Kamer 8a In het brongebied
Karakteristiek en sfeer

Landschappelijk wonen

--

--

---

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.

Verschillende soorten kavels
--

--

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.

-----

--

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.
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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.

Overgangen privé - openbaar

---

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

Groen

Hoofdstructuur
--

Woonkwaliteiten: wonen aan het brongebied.

----

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.
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Kamer 8a In 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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Kamer 8a - Proefverkaveling
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Sfeerbeelden kamer 8

7. Duurzaamheid
op woningniveau

Duurzaamheid in De Bronnen
Inleiding

Duurzame stedenbouw

De Bronnen wordt op een duurzame, toekomstbestendige manier ingericht,
door op een andere manier om te gaan met het bestaande landschap. We
streven naar meer (bio-)diversiteit door groen en water volop de ruimte te
geven, wat bijdraagt aan de beleving van bewoners en bezoekers. Tegelijkertijd
vormt het brongebied een buffer die het plangebied ook klimaatbestendig
maakt. Het aantal woningen in De Bronnen wordt bewust laag gehouden,
waarbij iedere woning met het landschap is verbonden. Dit zijn voorbeelden
van duurzaamheidsmaatregelen die voor het gebied als geheel worden
getroffen en waarbij de gemeente een belangrijke voortrekkersrol vervult, maar
waar ook de bewoners een bijdrage aan kunnen leveren.

De lokale omstandigheden en kwaliteiten op landschappelijk en
stedenbouwkundig niveau voor Vries zijn vastgelegd in de structuurvisie. Kort
samengevat gaat het over factoren die de verschillende schalen verbinden, van
landschap, naar kamer, kavel en woning. De voornaamste factoren die van
belang zijn voor de duurzaamheid van De Bronnen als geheel zijn:
-- de omgang met water;
-- de relatie met de ondergrond;
-- natuurwaarden en biodiversiteit;
-- de oriëntatie op de zon.

Naast dit stedenbouwkundige schaalniveau streven we naar duurzaamheid op
woningniveau. Hier zijn uiteraard de bewoners in eerste instantie zelf
verantwoordelijk voor. In de uitwerking voor de eerste fase van De Bronnen
wordt een voorzet gegeven welke middelen bewoners ter beschikking staan.
We hopen dat de duurzame inrichting van De Bronnen voor hen inspiratie biedt
om het stokje over te pakken en mee te investeren in duurzaamheid. Hieronder
werken we beide niveaus van duurzaamheid nader uit.
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Duurzaamheid op woningniveau
Water: vasthouden en vertragen
Om de toekomstig zwaardere regen het hoofd te kunnen bieden zijn er in het
landschappelijk ontwerp maatregelen getroffen voor het vasthouden en het vertragen
van de hemelwaterafvoer. Maar op kavelniveau is ook veel te bereiken met
maatregelen die financieel stukken voordeliger zijn en die het gebiedsniveau
ontlasten. De gemeente kan toekomstige bewoners financieel ondersteunen voor de
aanschaf van een regenton of aanleg van een groendak. Met een enkele regenton,
zoals de regenzuil, kan 400 liter regenwater per keer worden opgevangen. De hoge
smalle vorm van de ton geeft extra waterdruk. Daarom kan er direct een waterslang
voor tuinbesproeiing worden aangesloten op de ton. Een groendak heeft niet alleen
de mogelijkheid 15-70 liter/m2 water te bergen; het draagt ook bij aan verkoeling van
de woning in de zomermaanden en verbetert de biodiversiteit van het gebied.

De ondergrond: respect voor de bodem
Het landschap van de Bronnen is uniek. Van de ‘rug’ naar het brongebied verandert
de samenstelling van de bodem. Om dit landschap ook voor de toekomst te
behouden, moet er bij een ontwikkeling voorzichtig en respectvol mee worden
omgegaan. In de structuurvisie is al aangegeven dat gestreefd wordt naar ‘lichte’
stedenbouw. Voor de bouw van de woning betekent dit dat er zo min mogelijk
grondverzet is, met andere woorden geen kelders en kruipruimtes. Kruipruimtes zijn
een typisch Nederlands fenomeen, ontstaan door de vochtige bodem in ons land.
Vloeren, vroeger van hout, konden niet luchtdicht worden gemaakt. Omdat
tegenwoordig een luchtdichte vloer is vastgelegd in het Bouwbesluit is een
kruipruimte om die reden overbodig geworden. Ook zijn de leidingen en riolen onder
de vloer tegenwoordig van betere kwaliteit, zodat deze niet tussentijds vervangen
hoeven te worden. Daarnaast levert kruipruimteloos bouwen meer voordelen op,
zoals minder warmteverliezen. Wanneer direct onder de vloer schelpen worden
aangebracht, worden warmteverliezen nog verder beperkt en bestaat er minder kans
op vochtproblemen.
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Duurzaamheid op woningniveau
Natuurwaarde: kansen voor groen
Het raamwerk garandeert een doorlopende groene structuur, die zich ook
binnen de kamers manifesteert. Op kavelniveau kan eveneens veel gedaan
worden om de biodiversiteit te versterken. Onder andere door het al eerder
genoemde groendak en door bewoners te adviseren zo min mogelijk erf te
verharden.

