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INLEIDING
In het landelijke gebied tussen de gemeente Etten-Leur en de gemeente
Zundert loopt een smalle weg, het Schuitvaartjaagpad. Deze weg ontsluit
enkele boerenbedrijven. Het boerenbedrijf aan het Schuitvaartjaagpad 71 is
enige jaren geleden beëindigd, de boerderij is in januari 2009 door brand
verwoest en inmiddels gesloopt.
Op de gronden van dit boerenbedrijf is nu de ontwikkeling van een nieuw
landgoed mogelijk: Landgoed De Schuitvaart.
Het landgoed De Schuitvaart ligt in een zogenaamd Jong Kampen landschap. Tot het begin van de twintigste eeuw was het een heidegebied op
schrale gronden met drassige laagtes. Het gebied werd mede ontsloten door
enkele vaarten waarover turf vervoerd werd. Eén van die vaarten was de
Schuitvaart. Vanaf 1900 is het gebied langzaam ontgonnen tot landbouwgebied. Hogere delen van het land werden bebost met naaldhout en loofhout
(grove den en Amerikaanse eik). Het veroveren van landbouwgrond op de
heide gebeurde door kleine, solitaire boerderijen. Op deze gronden was het
een hard en armoedig bestaan. Dat uitte zich ook in de bebouwing: eenvoudig, ingetogen, weinig overbodige detaillering of versieringen.

BESTAANDE WAL EN BOSBLOK

Het nieuwe landgoed zal aansluiting zoeken met deze historische achtergrond en met de bestaande locatie. Naast de realisatie van zeven woningen zal een groot deel van het landgoed worden ingericht als een nieuw
natuurlandschap. De aanwezige grondsoorten en de waterhuishouding van
de locatie zullen richtinggevend zijn in de mogelijke nieuwe inrichting en
beplanting van het landschap.
Deze bijzondere locatie vraagt om een bijzondere benadering. Dit beeldkwaliteitplan wil proberen de bijzondere kwaliteiten te duiden en richting
te geven aan de nieuwe ontwikkeling. Zodat er uiteindelijk een op elkaar
afgestemde en passende woonomgeving, openbare ruimte en landschap
wordt gemaakt die onlosmakelijk verbonden zal zijn met het gebied en zijn
historie. Het beeldkwaliteitplan vormt de leidraad in het proces voor welstandadvisering. Hierbij is ingezet op een kwaliteitbewaking in de vorm van
uitgangspunten en niet van regels. Belangrijk is dat de betrokken opdrachtgevers en (landschaps)architecten worden gestimuleerd en geïnspireerd tot
het vormgeven van bijzondere, individuele woonwensen en van een bijzondere omgeving. Een omgeving die recht doet aan het beeld van het beoogde
landgoed.
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De cultuurhistorische, de archeologische, de ecologische waarden en de
waterhuishoudkundige omstandigheden waarop dit beeldkwaliteitplan deels
is gebaseerd zijn vastgelegd in het rapport ‘Ontwikkelingsschets Landgoed
De Schuitvaart’. Dit rapport is gemaakt door Coördinatie Landschapsbeheer
van het Brabants Landschap.
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TOPOGRAFISCHE KAART

