 
behouden.  

6. Insecten hotels trekken 
insecten aan en bied deze 
een een nest- en 
rustplaats.
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ECOLOGIE 



1. Water kan infiltreren in 
de volle grond

2. Hemelwater wordt 
klimaatadaptief afgevoerd middels 
bovengronds waterbergen

4. Regenwater wordt gebruikt 
om alle planten en bomen 
van water te voorzien

Erfen worden richting het park 
aan de zuid zijde afgewaterd 

Randwoningen worden richting 
noord zijde afgewaterd 

Ontsluiting van het oppervlakte water 
middels bestaande verbinding naar 
de Heiligerbergerbeek

Rioolverbinding op 
bestaand gemaal 

Mogelijke aanvoer vanaf 
de Grift om doorstroming 
te realiseren 

5. Hemelwater kan worden 
opgevangen in een regenton 
om het riool minder te 
belasten 

3. Opgevangen regenwater 
word naar oppervlakte water 
afgevoerd

31VO stedenbouwkundig plan

WATERBERGING 
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BEELDKWALITEIT

Wonen in Maanwijk betekent Bewust leven in een Betrokken en Bijzondere wijk.Eeuwen geleden stichtten 
pionierende boeren in de regio het samenwerkingsverband “deLeusdermarke”. Dit duurzame en hechte 
netwerk bestond uit afspraken over het gebruik van degronden. In Maanwijk wordt deze samenwerking 
voortgezet op een eigentijdse manier.Naast een prachtige woonomgeving waarbij je zó in de natuur bent, 
biedt Maanwijk kansen omsamen meer uit het leven te halen. In Maanwijk is ruimte voor ontmoetingen 
en eensaamhorigheid waarbij de bewoners elkaar stimuleren. Het participeren is een keuze, maar 
deruimte wordt ingericht om gezamenlijk in te spannen en te ontspannen. De ruime collectievetuinen zijn 
openbaar toegankelijk en worden in collectief eigendom uitgegeven. We ontwerpende tuinen samen met 
de toekomstige bewoners. Het onderhoud gebeurt uiteindelijk door detoekomstige bewoners samen.Het 
bewuste leven krijgt in Maanwijk vorm door zichtbare en onzichtbare relaties met natuur engezondheid. 
Bewustzijn van eten krijgt vorm door de aanwezigheid van een voedselbos ofpluktuin waarin bewoners 
samen delen. De aanwezige fl ora en fauna worden versterkt doornatuurvriendelijke maatregelen zoals 
een insectenhotel of nestelkastjes in de gevel. De omgangmet water vindt plaats door een klimaatadaptief 
ontwerp. Hierbij vindt infi ltratie op eigengebied plaats en wordt er rekening gehouden met piekopvang.
Maanwijk is een bijzondere woonbuurt die gezond, bewust en betrokken leven – nu en in detoekomst – 
stimuleert.

Architectuur in Maanwijk 

Lichte kleurstelling | Eigentijds | Nodigt 
uit tot ontmoeten | Verzacht door groen 
| Opbouw in ensembles met passende 
korrelgrootte | Statig |

Van statig naar intiem | Groen als
verbinder | Poort (hoekwoningen)
vooraankondiging van erf

Sfeer van de Laan Wat is de belofte van Maanwijk? 

Sfeer van het Erf  

Overgang van Laan naar Erf  

Samen in het groen 

Auto te gast | Groep van grote en kleine
gebouwen | Eenheid in stijl per erf |
Menselijke maat

Intieme sfeer | Erf inspiratie
jaren ’50 | Beschutte omgeving

Laanbebouwing | Parkeren
| Voortuinen | Straatprofi el

Overgang privé openbaar |
Uitnodigende architectuur
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Maanwijk wordt ontwikkeld op basis van het 
Beeldkwaliteitplan. Dit betreft een kwaliteitskader 
dat de ontwerpprincipes c.q. samenhangende set met 
uitwerkingsregels en –richtlijnen bevat. Tijdens de 
ontwerpsessie van 18 maart zijn de eerste ontwerpprincipes 
bepaald die relevant zijn voor het stedenbouwkundige plan. 
Omdat de planontwikkeling van grof naar fijn geschiedt is 
voor het verdere traject afgestemd aan welke inhoud het 
kwaliteitskader moet gaan voldoen. Deze opsomming volgt 
hierna. Onderdelen hiervan zijn inzichtelijk gemaakt door 
middel van dit boekwerk, de overige onderdelen worden 
nader uitgewerkt na goedkeuring op het stedenbouwkundig 
plan. Voor bepaalde onderdelen is overleg met omwonende, 
gemeente en NL Greenlabel noodzakelijk.

