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1. Bebouwing
Signatuur van de bebouwing

Plaatsing zonnepanelen

Vanwege de parkachtige locatie is gekozen voor een
architectuur die past bij de natuurlijke omgeving. De
bouwvolumes voegen zich soepel naar de slingerende
oprijlaan en de waardevolle, te handhaven bomen. Het
onverharde maaiveld tussen de bebouwing wordt ingericht als een samenhangend, licht glooiend vlak.
De gestapelde woningen krijgen goed vormgegeven
buitenruimten die tevens bijdragen aan de geleding van
de gevels. Grote glasvlakken versterken de relatie tussen binnen en buiten. Vanwege de opgetilde begane
grond bieden alle appartementen een mooi zicht op de
omgeving, terwijl de privacy gegarandeerd is.
De grondgebonden woningen bestaan uit vrijstaande en
geschakelde woningen. Er worden geen garages voorzien maar carports om de losse bebouwingsstructuur
te kunnen waarborgen. Naast de voorgevels spelen de
goed zichtbare zijgevels een belangrijke rol als entreezijde, die wordt vormgegeven in samenhang met de
carport.

Zonnepanelen moeten worden geïntegreerd in het woningontwerp en niet op maar tussen de dakpannen worden gemonteerd. De kleur van de zonnepanelen moet
worden afgestemd op die van de dakpannen. Daarom is
er een sterke voorkeur voor een grijsgesmoorde keramische pan en antracietkleurige zonnepanelen.

Materialen en kleuren
De gevels krijgen aardse kleuren. Ze worden opgetrokken uit roodbruine of geelbruine tot okerkleurige bakstenen. Voor getimmerde delen van de gevelvlakken zoals
entreepartijen en borstweringen zijn naast onbehandeld
vergrijzend of geolied hout ) in natuurlijke kleuren ook
houtachtige schroten of rabatdelen toegestaan.

Er moet aandacht worden besteed aan de groepering
van de zonnepanelen tot een helder vlak, liefst niet te
ver onder de nok en niet doorlopend tot aan de zijgevels. Bij de toepassing van dakramen of dakkapellen is
een zorgvuldig ontwerp van het dakvlak vereist. Wanneer het gehele dakvlak uit zonenpanelen bestaat, moet
veel zorg worden besteed aan de detaillering van de
aansluitingen op goot, zijgevels en nok.

Geluidsluwe gevel
Aan de noord-west kant van de appartementen in blok
A, B en C zal aan de balkonzijde een geluidsluwe gevel
toegepast moeten worden, vanwege de nabijheid van de
Groene Zoom.
De balkons worden bij voorkeur afgeschermd met glas,
waarbij de kozijnen binnen de kleurstelling van het gebouw passen. Bewegende onderdelen maken het mogelijk om het uitzicht en het geluidsniveau aan te passen aan de situatie en de voorkeur van bewoners. Deze
bewegende delen kunnen achter elkaar langs schuiven,
zodat bijna de gehele gevel open kan.

De kozijnen worden vervaardigd van hout of kunststof in
een witte of lichtgrijze tint maar ook onbehandeld vergrijzend of geolied in houtkleur kozijnen zijn mogelijk.
Kozijnen passen als geheel bij mogelijke andere getimmerde delen van de gevel.
Voor de dakpannen wordt uitgegaan van grijsgesmoorde keramische pannen, zodat de plaatsing van zonnepanelen geen al te opvallende kleurcontrasten met zich
meebrengt.
De plaatsing van dakkapellen wordt mogelijk beperkt
door de plaatsing van zonnepanelen op de zuidelijke
dakvlakken. Dakkapellen kunnen in het gevelvlak staan
en moeten dan worden opgemetseld.
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2. Beeld openbare ruimte
Materialisatie van de buitenruimte

Overgang openbaar-privé

Adviesbureau Haver Droeze is betrokken bij het project
als landschapsarchitect en zal in die rol de openbare
ruimte uitwerken.
Voor de verharding van de rijstroken wordt
uitgegaan van een klinkerbestrating die aansluit op
de omgeving. Hierbij wordt uitgegaan van een mix
variërend van donkerbruin tot zwart in keperverband.
De parkeervakken van Beweging 3.0 worden
gematerialiseerd met waterdoorlatende bestrating.

Alle twee-onder-één kappers en vrijstaande woningen
hebben aan de voorkant van de woning, direct
aangrenzend aan de verhardingen van de rijstroken,
eenzelfde soort groene haag van maximaal één meter
hoog. De achtererfafscheidingen bij de zuidelijke rij
twee-onder-één kappers en vrijstaande woningen
bestaan uit een maximale twee meter hoge doorlopende
pergola met groenblijvende begroeiing. Onderhoud van
de erfafscheidingen zal door bewoners plaatsvinden.

Er wordt gestreefd naar een parkachtige sfeer in het
gebied. Paaltjes langs de weg of parkeerhoven zijn
zowel een natuurlijk oplossing tot rijbegeleiding als een
manier om wildparkeren langs de rijbaan tegen te gaan.

De appartementencomplexen krijgen alle een
halfverdiepte stallingsgarage, waardoor er tot 1 meter
hoogteverschil is tussen de rand van de eerste etage
en het maaiveld. Deze opening wordt opgevangen
door een natuurlijk talud tot kort onder eerste etage
op te werpen. Dit talud voorkomt directe inkijk
in de parkeerbak en geeft het gebied tussen de
appartementen een parkachtig glooiende sfeer.

De overgang naar Park Princenhof verloopt geleidelijk,
zodat het plangebied echt de parkachtige sfeer krijgt die
Princenhof al heeft. Het park wordt zoveel mogelijk het
plangebied in getrokken door middel van waterpartijen
en een bruggetje.

Speelplekken
De te kappen bomen kunnen mogelijk voor een groot
deel hergebruikt worden binnen de Lisidunahof,
bijvoorbeeld voor simpele speelaanleidingen. De
centrale speelplek ligt in zijn geheel iets lager dan
de rest van het gebied, waardoor het een water
infiltrerende functie heeft.
Natuurlijke speelaanleidingen bestaan bijvoorbeeld uit
stapstenen, evenwichtsbalken en zitelementen. Lage
beplanting zorgt voor verstopplekken en ontdekroutes,
zodat een avontuurlijk speelterrein onstaat.

De eigendomsgrens en daarmee het onderhoud ligt in
de lijn van de balkons (ongeveer 1,5 uit de gevel).
Daarmee is geborgt dat de ruimte onder de balkons
blijft bij de gebouweigenaar.
In het volgende hoofdstuk is het schetsonwerp van de
openbare ruimte opgenomen.

inrit stallingsgarage

Principedoorsnede Blok B met halfverdiepte parkeerbak in combinatie met natuurlijk talud
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder vooraf schriftelijke
toestemming van SVP Architectuur en Stedenbouw.