KARAKTER LANDGOED
Het ingetogen en sobere karakter van het landschap is uitgangspunt voor de
uitstraling van het landgoed. Dit kan een formeel of een informeel karakter
van een landgoed opleveren. Kijkend naar de omgeving van het Schuitvaartjaagpad ligt het niet voor de hand om de formele vormgeving van een
landgoed zoals bijvoorbeeld Beeckestijn bij IJmuiden als referentiekader te
nemen. De omgeving en daarmee de vormgeving van landgoed De Schuitvaart refereert meer naar de informele vormgeving van landgoederen zoals
Mattemburgh (onder Roosendaal) waarbij ook een duidelijke relatie is met
het landschap. Een dergelijke vormgeving is in dit landschap beter inpasbaar en laat zich goed combineren met natuurontwikkeling.
Eén hoofdgebouw of een buurtschap
Bij de plaatsing van de gebouwen in het nieuwe landgoed De Schuitvaart, is
gekeken naar de Brabantse landgoederen van de heideontginningen uit het
begin van 20e eeuw. Deze landgoederen kennen vaak geen duidelijk hoofdgebouw zoals een traditioneel landgoed maar hebben vaak een rentmeesterswoning die samen met enkele boerderijen een buurtschapje vormen.
Door eenheid in de architectuur van de woningen is toch duidelijk dat het
hier om een landgoed gaat. Een inspiratiebron voor een dergelijk stedenbouwkundige ontwerp is het brinkdorp Den Hout.
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boerderijen rond een oude brink

