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01/02 Voorwoord
Veldhuizen past in de nederlandse traditie van grootschalige uitbreidingen en is
deel van de grote landelijke VINEX-operatie. Werden de vroegere uitbreidingswijken
bepaald door een tamelijk uniform woningbouwprogramma, de Vinex-operatie
kenmerkt zich door de enorme differentiatie. Het streven naar samenhang binnen
verscheidenheid heeft bij het ontwerpen van Veldhuizen voorop gestaan. Door op
een groter schaalniveau samenhang te maken worden verschillen herkenbaar. Veel
VINEX-wijken kenmerken zich door het benadrukken van verschillen op een te laag
schaalniveau, waardoor die wijken een zee van huizen zijn geworden. Veldhuizen
vertoont een grote samenhang en wordt gewaardeerd als “vanzelfsprekend” met
het gevoel van “thuiskomen”. De bewoners voelen zich sterk bij hun wijk betrokken,
wandelen veel en kennen bijna elk plekje in hun wijk.
Een nieuwbouwwijk kan pas beoordeeld worden nadat de huizen bewoond zijn en
de groenaanleg tot wasdom komt.
Tijdens de ontwerpfase gaat de publiciteit naar de te verkopen woningen: de kwaliteit van de architectuur. De waarde van de wijk als geheel kan pas herkend worden
in de samenhang tussen architectuur en de inrichting van de buitenruimte.
De waarde van een wijk kan gemeten worden aan de hand van het aantal bomen
van de eerste grootte. Veel nieuwbouwwijken uit de VINEX-operatie lijden aan het
efficiënte streven naar beperken van openbaar gebied en maximaliseren van uit te
geven gronden, waardoor in het stedebouwkundige plan onvoldoende condities
voor de groei van grote bomen zijn opgenomen. Veldhuizen onderscheidt zich door
de relatief grote hoeveelheid openbaar gebied dat de vorm heeft gekregen van herkenbare stedelijke ruimtes: singels, kanalen, sloten en vijvers, lanen, straten, stegen
en paden, parken en plantsoenen.
Na een korte inleiding over de opzet van het stedebouwkundig plan, worden aan de
hand van een wandeling door de wijk de verschillende gebieden toegelicht. Daarna
wordt dieper ingegaan op het ontstaansproces van het plan. Tot slot worden een
paar bijzondere vormen van de samenhang tussen architectuur en buitenruimte
toegelicht.

grootst mogelijke verschillen
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In 1996 is Atelier Quadrat door het bestuur van de gemeente Vleuten - De Meern gevraagd
het stedebouwkundig plan te maken voor ruim 3400 woningen in de Vinexlocatie Veld
huizen. In het westelijk deel zijn onder supervisie van Quadrat 2550 woningen gerealiseerd
en is de buitenruimte naar het ontwerp van Quadrat uitgevoerd. Tevens is de eerste fase van
het ontwerp voor het Kloosterpark uitgevoerd. In 2001 is de gemeente Vleuten - De Meern
geannexeerd door Utrecht en eindigde de opdracht aan Quadrat.
Door de enorme Vinexopgave groeien de kernen Vleuten en de Meern aan elkaar vast.
Het bestuur van Vleuten - De Meern had besloten een nieuw centrum ten noorden van
de Leidsche Rijn op te bouwen, precies tussen de twee kernen. De opgave voor Quadrat
bestond er vooral uit de wijk Veldhuizen te laten verweven met De Meern, maar ook met het
toekomstig centrumgebied ten noorden van de Leidsche Rijn. Hierom zijn er ook
studies gedaan naar de aansluiting met de toekomstig te ontwikkelen omliggende gebieden.
Deze studies concentreren zich vooral op de hoofdgroenstructuur en de belangrijke
infrastructuren.
Bij de opdrachtverlening stelde het gemeentebestuur uitdrukkelijk twee voorwaarden. De
nadruk moest komen te liggen op de openbare ruimte en de publieke functies, omdat
dáárin de samenhang van het nieuwe, grote dorp tot uitdrukking moet komen. En om de
maatschappelijke samenhang te bevorderen moesten goedkope en dure woningen optimaal gemengd worden en mochten de verschillen tussen goedkope en dure woningen niet
opzichtig zijn. Het heeft geleid tot een gevarieerde invulling van de openbare ruimte en tot
voornamenlijk woningen in een rij, met ook goedkope woningen op de gouden randen.
Om dit te bereiken is de samenhang tussen woningplattegrond en buitenruimteprofiel in
een vroeg stadium uitgewerkt en kloppend gemaakt met de vereiste hoeveelheden dure en
goedkope woningen (en al die tussenliggende categorieën die regionaal genormeerd waren).
De kwaliteit van het profiel van de buitenruimte wordt sterk bepaald door de vormgeving
van erfafscheidingen (en de maat van de voorzone). Door middel van een zogenaamd kwaliteitsfonds is die kwaliteit ook bij de goedkopere woningen mogelijk gemaakt. Om dat fonds
te kunnen beheersen zijn in een vroeg stadium alle erfscheidingen uitgetekend en berekend.
De opbouw van het plan wordt in hoofdzaak bepaald door de bestaande geomorfologie. De
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locatie is gelegen op een stroomrug en loopt naar het zuiden af. Het slotenpatroon
liep dan ook in een hoge dichtheid haaks op de hoogtelijnen, wat een fijnmazige oostwest geleding tot gevolg heeft gehad (de inslag). Evenwijdig aan de hoogtelijnen liepen
veel minder sloten, maar wel belangrijke lijnen zoals het oude Kerkepad (later bleek hier ook
de Limes in de ondergrond verborgen te zitten). Dit heeft in het plan geleid tot een grovere,
maar zwaarder aangezette oost-west structuur die de hoofddrager vormt van het plan (de
schering). Deze schering en inslag vormen het basisraster voor de indeling van de wijk. Het
raster wordt op meerdere plaatsen verbijzonderd door de aanwezigheid van historische
artefacten.
De hoogteverschillen van de stroomrug zijn versterkt in de topografie. Het laagst gelegen
gebied langs de snelweg is bestemd voor een buffer voor het regenwater uit het zuidelijk
gedeelte van geheel Leidsche Rijn en is daarvoor uitgegraven. Het hoogteverschil op het
hoger gelegen gebied is met behoud van de hoeveelheid grond door grondverzet zichtbaar
en ervaarbaar gemaakt met trappen, muurtjes en kleine hellingen. Om dit te bereiken is in
een vroeg stadium het stedebouwkundig ontwerp nauwkeurig afgestemd op het civiel-tech
nische ontwerp.
De aspecten van menging van woningcategorieën, profiel en uitwerking van de buitenruimte
en de hoogteverschillen noodzaakten tot het maken van een gedetailleerd en kloppend
stedebouwkundig ontwerp. Dat gedetailleerde stedebouwkunig plan maakte het mogelijk
het gehele gebied in één keer bouwrijp te maken en in grote bouwstromen uit te voeren.
En dat heeft geleid tot grote kostenbesparingen bij zowel de gemeente als de ontwikkelaars.