Algemeen

Omschrijving van de beoogde sfeer van woonomgeving van 
Maanwijk

Kenmerkende elementen/aspecten van deze beoogde 
sfeer, gericht op buitenruimte en gebouwen

Kenschets van de inrichting van de openbare ruimte

Kenschets van de aard en signatuur (handschrift) 
architectonische verschijningsvorm (naar deelgebied/
sfeergebied)

Bebouwing

Bebouwing en kavel > positie van de gebouwen op 
de kavel > rooilijn, verspringingen, hoofdbouw versus 
verbijzonderingen als erker, bloemkozijn, veranda, 
entreepartij etc.

Minimale en maximale voortuindiepte, onderscheid in 
voortuin, ‘stoepjes’ of veranda’s

Bouwhoogte, goothoogte, nokhoogte, kapvorm, uitwerking 
goot (detail of principe)

Positie entree tot woning (in de rij en in kopgevels)

Opbouw van gevelwand > ritmiek, parcelering, vertrekpunten 
geveluitwerking bijv. horizontaliteit/verticaliteit, (spiegel)
symmetrie, relatie gevelvlak en dakvlak

Overzicht van optionele uitbouwmogelijkheden

Ondersteuning van de principes/sfeer door middel van 
referentiebeelden (met bijschrift)

Overgang privé- openbaar

Overgang tussen kavel benoemen (tevens maatvoering, 
materiaal/sortiment)

Voorzijde (voortuin en voortuin langszijde, langzijde 
ter plaatse van achtertuin en achtertuin (grenzend aan 
collectieve groene ruimte)

Mogelijke optionele onderdelen als bergingen, tuinhuisjes, 
pergola’s als elementen ter ondersteuning van de beleving 
van de collectieve groene ruimte benoemen

Aspecten/maatregelen voor de langjarige instandhouding 
en beheer van de overgangen privé-openbaar benoemen

Kleur- en materiaalgebruik van ‘harde’ overgangen en 
bijgebouwen (eenheid in verschijning gewenst)

Ondersteuning van de principes/sfeer door middel van 
referentiebeelden (met bijschrift)

Openbare ruimte

Typering van de voorkomende ruimten (verkeersruimte en 
verblijfsruimten), tevens opname van doorsneden/profiel 
-met maatvoering- van straten, hoven, collectieve groene 
ruimte en parkeerhoven

Overzicht toe te passen materialen en kleurgebruik

Duiding van collectieve ruimten, plekken van samenkomst 
en ontmoeting > welke groep zit waar, welke eisen stelt 
deze aan de ruimte en hoe speelt het ontwerp daar op in

Aspecten/maatregelen voor de langjarige instandhouding 
en beheer benoemen

Beplantingsplan (op hoofdlijnen) > daar waar een specifieke 
omgevingssfeer is beoogd kan het beplantingsplan een 
beeldbepalende factor vormen > gebiedsindeling/zonering 
sortimentskeuze opnemen

Verlichtingsplan openbare ruimte > daar waar een specifieke 
omgevingssfeer is beoogd kan het verlichtingsplan een 
ondersteunende factor vormen > gebiedsindeling/zonering 
type verlichting opnemen

Ondersteuning van de principes/sfeer/
inrichtingselementen dmv referentiebeelden (met 
bijschrift)

Beeldkwaliteitplan  
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Kenmerken:
- lineaire structuur waarlangs panden zijn gebouwd
- aanwezigheid van veel groen: bomen, grasbermen 
en voortuinen
- reeks van ensembles van 4 to 6 woningen
- onderscheid door sprong en stijl
- individueel huis te onderscheiden
- hoeken met accent