landschapspark gaat vanzelfsprekend over in parklandschap

Villatuin en landgoed.
Een hedendaags landgoed heeft, in tegenstelling tot vroeger, meestal meerdere eigenaren. De individuele wensen van de verschillende eigenaren hebben een invloed op de uiteindelijke vormgeving van het totale landschap.
De villatuin rondom de woningen speelt daarbij een belangrijke rol. Deze
villatuin is onderdeel van het groter landgoed. Daarbij zijn onder andere de
volgende aspecten aan de orde:
- zicht vanuit de villatuin op het omringende natuurlandschap.
- zichtbaarheid van de woningen vanuit het landschap.
- de overgang tussen de villatuin en het natuurlandschap.
- overeenstemming en samenhang tussen gebruikte beplanting in het landgoed en in de villatuin.
Voorkomen moet worden dat de villatuinen in zichzelf gekeerd raken en
geen relatie hebben met het landgoed. Belangrijk is dat villatuin en landgoed één geheel vormen. Het landgoed Mattenburgh is een goed voorbeeld.
Daar loopt het landschapspark vanzelfsprekend over in het parklandschap.
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OPZET LANDGOED
De basis voor het nieuwe landgoed is het licht glooiende heidelandschap
van begin 20e eeuw. Door de oorspronkelijke laagtes weer terug te brengen
kan met de vrijkomende grond de oorspronkelijke lichte glooiing in het landschap teruggebracht worden.
Op het hoger gelegen deel van het landgoed zijn de woningen rondom twee
brinken gegroepeerd die door middel van een eikenlaan zijn verbonden.
De boselementen vormen een coulisse waardoor men het landgoed niet in
één keer overziet. Er ontstaan zo zichtlijnen in het landschap die door de
vormgeving van de glooiingen worden ondersteund.
In de open ruimtes zijn transparante berkensingels aangebracht die de
privacy van de woningen garanderen. Over het landgoed is een wandelspoor
getraceerd.
De bosbeplanting op het landgoed bestaat afhankelijk van de hoogteligging
en de grondwatertrap uit vochtig tot droog eikenberkenbos. In dit type bos
kunnen soorten gebruikt worden zoals zomereik en wintereik, berk, grove
den, lijsterbes, vuilboom, vogelkers, geoorde wilg, els en boswilg.
Rondom de woningen en op de brinken bestaat de beplanting uit meer
cultuurlijke soorten. Dicht bij de woning ligt een intensieve tuin met borders
die overgaat in een meer natuurlijke tuin die aansluit bij het natuurlandschap. De laan die de twee brinken verbindt bestaat uit Amerikaanse eik en
op de brink staan lindes.
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HOOFDOPZET
Niet alleen de nieuwe natuur dient aan te sluiten bij en in te passen in het
bestaande landschap, ook de woningen dienen een onlosmakelijk geheel
te vormen met het landschap. Werd dat in het verleden bereikt doordat
een boerderij een economische eenheid vormde met het omringende erf en
land, hedentendage zal deze eenheid op een andere manier moeten worden
bereikt. De kavels waarop de woningen staan, worden zo gepositioneerd,
ingeplant en ingekaderd, dat de tuinen meespelen in het groene beeld van
het landgoed. De woningen worden excentrisch op het perceel geplaatst.
Hierdoor ontstaat er een brede zijtuin die overloopt in het landschap. De
woning staat in zijn tuin, opent zich naar de tuin en gaat zichtbare relaties
aan met de tuin en zijn omgeving.
Passend in de traditie van de ontginningen wordt het nieuwe landgoed ontsloten door rechte wegen omzoomd door een brede berm. Waar de wegen
kruisen, ontstaan twee kleine brinken. De twee brinken worden onderling
verbonden door een laanbeplanting van grote eikenbomen.
Aan de brinken liggen verschillende woningen. De lange gevels van de
woningen zijn naar de brink gekeerd. Zo worden de ruimten van de brinken meer besloten en kunnen de woningen een directe relatie met de brink
aangaan. Ook de voordeuren van deze woningen bevinden zich aan de
brinkzijde.
De overige woningen, die langs de straat liggen, staan haaks op deze straat,
zodat er een grote tuin aan de zijkant van de woning ontstaat. De voortuin
loopt als het ware door in de tuin, waardoor de woning midden in de tuin
en het groen staat. De voordeuren van deze woningen bevinden zich in de
lange zijgevel van de woning aan de kant van de oprit.
Het parkeren van de auto’s van de bewoners en de bezoekers wordt verzorgd op eigen terrein met minimaal drie opstelplaatsen. Voor bezoekers van
het natuurgebied zijn enkele parkeerplaatsten opgenomen onder de bomen
van de laan.
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Vanwege de hoge kwaliteit van de beoogde architectuur zal de ontwikkeling
van de woningbouwplannen en van de inrichting van het totale gebied onder
auspiciën van het projectteam vallen. In het projectteam hebben zitting de
initiatiefnemer van het landgoed, de voorzitter van de welstandscommissie, de landschapsarchitect van het landgoed en de architect van de zeven
woningen.
De taak van het projectteam betreft het bewaken van:
- de uitgangspunten van dit beeldkwaliteitplan;
- de voorschriften van het bestemmingsplan;
- de uitgangspunten van het inrichtingsplan;
- de concepten van de zeven woningen (eenheid in hoofdvorm, dakhelling,
materialen, kleuren en detaillering).
Voor de definitieve goedkeuring en de aanvraag van de bouwvergunning zullen de bouwplannen inclusief de inrichtingsplannen van de tuinen, worden
voorzien van een advies van het projectteam en aan de welstandscommissie
van de gemeente Etten-Leur worden voorgelegd.
Op drie momenten zullen de woningontwerpen voorgelegd worden aan de
welstandscommissie te weten:
- bij het gekozen concept voor het ontwerp;
- bij het voorlopig ontwerp;
- bij het definitief ontwerp.
Leidraad voor de beoordeling van de welstandscommissie is het onderhavige
beeldkwaliteitplan.
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KAVELGROOTTE:
KAVEL 5		
KAVEL 6		
KAVEL 7		

