Parkeren

-- Parkeernormen: 2 pp/woning voor dure/middeldure
woningen; 1,8 pp/woning voor goedkope woningen. De
normen betreffen zowel het parkeren voor bewoners als
voor bezoekers.
-- Bewoners: bewoners parkeren op eigen erf. Het parkeren
voor goedkope woningen gebeurt op eigen erf in
combinatie met collectieve parkeerhofjes of -straatjes
aan de achterzijde van de woningen, of in kleine
parkeerkoffers ingepast in de woonstraat. Hiervoor is in
de openbare ruimte (nog) geen ruimte gereserveerd.
-- Bezoekers: bezoekers parkeren in het woonhof en/of in
kleine parkeerkoffers ingepast tussen de kavels.

Speelplekken

-- Kinderen 0-6jaar: in de groene scheg, centraal in de
kamer 2.
-- Kinderen 6-12 jaar: natuurlijke speelplaats in de
waterbergingszone.
-- Kinderen 12 jaar en ouderen: speelvoorzieningen
rondom de MFA.
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Aanbevelingen

Op het niveau van de kamer:
-- Gebouwen rond een hofje zijn op elkaar betrokken en
dragen bij aan een ruimtelijke eenheid in het hofje, dit
uit zich in eenheid of overeenkomstigheid wat betreft
vorm en/of materiaal.
-- De overgangen tussen het hofje en de privé-tuinen zijn
– indien gebouwd – zorgvuldig vormgegeven en in
positie en/of materiaal en/of kleur op elkaar afgestemd.
-- Tussen de verschillende hofjes zijn de verschillen in
uitstraling, architectuur, stijl, materiaal en kleur groter
dan binnen de hofjes.
Op het niveau van het gebouw:
-- Gebouwen aan een hofje tonen overeenkomst met de
naastgelegen objecten en dragen zo bij aan het beeld
van een collectief geheel.
-- Woningen zijn herkenbaar, bijvoorbeeld door positie,
geleding en entrees.
-- Gebouwen aan een hofje vullen elkaar aan in vorm en/of
stijl en/of kleur en/of materiaal.
-- De gevels van gebouwen aan de openbare ruimte tussen
de hofjes zijn zorgvuldig vormgegeven
-- De architectuur van gebouwen draagt bij aan een
neutrale uitstraling, de uitstraling van materialen in
gevels en daken zijn belangrijker dan versiering en
details.
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Profiel 1: hoofdontsluiting
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Profiel 2: woonhof
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Profiel 3: fietspad
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Profiel 4: waterberging
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*

Profiel 5: Nieuwe Stukken

3.0

BESCHRIJVING EN AANBEVELINGEN KAMERS

Profiel 6: houtwal (* als er geen weg ligt kunnen bijgebouwen tot een hoogte van 3m
op een afstand van 10m van de houtwal gebouwd worden)
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3.04 Kamer 6a Erven aan de rand
Sfeer en karakteristiek

-- Sfeer: in deze kamer liggen woningen rond een aantal
erven en boomgaarden. Woningen zijn samengevoegd in
gebouwen met een grote kap, onder kapschuren staan
auto’s. De erven kennen speelplekken, pluk- en
moestuinen en ook eigen tuinen en huizen.
-- Landschappelijke karakteristiek: erf aan (historische/
oude) Taarloseweg op de rug van Rolde.
-- Relatie met het dorp: gelegen aan de rand, op afstand
van het centrum van het dorp

-- Ruimtelijke opzet: de woningen zijn in een ensemble van
een aantal grote(re) gebouwen (boerderijen en schuren)
georganiseerd, rondom het collectieve erf. Het ensemble
bestaat uit een hoofdgebouw met bijgebouwen. De
randen van het erf zijn groen ingericht met
gemeenschappelijk tuinen, een veld en boomgaard.
-- Ontsluiting: het erf wordt ontsloten vanaf de
Taarloseweg. In de toekomst kan het erf ook een tweede
minder formele toegang krijgen vanaf de ‘Katoelbosweg’
(werktitel).

-- Staalkaarten geven een beeld van een mogelijke
verkaveling voor dit specifieke woonveld. Uiteraard zijn
andere indelingen denkbaar, die afhankelijk van kansen
en wensen uit de markt nader uitgewerkt kunnen
worden.
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Landschappelijk wonen

-- Woonkwaliteiten: wonen op het erf, tussen bos en open
landschap.

Hoofdstructuur

Staalkaarten (flexibiliteit)

-- In deze kamer is het wonen rond collectieve erven en
boomgaarden uitgangspunt. Een mogelijke uitwerking
kan ook meer woningen bevatten, in meerdere en
kleinere bouwvolumes. In dat geval verandert het beeld
van het erf in een beeld van landschappelijke hagen, die
meerdere grotere en kleinere tuinen omvatten. Het erf
wordt dan meer een tuinenlandschap, met een enkele
boomgaard of buurt-barbecue-tuin.

Verschillende soorten kavels

-- Duurdere kavels: wonen op het erf is een bijzonder
woonmilieu.
-- Goedkopere kavels: Er zijn mogelijkheden voor meer
woningen, in meerdere en kleinere bouwvolumes.