4

5

6

Architectuur
In Veldhuizen zijn de architecten (en opdrachtgevers) niet verdeeld over bouwblokken
(bouwvelden). Er is gekozen voor het centraal stellen van het straatprofiel: de moeilijker weg
van het opdelen van bouwblokken.
De verschillende woonmilieus zijn in noord-zuidrichting geleed door de oost-west lopende
hoofdstructuur. Omdat deze belangrijke ruimten (de schering) samenhangende eenheden
vormen is de bebouwing aan weerszijden toebedeeld aan telkens één architect. De achterliggende ruimten (de inslag) is in clusters van straten of in straten toebedeeld.
In het stedebouwkundig plan zijn richtlijnen met betrekking tot materiaalgebruik, erfafscheidingen (de overgang van privaat naar publiek), geleding en expressie van het bouwblok
opgenomen. De richtlijnen zijn zo geschreven en getekend dat zij geen concrete oplossing
bieden maar abstracte opgaven stellen. De architecten konden zich daardoor concentreren
op hun opgave - de opzet, materialisering en detaillering van de doorsnede, de plattegronden en de aanzichten -en hoefden niet hun kostbare tijd te besteden aan het zoeken naar
de juiste opgave of -dankzij het precies uitgewerkte verkavelingsplan- aan het oplossen van
verkavelingsproblemen.
Bijzondere richtlijnen zijn geschreven voor het scholencomplex, voor het wijkcentrum en voor
de kavels met individueel opdrachtgeverschap..

Alleen het Eiland is door zijn ligging, zijn grotendeels geprivatiseerde oevers en zijn architectonische uitwerking een bijzondere enclave.
Om bomen van de eerste categorie te kunnen laten groeien of water echt te laten spreken is
ruimte nodig. Veel ruimte biedt de Vinexnormering niet. In Veldhuizen is dan ook dankbaar
gebruik gemaakt van de -bovenwijkse noodzakelijke- waterbuffer door deze te vermengen
met de wijk. En er zijn kleinere dan genormeerde kavels gemaakt langs ruimtes die daardoor
een grotere maat hebben gekregen. De kavels hebben daardoor een betere ligging (“op
stand” of aan een “gouden rand”) gekregen, waardoor hun waarde behouden is.
Voor de bestrating is een speciale tegel -type Veldhuizen- gemaakt die diagonaal gestraat is
met een bisschopsmuts als aansluiting. Deze vorm van bestrating vereist een precieze maatvoering omdat de tegels niet ‘geknipt’ kunnen worden.

De gedetailleerdheid van het stedebouwkundig plan is van belang geweest voor het integreren van de nutsvoorzieningen in bebouwing en/of erfafscheidingen en voor het opspannen
van verlichting aan weerszijden van de straten. In een bepaalde fase van het bouwproces
stonden overal, schijnbaar willekeurig, trafokasten die nu onopvallend opgenomen zijn in de
bebouwing.

Samenvatting
Bestaande kwaliteiten van het landschap zijn in de hoofdopzet van het plan sterk, maar
onopvallend opgenomen. Ze zijn de drager voor de stedebouwkundige hoofdstructuur, die
juist hierdoor een natuurlijke logica lijkt te hebben.
De rust en de totale menging van architecturen en woningtypen zijn de vanzelfsprekende
basis voor verbijzonderingen; de details versterken de structuur.
Hierbij zijn de grote moeilijkheden die de totale vermenging en integratie opriep op de koop
toe genomen en is in één keer een plan gerealiseerd dat opvalt door zijn rust en integratie
van architectuur en openbare ruimte, waar deze elkaar niet beconcurreren maar juist versterken.

Buitenruimte
De hoogteverschillen (van land en water) vormen de basis voor de indeling van de wijk in
genuanceerd verschillende woonmilieus: tuinwijk, tuinstad en tuindorp. De woonmilieus zijn
niet bepaald door de omschrijving van verschillende architecturen. De verschillen worden
bepaald door de verschillen in buitenruimten, de structuur en karakter van de waterlopen
en de beplanting.

De manier waarop het voorstel van Quadrat voor spelen in de wijk is aangepakt is zeer vindingrijk. Een aantal plekken, vooral voor de jongere kinderen, zijn voorzien van speeltoestellen, knikkerputjes of hinkelpatronen. Voor de oudere kinderen nodigt op andere plekken
de buitenruimte zelf, door middel van toevoegingen van aanleidingen, uit tot speelgedrag.
De keermuur of het hekwerk waarop gezeten kan worden, de grote keien in het gras en de
heuvel in het park zijn de speel- en hangvoorziening voor jong en oud.
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Topografische kaart.

2

Het stedebouwkundig ontwerp heeft als basis een orthogonaal
raster. Het raster is bewerkt tot een
principe van schering en inslag: de oost — west lopende ruimtes
zijn de schering waarop met een inslag van woonstraten een weefsel ontstaat. Het weefsel krijgt zijn kleur en patroon door steeds
verschillende straatprofielen (breedte, bebouwingshoogte, water,
verharding en groen).
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Uitgangssituatie verkeersstructuur.
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Uitgangssituatie Vleuten De Meern Woerden met basisprincipe
slotenpatroon.

5

De uitgangssituatie heeft een oost — west gerichte landschappelijke
hoofdstructuur, in het masterplan Leidsche Rijn is voor waterhuishouding en ecologische verbindingen een noord — zuid gerichte
landschappelijke structuur voorgesteld.
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Voor de waterhuishouding van het ontwikkelingsgebied Leidsche
Rijn zijn twee grote waterbuffers gesitueerd in de laagste delen: de
Haarrijnse plas langs de A2 en in Veldhuizen langs de A12.
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De ecologische verbinding tussen het centrale park van Leidsche
Rijn en de westelijke polders loopt langs de Leidsche Rijn en de
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zuidelijke waterbuffer.

05/06 Inleiding op
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1a
1b

2a

2b

3a

1

Diagonaal door Veldhuizen loopt een stroomrug.

In het noord oostelijk gelegen hogere deel (linkerkant van foto) zijn

object niet voorzien. De Limes is dan ook slechts voor een gedeelte

De vijfde laag is de inslag van het stelsel van woonstraatjes.

Het verschil tussen het laagste en het hoogste deel in Veldhuizen is

er minder noord zuid lopende straten dan in de lagere delen.

in het plan verwerkt.

De zesde laag is de gevarieerde profilering van de straatruimtes. De

Het weefsel is vanuit de lucht eenvoudig, maar door de toepassing

De vierde laag wordt gevormd door de hoofdruimtes Leidsche Rijn,

zevende laag zijn de plekken, de rustpunten in de stedelijke ruimte.

maken zijn verschillende delen uitgevlakt waardoor een te onder-

van veel verschillende straatkarakters ontstaat op maaiveld een rijk

Heldammersingel, Milan Viscontilaan en zuidelijke waterplas die

scheiden hoog land en een laag land ontstaat.

gevarieerde ervaring, met bij elke overgang een bijzondere plek of

tezamen de schering

Het slotenpatroon loopt noord zuid met meer sloten in de lagere

een betekenisvolle straathoek.

vormen.

zo’n twee meter. Om dit hoogteverschil zichtbaar en ervaarbaar te

2

delen dan in de hogere delen. De noord zuid lopende straten volgen
3

4

3b

5

6	Het stedebouwkundig ontwerp is in zeven op elkaar geprojecteerde

dit principe.

lagen opgebouwd.