- opbouw in ensembles met korrelgrootte 
vier tot zes woningen
- duidelijk onderscheiden architectonische 
eenheden
- familie van stijlen, abstract traditioneel
architectonische ensembles met herkenbaar 
- individuele huizen
- lichte aardkleuren
- gevarieerde daklijn: dwars en langskappen
- plaatselijk opgetrokken geveldelen
- genereuze entrees
- bel-etages (opgetilde begane grond)

Kenmerken:
- groep van grote en kleine gebouwen
- eenheid in stijl
- licht onderscheid in rijkdom van detail
- herkenbare overgangen tussen openbaar en privé
- eenvoudige hoofdvorm
- aansprekende herkenbare architectuur
- aandacht voor entrees en openheid 
- telbaar en regelmaat
- eenvoud en zorgvuldigheid in detail

Voorerf:
- beschutte woonomgeving
- uitnodigende oriëntatie woning op erf
- auto te gast
- veilige speelomgeving

Achtererf:
- gemeenschappelijke erfinrichting
- verbondenheid met plant en dier
- spel en sport omgeving
- aanleiding tot gemeenschappelijke activiteit
- nutstuin, groen en fruit

- het erf is omsloten met een haag - goothoogte houdt rekening met de menselijke                
maat 
- daklijnen kunnen incidenteel verspringen 

Verschil tussen de Laan en het Erf: de Laan 

Verschil tussen de Laan en het Erf: het Erf 

- voortuinen als groene zoom aan de Laan - inrichting openbaar gebied dominant over 
parkeren
- wandelroute voor buurtbewoners   

- de hoek kent een hoogte-accent met kap
- de blokken hebben een gesloten hoek
- de hoek hoort bij het blok en is expressief   
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Ruimtelijke verbinding tussen de Laan en het Erf

woningen aan de Laan vormen poort naar het Erf door eenheid in architectuur, kleur en materiaal   

Vrij zicht vanuit Erf op Laan en landschap, door vrijhouden van parkeerplaatsen en bomen 
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delftse stoep vormt zowel buffer als plek 
van ontmoeting tussen woning en stoep

delftse stoep vormt zowel buffer als plek 
van ontmoeting tussen woning en het erf

zicht over lage hagen die de 
erfafscheiding van de voortuin vormen

erkers aan straatzijde vergroten zicht 
vanuit woning op de straat

balkons aan straatzijde verbinden eerste 
verdieping met straat

Straatzijde Tuinzijde

Voorerf Achtererf

berging schermt zicht op parkeerplaats af

zicht langs bergingen op collectieve binnentuinhoge gelijkvloerse uitloop woning verbind 
woning met voortuin

lage gelijkvloerse uitloop woning verbind 
woning met voortuin

de Laan

het Erf

pergola's creëren beschutte plek 
aan het erf

erkers verbinden woning met het erf mogelijkheid voor paviljoen in achtertuinachtertuin met privacy en zicht op collectieve tuin
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Mogelijke uitkomst massa als gavolg van ontwerpprincipes   
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REFERENTIEBEELDEN VERHARDING

straat, stoepen en molgoten van dezelfde klinker. iding hagen Gebakken klinkers, mix van burano, mystica en inferno (bylandt)  Waterpaserende klinkers door middel van de viltvoeg  (bylandt)  

straat, stoepen en molgoten van dezelfde klinker (Garrelsweer, Loppersum) zichtbare afwatering (Monikkenhuize, Arnhem) 
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Stevige betonband om parkplekken (Brühlgutpark, Winterhur)  ing hagen Speelplekken binnen betonranden  (Brühlgutpark, Winterhur)  ng hagen

Parkpaden gestort beton (The parklands of Floyd park, Louisville)  g hagen Parkpaden gestort beton (Quirijnpark, Tilburg)  g hagen
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Haag als erfafscheiding tussen privetuinen en tussen privetuinen en 
collectieve tuin  (Crataegus monogyna, Meidoornhaag)   

Haag als erfafscheiding, beheer is onderdeel van een intensief beheersplan en hagenpaspoort 

Haag als erfafscheiding tussen privetuinen en tussen privetuinen en collectieve tuin 
(Volkstuinen Naerum, Denemarken)

REFERENTIEBEELDEN HAGEN   
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Parkeervakken ingepakt in groen 