Zonoriëntatie
Wanneer de invloed van direct zonlicht slim wordt geïntegreerd in het ontwerp,
kan veel energie worden bespaard. Het is met zongericht bouwen zelfs mogelijk
om zonder gebruik van fossiele energie (gas, kolen, olie) het huis warm te
houden. Actief kan de zon worden ingezet om elektriciteit op te wekken of
warm water te maken met zonnepanelen op het dak of aan de gevel. Het is
belangrijk hierbij rekening te houden met schaduwwerking van bomen of
gebouwen in de omgeving die het rendement kunnen verlagen. Passief wordt
de zon gebruikt door kamers die zon vragen – zoals de woonkamer – op het
zuiden te leggen. Met goede zonwering wordt voorkomen dat deze ruimten in
de zomer te warm worden. Veel van deze kansen staan uitgebreid beschreven
in het Energievademecum en GPR-gebouw (zie ook hieronder).
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Duurzaamheid op woningniveau
Duurzaam woningontwerp
Duurzaam bouwen omvat veel aspecten. Naast energiebesparing en het verhinderen
van milieuschade wordt bij duurzaam bouwen gestreefd naar een toekomstbestendig
ontwerp. Door rekening te houden met de oriëntatie en geometrie van de woning, het
materiaalgebruik, de isolatie en de gebouwinstallaties wordt het ontwerp optimaal
afgestemd op de omgevingsfactoren, met als doel een zo klein mogelijke ecologische
‘voetafdruk’ achter te laten. Ontwerpoplossingen moeten ook over een lange periode
effectief zijn. Ze moeten bijdragen aan een gezonde, comfortabele en hoog
gewaardeerde woning, die ook in de toekomst betaalbaar blijft. Er is geen blauwdruk
voor dé duurzame woning. Veel hangt af van invloeden van de directe omgeving zoals
bomen, water en andere gebouwen, het lokale klimaat, de lokale bouwtraditie en de
ondergrond. Steeds zal gezocht moeten worden naar een optimaal samenspel van
deze onderdelen.

De invloed van regelgeving
Waar een aantal jaar geleden nog duurzaamheidsrapporten nodig waren om
ontwikkelaars te verleiden tot duurzaam bouwen, zijn nu veel aspecten in de
bouwregelgeving vastgelegd. Voor energie-efficiëntie betekent dit dat we naar nulenergie woningen toewerken in 2021. Nu al wordt bijna tweejaarlijks de Energie
Prestatie Coëfficiënt (EPC) bijgesteld. De nul-energie woning en de energieleverende
woning hebben zich technisch al bewezen en hoeven over een verbruiksperiode van
tien jaar of meer niet duurder te zijn dan de huidige standaard. Ook voor
materiaaltoepassing is regelgeving van kracht. Sinds 2012 is dit onderdeel
opgenomen in het Bouwbesluit: ‘Van de samenstelling van constructieonderdelen
van een woonfunctie is de uitstoot van broeikasgassen en de uitputting van
grondstoffen gekwantificeerd volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie
Gebouwen en GWWwerken.’ (uit het Bouwbesluit 2012, artikel 5.9). Het wordt daarom
wettelijk niet meer toegestaan dat architecten en aannemers milieubelastende
materialen voorschrijven en toepassen.
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Duurzaamheid op woningniveau
Het belang van communicatie
Waar is dan nog wel verbetering mogelijk? Voor een integraal ontwerp- en
bouwproces is in de eerste plaats een goede communicatie nodig tussen de
verschillende bouwpartijen. Om dit proces te ondersteunen zijn diverse
methoden ontwikkeld. Het ‘Energievademecum’ van Agentschap.nl is een zeer
goed bruikbare handleiding over energiezuinig bouwen voor architecten en
ontwikkelaars. Het gebruik hiervan kan worden geadviseerd door de
gemeente. Daarnaast zijn er beoordelingsmethoden die de duurzaamheid van
het ontwerp meten. De bekendste en door gemeenten en architecten meest
gebruikte methode is GPR gebouw. Dit instrument biedt een complete
checklist, die vooraf kan worden ingevuld om de ambitie vast te leggen én die
tijdens het ontwerpproces doorlopend kan worden toegepast als
toetsingskader en inspiratie voor duurzame ontwerpoplossingen. Om de
communicatie tussen de plannende partijen te bevorderen bestaat er verder
het bouwplatform Building Information Modelling (BIM). Dit platform verbindt
de verschillende teken- en rekensoftwareprogramma’s die door architecten,
adviseurs en bouwers worden gebruikt. BIM versoepelt het ontwerpproces,
filtert voortijdig bouwfouten, maakt bouwplanningen eenvoudiger en biedt een
methode voor beheer en onderhoud van het gebouw tijdens de gebruiksfase.
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