Op verschillende plaatsen zijn de hoofdsloten met dwarsslootjes

De eerste is de bewerking van topografie van de stroomrug tot een

verbonden, in het zuid-oostelijke deel vaak met diagonaal lopende

ervaarbaar hoog land en laag land.

slootjes. De oost west lopende straten volgen dit principe. De

De tweede laag is die van het slotenpatroon, waarvan de bijzondere

bestaande landschappelijke structuur van het slotenpatroon wordt in

structuurkenmerken zijn overgenomen.

het ontwerp gekanteld: de hoofdrichting wordt oost west, de noord

De derde laag is de logische opname van bestaande boerderijen en

zuid lopende straten zijn ondergeschikt.

een kasteelruïne. De Romeinse Weg (Limes) is in Veldhuizen pas

Een maquette uit 1997 laat de dominante oost west lopende stede-

gevonden tijdens de uitvoering van het laatste plandeel rond het

lijke ruimtes zien met hun subtiele afbuigingen. Haaks daarop liggen

centrale waterbassin. De bij het masterplan Leidsche Rijn gemaakte

de woonstraten.

Cultuur Historische Effect Rapportage had dit majeure historische

4
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overblijfselen aanwezige elementen

schering oost-west

inslag noord- zuid

plekken

plan

topografie stroomrug

vondst: de vroegste geschiedenis

groen hoofdstructuur
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dorps deel
stedelijk deel
dorps deel
stedelijk deel
tuinwijks deel

2a

2b

tuinwijks deel

3

1

Veldhuizen is ingedeeld in plandelen aan de hand van de hoogteligging van het plandeel en de verhouding van het plandeel tot het
water. Waterland ligt laag en is rijk aan slootjes, Wadiland (later
Polderland genaamd) ligt op een tussenniveau en heeft wadi’s,
Eiland ligt laag in het water, Hoogland ligt hoog, Parkland bestaat
uit groen omzoomde enclaves op terrassen, Hoogland en Laagland
spreken voor zich.

2

In de uitwerking van de architectuur en de buitenruimte zijn Eiland
en de enclaves van Parkland een uitzondering in een gebied dat genuanceerde verschillen op het thema tuinstad kent. Het noordelijke
deel is dorps met heggetjes en slootjes. Het middendeel is stedelijk
met lange lanen, vaarten en kanalen. Het zuidelijke deel heeft plant-

voorzieningen

soenen en een park aan de waterplas.

voorzieningen

3

Vogelvlucht van het definitief ontwerp, gezien naar het oosten.

4

De voorzieningen zijn geconcentreerd. In het midden van de
Heldammersingel het winkelcentrum en ouderen-zorgcentrum. Bij
het Milan Viscontipark de brede school en een restaurant. Langs
de zuidzijde van singel stadswoningen waar op de begane grond gewerkt kan worden en op de kop van de singel bedrijfsruimtes onder
een woongebouw.
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09/10 Wandeling

wandeling westelijk deel
wandeling oostelijk deel
vervolg wandeling oostelijk deel
verbijzondering
bushalte

11/12 Heldammersingel

1
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1

zicht naar het oosten. De gemetselde bruggen zijn voor auto’s.

2

De zeven rijen platanen zijn vijftien jaar op een
kwekerij voorgekweekt.

5

Aan de zuidzijde staan stadshuizen aan een parallelweg. De stadshuizen hebben een gemetselde plantenbak aan de straat.

6

Zicht naar het westen. In het midden staat een tijdelijke winkelvoorziening.

3

De betonbruggetjes zijn voor voetgangers.

4

De bebouwing aan de noordzijde heeft verhoogde achtertuinen op

7

Zicht naar het zuiden.

ruime afstand van de weg. Door de anderhalve meter hoge muur en

8

In het oosten wordt de ruimte van de singel breder en gesloten door
een bouwblok.

de statige architectuur oogt het als een voorkant.
9

Profiel van het oostelijk deel met vrij liggende busbaan.

10 ontwerpperspectief, gekeken naar het westen.

13/14 De Milan Viscontilaan

1a

1b

1c

2

1d

3

4

5
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9a

9b

1

2
3

a t/m d: De Milan Viscontilaan heeft een lichte kromming met aan

brede grasstrook met bomen. Deze grasstrook loopt in het hele

de noordzijde een aflopend grasveld. Aan de noordzijde liggen drie

profiel door.

5

a. en b: In het stedebouwkundig plan was een terughoudende bebou-

groene ruimtes als

6

Zicht vanuit het oosten vanaf het eind van De Milan Viscontilaan.

wing met kap gewenst. Vanuit de woningplattegrond was een hoge

zijbeuken aan een middenschip. Het zijn twee autovrije speelstraten

7

Aan de noordzijde staan drie verdiepingen hoge

bebouwing gewenst. Door een bijzondere kapvorm zijn beide wensen

en het buurtpark.

huizen met een diepe voortuin. De voortuin heeft een haag met een

verenigd, waarbij op een aantal koppen het dak eenvoudig gelaten is.

Zicht naar het oosten. Het schuin aflopende grasvlak wordt gestopt

bankje. In de tuin is een plaatsje met een gemetseld muurtje. Het

door een keermuur.

huis heeft een balkonnetje op de verdieping.

De Milan Viscontilaan begint op het Eiland. Hier is de laan nog vlak
gelegen.

4

keermuur. De voordeur wordt met een paar treden bereikt.
9

8

De Milan Viscontilaan is één van de plekken in het gebied waar het

Aan de rand van het Eiland vervolgt de laan over een gemetselde

hoogteverschil van de Heldammerstroomrug zichtbaar wordt. De

brug.

ruime zachte glooiing in de buitenbocht maakt het tot een bijzondere

Aan de zuidzijde van het vlakke stuk van de laan op het Eiland staan

laan. De huizen staan verhoogd op het peil van het achterliggende

patiobungalows met één verdieping. Voor de woningen ligt een

Hoogland. Ze hebben voortuinen op het zuiden met een gemetselde

15/16 Zuidelijke waterplas

1

2

3

4

5

1

Zicht vanaf De Milan Viscontilaan op de waterver-binding met de
zuidelijke waterplas.

6

7

2

Zicht over het water naar het westen.

3

De parkrand gezien naar het westen.

4

Aan het westereinde is een helofytenfilter aangelegd. De appartementengebouwen van de westelijke randbebouwing zijn hier
doorgezet.

5

Het deel met helofytenfilters vanuit de lucht.

6

De bebouwing langs de waterplas is terughoudend met een schuin
dak. In het westelijk deel hebben de woningen een overdekte
waranda op het zuiden.

7

In het oostelijk deel ligt bebouwing met terrassen direct aan het
water.

8

Maatvergelijking van de waterplas in Veldhuizen met de waterplas in
Kattenbroek Amersfoort.

9

De waterplas zal tezamen met de noordelijk gelegen Haarrijnse plas
de waterbuffer vormen voor het gesloten watersysteem van het gehele gebied Leidsche Rijn. Haarrijnse plas en de zuidelijke waterplas
liggen in de laagste gebieden van Leidsche Rijn.