Parkeervakken ingepakt in groen 

gebruik van hagen om parkeervakken te vergroenen 

Groene waterdoorlatende verharding voor parkeervakken 
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DETAILS 

0
1:150 op A3 formaat 

1 5m

Bebouw
ing

1.50m
  

Stoep, gebakken klinker
W

aalform
aat

H
alfsteensverband

 
1.90

Parkeren, gebakken klinker
D

ikform
aat

W
aterdoorlatend

 patroon  
5.0

0m
 

R
ijw

eg, A
sfalt 

4.50m
 

Passeerstrook, aangeven 
m

et strek/dubbele strek
1.50m

H
aag, onderdeel van een

intensief beheersplan en
hagenpaspoort 
0.50m

Voortuin

R
ijw

eg 
7.0

0m

G
roen

2.26m

G
roen

0.51m

G
roen

5.0
0m

W
ater

3.88m
 

eventueel olifantenpaadje
halfverharding 
1.20m

 

15.80m 13.92m

+ 2.90 NAP
+ 2.60 NAP+ 2.60 NAP

Goot voor afwatering 
gebakken klinker 
halfsteensverband 
0.70m 

+ 3.10m + 3.04m
+ 2.87m + 2.75m + 2.72m

+ 2.59m

+ 2.01mafschot 10%

Onderhoudsstrook 5.00mGoot voor afwatering
gebakken klinkers 0.70m

afschot 2.5% + 2.30m

huidige hoogtes 
volgens inmeting 

+ 0.00m

ZP + 1.10m
WP + 0.85m

Verharding detail 1. Hoofdstraat 

Bebouw
ing

Trottoir, gebakken klinker
W

aalform
aat

H
alfsteensverband

2.0
5m

Parkeren, gebakken klinker
D

ikform
aat

(Eventueel w
aterdoorlatend)

5.0
0m

G
roen

W
atergang 

R
ijw

eg, gebakken klinker
D

ikform
aat

Kepperverband
4.80m

Perceel

2.40m

R
abbatstrook, gebakken klinker

D
ikform

aat, aangeven m
et strek

Kepperverband
1.20m

5.80m

6.96m

G
roen/onderhoudsstrook 

3.96m
 (var)

R
ijbaan  

4.0
0m



43VO stedenbouwkundig plan
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De huidige contouren voor duurzaam bouwen worden meer 
en meer bepaald door het schaarser worden van ruimte, 
grondstoffen en andere resources. Heijmans streeft naar 
duurzaamheid in haar projecten door het creëren van een 
gezond leefklimaat, energieneutraal en gasloos bouwen.

Installatieconcept

Een goede energieprestatie wordt bereikt door een 
evenwicht tussen bouwkundige en installatietechnische 
maatregelen. Als leidraad om dit evenwicht te behouden, 
in het ontwikkelde energieconcept gebaseerd op de drie 
basisstappen voor een duurzaam energieconcept:

1. beperk de vraag.
2. gebruik duurzame bronnen.
3. gebruik niet-duurzame bronnen zo efficiënt mogelijk.

Maanwijk wordt voornamelijk gerealiseerd in de eerste twee 
basisstappen. Aanvullend op de drie basisstappen voor een 
duurzaam energieconcept, heeft Heijmans een vierde stap 
in de ontwikkeling van het energieconcept toegevoegd:

4. zorg voor een comfortabele woning.

Maanwijk is dus niet alleen erg energiezuinig, de bouwkundige 
en installatietechnische maatregelen dragen bij aan een 
zeer comfortabel binnenklimaat.

Warmte (zuinig en comfortabel)

De warmte voor de woningen zal worden geleverd door een 
nader te bepalen installatieconcept. Dit kan mogelijk door 
middel van WKO op basis van individueel, of collectief niveau. 
Afgifte door middel van lage temperatuur verwarming (LTV) 
in de vorm van modulair verlegde vloerverwarming, zorgt 
voor de juiste hoeveelheid energieverbruik op de juiste 
plaats, geeft een hoge mate van comfort en is daarbij zuinig.

