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inleiding
Aanleiding
Voor u ligt het beeldkwaliteitsplan (afgekort BKP) voor de tweede fase van de nieuwe woonwijk De
Ploen-Zuid in Duiven. Door het verplaatsen van de Intratuin is een perceel vrijgekomen waar in een
woningprogramma van ongeveer 270 woningen wordt voorzien aan de westkant van Duiven. Voor
het gebied is medio 2003 een stedenbouwkundig voorbeeldplan opgesteld dat is vastgelegd in een
bestemmingsplan en een beeldkwaliteitplan. De eerste fase van het project is reeds gerealiseerd met
een totaal van 136 woningen. Om het karakter en de identiteit van de nieuwe terpen in de tweede fase
te kunnen garanderen heeft de Gemeente Duiven MTD landschapsarchitecten opdracht gegeven om
in hetzelfde handschrift als de eerste fase de nieuwe terpen vorm te geven. Voor deze tweede fase van
het project is in onderhavige rapportage het stedenbouwkundig en landschappelijk ontwerp getekend
en zijn de beeldkwaliteitseisen voor de openbare ruimte en de architectuur opnieuw vastgelegd in dit
BKP.
Het BKP dient een kader te scheppen waarbinnen de gemeente Duiven, architecten, landschapsarchitecten
en ontwikkelende partijen werken aan een integraal plan voor de nieuwe wijk. Het BKP is een
toetsingskader om de gewenste kwaliteit, samenhang en variatie te krijgen. Daarbij functioneert het
naast het bestemmingsplan als kader voor ruimtelijke kwaliteitsbewaking.

Doelstelling
Doelstelling is het realiseren van een verrassend en tijdloos ontwerp met een sterke plaatsgebonden
identiteit. Het initiatief om deze unieke locatie in Duiven te benaderen vanuit de identiteit van het
terpenlandschap is een sterk fundament voor de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardige
woonlocatie. Deze ambitie is basis voor het opstellen van specifieke beeldkwaliteitseisen, die een
voortzetting van het kwaliteitsniveau van de eerste fase waarborgen. Daarbij zorgt een gedetailleerd
BKP ervoor dat beide fasen als een totaalontwerp functioneren. Aangezien de ontwikkeling zich in
verschillende fasen zal voltrekken en daarbij meerdere ontwikkelende partijen en particuliere initiatieven
zijn betrokken is dit BKP tevens de waarborg voor de integraliteit van het plan.
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Historische kaart anno 1890

Topografische kaart anno 2000

Plangebied
De locatie De Ploen-Zuid is gelegen ten noord-westen van de bestaande bebouwing van Duiven en
wordt begrensd door de Rijksweg, Westsingel, Oostsingel en Ploenstraat. De huidige situatie wordt
gekenmerkt door kleinschalige weilanden, enkele boomopstanden en lijnvormige stuiken die als
erfscheiding functioneren. Door het verplaatsen van de Intratuin is een substantieel gebied vrijgekomen
dat strategisch gelegen is aan de Rijksweg en daardoor een snelle verbinding met het centrum alswel
de snelwegen maakt.

Buitendijkse Loowaard (Havezate Duiven)

Leeswijzer
Het stedenbouwkundig en landschappelijk ontwerp is het raamwerk voor het BKP en wordt toegelicht
in hoofdstuk 2 en 3. Hoofdstuk 2 behandelt de achtergrond van de keuze voor het vormgeven van een
nieuwe woonwijk vanuit de identiteit van terpen. Hoofdstuk 3 geeft de randvoorwaarden voor het plan
en laat zien hoe het ontwerp voor de tweede fase aansluit op de eerste fase. In hoofdstuk 4 worden
de drie verschillende terpen nader toegelicht en zijn de karakteristieken per terp in beeld gebracht.
Vervolgens worden de eisen ten aanzien van de openbare ruimte uiteengezet met als samenvatting
de materialenlijst. Het derde deel bevat de eisen ten aanzien van de architectuur van de woningen.
Dit deel is beschreven vanuit de overeenkomsten en verschillen per terp. Deze zijn samengevat in een
matrix voor de drie terpen.
Tot slot wordt in hoofdstuk 5 toegelicht hoe het plan samenhangt met het bestemmingsplan en zijn
conclusies en aanbevelingen opgenomen voor het vervolgtraject.

Winterbeeld Duiven-zuid

De Rooms-Katholieke kerk Duiven
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De terp voor droge voeten

De terp en het ossenpad

De terp als ruimtelijke en sociale gemeenschap

De terp op een hoger niveau
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CONCEPT terpenlandschap
Het plan voor woningbouw op De Ploen Zuid te Duiven is geïnspireerd door het Groningse en Friese
landschap en het landschap van de rivierduinen in de regio Arnhem. In vroeger tijden werd hier een
van oorsprong natuurlijke hoogte in het landschap met menselijke arbeid veranderd in een plek om te
wonen. De identiteit van een dergelijke ophoging is vanuit cultuurhistorie een bijzonder fenomeen en
kent in ons land verschillende varianten; de donk, de wierd, de pol en de terp. De unieke ervaring van
ruimte door verschillen in open en gesloten plekken, hoogte en laagte en binnen en buiten zijn als eerste
kenmerken te noemen. Daarbij is ook de keuze van bomen en hagen en het gebruik van duurzame
materialen bepalend voor de herkenbare karakteristiek. In bijgevoegde foto’s en sfeerimpressies wordt
het karakter van de terpen verbeeld zoals dat vooral in het noorden herkenbaar is.
Door gericht vorm te geven aan de ruimtelijke en functionele samenhang kan een woonwijk ontstaan
die stedenbouwkundig een heldere lay-out toont, landschappelijk een groene ruimte als contramal
verzorgt en architectonisch voldoende variatie biedt om verschillende doelgroepen te huisvesten. Het
ontwerp van de openbare ruimte is daarbij de basis en zorgt voor een eenduidig imago. De terpen in
het noorden alswel de boerderijclusters in het rivierduinenlandschap hebben als gemeenschappelijk
kenmerk dat er een sterke sociale verbondenheid ontstaat door de compacte bouwvorm en de oriëntatie
op de centrale ruimte. Ook voor De Ploen is in woningaantallen van 40-50 woningen per terp voorzien
om ruimtelijk en functioneel voorwaarden te scheppen voor een gevoel van gemeenschappelijkheid
en sociale betrokkenheid.