10 De grond uit de waterplas is gebruikt om de geluidswal een flauwe
helling te geven, opdat gevarieerde beplanting mogelijk is. De
geluidswal is deel van een ecologische verbinding richting Woerden.
11 Ontwerpprofiel van waterplas en geluidswal. Doordat Rijkswaterstaat de in het Masterplan Leidsche Rijn vastgelegde aansluiting op
de A12 (nog) niet wil maken, is (tijdelijk) een parallelweg langs de
snelweg gemaakt. De geluidswal is daarom later opgehoogd met een
keermuur.
12 De waterplas vormt met de Heldammersingel en het Centrale
Waterbassin een gesloten watersysteem.
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milieugradiënten

A

B

C

D

E
natuurlijk

stedelijk
Veldhuizen

geluidswal

waterstand

A12

Leidsche Rijn
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11

pomp

grondwaterstand 040-NAP
gemiddeld

grondwaterstand 190-NAP
gemiddeld

verbinding waterstelsel
Masterplan Leidsche Rijn
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17/18 Eiland

1

2

3a

3b

4
1
2

De blokken in het midden van het Eiland worden afgesloten met

3

a en b: Aan de noordzijde van het Eiland liggen een aantal pieren in

boven- en benedenwoningen.

het water. De woningstroken met een afwisselende dakvorm worden

Het Eiland heeft een bijzonder materiaalgebruik en een met de rest

ontsloten via paden met voortuinen, hagen en stalen hekjes. De

van Veldhuizen afwijkende architectonische uitwerking.

woningen hebben aan de achterzijde een hogere verdiepingshoogte

5
6

van de woonkamer aan een lager gelegen
terras, vlak boven het water. Aan de straatzijde liggen gemeen-

7

schappelijke parkeerterreintjes. In dit plandeel heeft een uitermate

De noordelijke rand van het Eiland met de koppen van de wonings-

11 Luchtfoto met zicht naar het noord- westen.

troken op de pieren.

12 a en b: De bebouwing tussen Eiland en Heldammersingel wordt

Sommige paden zijn met een betonnen voetgangersbrug verbonden

ontsloten via een zogenaamde Mews (een achterstaat). Hier wordt in

met de overzijde.

trappen het hoogteverschil zichtbaar tussen het Eiland en de singel.

De woningen op de pieren hebben laag gelegen terrassen aan het

De woningen aan de singel hebben parkeerplaatsen aan de achterzij-

water.

de, met een keermuur gescheiden van de tuin. De halve parkeerplaats

De zuidelijke rand van het Eiland met appartementengebouwen met

is gemeentelijke grond, ter voorkoming van het dichtbouwen van de

ommuurde parkeerterreinen.

parkeerplaatsen.

precieze maat- en materiaalafstemming plaatsgevonden: sommige

8

Over gemetselde bruggen is het Eiland voor auto’s toegankelijk.

delen van de kade, de muren en de hekwerken zijn privé, andere van

9

Langs het water en de bebouwing tussen het Eiland en de Heldam-

de gemeente. Ondanks dat de woningstroken een afwisselende ori-

mersingel loopt een schipperspad met ruige beplanting. De tuinen

ëntatie hebben zijn alle koppen op gelijke afstand geplaatst, waardoor

van de bebouwing liggen hoger achter een gemetselde keermuur.

een sterke repetitie langs het water ontstaat, waardoor het water een

10 Maquette van het stedebouwkundig plan, aan de zuidzijde van het

grotere lengte lijkt te hebben.

Eiland nog zonder patiowoningen en villabebouwing.

4

5

6

10

11

12a

12b

19/20 Waterland

3a

3b

3c

4

8

5

6

7

9

10

11

12a

12b

1

Maquette van het stedebouwkundig plan.

15 De zware keermuur aan de oostzijde van de vijver.

2

Luchtfoto met zicht naar het zuid-oosten. Aan de zuidzijde zijn de

16 De noordelijk van de waterplas gelegen bebouwing bestaat uit ge-

3

12 a en b: Aan de oostelijke rand staan appartementengebouwen aan de
overzijde van een sloot, als wachters langs de weg naar Vleuterweide.

woningen noord-zuid georiënteerd (met een gesloten hoek). Aan de

schakelde woningen die wordt gevarieerd door af en toe een woning

De gebouwen en hun parkeerterreinen staan met kademuren direct

noordzijde zijn de woningen oost-west georiënteerd en gelegen aan

te spiegelen. Sommige woningen zijn met bruggetjes over slootjes

in het water en zijn met bruggen bereikbaar. Langs de straat staan

slootjes.

bereikbaar.

huizen met zeer diepe voortuinen met aan de straat “porches”.

a t/m c: Inrichtingsplan voor de vijver en speelveld met doorsnedes.

17 Zicht langs de noordelijke rand van de vijver naar het oosten.

De stippellijn geeft de plaats van de na de bouw getraceerde Ro-

18 De tuinen worden afgescheiden door glazen schermen op tuinmuren.

meinse Weg (Limes) weer. Een zware gemetselde muur beëindigt de

19 Aan de noordelijke rand van Waterland liggen achter een sloot de

vijver. Langs de vijver en het speelveld zijn lange zones met hagen en

oude boomgaarden en boerderijen en de individueel bebouwde kavels

verschillende beplantingssoorten aangelegd.

langs de Leidsche Rijn. De sloot ligt haaks op de verkaveling (volgens

14 De zuidelijk van de waterplas gelegen bebouwing is in hoogte gevarieerd door delen met boven- en benedenwoningen.

de richting van het oude slotenpatroon) en daardoor schuin ten opzichte van de Leidsche Rijn. De sloot komt dan ook aan de oostelijke
zijde van Waterland uit op de Leidsche Rijn.
10 Zicht over de vijver naar het oosten.
11 Luchtfoto van de vijver in Waterland, gezien naar het westen.

21/22 Centrum

1

woningen

wonenplus

parkeerdeck

winkels

gezondheidscentrum

ondergrondse garage

winkel- & gezondheidscentrum

2

1

In het midden van de singel ligt aan de zonzijde het centrum. Het
ligt centraal bij de bushalte. Door de bushalte direct bij de bocht te
situeren is voorkomen dat de bocht een nog grotere bochtstraal zou
krijgen. In het eerste ontwerp was een plein voorzien. In het definitief ontwerp is gekozen voor een binnenhof, een meer besloten plek
aan de weidse singel.

2

Het centrum heeft een ondergrondse garage met erboven een
supermarkt. Rond de hof liggen de verschillende functies van het
maatschappelijk centrum. Langs de singel kleinere winkelruimtes.
Boven deze functies staan woningen voor bewoners met verschillende
mate van zorgbehoefte en koopappartementen.

3

In het stedebouwkundig ontwerp werd gezocht naar een ruimtelijk
antwoord op de bocht, de enige in de verder orthogonaal opgebouwde omgeving.

4

Zicht op de binnenhof van het centrum. Na een meervoudige
opdracht is gekozen voor een ontwerp waarbij de koopappartementen in een hoge, losstaande toren zijn geplaatst. Bezwaren van
bewoners hebben ertoe geleid dat de toren een beperkte hoogte heeft
gekregen. De binnenhof is deels een open tuin en deels een overdekt
atrium.

3a

4

3b

23/24 Polderland

1a

1b

1c

1
2

a t/m c: Inrichtingsplan en doorsnedes voor de “wadi” in het midden van Polderland. Polderland is zo hoog gelegen dat regenwater
kan inzijgen in de bodem. Daartoe is een wadi (een droge rivier)

naar Vleuten, gelegen langs de rand van het centrale park van Leid-

aangelegd. Omdat de wadi niet vaak onder water zal staan is deze

sche Rijn. Er staan vier appartementengebouwen in het groen. Aan

uitgewerkt als een openbare tuin.
2

dingen voor kinderspel.
18 De oostelijke rand van Polderland is het verlengde van de Europaweg

de overzijde ligt een vrij te houden drinkwaterwingebied.