3200 m2
3600 m2
2320 m2

POSITIE EN KAVELGROOTTE 1:1000

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
Alle woningen in het landgoed De Schuitvaart worden gekenmerkt door een
helder, eenvoudig en niet samengesteld volume. Verder kent de woning een
duidelijke lengterichting. De woning is minimaal 2 keer zo lang als breed.
De diepte van de woning is maximaal 10 meter.
De maximale bruto-inhoud van de woning is 1500 m3.
De woning is één of anderhalve laag met een kap in de vorm van een zadeldak. De nok van de kap mag niet hoger zijn dan 10 meter. Het zadeldak is
redelijk stijl en heeft een hellingshoek van 47 graden 30 minuten (47º 30’).
De gootlijn van het zadeldak wordt niet onderbroken door eventuele
aanbouwen. Dakkapellen dienen voorkomen te worden.
De woning ligt excentrisch op de kavel waardoor de woning aan één zijde
een ruime zijtuin overhoudt. Bijgebouwen kunnen worden geplaatst in de
grijs gearceerde ‘zone bijgebouwen’ volgens de bijgevoegde verkaveling. De
garage of berging is bij voorkeur gesitueerd in een vrijstaand bijgebouw.
De ligging van de bijgebouwen is minimaal 12 meter achter de voorgevel
van de woningen met uitzondering van kavel 3, hier liggen de bijgebouwen
minimaal 22 meter achter de voorgevel van de woning.
De dakhelling van de bijgebouwen is gelijk aan die van de woning en de
nokhoogte van de bijgebouwen is lager dan die van de woning (maximaal 7
meter).
De goothoogte van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 4,5
meter; de goothoogte van de bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 3
meter.
De woningen aan de brink liggen met hun lange gevel aan de brink. De
voordeur wordt in de voorgevel geplaatst. De entree ligt niet in het midden
van de gevel maar wordt exentrisch geplaatst. Hierdoor kan het toegangspad van de entree gekoppeld worden aan de oprit.
Bij de woningen die aan de laan liggen en met de smalle kopgevel naar de
laan staan, bevindt de entree zich in de lange zijgevel. De toegang naar de
woning is gecombineerd met de oprit.
Aangemoedigd worden maatregelen, geïntegreerd in de architectuur, met
betrekking tot energiebesparing en duurzaamheid.
Maatregelen kunnen zijn: gesloten waterkringloop, gesloten afvalkringloop,
zonne-energie, kasserre, luchtverversing, warmteterugwinning, luchtdicht
bouwdeel aansluitingen, warmte en koude opslag in de bodem.

STIJL WONING
De locatie waarin het landgoed zich bevindt is van oudsher een ontginningsgebied en wordt gekenmerkt door grote armoede. Deze armoede vertaalde
zich in de bebouwing door sober gebruik van materiaal en het ontbreken
van verfraaiingen en versieringen, zowel in de bouwmassa als in de toegepaste materialen en detailleringen.
De nieuwe woningen van het landgoed zullen in hun architectuur aansluiting zoeken bij deze kenmerken. Monumentale en historiserende architectuur is derhalve niet toegestaan.
De oude, eerste boerderijen zoals die in het gebied voorkomen kunnen als
inspiratie dienen. De landgoedwoning kan echter nooit een letterlijke herhaling van een dergelijke boerderij zijn, maar zal hier altijd een eigentijdse
vertaling van moeten zijn.

BIJGEBOUWEN
Zoals een boerenerf gevormd wordt door de juiste plaatsing van enkele
schuren, zo kunnen bijgebouwen in het landgoed ook meewerken aan een
fraaie compositie.
Om een samenhang op de kavel te krijgen dienen de bijgebouwen in hun
verschijningsvorm, materialisering en detaillering passend te zijn bij het
hoofdgebouw.
Op de kavels zijn vrijstaande bijgebouwen toegestaan met een maximale
bruto oppervlakte aan bijgebouwen van 100 m2.
Alle bijgebouwen dienen los van het hoofdgebouw te worden geplaatst.
Op elke kavel zijn maximaal twee vrijstaande bijgebouwen toegestaan.

DE WONING HEEFT EEN RELATIE MET DE LAAN OF DE BRINK

DE WONING HEEFT EEN RELATIE MET DE TUIN EN HET LANDGOED

De woningen staan met hun voorgevel naar de laan of naar de brink. De
voorgevel is het gezicht van de woning in het straatbeeld. Door een functie
in de voorgevel te plaatsten die bijvoorbeeld door een groot raam of door
een inpandige buitenruimte of dergelijke zichtbaar is vanaf de straat, keert
de woning zich niet van de straat af. Vanuit de woning is er zicht op de
straat en vanaf de straat is een blik mogelijk in het privé interieur.