Principe schets terp
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De strategische positie van de Ploen in Duiven is op bijgevoegde kaartbeelden weergegeven. Het
terpenlandschap van de Ploen ligt op de overgang van verschillende stedelijke en landschappelijke
eenheden; ten westen de lineaire kavelsloten van de eerste ontginningen, ten noorden de waterlopen
van het rivierenlandschap, ten oosten de langgerekte kavelsstructuren en ten zuiden de woonwijken
van de jaren 70 en 80. De Ploen markeert de entree van Duiven en verbindt de vier verschillende
entiteiten. Bij de projectie van de terpen wordt gelijk inzichtelijk dat de vormentaal uniek te noemen
is en daardoor vooral aan de randen tot confrontaties leidt. In het open landschap van het noorden
zijn de terpen solitaire heuvels in een inmens wijds landschap. In Duiven liggen de terpen in de directe
nabijheid van een woonwagenterrein, bestaande lintbebouwing en privétuinen. Dit vraagt speciale
aandacht voor het ontwerp van de randen en de aansluitingen.
De ambitie om te komen tot een terpenlandschap in Duiven is vertaald in de beeldkwaliteit van
de openbare ruimte en de architectuur. Het stedenbouwkundig en landschappelijk ontwerp is de
verbindende factor en biedt de gereedschapskist voor een integraal ontwerp. De maquettefoto’s van
de eerste fase laten zien dat de uitgangspunten voor het ontwerp vast liggen en de variatie vooral
wordt geboden in specifieke aspecten van de architectuur. De openbare ruimte is eenduidig in materiaal
en detaillering en verschiet slechts in de keuze van de beplanting per terp van kleur. Door de relatief
beperkte afstand tussen de terpen is het van belang de uitgangspunten voor het ontwerp vast te
leggen en slechts op bepaalde aspecten ruimte te bieden voor variatie.
De terpen en de boerderijclusters waren vanuit een cultuur-historische context ontstaan en daarmee
als vanzelf eenduidig van opzet. De landschappelijke noodzaak werd beantwoord met een logische
stedenbouwkundige organisatie. De ontwerpuitgangspunten voor de architectuur en de openbare
ruimte ontstond vanuit een algemene ontwerptraditie en noodzakelijk gebruik van materiaal. In de
tegenwoordige tijd is deze noodzaak verdwenen en reden om de eisen gericht en exact in dit BKP vast
te leggen.

Conceptschets De Ploen-Zuid en omgeving

Maquettefoto's van de terpen Kastanjes, Beuken en Linden
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ontwerp de ploen-zuid
Het realiseren van zes solitaire woonenclaves is mogelijk gemaakt door de ontsluitingsweg de terpen
niet te laten doorsnijden. Daartoe is binnen de bestemmingsplancontouren een lijn uitgezet waarbij
de ontsluitingsweg een lusvormige beweging door het gebied maakt. De weg is onafhankelijk van de
terpen en manoeuvreert zich door het lege tussengebied dat tevens het laagste deel van het plangebied
is. Hierdoor wordt de leesbaarheid en toegankelijkheid van het plangebied verbeterd en ontstaat een
duidelijk onderscheid tussen bestemmingsverkeer en doorgaande bewegingen. Vanuit deze weg zijn
vijf toegangswegen tot de terpen die door hun opgaande beweging de verhoging in het landschap
bevestigen. Het tussengebied blijft op een enkele boomgroep na gevrijwaard van obstakels en maakt
een vrij gebruik als recreatief wandel- en speelgebied mogelijk.
In de traditionele opbouw van de terp stonden de boerderijen en woonhuizen in een radiale structuur met
hun voorzijde gericht naar het midden van de terp. Dit midden (de brink) werd behalve door de bouw
van een kerk geheel opengehouden. Hier was het mogelijk om bij hoog water de dieren te verzamelen.
De achterkanten van de boerderijen zijn naar buiten gericht. Achter de schuren liep een informeel pad
dat de boerderijen onderling verbond. Dit pad, dat ook wel Ossenpad genoemd werd, ontsloot de
landerijen en de schuren. Deze bouwstenen zijn in het plan voor de Ploen ingezet om het imago van
een terp te benadrukken. De kerk is daarbij uiteraard vervangen door een appartementengebouw.
De naamgeving van de terpen in de eerste fase is bepaald door het boomtype dat is gekozen voor de
centrale brink, namelijk Kastanjes, Linden en Beuken. De overige drie terpen worden op gelijke wijze
geïdentificeerd en krijgen daarom de namen; Walnoten (terp 4), Iepen (terp 5) en Eiken (terp 6).

Stedenbouwkundig en landschappelijk ontwerp De Ploen-Zuid
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Het ontwerp voor de tweede fase is een logisch vervolg van de eerste fase, waarbij de zesde terp
is ontworpen in combinatie met verschillende privékavels en de planontwikkeling van Vivare op
Rijksweg 15 (De Hofwoningen). Dit heeft ervoor gezorgd dat de ontwerpuitgangspunten voor terp zes
gehandhaafd kunnen blijven, maar in plaats van een centrale oriëntatie van de brink is gekozen voor
een lintvormige verbinding. Deze lineaire organisatie is een voorzetting van het verkavelingspatroon
van het gebied ten oosten van de Ploen. Hier zijn de boerderijen en de woningen georganiseerd langs
lange informele linten, waardoor ruimtelijk een verbinding ontstaat.
De plangrens van de tweede fase omvat drie privékavels. In het noord-westen een bestaande woning
die onderdeel wordt van terp 4. In het noord-oosten een perceel met de bouwrechten voor twee
woningen die vanaf terp 6 ontsloten moeten worden. En in het zuid-oosten een bestaande woning met
bouwrechten op het aanliggende perceel. Verder is de planontwikkeling van Rijksweg 15 ruimtelijk en
functioneel onderdeel van het totaalontwerp van de oostzijde.

Terp Beuken

Verder zijn er vanuit fase 1 twee fietsbruggen aangelegd richting terp 4 en 5 en vormen daarmee
de aansluiting voor langzaam verkeer. Het trafostation in het westen is reeds uitgevoerd, echter de
manier waarop deze landschappelijk ingepast kan worden is opgave voor de tweede fase. Voor de
aansluiting van de ringweg van de Ploen en lineaire noord-zuid verbinding in het oosten met de
Rijksweg kan in beide gevallen volstaan worden met een normale aansluiting. Op het voorterrein van
de oorspronkelijke Intratuin bevindt zich een lindeboom die verplaatst is. De bestaande kastanje en
treurwilg in het noorden van het plangebied zijn opgenomen in het ontwerp.

