
Workshop

18 oktober 2022



Programma

• Wie zijn wij?

• Fase 1

• Uitgangspunten

• Uitslagen enquête

• Planpresentatie architect

• Workshop in groepjes

• Conclusie en planning

• Einde



Wie zijn wij?

• LATEI - ontwikkelaar namens De Alliantie

• Weusten Liedenbaum – architect

• Jeannette Loonstra - makelaar



Fase 1



Fase 1



Uitgangspunten – van grof naar fijn

• Onherroepelijk bestemmingsplan

• Stedenbouwkundig plan

• Beeldkwaliteitsplan



Uitgangspunten

• Duurzaamheid
• Energiezuinig

• Natuurinclusief

• Parkeren – openbaar en eigen terrein

• Openbaar gebied



Uitslagen enquête

• 250 respondenten



Uitslagen enquête



Uitslagen enquête



GEVARIEERDHEID WERK
REFERENTIES



MASTENBROEK II
ACHTERVELD
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STEDENBOUWKUNDIGPLAN
IMOSS stedenbouw - landschap - buitenruimte
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A LG E M E N E  B E E L D K WA L I T E I T

EEN DORPSE IDENTITEIT

Achterveld is een oud dorp met veel sterke verbindingen 

met het landschap. Dit dorpse woonklimaat is een van 

de krachten van Achterveld. Wanneer je naar de huidige 

bebouwing in het dorp kijkt is te zien hoe de architectuur 

en openbare ruimte bijdraagt aan de dorpse identiteit. 

Grote dakvlakken, afwisseling in kleur en materialisatie 

en de afwezigheid van trottoirs zijn voorbeelden van 

elementen die de dorpse sfeer versterken.

DIVERS EN GEZELLIG

Diversiteit is een sleutelwoord voor Achterveldse sfeer. 

In de directe omgeving van het plangebied is een grote 

verscheidenheid in bebouwing te zien. Het komt weinig 

voor dat meer dan twee (rijen) woningen naast elkaar er 

hetzelfde uitzien. Verschillen zijn te zien in de gevelkleur, 

de kapvorm en -kleur, en in detaillering. Hierdoor ontstaat 

een individualiteit die zorgt voor een gezellige uitstraling 

van het dorp. 

In Mastenbroek 2 wordt deze gezelligheid en diversiteit 

vastgehouden. Waar mogelijk worden geen losse trottoirs 

toegepast om kleinschaligheid te waarborgen. In de 

architectuur wordt gestreefd naar diversiteit binnen één 

sfeer. Dit betekent dat er een vaste set aan materialen, 

kleuren en details is, waar per woning of rij woningen een 

specifieke combinatie in wordt gevonden. Hierdoor ontstaat 

een divers, dorps straatbeeld zonder dat er sprake is van 

verrommeling. 

ALGEMENE BEELDKWALITEIT

- 24 -

A R C H I T E C T U U R

VOORTUINEN

Langs voortuinen worden lage hagen toegepast. Deze 

zorgen voor een groene en eenduidige overgang tussen 

openbaar- en privégebied.

■ De hagen zijn in de eindsituatie niet meer dan 1m 
hoog.

De sociale huur- en koopwoningen direct aan de groene 

long of de Meester van Bergenweg krijgen aan de 

voorzijde een Delftse stoep. Dit zorgt voor een eenduidig 

beeld aan de openbare ruimte, geeft mensen een zitplek 

aan het groen en voorkomt verrommeling.