Groen

-- Erf: gemeenschappelijk veld / tuinen. Landschappelijke,
losgroeiende haag (niet geschoren) bijvoorbeeld
meidoorn- of esdoornhaag. Bomen solitair of in groepen,
bijvoorbeeld zomereik, linde, paardenkastanje, walnoot.
-- Boomgaarden: (half- of hoogstam), bijv. Groninger
kroon, Notarisappel en de Sterappel of notenboom.
Boomgaarden worden op sommige plekken afgewisseld
door blokken met eiken(hakhout).
-- Houtwallen: in de bestaande houtwallen en in de nieuw
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het erf

het erf

zicht vanaf Taarloseweg

zicht vanuit landschap

zicht van uitlandschap

Sfeerbeelden Kamer 6: erven
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hagen en boomgaarden

tuinen

erf/paden

collectief veldje

Sfeerbeelden Kamer 6: tuinlandschap
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toe te voegen houtwal komen inheemse boomsoorten
voor als zomereik, es en berk. In een eventuele
heesterlaag kan meidoorn, vuilboom, lijsterbes,
hazelaar of Gelderse roos.

Overgangen privé - openbaar

-- Oriëntatie: het hoofdgebouw van het ensemble is
duidelijk gericht op de Taarloseweg.
-- Rooilijn: de rooilijn is de lijn die aangeeft hoe ver
bouwvolumes van hoofd- en bijgebouwen (minimaal) uit
de erfgrens staan. Alle bouwvolumes staan rondom het
erf, op afstand van de Taarloseweg en de zuidelijke
ontsluitingsweg (Katoelbosweg). Het is mogelijk om, in
overleg, af te wijken van de (minimale) rooilijnen die in
de profielen zijn aangegeven.
-- Erfafscheidingen: de overgangen naar de omgeving
worden in beginsel landschappelijk vormgegeven door
de toepassing van boomgaarden veldjes of tuinen met
hagen. Het is ook denkbaar dat, in overleg, de alzijdige
bouwvolumes ‘vrij’ in het landschap komen te staan.

Parkeren

-- Parkeernormen: 2 pp/woning voor dure/middeldure
woningen; 1,8 pp/woning voor goedkope woningen. De
normen betreffen zowel het parkeren voor bewoners als
voor bezoekers.
-- Bewoners: bewoners parkeren op het erf en/of in een
collectief parkeergebouw (kapschuur)
-- Bezoekers: bezoekers parkeren op het erf.
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Speelplekken

-- Speelplekken kunnen als collectieve voorzieningen op het
erf worden georganiseerd.

Aanbevelingen

Op het niveau van de kamer:
-- Gebouwen rond een erf zijn op elkaar betrokken en dragen
bij aan een ruimtelijke eenheid in het erf, dit uit zich in
eenheid of overeenkomstigheid wat betreft daken,
gevelopeningen (onder meer raampartijen, entrees,
serres) en/of gevelmateriaal.
-- Gebouwen op het erf vullen elkaar aan in vorm en/of stijl
en/of kleur en/of materiaal.
-- De overgangen tussen het collectieve erf en andere
collectieve ruimten en de privé-tuinen bestaan uit hagen
van inheems plantmateriaal.
-- De inrichting van het erf is deel van de opgave voor het
bouwwerk
-- De inrichting van het erf heeft een landelijk karakter met
een minimum aan materialen en herkenbare plekken voor
collectieve functies.
Op het niveau van het gebouw:
-- De kap is beeldbepalend en is zorgvuldig vormgegeven.
-- De architectuur van het gebouw en andere bouwwerken
draagt bij aan een landelijke uitstraling, de uitstraling van
materialen in gevels en daken zijn beeldbepalend,
versiering en details komen op ingetogen wijze alleen voor
rond entrees en op de kopgevels van gebouwen.
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Profiel 1: Taarloseweg
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Profiel 2: Zuidelijke ontsluiting (Katoelbosweg)
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3.05 Kamer 8a In het brongebied
Karakteristiek en sfeer

-- Sfeer: In het brongebied is in totaal ruimte voor 4 tot 8
woningen. Deze woningen liggen met hun voeten in het
brongebied, aan het landschap van de laagte. Een oprit
verbindt de kavels met Nieuwe Stukken. De kavels
hebben een kleine privétuin, hun tuin is het omringende
landschap. Door een hoogwaardige architectuur, die
rekening houdt met de zichtlijnen vanuit het woongebied
en Nieuwe Stukken en die zich verbindt met het
landschap van houtwallen, broekbosjes en bloemrijke
graslanden, passen de gebouwen in het gebied.
-- Landschappelijke karakteristiek: gelegen in het
brongebied, op de hoger gelegen delen langs het
beekdal.
-- Relatie met het dorp: gelegen aan de rand, op afstand
van het bestaande dorp.

Hoofdstructuur

-- Ruimtelijke opzet: de woningen zijn gelegen op de
hogere delen van het brongebied, langs de Nieuwe
Stukken.
-- Ontsluiting: een woning/cluster van twee of drie
woningen krijgt een eigen ontsluiting/inrit vanaf de
Nieuwe Stukken.