De woning is zowel zichtbaar vanaf de straat als vanuit het openbare landschap. Dit vraagt extra aandacht voor de verzorging van voldoende privacy,
zowel in de woning als in de tuin.
Deze overgang van woning naar tuin naar landschap dient zorgvuldig te
worden vormgegeven. De buitenruimte in de vorm van een buitenkamer,
patio of terras dient in directe relatie met de woning te worden mee ontworpen. De buitenruimte van de woning kan voor een deel opgenomen worden
in de woning.

De wegen zijn 4,5 - 5 meter breed met een ruime grasberm van 4 meter.
De laanbomen staan twee meter uit de kant van de verharding. Het parkeren zal op eigen terrein plaatsvinden met minimaal 3 parkeerplaatsen. Voor
bezoek en wandelaars zijn in de bermen van de laan enkele parkeerplaatsen
opgenomen. Deze parkeerplaatsen worden uitgevoerd in grasstenen. De
toegepaste materialen in het openbaar gebied zijn sober maar van hoge
kwaliteit zoals gebakken klinkers.
De opritten tot de woning worden gemarkeerd door een element waarin een
huisnummer, een brievenbus en de verlichting is opgenomen. Dit is tevens
de enige verlichting in de openbare ruimte. Bij elke woning wordt eenzelfde
element toegepast waardoor het karakter van het landgoed wordt versterkt.
De positie van de inrit ligt vast. De breedte van de inrit is maximaal 4
meter. Er mogen geen garages worden opgenomen in de voorgevel van de
woning. Wel kan een vrijstaand bijgebouw op enige afstand van de voorgevel gebouwd worden, minimaal 12 meter achter de voorgevelrooilijn, m.u.v.
kavel 3: hier minimaal 22 meter achter de voorgevelrooilijn.
Om een groen beeld te handhaven zal de inrit zo minimaal mogelijk bestraat
worden. Ook zal de inrit niet vergraven mogen worden waardoor een (deels)
ondergrondse parkeergarage niet mogelijk is.
Hekwerken en poorten in het gebied voor de woning en het voorerf zijn niet
toegestaan.

De intensieve tuin, een siertuin, heeft een duidelijke relatie met de woning.
Daaromheen ligt een extensieve tuin die aansluit bij de nieuwe natuur.
In het intensieve gedeelte van de tuin kunnen sierheester en tuinplanten
gebruikt worden. Het extensiever deel sluit meer aan op de natuurlijke
beplanting van de boselementen en de natuurlijke vegetatie. Wel zijn in
het extensiever deel accenten met meer cultuurlijke soorten mogelijk zoals
rododendron, krentenboompje en kersen.
Een onoverdekt zwembad past juist in het meer intensievere deel van de
tuin. In het extensieve deel is juist een zwemvijver meer op zijn plaats.
Bij het ontwerpen van de woning en de tuin dient er rekening meegehouden
te worden dat het regenwater op eigen terrein geïnfiltreerd zal worden.
De begrenzing naar natuurgebied dient passend te zijn in het landschap:
geen gesloten hoge hekwerken of muren. Met de tuininrichting en
positionering van heestergroepen in de tuin kan er meer afscheiding en
privacy worden gemaakt.
De grens met de natuur van het landgoed zal worden vormgegeven door een
ha-ha (een verborgen hoogteverschil) of droge greppel eventueel afgezet met
een laag hekje bestaande uit palen met een draad.
Het tuininrichtingsplan met daarin opgenomen de extra elementen als
zwembad, tennisbaan, verlichting e.d. zal worden voorgelegd aan het
projectteam.