Luchtfoto met zicht naar het westen. De bebouwing aan de zuidzijde

19 Boomgaard langs de Leidsche Rijn.

heeft voortuinen met tuinmuren, de bebouwing aan de noordzijde

10 Zicht op de Leidsche Rijn.

voortuinen met hagen. Aan de oostelijke zijde is een speelterrein

11 De appartementengebouwen langs de verlengde Europaweg.

aangelegd.

12 Het groengebied langs de Europaweg.

13 De wadi in Polderland en de vijver in Waterland zijn thematische
plekken tussen Leidsche Rijn en nieuwe woongebieden.
14 Het inzijgingsgedeelte in het midden van de wadi.
15 Zicht naar het westen.
16 Zicht naar het oosten.
17 Zwerfkeien geven de wadi het karakter van een tuin en zijn aanlei-

3

4

5

6

7

9

10

11

12

8

25/26 Hoogland

Heldammer stroomring
hoog

In het gebied ligt een bolling van Heldammerstroomrug. Door het concentrale waterpartij

trast met het vlakke water wordt deze bolling bij de centrale waterpartij
zichtbaar en ervaarbaar gemaakt. Een groot deel van het gebied ligt laag.
Door uitvlakking en ophoging ontstaat in Veldhuizen een contrast tussen

laag

een hoger deel en een lager deel.

2

3

6

7

8

9

1
2

Door grondverzet is het natuurlijke hoogteverschil van de Heldam-

6

kastanjeboom. De verlichting aan spandraden geven de straat het

Tussen Heldammersingel en De Milan Viscontilaan liggen auto-

karakter van een hof. De woningen hebben een uitstekende dakrand,

straatjes met parkeerplaatsen afgewisseld met autovrije speelstraten.

een erker op de verdieping en een gemetselde plantenbak aan de

Deze speelstraten zijn met smalle, hoge poorten met de wijdse singel
verbonden.
3
4

gevel.
7

Halverwege de speelstraat geleedt een boven het

Ontwerptekening van het principe van de aansluiting van de speel-

trottoir hangende woning de ruimte. Hier is een dwarspad naar de

straat op de laan.

parkeerplaatsen. Het dwarspad wordt ook gemarkeerd door een

Achter de poorten liggen zes meter brede straatjes met drie lagen

muur. Achter de muur ligt het gras lager, op het niveau van het

hoge bebouwing. De woningen hebben verhoogde privé-stoepen

voetpad langs De Milan Viscontilaan. Het trottoir is aan het eind van

naast de voordeur.
5

In het midden van de brede speelstraat is een grasveld met één

merstroomrug sterker zichtbaar gemaakt.

Waar het pad naar de school kruist wordt de straat twintig meter

de speelstraat met een trap verbonden met dat voetpad.
8

De woningen langs De Milan Viscontilaan staan op het niveau van de

breed. Met een plastisch uitgewerkte kopwoning wordt de hoek

speelstraat. De voortuinen en woning-entrees liggen daardoor iets

gemaakt.

hoger dan het voetpad.

9

Tussen hoger gelegen Heldammersingel en lager gelegen De Milan
Viscontilaan wordt het hoogteverschil zichtbaar.

27/28 De Milan Viscontipark

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Inrichtingsplan voor het De Milan Viscontipark. In de noordwestelijke hoek ligt het kasteelterrein op een eiland. Aan de oostzijde
ligt een oude boerderij. In de zuid-oostelijke hoek is een speelplek
gemaakt. Het centrale deel is een dierenweide, waar het oude reliëf
bewaard is gebleven. De grijze diagonale lijn is de na de bouw ontdekte Romeinse Weg (Limes). Aan de noordzijde ligt de school.

2

Luchtfoto van de situatie v——r de bouw van Veldhuizen.

3

Luchtfoto met zicht naar het noord-westen. Het natuurlijke reliëf
(ontstaan door oude verdedigingssingels) is goed zichtbaar.

4

Ontwerpschets voor het De Milan Viscontipark.

5

Doorsnede van de westelijke rand met woonpad, muur en kasteeleiland.

6

De centrale dierenweide.

7

Het eiland met de kasteelruïne.

8

De monumentale boerderij is verbouwd tot uitspanning.

9

Zicht vanaf het terras van de uitspanning op het park.

10 De noordelijke rand van het park. Een lange gemetselde keermuur
vormt de noordelijke rand van het park en begrenst het brede trottoir voor de scholen.
11 Aan de westelijke zijde begrenst een lagere gemetselde muur het
park.
12 a en b: Ontwerpschetsen voor de speelplek met
heuvel.

12a

12b

29/30 School

2

1

3a

3b

2

5

1

Het schoolplein.

2

Tussen Heldammersingel en De Milan Viscontipark ligt een blok
met aan de singelzijde de kinderopvang en aan de parkzijde de brede
school voor 30 klassen.

3

a en b: Maquette en plattegrond van het stedebouwkundig ontwerp.
De school was gedacht als een stelsel van geschakelde haakvormige
gebouwdelen met

aan de oostelijke zijde het gymlokaal. Tus-

sen gymlokaal en school ligt op de plaats van de oude toegangsweg
(Toepad) naar de boerderij een fietspad.
4

Stedebouwkundige maatvoeringstekening van de school. Onder
andere door het achteraf ontdekken van de Romeinse Weg (Limes),
is de school een meer lineair gebouw geworden (op de Limes mag
niet gebouwd worden).

5

Zicht vanuit het park naar de school.

6

Het schoolplein.

7

Het gymlokaal.

6

7

31/32 Centrale waterbassin

2

1

3

1

Ontwerptekening van het centrale waterbassin. Aan de westoever

4

4

staat bebouwing tot in het water. Aan de
oostoever ligt een brede groenzone met een rij bestaande knot-

5

ecologische verbinding van het Centrale Park Leidsche Rijn met de
Het blok aan de noordzijde is voor een deel open gelaten om zicht
vanuit het binnenterrein op het water te geven. Langs de rand
van het parkeerterrein is aan het water een kade aangelegd. Naast
het blok ligt op de kop van het bassin een naar het water aflopend
parkje.
3

De bebouwing in het midden van het bassin bestaat uit een menging
van eengezinshuizen en appartementen en staat direct in het water.

deze te liggen langs de Romeinse Weg (limes). In het westelijk deel

De Milan Viscontilaan.

was bij het bouwrijp maken de limes ongemerkt afgraven. In deze

Aan het zuidelijk deel van het bassin staat een appartementengebouw

ontwerptekening worden voorstellen gedaan om het tracee van de
limes zichtbaar te maken, zoveel als nog kan.

6

Zicht vanaf de geluidswal op het bassin met op de voorgrond de

18 Het parkje op de kop van het bassin.

haaks op de voetgangerskade staande eengezinswoningen.

19 De brug over het bassin

7

Bij het graven van het centrale waterbassin werd een boot uit de

10a In het stedebouwkundig plan zou onder de brug het peilverschil in

zone langs de waterplas.
2

Zicht op het middelste bouwblok vanaf de brug in het verlengde van

en langs een gemetselde kade woonpaden met eengezinswoningen.

wilgen op een “legakker”. Deze groenzone is onderdeel van de

5

Romeinse tijd gevonden. Daarna bleek

het water opgevangen worden.
10b Na de vondst van de limes is gekozen het grondlichaam van de limes
het peilverschil te laten opvangen.