Terp Kastanjes

Terp Linden
Luchtfoto met projectie plancontouren
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1. Bestemmingsplancontouren

De randvoorwaarden als vastgelegd in het stedenbouwkundig en landschappelijk
ontwerp zijn vertrekpunt voor het opbouwen van de terpen. De bebouwingscontour
en de gronduitgiftecontour (medegebruik voor woondoeleinden) bepalen de
feitelijke hoofdvorm van de terp. Ondanks de beperkte afstand tussen de terpen
is de vrije bebouwingszone relevant voor de onafhankelijkheid. De positie van
de rondweg zorgt ervoor dat een deel van het oorspronkelijk uitgeefbaar terrein
wadigebied wordt.

2. Brink en zichtlijnen

De bindende ruimte van de drie terpen wordt gevormd door de brink centraal op de
terp. Deze is in maat (500 m2) en positie (ruit) vastgelegd en opnieuw uitgelijnd
volgens de contouren van de terp. De brink vormt als relatief besloten ruimte het
verdeelpunt voor de verkeersbewegingen en het concentratiepunt van activiteiten.
Om vanuit de brink een visuele relatie met het ommeland te creëren zijn alzijdig
zichtlijnen in het bestemmingsplan vastgelegd met een marge van 5 meter aan
weerszijden. Dit is in het ontwerp vertaald in de getekende zichtlijnen. Voor het
oostelijk deel zijn deze gebaseerd op de dwarsdoorzichten vanaf de straat. Hier is
ook niet expliciet een centrale brink aanwezig.

3. Ontsluiting en appartementencomplex

Vanuit het concept om solitaire terpen te realiseren is de ontsluitingsweg
als onafhankelijke lijn in de landschappelijke zone uitgelijnd. Hierdoor
ontstaan twee duidelijke toegangswegen tot de terp. Voor het oostelijk deel
is deze entreeweg tegelijkertijd de hoofdontsluiting en wordt ondersteund
met een bomenrij. De appartementencomplexen bestaan uit twee volumes,
die zijn ingepast in het ontwerp van de terpen. Daarbij is ervoor gekozen
slechts 1 complex toe te passen als ruimtelijk accent op de terp. In de
tekening zijn verder de privékavels aangegeven die geen onderdeel
uitmaken van het plan maar wel voor het ontwerp van belang zijn.

4. Binnen- en buitenring

De stylering van de hoogte van de terp is gebaseerd op twee niveaus;
het bovenniveau dat de rijenwoningen groepeert en een benedenniveau
dat de vrijstaande en 2/1 kappers verbindt. Tussen beide niveaus wordt
het hoogteverschil geaccentueerd. Voor het oostelijk deel is niet de
concentrische opbouw van belang maar de lintvorm van bebouwing die
als een ruggengraat dit plangebied bepaald. De eerste ring van bebouwing
zorgt door de rijen voor een besloten ruimte en een sterke verbondenheid
van volumes. De tweede ring van woningen bestaat uit solitaire
bouwvolumes. Door de vrije verkaveling en relatief losse rangschikking
van massa’s ontstaat een transparant overgangsgebied tussen de besloten
brink en het open landschap. Door de onderlinge variatie tussen de
bestemmingsplancontouren variëren de privetuinen in afmetingen. Voor
het oostelijk deel zijn de 2/1 kappers hoofdzakelijk links van de weg
georganiseerd zodat ze een overgang van het terpenlandschap naar de
lineaire structuur vormen.
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BEELDKWALITEIT de ploen-zuid
De beeldkwaliteitseisen zijn in dit hoofdstuk per onderdeel vastgelegd en beschreven in drie delen. Om de
specifieke kenmerken van de drie terpen te kunnen duiden zijn deze afzonderlijk beschreven op de volgende
drie pagina’s. Het profiel laat telkens zien dat de afmetingen en de hoogte van de terp verantwoordelijk zijn
voor de verschillen. De eisen voor de beeldkwaliteit van de openbare ruimte zijn vastgelegd door apart de
verkeersstructuur, de groenstructuur en de erfscheidingen te beschrijven. Aangezien de tweede fase een
voortzetting is van de eerste fase is ervoor gekozen een materiaallijst toe te voegen die specifiek de keuze
vastlegt.
De beeldkwaliteit van de architectuur is ten opzichte van het oorspronkelijke beeldkwaliteitplan op essentiële
onderdelen aangepast. In plaats van per terp een verschillend architectuurtype te kiezen is in de eerste fase
de aanzet gegeven vanuit een vast palet van ontwerpmiddelen een totaalcompositie op te bouwen die slechts
op onderdelen variatie biedt. Zowel de overeenkomsten tussen de terpen alswel de verschillen zijn in dit
deel toegelicht en vormen de basis voor de architectonische samenhang en variatie in de tweede fase. De
getoonde referentiebeelden laten zien dat er vanuit de vastgestelde regels een beperkte variatiemogelijkheid
geboden wordt. De onderdelen van de gereedschapskist liggen echter vast.
Het specifieker vastleggen van de beeldkwaliteiteisen ten opzichte van de ruimte die het oorspronkelijke BKP
bood ligt in het feit dat de ontwikkeling in verschillende fasen zal plaatsvinden. De mogelijke combinatie van
ontwikkelde partijen en particuliere initiatieven maakt dat vooral ten aanzien van de architectuur een strikter
beeld is vastgelegd.