REFERENTIE OVERGANG TUIN NAAR LANDSCHAP

MATERIAAL EN DETAILLERING
woningen en bijgebouwen
De detaillering is passend bij de terughoudende architectuur en ligt in de lijn
van de traditionele ingetogenheid en eenvoud van dit gebied. De armoede
in dit gebied vertaalde zich ook in de gebruikte materialen en de toepassing
ervan. Geen rijk detail, geen verfraaiingen.
De toegepaste materialen zijn hoogwaardig. Hoogwaardig wil zeggen dat ze
mooier worden naarmate ze ouder worden. Toepassing van kunststoffen,
kalkzandsteen, betonsteen, betonplaat of betonpan, houtwolcementplaat
etc. in de gevel of op het dak is dan ook niet toegestaan.
Een eigentijdse toepassing van natuurlijke materialen wordt gestimuleerd.
De kleurstelling van de woningen wordt in een donkere toon uitgevoerd. Het
kleurgebruik is terughoudend. De uitstraling van de woning wordt vooral
bepaald door het uiterlijk van de toegepaste materialen en de wijze waarop
ze verwerkt worden.
De detaillering van bijvoorbeeld dakranden, de positionering van het kozijn
in de muurdikte, de afmeting en detaillering van het kozijnprofiel ed. zal
voor de zeven woningen aan elkaar verwant zijn.
Voor de materialisering van de woningen is een beperkt palet materialen
geselecteerd. Voor de buitenwanden zijn dit baksteen conform vastliggend
monster (roodbont nuance handvorm Hilversumsformaat, Thorn), hout met
FSC-keurmerk en gepatineerd zink.
Voor de dakbedekking zijn toegestaan: keramische OVH dakpannen volgens
vastliggend monster (Monier model OVH 206 blauw bont, blauwe scherf
naturel), keramische leipan antraciet, natuurlijk riet, gepatineerd zink en
natuursteen lei antraciet.
Voor de kozijnen zijn toegestaan: (hard) hout FSC en aluminium.

MATERIAAL EN DETAILLERING
tuinafscherming
De woningen kennen een duidelijke voortuin die grenst aan de openbare
straat. De voortuin hoort bij de lanen en bij de brinken en vormt een overgang naar de private woning. De afbakening van de tuin moet zo minimaal
mogelijk zijn, bij voorkeur loopt de groene tuin over in de brede berm. Eventueel zou een lage haag op de erfgrens geplaatst kunnen worden. Hogere
afscheidingen, eveneens bestaande uit beplanting, kunnen in het tuinontwerp worden opgenomen en dienen in ieder geval ruim achter de voorgevel
geplaatst te worden.
Hekwerken en poorten in het gebied voor de woning en het voorerf zijn niet
toegestaan.
De achtertuin grenst aan het natuurgebied. Enkele woningen hebben een
vrij lange grens met dit gebied. De afscherming van de tuin zal dan ook met
grote zorgvuldigheid moeten gebeuren. De positie van bosblokken en een
scherm van berkenbomen versterkt door enkele losse boomgroepen, zal de
privacy in de tuin al grotendeels waarborgen zodat een hoge, dichte afscheiding niet noodzakelijk en zeker niet wenselijk is. De toepassing van een
ha-ha (afkorting van de Engelse benaming ‘hidden hedge’), een onzichtbare
afscheiding gevormd door een diepe (droge) sloot met steile walkanten of
hoogteverschil waardoor geen visuele verstoring ontstaat, geeft een mooie
aanduiding van het privé gebied en geeft vanuit de woning een onbelemmerd blik op het landgoed.
Voor de bestrating in de inrichting van de tuin zal gebruik worden gemaakt
van hoogwaardige materialen zoals keramische klinkers en natuursteen.