6

8

9

10a

10b

33/34 Laagland

1

2

3

4a

5d

4b

4c

5a

5b

6a

6b

5c

7

1

Stedebouwkundig plan.

straten zijn afwisselend door de ene en door de andere architect

6

a en b: Dwarspaden in Laagland.

2

In Laagland worden het noord-zuid lopende stratenpatroon

uitgewerkt.

7

Maquette van het uitgewerkte plan.

ruimtelijk ‘omgezet’ in sterkere oost-west lopende structuur. Er

4

a t/m c: Gevels in Laagland.

zijn lange dwarslijnen gemaakt en bij plantsoenen worden blokken

5

a t/m d: Straten in Laagland.

samengevoegd tot grotere eenheden.
3

De architectenverdeling. Elke kleur is een architect. De noord-zuid

35/36 Spelen

1

2

1. g
 rote maaskeien 80-180 cm lengte
(zie ook keiengroote M t/m XXL)
2. zitbank Singel
3. voetpad
M maaskeien van 60cm lengte
L
maaskeien van 80 t/m 100 cm lengte
XL maaskeien van 120 t/m 140 cm lengte
XXL maaskeien van 160 tot maximaal 180 cm lengte

Singel
Langs de zuidzijde van de singel zijn groepen van 6—10
stuks grote maaskeien in het gras geplaatst.
De speciafieke vormgeving en de localisering van
de keiengroepen trekken de aanDacht. De gebruikelijksmogelijkheden zijn talrijk.

4

3

5a

ondergrond: Veldhuistegel, Verwo nr. 9801 ,
20x20x5/6, diagonaal verband
1. k nikkertegel, 30x30x7cm, Verwo (of verglijkbaar), hardsteenkleurig, in groepen van 4 stuks.
2.Veldhuistegel 20x20 cm, met glasreflector ø
10 cm, van Wylick (of verg.)
3.cijfertegel, 20x20 cm verschillende cijfers voor
hinkspel.
4. r uitmotieftegel, 20x20 cm Verwo (of verglijkbaar) beton, hardsteenkleurig.

Speelaanleidingen
Het scholenpad is doorgaand bestraat met Veldhuizentegel in diagonaal verband. Over de hele
lengte loopt een rij reflectietegels. Naast de reflectietegels ligt een strook van 1.40 m waarin de
speelaanleidingen geplaatst worden. Speelaanleidingen zijn knikkertegels, hinkspel, ‘tegelbeesten’
op straat en abstract vormgeven tegelverbanden,
die aanleiding geven zelf iets te bedenken. Alle
tegelfiguren, reflectie-,cijfer- en knikkertegels
worden in het diagonaal Veldhuizentegelverband
gepast. De locaties van de aanleidingen zijn
globaal bepaald aan de hand van de schaalbalk
‘lopende meters’.
Scholenpad

5b
Speelaanbiedingen
sommige ruitmotieftegels geven een beest op
straat aan. Deze zitten bij een hinkelspel of boom
op bezoekers te wachten en vormen het tegendeel van abstracte vormen.
De beesten zijn ook een ontmoetingsplek, bijv.
‘bij de uilenboom’.
Tegelbeesten

ondergrond: Veldhuizentegel, Verwo
nr. 9801, 20x20x5/6, diagonaal verband
1 . salamander
2. vis
3. uil
4. hond
5. scorpioen
6. eend

5c

5

6

strook met speelaanleidingen:
niet toegepast voor achterpaden en voetgangeroversteekplaatsen.

asfalt voor skatemogelijkheid

8

ondergrond: Veldhuizentegel,
Verwo nr. 9801, 20x20x5/6, diagonaal verband
Bij schoollocatie asfalt met ‘wobbels’ voor skaters en als
speelaanleiding.

1

Speelstraat in Hoogland.

2

Het “schoolpad” dwars door het gebied vanaf het lager gelegen Eiland

aangebracht (knikkerputjes, een maatsysteem om de lengte te meten, hinkelpatronen en dergelijke).

naar de hoger gelegen school.

6

Schaatsen op de vijver in Waterland.

3

Spelen op het water bij het Eiland.

7

Spelen bij de vijver in Waterland.

4

Ontwerp voor de speelaanleidingen langs de Heldammersingel.

8

Het “schoolpad” verbindt het Eiland met de school.

5

a t/m c: In de bestrating van het “schoolpad” zijn spelelementen

37/38 Kloosterpark

2a

2b

2c

2d

1

3

1

Ontwerp voor het Kloosterpark. De Meern wordt aan de westzijde
begrenst door een sloot. Tussen deze sloot en het Kloosterpad (het
noordelijk deel is een oud toepad naar een oude boerderij) is het
Kloosterpark aangelegd. De zuidelijk gelegen bestaande schaatsbaan
is erin opgenomen. De noordelijke
bosaanplant wordt geleidelijk uitgedund.

2

a t/m d: Ontwerpschetsen voor het Kloosterpark.

3.

Het Kloosterpark is een deel van de ecologische verbinding tussen
Centrale Park Leidsche Rijn en de zuidelijke waterplas.

4

a t/m d: Zicht op verschillende delen van het Kloosterpark: weide,
bos, vijver en toepad.

5

a t/m b: Inrichtingsplannen voor de verschillende
elementen van en plekken in het Kloosterpark.

5a

5b

4a

4b

4c

4d

39/40 Parkland

1

bestaande situatie

archeologie

2

3

1

Ontwerptekening voor de buitenruimte van Parkland tussen Kloosterpark en centrale waterbassin. Omzoomd door grote landschappelijke ruimtes
liggen compacte woonbuurten.

2

Het gebied heeft verschillende hoogtes, het noorden zo’n twee
meter hoger dan het zuiden.

3

In het midden van gebied liggen een aantal monumentale boerderijen en archeologische vindplaatsen.

4

Rond het gebied liggen ecologische verbindingszones.

5

a t/m c. Ontwerptekeningen voor de drie tussen de buurten gelegen
groenzones. Na de annexatie van de gemeente Vleuten-De Meern
door de gemeente Utrecht is door een ander bureau een nieuw
stedebouwkundig plan gemaakt (De Balije), waarin de hoofdlijnen
gehandhaafd zijn, maar de bebouwing minder compact is uitgevoerd.

5a

5b

5c

ecologie

4

41/42 Proces

2

1

4a

3

4b

4c

4d

4e

5a

5b

2
1

6

Na goedkeuring van het Masterplan heeft de gemeente Vleuten-De
3

Het structuurplan Vleuten-De Meern is later opgenomen in het

Het masterplan Leidsche Rijn is het gezamenlijk

Meern een structuurplan laten opstellen voor het westelijk deel.

product van twee gemeenten: Utrecht en Vleuten-

Omdat de provincie voor 10% van de woningen ontheffing wilde

De Meern. De opdracht voor het maken van het stedebouwkundig

verlenen op de geluidsnormen, dreigden de hoofdwegen geen enkel

4

a t/m e: Voorstudies van het stedebouwkundig plan Veldhuizen.

plan voor Veldhuizen is gegeven voordat het masterplan afgerond

adres te kunnen krijgen. Om dat te voorkomen is in Veldhuizen

5

a t/m b: Voorstudies van Veldhuizen in regionaal

was. Enerzijds was er daardoor een permanente dynamiek met

een minimale hoeveelheid ontheffingen aangevraagd en zijn veel

verband. Een doorgroei richting Harmelen werd

meerdere

rooilijnen (Heldammer-

voorzien, waardoor een landschappelijk duidelijker begrenzing en

tussentijdse ophogingen van het benodigde aantal woningen. Ander-

singel, De Milan Viscontilaan, zuidelijke plasrand en westelijke rand)

zijds is vanuit de planvorming het masterplan beïnvloed zoals bijvoor-

gelegd op de grens van de berekende geluidszones.