Sfeerbeelden Kamer 8
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Staalkaarten (flexibiliteit)

-- Staalkaarten geven een beeld van een mogelijke
verkaveling voor dit specifieke woonveld. Uiteraard zijn
andere indelingen denkbaar, die afhankelijk van kansen
en wensen uit de markt nader uitgewerkt kunnen
worden.
-- De woningen kunnen zowel alleen, als in clusters van
twee tot drie woningen in het landschap worden
ingepast.

Landschappelijk wonen

-- Woonkwaliteiten: wonen aan het brongebied.

Verschillende soorten kavels

-- Duurdere kavels: deze kavels, midden in het landschap,
zijn exclusief.

Groen

-- Brongebied: schraal dotterbloemrijk grasland met
waterminnende beplanting.
-- Beekdalsingels: in de bestaande singels en de nieuw toe
te voegen singels komen inheemse boomsoorten voor
als els, zomereik en meidoorn.
-- Broekbosjes: doorgeschoten zwarte els en grassen/
varens.
-- Nieuwe Stukken: in de bestaande houtwallen komen
inheemse boomsoorten voor als zomereik, es en berk. In
een eventuele heesterlaag kan meidoorn, vuilboom,
lijsterbes, hazelaar of Gelderse roos.
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Overgangen privé - openbaar

-- Oriëntatie: de woningen zijn zichtbaar vanaf de Nieuwe
Stukken en vanaf de wandelpaden in het brongebied en
hebben daarom een alzijdige oriëntatie.
-- Rooilijn: de woningen liggen op ruime afstand (minimaal
17,5 m) van de Nieuw Stukken.
-- De bouw van woningen in het brongebied is alleen
toegestaan onder voorwaarde dat het omringende
landschap wordt heringericht.
-- Erfscheidingen zijn onderdeel van de architectonische en
landschappelijke opgave.
-- Bij uitgifte van grotere kavels in het brongebied wordt de
terreininrichting onderdeel van de opgave. Gestreefd
wordt naar een geleidelijke en natuurlijke overgang
tussen tuin/privé en het brongebied.

Parkeren

-- Parkeernormen: 2 pp/woning. De norm betreft zowel het
parkeren voor bewoners als voor bezoekers.
-- Bewoners: bewoners parkeren op eigen terrein.
-- Bezoekers: bezoekers parkeren op eigen terrein.

Speelplekken

-- Kinderen 0-6 jaar: op eigen terrein.
-- Kinderen 6-12 jaar: op aangewezen plekken in kamer 2
en/of 3.
-- Kinderen 12 jaar en ouderen: speelvoorzieningen
rondom de MFA.
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Aanbevelingen

Op het niveau van de kamer:
-- Gebouwen in het brongebied zijn van alle zijden te zien,
iedere zijde is even belangrijk
-- Gebouwen in het brongebied hebben een hoge
architectonische kwaliteit.
-- Het gebouw toont overeenkomst met de verderop
gelegen objecten in vorm en/of stijl en/of kleur en/of
materiaal.
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Op het niveau van het gebouw en kavel:
-- De architectuur van gebouwen draagt bij aan een
neutrale uitstraling.
-- De daken krijgen veel aandacht in de architectuur en zijn
beeldbepalend en zorgvuldig vormgegeven.
-- De inrichting van de beperkte buitenruimte, de
erfscheidingen en de architectuur van de gebouwen zijn
op elkaar afgestemd.
-- Erfscheidingen, waaronder ook beplanting, passen in de
landschappelijke omgeving.
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Bijlagen
Bijlage I: Overzicht landschappelijk wonen
Bijlage II: Overzicht erfafscheidingen
Bijlage III: Overzicht parkeeroplossingen
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Bijlage I: Overzicht Landschappelijk wonen
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Bijlage II: Overzicht erfafscheidingen

Geen

Hagen

Landschappelijke overgang

vrij in het landschap

lage haag

talud met terraszone

onderdeel van architectuur

hoge haag

watergang, sloot

boomgaardjes,
bosjes, singels
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Geen erfafscheiding

vrij in het landschap

onderdeel van architectuur

BIJLAGEN
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Hagen

lage haag

hoge haag

48

LANDSCHAPPELIJK WONEN IN VRIES - BEELDKWALITEITPLAN DE BRONNEN 1E FASE - SEPTEMBER 2013

Landschappelijke overgangen

talud met terraszone

watergang, sloot

boomgaardjes, bosjes, singels

BIJLAGEN
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Bijlage III: Overzicht parkeeroplossingen

oprit

carport + berging

parkeerhof aan achterzijde (rij)woning

parkeerkoffer, tussen kavels

parkeergebouw

parkeerveld
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Op eigen erf

parkeren op eigen erf

carport + berging

BIJLAGEN
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Collectieve voorziening (woonbuurten)

parkeerhof aan achterzijde (rij)woning

parkeerkoffer, tussen kavels
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Collectieve voorziening (erven)

parkeergebouw

parkeerveldje

BIJLAGEN
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