HA-HA VANUIT WONING

HA-HA VANUIT LANDSCHAP

KAVEL 1, AAN DE LAAN
De nokrichting van de woningen aan de laan staat haaks op de straat.
Door middel van een functie aan de voorzijde, of een groot raam, of een
erker, of een bloemenraam of een royale buitenruimte, wordt het gezicht
naar de straat bepaald.
De inrit en de toegang zijn gecombineerd en aan de zijkant van het perceel
gelegd.
De entree van de woning bevindt zich in de lange zijgevel. De toegang is
ruim opgezet zodat een riante ontvangst mogelijk is.
De woningen richten zich vooral op de zijtuin. Aandacht voor overgangen
van de tuin naar het privé interieur en van de tuin naar de laan.
KAVEL 1
De woning van kavel 1 en de woning van kavel 3 vormen tezamen de entree
van het landgoed.
De architectuur van beide woningen wordt op elkaar afgestemd.
Vanuit de woning kun je tot in het Schuitvaartjaagpad kijken.
Aan de achterzijde staat de woning in de tuin en heeft een vergezicht over
het landgoed.
Een rij berken in het landgoed vormt een lamellenfilter naar de kavel.
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KAVEL 2, AAN DE BRINK
De woningen aan de brink liggen met hun lange zijde aan de brink. De
toegang tot de woning bevindt zich ook in deze gevel.
De woningen aan de brink hebben een relatie met de andere woning aan de
brink.
Door middel van bijvoorbeeld een groot raam, of een erker, of een bloemenraam, of een loggia of andere inpandige buitenruimte legt de woning een
relatie met de straat.
De inrit van de woning bevindt zich aan de zijkant van het perceel.
Aan de achterzijde van de woning bevindt zich een ruime tuin met riante
uitzichten over het landgoed. Doordat de woning dwars op dit uitzicht ligt
en daarmee dus ook in het zicht vanuit het landschap, zal in het woningontwerp gezocht moeten worden naar oplossingen die zorgen voor voldoende
privacy.
KAVEL 2
Dit kavel kent vier verschillende kavelgrenzen: de brink, een rij eiken met
haag, een rij berken en een bosblok. Hierdoor kan er een gevarieerde tuin
ontstaan.
Aan de achterzijde van de woning is een ruim zicht op het landgoed onder
de transparante rij berken door. Deze berken zorgen deels voor de privacy
op de kavel.
Langs de eiken loopt het wandelspoor afgeschermd door een hoge beukenhaag (1,80 m’ hoog).
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KAVEL 3, AAN DE LAAN
De nokrichting van de woningen aan de laan staat haaks op de straat.
Door middel van een functie aan de voorzijde, of een groot raam, of een erker, of een bloemenraam of een royale buitenruimte wordt het gezicht naar
de straat bepaald.
De inrit en de toegang zijn gecombineerd en aan de zijkant van het perceel
gelegd.
De entree van de woning bevindt zich in de lange zijgevel. De toegang is
ruim opgezet zodat een riante ontvangst mogelijk is.
De woningen richten zich vooral op de zijtuin. Aandacht voor overgangen
van de tuin naar het privé interieur en van de tuin naar de laan.
KAVEL 3
De woning van kavel 1 en de woning van kavel 3 vormen tezamen de entree
van het landgoed.
De architectuur van beide woningen wordt op elkaar afgestemd.
De voorgevel legt een relatie met de straat en geeft een vergezicht over het
landgoed.
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KAVEL 4, AAN DE BRINK
De woningen aan de brink liggen met hun lange zijde aan de brink. De
toegang tot de woning bevindt zich ook in deze gevel.
De woningen aan de brink hebben een relatie met de andere woning aan de
brink.
Door middel van bijvoorbeeld een groot raam, of een erker, of een bloemenraam, of een loggia of andere inpandige buitenruimte legt de woning een
relatie met de straat.
De inrit van de woning bevindt zich aan de zijkant van het perceel.
Aan de achterzijde van de woning bevindt zich een ruime tuin.
KAVEL 4
De kavel wordt aan drie zijden omsloten door bosblokken. Doordat de
woning met de lange gevel naar de brink gedraaid is ontstaat er een grote
besloten, intieme tuin. Dit geeft de mogelijkheid deze woning geheel naar
de tuin te openen.
Vanuit de voorgevel aan de brink is er, onder de rij eikenbomen door, een
lange zichtlijn op het landgoed mogelijk.
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KAVEL 5, AAN DE BRINK
De woningen aan de brink liggen met hun lange zijde aan de brink. De
toegang tot de woning bevindt zich ook in deze gevel.
Door middel van bijvoorbeeld een groot raam, of een erker, of een bloemenraam, of een loggia of andere inpandige buitenruimte en een riante uitnodigende entree legt de woning een relatie met de straat.
De inrit van de woning bevindt zich aan de zijkant van het perceel.
Aan de achterzijde van de woning bevindt zich een ruime tuin met riante
uitzichten over het landgoed. Doordat de woning dwars op dit uitzicht ligt
en daarmee dus ook in het zicht vanuit het landschap, zal in de woningontwerp gezocht moeten worden naar oplossingen die zorgen voor voldoende
privacy.
KAVEL 5
De woning is prachtig gelegen aan de brink; met de voorgevel op de middag- en avondzon.
Aan de achterzijde opent de kavel zich naar het landgoed. De achtertuin
bevindt zich in het meest open deel van het landgoed.
De overgangen van de tuin naar het privé interieur dienen met zorg te
worden vormgegeven. Ook aandacht voor de overgang van de tuin naar de
natuur.
De rij berken en de losse bomen vormen een filter tegen inkijk vanuit het
landschap op de woning.
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KAVEL 6, AAN DE BRINK
De woningen aan de brink liggen met hun lange zijde aan de brink. De
toegang tot de woning bevindt zich ook in deze gevel.
Door middel van bijvoorbeeld een groot raam, of een erker, of een bloemenraam, of een loggia of andere inpandige buitenruimte en een riante uitnodigende entree legt de woning een relatie met de straat.
De inrit van de woning bevindt zich aan de zijkant van het perceel.
Aan de achterzijde van de woning bevindt zich een ruime tuin met riante
uitzichten over het landgoed. Doordat de woning dwars op dit uitzicht ligt
en daarmee dus ook in het zicht vanuit het landschap, zal in het woningontwerp gezocht moeten worden naar oplossingen die zorgen voor voldoende privacy.
KAVEL 6
De woning is gelegen aan de brink en deels achter een bosblok geschoven;
dit maakt dat de woning een bijzondere positie inneemt.
Aan de achterzijde opent de kavel zich naar het landgoed.
De overgangen van de tuin naar het privé interieur dienen met zorg te
worden vormgegeven. Ook aandacht voor de overgang van de tuin naar de
natuur.
Een rij berken en enkele losse bomen in het landgoed vormen een scherm in
het landschap, dat de privacy waarborgt.