Masterplan Leidsche Rijn.

een verbinding met Haarzuilen kan ontstaan.
6

Het aan de gemeenteraad gepresenteerde ontwerp. De presentatie

beeld de wegenstructuur, het tracé van de HOV en de ecologische

betrof alleen de opbouw van de structuur en de typering van de

verbindingen en de aansluiting op De Meern.

buitenruimte. In de zuid- west hoek is het plan naderhand verdicht.

43/44 Proces

1

2

3

1

Maquette van het stedebouwkundig ontwerp.

2

Dankzij het precieze inzicht in profielen en woningtypes, kon een

Roelf Steenhuis Architecten uitgewerkt tot een haalbaar woning-

discussie met de ontwikkelaars en de gemeente gevoerd worden over

programma. Door de woningplattegronden en de doorsnedes uit te

het ten opzichte van het voorgeschreven programma verkleinen van

tekenen kon voor elk gewenst profiel bepaald worden welke woning-

een aantal kavels. Per locatie kon inzicht gegeven worden wat ge-

categorie met welke maatvoering het meest adequaat is. Deze studie

wonnen werd in de buitenruimte en in hoeverre daardoor de ligging

uit augustus 1996 is intern gebleven en de resultaten zijn verwerkt in

van de woning verbeterde.

een precieze maatvoeringstekening met programma per bouwblok.

3

Het stedebouwkundig ontwerp is samen met

45/46 Proces
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1

Amstelland Vastgoed
Wilma Vastgoed
AMNIS/Woonstichting VDM
Bouwfonds - Fortis
Particulier opdrachtgeverschap

Amstelland Vastgoed
Wilma Vastgoed
AMNIS/Woonstichting VDM
Bouwfonds - Fortis
Particulier opdrachtgeverschap

2

Roelf Steenhuis Architecten
Karelse Vander Meer Architecten
Kloet & van de Merwe
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3b

1

2

De verschillende woningcategorieën zijn conform de uitdrukkelijke

3

a en b. De architecten zijn niet verdeeld per bouwblok. De straat-

wens van het gemeentebestuur fijnmazig verdeeld. In elke buurt

ruimte is als centrale ontwerpopgave gesteld. Hierdoor komen

komen goedkoop en duur voor, waarbij veel goedkope woningen

bouwblokken voor waar drie of vier architecten tegelijkertijd aan

ook op prachtige locaties gelegen zijn. Door ook de duurdere huizen

werkten. Dankzij het precies uitgewerkte stedebouwkundig plan

veelal als rijenhuizen uit te voeren is het onderscheid tussen duur en

kon dat op relatief eenvoudige wijze plaatsvinden. Het Eiland en het

goedkoop niet nadrukkelijk zichtbaar.

Centrum zijn uitzonderingen met één architect voor het geheel.

De bouwclaim van de ontwikkelaars is verspreid over het gebied
verdeeld. Om te voorkomen dat er teveel afstemmingsproblemen
zouden ontstaan is gekozen voor een beperkt aantal architecten.

47/48 Proces

1

3

2

1

Een uitsnede van het Definitief Ontwerp Verkaveling (gedeelte
Waterland). Dit was de grondslag voor de architecten. Aangegeven
zijn de rooilijnen, het programma per bouwblok, de maat van de
voortuin en de erfafscheidingen. Per straat zijn aan de architecten
richtlijnen meegegeven betreffende het materiaalgebruik, de principes van de opbouw van het woningblok, de oriëntatie van de woning
en de uitvoering van de erfscheiding.

2

Binnen deze kaders is door middel van verschillende schetsen per
straatbeeld aangegeven welke uitwerkingen mogelijk geacht werden.

3

Een uitsnede van het Stedebouwkundig Matenplan (gedeelte
Waterland). De ontwerpen van de architecten zijn overgenomen
in het Matenplan, dat de grondslag vormt voor het ontwerp van de
inrichting van de buitenruimte.

4

vrije kavels

In Veldhuizen is het gevraagde programma aan individueel te bouwen
huizen verdeeld over locaties met grote kavels (meer dan 750 m2) en
locaties met kleine kavels (huizen in een rij).

5

Voor de individueel te bouwen huizen in een rij zijn richtlijnen
gemaakt die vooral de onderlinge maatafstemming betreffen.

6

Voor de individueel te bouwen huizen zijn een aantal richtlijnen
voorgeschreven met als belangrijkste dat het hoofdvolume een bouwvlak heeft dat niet groter is dan 70 m2. Verschillende kapvormen en
wijzen van aan- of bijbouwen is mogelijk gemaakt.

vrije kavels

4

5

6

49/50 Materiaalgebruik

1

2

3a

3b

3c

3d

4

5

1

Voor Veldhuizen is een materialenpalet samengesteld. Voor de
bebouwing is dat een menging van bij elkaar passende stenen. Eén

3

rige maatvoering: het “knippen” van de tegel is niet goed mogelijk.

toezicht van de gemeente. De architect (ook van de individueel te

Alleen de afsluitende “bisschopsmuts” kan een beetje maattolerantie

bouwen huizen) werd gevraagd een monster van zijn steen mee te
nemen. Dat werd bij het palet gehouden en er werd beoordeeld of de
kleur van de steen er binnen past.
2

a t/m d: De diagonaal gelegde tegel vraagt om een uiterst nauwkeu-

palet bevond zich bij ons atelier en een tweede bij Bouw en Woning-

Het materialenpalet gold voor het grootste deel van Veldhuizen.

opnemen. Voor de details en aansluitingen zijn principes opgesteld.
4

en 5: Bestrating met speciaal voor Veldhuizen gemaakte tegel.

51/52 De opbouw van het woningblok

1a

1b

3

2

4

5

8b

8a

1

2

a en b: Uitsnede van de richtlijnenkaart (gedeelte Waterland). De

zelfstandig blok of als deel van een groter geheel. Het tweede prin-

verschillende blokken zijn benoemd als bouwstrook (waarvoor

cipe is dat het middendeel van het bouwblok de verhouding van de

geleding van de strook gevraagd wordt) of als schakeling van indi-

individuele woning ten opzichte van het gehele blok definieert (spie-

6

Voorbeeld van geleding van een bouwstrook in Laagland.

viduele huizen (waarvoor samenhang gevraagd wordt). Voor elke

geling, schakeling, regelmaat en uitzondering). Het derde principe is

7

Voorbeeld van samenhang tussen geschakelde woningen langs de

bouwstrook is aangegeven op welke wijze de beëindiging van het

de verankering van het bouwblok aan de grond (opgetild, een stoep,

blok plaats moet vinden (neutraal, introvert of extrovert, al dan niet

een voortuin e.d.): hier wordt de overgang tussen privé en openbaar

met entrees op de koppen).

bepaald.

het woningblok op het straatbeeld, met een illustratieve uitwerking

Voorbeeld van een extroverte beëindiging aan de noordzijde van het

van het straatbeeld van de Gaag in Waterland.