Stedebouwkundig en landschappelijk ontwerp De Ploen-Zuid 2e fase
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Terp Walnoten (terp 4)
De terpen 4 en 5 zijn georganiseerd rond een driehoekige brink
die de centrale ontmoetingsplek van de terp is. Om deze brink
heen zijn de rijenwoningen geplaatst die door hun wandvorming
een besloten en intieme plek creëren. Het appartementencomplex
is ook onderdeel van de compositie rond de brink, maar heeft
een tweede volume dat zich oriënteert op het wadigebied. Op
een niveau lager bevinden zich de twee-onder-een kappers en
vrijstaande woningen.
De maat en schaal van terp Walnoten maakt het mogelijk, net
als terp Beuken, de hoogte op 12 meter NAP vast te stellen om
dezelfde procentuele stijging te realiseren. Door de afmetingen
van de terp zijn de binnen- en buitenring duidelijk herkenbaar. De
plancontouren zorgen ervoor dat er een ongelijke verdeling is van
2/1 kappers en vrijstaande woningen over de terp. De bestaande
woning zorgt er in combinatie met het niet-uitgeefbaar terrein aan
de oostzijde voor dat contact ontstaat tussen het wadigebied en
de brink. De aansluiting met terp Beuken middels de fietsersbrug
verloopt via het appartementencomplex en heeft geen rechtstreekse
verbinding met de brink. Dit benadrukt de informaliteit van de
route en versterkt de verbinding met het ossenpad.
Verder is door de oost-west richting van de brink de oriëntatie
van de tuinen van de rijenwoning bepaald op zuid en noord. De
2/1 kappers en vrijstaande woningen hebben een gevarieerdere
oriëntatie. De combinatie met het trafostation zal zowel voor de
aansluiting van het ossenpad met de ontsluitingsweg alswel de
achtergrens van de tuinen een specifieke oplossing in hoogte
vragen. Door de beperkte ruimte tussen de ontsluitingsweg en de
terp is ervoor gekozen het ossenpad langs de ontsluitingsweg niet
door te trekken maar aan te sluiten op het fietspad. Aangezien de
terp zich aan de noordkant oriënteert op een vrij weidelandschap
wordt de geïsoleerde ligging benadrukt.

BKP De Ploen-Zuid 2e fase
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Terp Iepen (terp 5)
De directe ligging aan de Rijksweg en de centrale ontsluitingsweg
zorgt ervoor dat de inrichting van het wadigebied mede bepalend
is voor de solitaire ligging van de terp. De afmetingen zijn
relatief beperkt, waardoor er een binnenring ontstaat met een
relatief beperkte buitenring. Deze compacte vorm is noordzuid georganiseerd, zodat de tuinen een oost of west-oriëntatie
hebben.
De aansluiting met terp Linden vindt plaats middels een
fietsersbrug die ook hier uitkomt op een lager gelegen gebied met
parkeergelegenheid. Hierdoor maakte de verbinding onderdeel
uit van het informele circuit in combinatie met de ossenpaden.
Net als op terp 4 is het appartementengebouw ruimtelijk de
hoofdrolspeler op de brink, maar staat tegelijkertijd op de rand
van de terp. Dit zorgt ervoor dat het hoogteaccent van de terpen
ook een expliciete rol krijgt in het wadigebied en duidelijk de
brinken markeert.
Het parkeersysteem van terpen 4 en 5 zijn gelijk; clustering
van parkeren langs de rand van de terp en enkele parkeerstrips
op strategische plaatsen op de terp. Het ossenpad is hier wel
consequent rond de terp doorgetrokken om de contour van de
terp te verscherpen en de onafhankelijkheid te benadrukken.
De Lindeboom die op het voorterrein van de Intratuin stond is
verplaatst naar de wadi.
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Terp Eiken (Terp 6)
Terwijl terp 4 en 5 als relatief vrije terpen in een open
wadilandschap kunnen worden vormgegeven ligt terp 6 in een
lineair slagenlandschap. Een lange ontsluitingsweg die naadloos
is verankerd in deze context is daarvan ruimtelijk en functioneel
een logisch gevolg. Voor dit plangebied ten oosten van terp 4
en 5 is een lineaire ruimtelijke structuur vormgegeven die een
enkelzijdige laanbeplanting kent en aangeduid kan worden als lint.
De grens met de wadi wordt op gelijke manier ontworpen als rond
de terpen, te weten een grastalud met een beukenhaag en een
ossenpad. Verder verbindt de ontsluitingsweg zo de planologisch
afzonderlijke gebieden.
Door deze lineaire structuur wordt de samenhang tussen de Ploen
en de particuliere kavels bijzonder relevant. Het lint verbindt de
gebieden en zal door een eenduidig profiel de kwaliteit van de
openbare ruimte verbinden met de Ploen. Om op terp 6 een
begin- en eindpunt te markeren is het laatste rijenblok gekanteld
en zorgt de hoekverdraaiing voor een groene overhoek die als
brinkruimte zal functioneren.
Het parkeersysteem is hier een combinatie van de compacte
vorm van parkeren op de terpen en een systeem van enkelzijdig
langsparkeren aan de oostkant van het lint. Dit langsparkeren
wordt aan de westzijde beantwoord met een laanvormige
beplanting zodat de asymmetrie van het profiel ook de variatie
in de stedenbouwkundige organisatie benadrukt. Daarbij zijn de
massa’s zo opgebouwd dat er, net als de boerderijclusters in het
oosten, een opeenvolging van verschillende bouwvolumes achter
elkaar ontstaat.
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A

OPENBARE RUIMTE
Tijdens het ontwerp van de eerste fase is alles in het werk gezet om de typische sfeer van de drie
terpen vorm te geven. Deze planuitwerking krijgt voor de tweede fase een rechtstreeks vervolg. De
inrichting van de openbare ruimte kent een maximaal hoogteverschil, smalle wegen, wandelpaden
rondom de terp, authentieke klinkerbestrating, een groene hagensfeer, een leeg grasland en voldoende
parkeergelegenheid aan de randen van de terp.
In de doorsneden van terpen 4, 5 en 6 is zichtbaar hoe het hoogteverschil is opgebouwd vanaf de randen
van de terp tot de brinken. Met respect voor de eisen ten aanzien van veiligheid en toegankelijkheid is
het maximale hoogteverschil gemaakt om het effect te dramatiseren.
De brink is dé plek op de terp waar mensen elkaar ontmoeten, gespeeld kan worden of activiteiten
worden georganiseerd. Om ervoor te zorgen dat de ruimte ook uitnodigend werkt zijn de voortuinen
van de rijenwoningen in de eerste fase ingericht met grindverharding en enkele banken. Met respect
voor het privé-eigendom ontstaat hierdoor een open en vriendelijke sfeer op de brink.
Om de eerste drie terpen als onafhankelijke woonheuvels te herkennen zijn in het open grasland slechts
enkele boomgroepen geplaatst. Ook het maken van wandelpaden of speelvoorzieningen wordt zoveel
mogelijk beperkt om een vrij gebruik als recreatief wandel- en speelgebied mogelijk te maken. Ook de
erfscheidingen zijn meeontworpen als integraal onderdeel van het plan. Dit is noodzakelijk aangezien
door de opzet van de terpen de achterkant van de tuinen de voorkanten richting de openbare ruimte
vormen.