De woningen worden geventileerd middels gebalanceerde 
ventilatie met hoog rendement van warmteterugwinning-

ventilatie 

en ventilatoren met een laag energieverbruik. Het rendement 
van de ventilatie-unit zal meer dan 95% bedragen. De 
unit is voorzien van een bypass klep om opwarming te 
minimaliseren.

Warmtapwater

Het temperatuurniveau voor warmtapwater wordt door 
installatie opgewekt.

Waterberging

Er wordt bestudeerd of het hemelwater kan worden 
opgevangen door het gebruik van bevloeiing van het groen 
op de daken.

Elektra

Voor de collectieve opwekking van elektriciteit wordt 
gebruikgemaakt van de energie uit de zon. Hiertoe wordt 
rekening gehouden met de stedenbouwkundige opzet en de 
toepassing van platte daken. Er worden zo goed als mogelijk 
hoog-rendement pv-panelen toegepast.

SlimWonen

De koopwoningen worden voorzien van het 
huisbesturingssysteem  SlimWonen (samenwerking Heijmans 
en Busch-Jaeger). Deze  tool zet in op vier aspecten die de 
woonbeleving vergroten: comfort, veiligheid, personalisering  
en het reduceren van woonlasten. Buiten het gemak, geeft 
het systeem bewoners ook inzicht in hun energieverbruik 
en maakt het hen zo bewust van eigen gedrag. Ouderen 
kunnen dankzij huisbesturing bijvoorbeeld langer thuis 
blijven wonen.

Toekomstbestendig

Het merendeel van de woningen in Maanwijk krijgen de 
mogelijkheid om een volwaardige personenlift te realiseren. 
Hierdoor kan men, ook in de toekomst, met plezier en 
gemak de woning blijven bewonen.

EPC

Een relevante pijler van dit slimmer en efficiënter bouwen is 
de EPC. Maanwijk krijgt een EPC van 0,0. Dit is bereikt door 
ten eerste het energiegebruik te minimaliseren, in de tweede 
plaats door energie-efficiënte technieken toe te passen en tot 
slot door intensieve duurzame energieproductie. Met als doel 
comfortabele energiezuinige woningen.

Passende maatregelen

De extreem goede energieprestatie wordt bereikt door: 
- goede maar niet extreme isolatiewaarden (Rc=6/4,5/4,5 en 
U=1,2) en relatief
goede luchtdichtheid (0,40);
- lage lineaire warmteverliezen door toepassen van standaard 
SBR-details (dus goede kwaliteit, maar niet passief);
comfortabele glasoppervlakten (ca. 80% op de zuidelijk 
georiënteerde frontgevel en lagere, doch nuttige percentages 
op de
overige gevels);
- 6.500 Wp in daksysteem pv-panelen op het dak;
- gebalanceerde ventilatie met CO2-regeling en zonering per 
ruimte
(met kwaliteitsverklaring);
- mogelijke toepassing van groene daken ter verkoeling en 
buffering van hemelwaterafvoer
- We streven naar een opwekking van energie ten behoeve 
van een gebruiksbundel van 3.150 kWh/jr voor vrijstaande en 
2^1-kapwoningen en 2.700 kWh/jr voor rijwoningen.

GPR

Naast de energetische en uitstoot-parameters is ook de GPR 
een goede indicatie van de mate van duurzaamheid van ons 
plan. In Maanwijk gaan wij voldoen aan een GPR-gemiddeld 
van 7,5. Dit bereiken wij onder meer door een erg lage EPC, 
bewuste materiaalkeuze en een afgewogen mix van gezond, 
kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig bouwen.

Verdere ontwikkeling

Na akkoord gaat Heijmans graag in gesprek met de gemeente 
over de verdere uitwerking van het energieconcept van 
Maanwijk.

DUURZAAMHEID 
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MOGELIJKE UITWERKING DUURZAAMHEID 

1. Waterpasserende klinker 

3. Hergebruikt materiaal t.b.v. paden

2. Eetbare hagen

4. Composteren

CO2

CO2

5. Gelegenheid tot sporten

6. Buurtkas/moestuin

7. Insectvriendelijke beplanting/insecten hotel 

8. Natuurvriendelijke/ecologische oever 

9. Helofytenfilter

10. Hergebruikt hout t.b.v. objecten
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