In Veldhuizen is uitgegaan van het principe dat de dakafwerking van

3

het bouwblok, inclusief de bewerking van de koppen, het bouwblok
definieert als een

Eiland.
4

Voorbeeld van een introverte beëindiging aan de
vijver van Waterland.

5

Illustratie van het verschil tussen een introverte of een extroverte
beëindiging.

waterplas in Laagland.
8

a en b: Illustratie van de werking van de principes van de opbouw van

53/54 De oriëntatie van de woning

1a

1b

4a

2a

2b

2c

3a

3b

4a

4b

1

a en b: Uitsnede van de richtlijnenkaart (gedeelte Waterland). Voor

maar mogelijk indien de woonkamer op de verdieping ligt. En zo is

elk blok is, als gevolg van het gewenste straatbeeld, aangegeven of

de combinatie van terughoudende gevel met dezelfde entreezijde als
de woonkamerzijde alleen mogelijk bij een bredere woning.

een expressieve gevel (hoog met verhoogde en/of uitstekende dakranden) of een terughoudende gevel (laag met langskap) gewenst is.

2

Tevens is aangegeven hoe de oriëntatie van de woonkamer zich ver-

3

a en b: Voorbeelden van teruggehouden gevels.

houdt tot de entree van de woning. Zo is de combinatie expressieve

4

a en b: In Laagland is in de verschillende straten een systeem van

gevel met dezelfde entreezijde als de woonkamerzijde vaak alleen

a t/m c: Voorbeelden van expressieve gevels.

afwisselend expressief en teruggehouden gevels ontworpen.

55/56 De overgang met openbaar gebied

1a

1

1b

a en b: Uitsnede van de richlijnenkaart (gedeelte Waterland).

erfscheidingen mede de kwaliteit van de straat en de wijk als totaal

2

a t/m o: Voorbeelden van erfscheidingen.

j

Haag en balkonnetje op de verdieping.

Uiteindelijk wordt de sfeer van de straat bepaald door de erfschei-

bepalen, is een dergelijke overheveling van kosten gerechtvaardigd.

a

Haag met entreepoort met hek, lamp, brievenbus en deurbel.

k

Gemetselde tuinmuur met deksloof.

dingen. Naast het materiaalgebruik is de maatvoering van belang. In

b

Hek op gemetselde keermuur.

l

Verhoogd terras met gemetselde keermuur en dek-sloof.

Veldhuizen komt bijna elk voorstelbare mogelijkheid voor. Door de

c

Gemetselde kade met balkon boven het water.

m

Terras met gemetselde kade en stalen hek.

relatief hoge kosten van een goede erfscheiding is deze vaak de kind

d

Haag met bankje, bestraat plaatsje met gemetselde muur bij gevel,

n

Oevertuin met toegangsbrug.

balkonnetje op de verdieping.

o

Haag met bestraat plaatsje aan de gevel onder een hoge waranda.

van de rekening. Door de erfscheiding vooraf vast te leggen kan dit
voorkomen worden. Dank zijn het precieze stedebouwkundig plan

e

gemetselde keermuur met haag en met trap.

kon in Veldhuizen de totale kosten van alle erfscheidingen vooraf

f

Stoep met trap, keermuur en hek.

geraamd worden. In overleg met de ontwikkelaars is een kwaliteits-

g

Manshoge haag met stalen deur, lamp, brievenbus en deurbel.

fonds ingesteld, waardoor de duurdere woningen bijdragen aan de

h

Matglazen panelen op een gemetselde tuinmuur.

kosten van de erfscheidingen bij de goedkopere woningen. Omdat

i

Terras met gemetselde kade.

2a

2e

2b

2f

2c

2g

2g

2h

2i

2j

2k

2l

2m

2n

2l

57/58 Tuinen

1a

1b

2

Voorbeelden van maatvoering en uitwerking.

1a

2

Langs het centrale waterbassin staat een lang blok met eengezins-

In Hoogland is een poort naar een zes meter brede, autovrije straat.

1b In het verlengde van deze smalle straat in Hoogland ligt een twintig

De woningen zijn drie lagen hoog. De gevel van de begane grond ligt

meter brede, autovrije straat. De woningen hebben gemetselde

huizen en appartementen. De achterzijde van het blok staat met een

iets terug ten opzichte van een verder gladde gevel. Daar ligt op de

plantenbakken onder een uitstekende erker op de eerste verdieping.

gemetselde kade direct in het water. Boven het water hangt een

grond een betonplaat als een iets verhoogde stoep.

De woningen hebben een uitkragende dakrand. De verlichting is

balkonnetje. Aan de voorzijde ligt een gemeenschappelijke tuin. De

gehangen aan spandraden van gevel tot gevel. Het gevelbeeld wordt

tuin is iets verhoogd en wordt van de straat gescheiden door een

door de raamplaatsing in de bovenverdieping enigszins gevarieerd.

gemetselde keermuur en een stalen hek. In het hek zit een poort

Een verrassend sterk overhangend gebouwdeel geleedt de ruimte.

voor auto’s, die langs de voorzijde van het blok kunnen rijden naar
(collectieve of privé) parkeerplaatsen. De auto’s worden aan het
zicht onttrokken door de verhoogde tuin. De woonkamers van de
eengezinswoningen liggen op de verdieping en hebben een groot
terras boven de parkeerstraat. Vanaf dit terras heeft elke woning een
trap naar de gemeenschappelijke tuin.

3

5

3

Aan de noordzijde van het Eiland liggen een aantal pieren in het

door de daken van de blokken in de lengte verschillende hellingen te

water. Aan het begin van de pier ligt een gemeenschappelijk

geven.

4

Langs de De Milan Viscontilaan liggen woningen met voortuinen op

5

Langs de westelijke rand van Waterland liggen woningen met 17

het zuiden. De gevel van de begane grond is bijna geheel van glas. De

meter diepe voortuinen, even diep als de achtertuin. De woningen

parkeerterrein. Vanaf hier gaat een pad met aan weerszijden entrees

voortuin wordt van het openbare gebied en van de buren afgeschermd

hebben de woonkamer op de eerste verdieping met een erker aan de

van woningen. De woningen hebben voortuinen met berging en met

door een hoge haag. De voortuin is een groene patio. In de haag zit

westzijde. Op de begane grond ligt een eetkeuken. De maat van de

hagen en een stalen hekje langs het pad. Sommige paden lopen dood

een dichte stalen deur in een stalen frame, waarin de deurbel, een

tuin is dusdanig, dat (ondanks de smalle beukmaat van de woning)

op een kade met hek, sommigen gaan naar een smalle, betonnen ge-

lamp en een brievenbus zitten.

heesters en bomen geplant worden. De tuinen hebben langs de

bogen brug. In de woning ligt halverwege een trap naar beneden. De

straat hagen en bij de toegang een betonnen poort met stalen hekje,

woonkamer is daardoor extra hoog. Aan de laaggelegen woonkamer

deurbel, lamp en brievenbus. De lange rij betonnen poortjes vormt

ligt een laag terras met een gemetselde kade en een stalen hek, pre-

een tweede straatgevel.

cies gelijk als de gemeentelijke kade en hek aan het eind van het pad.
De maatvoering van pad en haventje is dusdanig dat de koppen van de
blokken op precies gelijke afstand staan. Daardoor ontstaat een sterke
repetitie die het ernaast liggende kanaal een grotere lengte geeft, af
en toe onderbroken door de smalle boogbruggen. Variatie is bereikt
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