Referentie wadigebied
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Legenda Verkeerstructuur
Ontsluitingsweg wijk
Voetpad en ossepad
Ontsluitingsweg terp
Parkeerplaatsen

Verkeersstructuur
Door in materialisering slechts verschil te maken tussen de ringweg en de openbare
ruimte op de terpen ontstaat een eenheid in materiaal, die op de terpen voor de
uitstraling van erf zorgt. De opzet van de wegen rond de bink en de radialen richting de
wadi vormen feitelijk een eenduidig plateau voor alle weggebruikers en zal de snelheid
minimaliseren.
Ringweg
De hoofdontsluiting vindt plaats via de ringweg die tussen de terpen door slingert.
Hierdoor wordt de eigen identiteit van elke terp versterkt en beleefbaar. De weg wordt
uitgevoerd in zwart asfalt en sluit rechtstreeks aan op de eerste fase.

Ossenpad

Ontsluitingswegen
De ontsluitingswegen zijn de entrees tot de terpen. Zij overbruggen het hoogteverschil
en geven toegang tot de centraal gelegen brinken. Het hoogteverschil is maximaal
mogelijk binnen de eisen van algemene toegankelijkheid.
Ossenpaden
Om elke terp heen ligt een zogeheten ossenpad, waar de mensen het tussengebied
van de wadi's en speelweides kunnen beleven en een ommetje kunnen maken. Het
ossenpad ontsluit ook de achterpaden tot de rijenwoningen.
Parkeren
Het parkeren gebeurt aan de rand van de terpen, zoveel mogelijk uit het zicht. Hierdoor
blijven de centrale brinken open van karakter en een centrale plek om de buren te
ontmoeten. De strips parkeren die verspreid over de terpen liggen zijn altijd enkelzijdig
van de weg georganiseerd.

Entreeweg

Bruggen
Tussen de terpen liggen bruggen voor fietsers en wandelaars om met droge voeten naar
de andere kant te kunnen komen. Dit zijn horizontale brugliggers met lage leuningen,
waarbij door de ondiepe wadi’s de brug ook als zitplek gebruikt kan worden. De bruggen
zijn in de eerste fase reeds gerealiseerd.

Brink
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Legenda Groenstructuur
Nat grasland
Bomen terp
Bomengroep en laan

Groenstructuur
De groenstructuur is volledig afgestemd op het principe van compacte terpen als
verblijfsgebied en een open weidelandschap als speelgebied. De naamsgeving van de
terpen is gebaseerd op de bomen op de brink en de soortkeuze van de bomen in de
wadi draagt bij aan het karakter van een laaggelegen natter gebied.
Wadi
De Wadi's zorgen voor een gedoseerde afvoer van het gebiedseigen water. Zij kunnen
tijdelijk onder water komen te staan, maar zullen het grootste deel van het jaar
toegankelijk zijn als speelweiden en wandelgebied.

Open weidegebied

Bomen
Per brink zijn specifieke boomsoorten aangewezen om het eigen karakter van de terp
te benadrukken. Voor terp 4 zijn dit Walnoten, voor terp 5 Iepen en voor terp 6 Eiken.
Langs en in de wadi's staan inheemse soorten als de wilg en de es.
Hagen
De hagen zijn bedoelt als erfafscheiding. Hoge hagen tussen de verschillende
woningen en lagere hagen langs de achterkanten om uitzicht te houden over het
openbare tussengebied. Er is tevens een onderhoudsregime voorgeschreven middels
een vereniging van eigenaren.
Speelgelegenheden
In de speelweides is ruimte voor houten speelelementen zoals schommels en dergelijke,
maar ook 'omgevallen' boomstammen kunnen dienen als speelaanleidingen. De
valondergrond wordt uitgevoerd in een natuurlijk materiaal.

Speelgelegenheden

Wadi en nat grasland
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woning

privé beplanting

hoge haag 1.8 m

lage haag 0.8 m

grastalud

ossenpad voetgangers

nat grasland

bomen wadigebied

Erfafscheiding
Het principe van de erfafscheiding is dat men geen zicht heeft op de buren maar wel op het openbare
tussengebied waar de wadi's liggen. Door de hoogtes van de terpen kunnen aan de achterkant van de
tuinen lagere hagen geplaatst worden die het uitzicht niet verstoren maar wel voorkomen dat anderen
vanaf de ossenpaden de tuin in kijken.
Om de garantie te hebben dat de ontworpen en aangelegde situatie in tact blijft, is vastgelegd dat
middels een vereniging van eigenaren de hagen op de achtererfgrens gemeenschappelijk onderhouden
worden. Ook herplant is hiermee gegarandeerd. Dit is noodzakelijk gezien het feit dat de achtererfgrens
tevens de voorkant richting de openbare ruimte is en de centrale ringweg.

Muren als hoogteverschil

Verder zijn ook de voortuinen van de rijenwoningen en het appartementengebouw aan de brink op
voorhand ontworpen en aangelegd. Door dit te doen blijft de brink zijn openbare karakter behouden
van voordeur tot voordeur en ontstaat een uitnodigende ruimte voor bewoners en bezoekers. Door
middels halfverharding de overgang tussen privé en openbaar vorm te geven ontstaat toch de gewenste
afstand, maar blijft de ruimte van de brink in tact. Verder is voorgeschreven dat in de voortuinen
banken wordt geplaatst.
Aangezien het karakter van terp 6 afwijkt van de terpen 4 en 5 door de lineaire structuur is het
gewenst de voortuinen een groene invulling te geven in plaats van halfverharding. Ook het verschil in
afmetingen kan leiden tot een diversiteit aan beplanting.
Lage hagen voor het uitzicht

Hoge hagen voor de privacy
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Legenda Materialisering
Weidegebied
Wadi
Solitaire boom
Bomengroep op brink
Ontsluitingsweg wijk
Ossepad
Ontsluitingsweg terp
Parkeerplaatsen
Bebouwing

Materialisering
Ontsluitingsweg				
Voetpad langs ontsluitingsweg		
Rijwegen terpen				
					
					
Parkeerwegen				
Parkeervakken 			
Markering parkeervakken 		
Ossenpad terpen				
Achterpaden				
Opsluitbanden				
Voorzijde woningen
		
Brink					
Hoogtesprongen middels muren		
Bomen brink en terp			
Bomen wadi				
Hagen erfscheiding privé/privé		
Hagen erfscheiding privé/openbaar		
Achteringangen rijenwoningen		
Wadi					
Verlichting				
Speelvoorzieningen			
Brug
				