SCHAAL 1:500

KAVEL 7, AAN DE BRINK
De woningen aan de brink liggen met hun lange zijde aan de brink. De
toegang tot de woning bevindt zich ook in deze gevel.
Door middel van bijvoorbeeld een groot raam, of een erker, of een bloemenraam, of een loggia of andere inpandige buitenruimte en een riante uitnodigende entree legt de woning een relatie met de straat.
De inrit van de woning bevindt zich aan de zijkant van het perceel.
Aan de achterzijde van de woning bevindt zich een ruime tuin met riante
uitzichten over het landgoed. Doordat de woning dwars op dit uitzicht ligt
en daarmee dus ook in het zicht vanuit het landschap, zal in de woningontwerp gezocht moeten worden naar oplossingen die zorgen voor voldoende
privacy.
KAVEL 7
De woning op kavel 7 is prachtig gelegen aan de brink met de voorgevel op
de middagzon.
De kavel is gelegen tussen twee bosblokken. Aan de achterzijde opent de
tuin zich naar het landgoed. Er dient veel aandacht te worden besteed aan
een goede tuinindeling en aan de overgangen van de tuin naar de woning
om de privacy te waarborgen.
Een rij berken en enkele losse bomen in het landgoed vormen een scherm in
het landschap, dat de privacy waarborgt.
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