Uitstroomconstructie			

asfalt, kleur zwart
betonklinker, kleur grijs in strokenverband
gebakken klinkers in dikformaat, kleur roodbruin
geleidebanden/opsluitbanden, kleur antraciet of grijs
afwatering centraal in verdiepte goot (m.u.v. terp 6)
gebakken klinkers in dikformaat, kleur roodbruin
bss in dikformaat, kleur grijs
bss in dikformaat, kleur zwart
gravier d’or, kleur geel
betontegels
kleur grijs
halfverharding, kleur grijs
gras met betonnen opsluitband, breed 40 cm, kleur antraciet
gemetselde muur van met dezelfde kleur en maat metselsteen als steenkeuze voor de terp
walnoten, iepen en eiken
wilgen en elzen
ligusterhaag hoogte 1.80 meter
beukhaag hoogte 1.00 meter
houten poorten, hoogte 1.00 meter
grassen plus kruidenmengsel
paaltoparmatuur bobek light met gegalvaniseerd staal
solitaire elementen, materiaal hout
betonnen liggers met houten leuning (overrijdbaar)
gebroken hardsteen in puinfundering
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B

ARCHITECTUUR
Het planconcept van de terpen is gebaseerd op een aantal specifieke eigenschappen die gebaseerd zijn
op de cultuur-historische achtergrond; de centrale positie van een ruime brink die begrensd wordt door
rijenwoningen, een appartement die het hoogteaccent markeert en een tweede ring van 2/1 kap- en
vrijstaande woningen op een lager niveau. Het hoogteverschil, de hoogteopbouw en de overgangen
privé-openbaar zorgen voor de herkenbare karakteristiek van de terp.
Om het plaatsgebonden karakter van de Ploen te benadrukken wordt in de architectuurtypologie
sterk gerefereerd aan de locale boerderijarchitectuur. Dit is in de eerste fase op een moderne manier
vertaald in een hedendaagse typologie die past bij de verschillende typen woningen. De clusters
van boerderijen die in het rivierenlandschap als zelfstandige bebouwingsensembles herkenbaar zijn
worden in het terpenconcept vertaald door subtiele verschillen tussen de drie terpen met toepassing
van dezelfde ingrediënten. De overeenkomsten zorgen voor de binding tussen de terpen onderling,
de verschillen geven variatie en eigenheid aan de specifieke terp. Door beide te analyseren vanuit de
eerste fase is een strategie ontwikkeld om voor de tweede fase een gevarieerd beeld te organiseren
dat toch sterk leunt op het reeds gerealiseerde plan. De architectuurthema’s zijn hetzelfde, de variatie
zit in vier details die op variabele wijze voor de drie verschillende terpen zijn opgetekend. Dat draagt
er zorg voor dat voor de totale Ploen een eenduidige woonomgeving ontstaat. Het legt een relatief
stringent architectuurbeeld vast met geringe variatiemogelijkheden, maar in combinatie met de
eenduidige openbare ruimte een garantie biedt om het planconcept van de terpen maximaal mogelijk
te benutten.
Ten aanzien van de rechtstreekse referentie naar de Friese en Groningse terpen kent de architectuur
een heldere klassieke en tijdloze uitstraling. Een stoere landelijke architectuur met veel detail en
opgebouwd uit de basismaterialen steen, hout en dakpannen.

Referentie boerderijcomplexen in het rivierduinlandschap

Ook op architectonisch niveau is het karakter van de terpen te versterken. De architectuur van de
woningen heeft als kenmerken grote dakoverstekken en dakvlakken, er is veel aandacht voor
lichttoetreding in de woning en elke gevel is anders. Daarbij is vooral de kappenstructuur bepalend
voor de ruimtelijke samenhang op de terp en de dramatisering van het hoogteverschil. In bijgevoegde
beelden is het principe van de bouwmassa’s in combinatie met de kappen verbeeld. Voor de bijgebouwen
is ervoor gekozen een afwijkend materiaal te gebruiken (hout) om het accent op het hoofdgebouw te
leggen en ruimtelijk de terp niet “dicht te laten slibben”.
Door de variatie in typologieën en richtingen zijn subtiele verschillen in de architectuur van de woningen
op de terpen wenselijk. Accenten in het metselwerk kunnen daarbij een hulpmiddel zijn, maar ook het
gebruik van kleur in de gevel of voordeuren. Door de openbare ruimte in een eenduidig handschrift
en materiaal vorm te geven ontstaat een plateau dat variatie in de architectuur mogelijk maakt. Echter
de nadruk ligt op het gezamenlijke karakter van de terp als buurtschap met een besloten brink en een
gemeenschappelijke identiteit.
Het kappenplan is een specifieke stedebouwkundig hulpmiddel om het gezamenlijke karakter van de
bebouwing te benadrukken (zie het Spaanse referentiebeeld hiernaast). Elke woning is voorzien van
een dak, dat een substantieel onderdeel uitmaakt van de totale bouwmassa en door de keuze van
de helling is verbonden met naastgelegen woning. Daarbij zijn de aflopende dakhelling richting de
buitenrand een ondersteuning van de hoogteopbouw van de terp als totaal.

Referentie dakenspel Spanje
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de overeenkomsten

Klassieke gevel met boerderijreferentie

Markante entree

Uitkragende witte kozijnen

Stalen dakkapel met witte kozijnen

de verschillen

Afwijkende opbouw daken

Verschillende kleuren in metselwerk

Dubbele of enkele ramen

Verschillende detaillering in entree en gevelvlakken
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Gevel

Entree

Kozijnen

Dak/dakkapel

De overeenkomsten
1.
Gevel
De gevel kent een klassieke opbouw, met een horizontale plint, een horizontale ordening van het gevelvlak (cq. het bouwvolume) en
een expliciet dak met dakoverstek. De indeling van de gevel is verticaal geordend met hoge ramen en hoge deuren en entreevlakken. De
compositie van de ramen refereren aan de boerderijcomplexen in de omgeving. De grote raampartijen afgewisseld met kleine kijkramen
zijn een typologisch kenmerk van de boerderij. De basis van de materialisering is baksteen voor de gevel, hout voor de kozijnen en
dakpannen voor het dak.
Entree
2.
De entree wordt expliciet in de architectuur vormgegeven middels een afwijkend ontwerp en afwijkende kleur of detaillering. De grote
entreepartijen geven maat en schaal aan de gevel en geven orientatie en levendigheid aan de openbare ruimte (lees de brinken). De positie
en het ontwerp van de entrees heeft zijn neerslag op het ontwerp en de inrichting van de voortuinen.
3.
Kozijn
De kozijnen geven textuur aan de gevel en zijn volgens het klassieke principe met bovenramen vormgegeven. Door de kozijnen uitkragend
vorm te geven word de plastiek van de gevel versterkt en wordt de gevel ‘getekend’ volgens de typische gevels van de boerderij. De kozijn
zijn wit uitgevoerd, waardoor een heldere lijnvoering ontstaat. De keuze voor de gekleurde bovenlichten is afhankelijk van de specifieke
vormgeving van de gebouwen.
Dak/Dakkapel
4.
De dakkapellen zijn vormgeven als perforaties in het dakvlak en daarmee niet expliciet aanwezig. Dit versterkt de onderlinge verbondenheid
van de dakvlakken. De dakkapellen zijn uitgevoerd in metaal en hebben witte kozijnen. De combinatie met dakramen is afhankelijk van
de oriëntatie van de gebouwen en daarmee variabel toepasbaar, maar wel als standaard element. De dakpannen zijn van keramisch
materiaal.
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Dakopbouw

Ramen en daklijsten

Metselwerk

Details

De verschillen
1.
Dakopbouw
De terpen kennen drie verschillende dakopbouwen; een dak met een verhouding 1/3 dak en 2/3 gevel, een dak met een verhouding ½ dak
en ½ gevel en een dak met verhouding 1/3 dak en 2/3 gevel uitgevoerd als mansardedak. Alle daken zijn voorzien van dakpannen. Ook
het overstek en de witte daklijst is voor alle drie voorschrift. Door de expliciete verschillen in combinatie met een eenduidige gevelopbouw
ontstaan drie verschillende architectuurtypen die toch familie van elkaar zijn.
2.
Metselwerk
De drie kleuren metselwerk uit de eerste fase worden ook geprojecteerd op de tweede fase. Dit geeft een expliciet verschil waarbij het
type baksteen en het type voeg de gelijkwaardigheid geven. De kleuren zijn licht/crème (ralkleur), rood (ralkleur) en bruin/zwart (ralkleur).
Ten aanzien van het voegwerk wordt een verdiepte voeg voorgeschreven om de textuur in de gevel te benadrukken en authenticiteit uit
te drukken.
Ramen en Daklijsten
3.
De ramen hebben het materiaal, de kleur en de positie in de gevel als overeenkomst, maar zijn afwijkend in compositie. Afhankelijk van de
daklijn wordt een kozijn voorgeschreven met een enkel raam of een dubbel raam. Daarbij is de daklijn ook leidend voor het kozijn op de
eerste verdieping dat tegen de dakrand of onder de dakrand wordt gepositioneerd. Ook variatie in het openslaande of gesloten deel geeft
verschil op de terpen.
4.
Details
De detaillering van de entreepartij is het meest expliciete kenmerken van de gevelindeling van de rijenwoningen. Er zijn vier varianten
mogelijk; een geschilderd/gestucd vlak met een losse betonbank; een uistekende muur met een vaste houten bank; een houten vlak
met een vaste houten bank of een afwijkend verband metselwerk vlak met een losse betonbank. Bij de appartementencomplexen zit het
expliciete kenmerk van de gevel in de terugliggende laag op begane grond in combinatie met afwijkende kleur metselwerk of stucwerk op
de twee bovenliggende lagen.
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referentiebeelden

Klassieke detaillering van de raampartijen

Expliciet dakvlak met onderbreking

Dakkapellen als bijzondere perforatie

Grote raampartijen met lijsten

referentiebeelden

Horizontale lijnvoering

Nadruk op de metselwerkvlakken

Afwijkende maat en schaal bij de entreepartij

Verbijzondering op de hoekwoningen
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Terp Walnoten (terp 4)
Dakopbouw
Bij de opbouw van dak en gevel is de verhouding 1/3 tot 2/3 van toepassing en hebben de blokken
een schildkap.
Metselwerk
De kleurstelling van de bakstenen is licht/crème. De stenen worden verlijmd gestapeld.
Ramen
Door de lage daklijn worden hier dubbele ramen voorgeschreven en zit de bovenkant van het raam op
de eerste laag tegen de daklijn.
Detail
De entreepartij is vormgegeven middels een houten paneel in dezelfde houtsoort als de bijgebouwen/
garages en een losse betonbank.
Algemeen Rijenwoningen

In de bijgevoegde tekening zijn de rijenwoningen weergegeven, waarbij vastgelegd is dat bij 5 woningen
of meer in een rij er een onderbreking in het dakvlak noodzakelijk is. Dit zorgt architectonisch voor een
kop en een staart in het horizontale vlak en stedenbouwkundig geeft het extra statuur aan de brink
(zichtlocatie). Deze onderbreking wordt uitgevoerd als dwarskap, waarbij een verkenning in de gevel
zorgt voor extra textuur aan de brink.
De indeling van de gevel vraagt bij 5 woningen of meer om variatie in de ramen op de eerste verdieping
om de fysieke herhalingsfactor te vermijden.
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Terp Iepen (terp 5)
Dakopbouw
Bij de opbouw van dak en gevel is de verhouding 1/2 tot 1/2 van toepassing.
Metselwerk
De kleurstelling van de bakstenen is mangaan. De stenen worden verlijmd gestapeld.
Ramen
De lage daklijn worden hier ondersteund met dubbele ramen en de bovenkant van het raam op de
eerste laag zit tegen de daklijn.
Detail
De entreepartij is vormgegeven middels een staand metselwerk vlak in dezelfde kleur als de gevel en
een houten bank.
Algemeen appartementen en seniorenwoningen

In de tekening is de combinatie van het appartementengebouw met de seniorenwoning verbeeld.
Ondanks het hoogteverschil zorgen de verhouding van het gevelvlak en het dakvlak ervoor dat er
een evenwichtige compositie ontstaat. Verder is zichtbaar dat de overeenkomsten en verschillen ook
voor de appartementengebouwen gelden. De dakkapellen zijn vormgegeven als perforaties in het
dakvlak. De horizontale plint die in de rijenwoning is uitgevoerd als staand metselwerk, komt in het
appartementengebouw terug als licht/crème kleurig metselwerk tegenover de mangaan steen op de
eerste en tweede laag. Verder komen de verticale grote raampartijen van de laagbouw ook terug in
het appartementengebouw, waarbij de verspringing in de gevel de maat en schaal van het gebouw
reduceert. De gevelindeling is niet orthogonaal van opzet, waardoor de hoogtemaat visueel wordt
gereduceerd.
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Terp Eiken (terp 6)
Dakopbouw
Bij de opbouw van dak en gevel is de verhouding 1/3 tot 2/3 van toepassing.
Metselwerk
De kleurstelling van de bakstenen is rood. De stenen worden middels voegwerk gestapeld.
Ramen
Door de hoge daklijn worden hier dubbele ramen voorgeschreven en zit het raam op de eerste laag
vrij in het vlak van de gevel.
Detail
De entreepartij is vormgegeven middels een geschilderd of gestucd metselwerk vlak in dezelfde kleur
als de gevel en een houten bank.
Algemeen 2 onder 1 kappers en vrijstaande woningen

In de tekening is de relatie aangegeven die de gebouwen onderling vormen door de dakopbouw in
samenspraak te ontwerpen. Schuine kappen worden beantwoord met schuine kappen en rechte met
rechte. Aan de randen van de terp wordt een schuine kap voorgeschreven om de hoogteopbouw
naar de brink te versterken. De daken vormen een samenhangend daklandschap dat de terp verbindt
en ruimtelijk herkenbaar maakt.
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PASPOORT BOUWKAVEL
In het bestemmingsplan zijn een aantal principiële regels
vastgelegd voor de indeling van de kavels. In bijgevoegde
tekeningen zijn deze principes weergegeven.
2 onder 1 kapper en vrijstaande woningen
Voor de garages van de 2 onder 1 kapper is vastgelegd dat
deze centraal op het bouwvolume wordt gepositioneerd
indien de garage grenst aan de rand van de terp.
Verder is in het bestemmingsplan een bebouwingsvrije
zone aangegeven rondom de terp die een deel van de
achtertuin vrijwaart van bebouwing. Voor de hagen
geldt dezelfde regel als voor de rijenwoningen, een lage
beukhaag op de achtergrens en een hoge ligusterhaag
tussen de woningen.
Rijenwoningen
De voortuin heeft een vaste maat, waarbij het
uitgangspunt is antraciet grind met tegels naar de
voordeur. De achtertuin heeft op de erfgrens een lage
beukhaag van 0,8 meter en de zijtuinen worden voorzien
van hoge ligusterhagen van 1,8 meter. Deze worden bij
de bouw aangelegd en tijdelijk voorzien van palen met
gaasvlechtwerk om de privacy te waarborgen tijdens de
groei van de hagen. De rijenwoningen hebben optioneel
een uitbreidingsmogelijkheid aan de achterzijde met een
diepte van 3 meter. Deze diepte bepaalt ook de positie van
de bergingen die in duo’s worden geplaatst op 3 meter
uit de achtergevel op de erfgrens. Verder is het parkeren
zowel voor bewoners als bezoekers georganiseerd in
compacte parkeerstrips aan de randen van de terp.

Principes van de 2 onder 1 kapper en vrijstaande woning

Principes van de rijenwoning

PASPOORT BIJGEBOUWEN
De bijgebouwen vormen een substantieel deel van het bebouwd
oppervlak. Door in het bestemmingsplan voor de rijenwoningen
de maximale bebouwingsgrens vast te leggen wordt voorkomen
dat extra bebouwing in de achtertuinen gerealiseerd kan worden
buiten de uitbouw en de berging.
Voor de garages bij de 2/1 kapwoningen alswel de bergingen
geldt als regel dat ze worden uitgevoerd in houten bekleding om
een expliciet verschil te maken met de hoofdmassa. Verder zijn
de garages altijd gekoppeld aan de 2/1 kapwoningen en staan
de bergingen die grenzen aan de wadi altijd op 3 meter afstand
van de achtergevel van de rijenwoningen en staan de berging
met een achterpad op de terp tegen het achterpad aan.

Posities bijgebouwen
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Matrix verschillen terpen Walnoten, Iepen en Eiken
terp Walnoten

terp Iepen

terp Eiken

rijenwoning
1. Dakopbouw

appartement
2 onder 1 kap
en vrijstaand

rijenwoning
2. Metselwerk

appartement
2 onder 1 kap
en vrijstaand

rijenwoning
3. Ramen

appartement
2 onder 1 kap
en vrijstaand

rijenwoning
4. Details

appartement
2 onder 1 kap
en vrijstaand
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Het beeldkwaliteitplan voor De Ploen Zuid fase 2 vormt in samenhang met het nieuwe bestemmingsplan
de leidraad voor de ruimtelijke ontwikkelingen, die de komende tijd in dit gebied plaats zullen vinden.
Hierbij is ingezet op een nadrukkelijke samenhang tussen landschap, architectuur, openbare ruimte en
bouwkundige elementen. Door op stedenbouwkundig schaalniveau de ruimtelijke kwaliteiten vast te
leggen, ontstaat een set van structurele basisregels voor de bebouwing en de openbare ruimte die het
beoogde ambitieniveau vorm en inhoud geven.
De hoge ambities vragen om een sterke kwalitatieve sturing van het gehele plan en een zorgvuldige
afstemming tussen de verschillende onderdelen. Het inrichtingsplan voor de openbare ruimte heeft
daarin een leidende rol en is een gedetailleerde uitwerking van het stedenbouwkundig en landschappelijk
ontwerp. Vanaf de eerste schetsen wordt de architectonische uitwerking getoetst aan het BKP. Daarbij
zullen de plannen ook tussentijds getoetst worden door de Welstandscommissie om de samenhang
te waarborgen en de kwaliteit te kunnen aansturen. Het onderhavige beeldkwaliteitplan vormt in
combinatie met het bestemmingsplan de criteria voor deze ruimtelijke kwaliteit.
Voor een constante kwaliteitsbewaking van de nadere invulling van de drie terpen zal een
kwaliteitsteam ingesteld worden, bestaande uit de gemeentearchitect van het Gelders Genootschap
en de stedenbouwkundige, een vertegenwoordiger van de afdeling MZB en de projectleider van de
gemeente Duiven. Aangezien de planontwikkeling in verschillende fasen en door verschillende partijen
ingevuld wordt kan middels het kwaliteitsteam de integraliteit van het plan bewaakt worden.
Ten aanzien van de vrije sector woningen is de verwachting dat op korte termijn de mogelijkheden
van vergunningsvrije uitbreidingen verder versoepeld zullen worden en die het uiteindelijke beeld
zeker gaan beïnvloeden. Om de gewenste ruimtelijke kwaliteit van de totale woonbuurt te kunnen
waarborgen kan hierop geanticipeerd worden door op voorhand mogelijk gewenste uitbreidingen nu
al mee te ontwerpen.

Refererentiebeeld terp Friesland
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