■ De Delftse stoepen zijn maximaal 2m diep;

■ De Delftse stoepen worden integraal mee-
ontworpen met de woningen;

■ De Delftse stoepen worden begrensd met een lage 
haag, deze is in de eindsituatie maximaal 1m hoog;

■ Op de Delftse stoepen worden integraal mee-
ontworpen zitplekken gemaakt.
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A R C H I T E C T U U R

Bijzondere aandacht gaat uit naar de vrijstaande woningen 

aan de noordrand van het plan. Deze vormen de overgang 

vaar het landelijk gebied. Uitgangspunt is dat deze woningen 

worden uitgevoerd als één bouwlaag met kap. Een hoge 

nok is toegestaan waardoor een derde bouwlaag mogelijk 

wordt. Incidenteel kan de goot opgetrokken worden tot 

6 meter (maximaal 50% van de totale gootlengte, niet 

aan de landschapszijde (noord)) waardoor variatie in het 

architectuurbeeld mogelijk wordt. Op de volgende pagina zijn 

enkele voorbeelden opgenomen waarop zichtbaar is welke 

variatie in deze zone is beoogd.

Voor de rijwoningen met een goothoogte van 4 m geldt 

dat hier bij de kopwoningen van iedere rij van mag worden 

afgeweken. Doel van deze afwijking is de vormgeving 

van de stedenbouwkundige accenten en variatie in het 

architectuurbeeld. 

Bovendien is een hogere goot aan de achterzijde van de 

woning mogelijk, mits dit  de architectonische samenhang en 

de balans in het ontwerp niet verstoort.

LEGENDA

Maximale goothoogte

Maximale nokhoogte

x

x

3 11

3 114 10 4 10

4 12
4 12

3 5

4 10
4 10

4 10

6 11

6 11

4 10

6 11

Voorbeeld van lage goot en grote dakvlakken

3 11

NOK- EN GOOTHOOGTES

Kenmerkend voor dorpse woningen is afwisselend 

beeld en een variatie in nok- en goothoogtes. Door het 

toepassen van een overwegend lage goot wordt het beeld 

gedomineerd door grote dakvlakken.

De volgende uitzonderingen gelden op de goot- en 

nokhoogtes nie in de kaart hiernaast zijn aangegeven: 
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S T E D E B O U W K U N D I G  P L A N

- 13 -

A R C H I T E C T U U R

BOERENERF

Centraal in het plan, tegen de Groene Long aan, ligt 

het boerenerf. Dit is een cluster met architectonische 

samenhang, ontworpen als een eigentijdse verwijzing naar 

het klassieke boerenerf. 

Typisch voor dit boerenerf is de aanwezigheid van een 

unieke woningtypologie in het plan: de rug-aan-rug woning, 

beneden-bovenwoningen of een vergelijkbare gestapelde 

woonvorm. Deze zijn uitgevoerd als grote volumes in 

eigentijdse schuurwoningen. Kenmerkend zijn de grote 

dakvlakken en de goothoogte van 3m.

Op het boerenerf is geen klassieke verdeling van de 

openbare ruimte in trottoir, parkeerplaatsen en weg te 

zien. In plaats daarvan wordt het geheel uitgevoerd in 

één kleur en materiaal, als een erf. De rijbaan wordt van 

de rest onderscheiden door een subtiele markering in de 

bestrating, niet in kleur maar in richting van de klinkers. 

Parkeerplaatsen worden begrensd door hagen. Verspreid 

over het boerenerf staan bomen in het groen. 

Mastenbroek 2 in vogelvlucht - boerenerf

Mastenbroek 2 Achterveld

Het ontwerp is gericht op de beleving van 
het agrarische landschap en de dorpse 
sfeer van Achterveld. De wijk is open rich-
ting het landschap en sluit aan bij de be-
staande omliggende bebouwing. De archi-
tectuur met Achterveldse details versterkt 
de dorpse sfeer.

Als centraal beeldbepalend element in het 
plan is er een boerenerf. Dit is een verwij-
zing naar het oude erf op deze locatie, in 
een eigentijds jasje gestoken.

Twee groene verbindingen doorkruisen 
het plan: de groene long en de Meester 
van Bergenweg. In de openbare ruimte 
kun je de seizoenen beleven door bloei en 
kleur van bomen en planten. Er is ruimte 
voor mensen, voor dieren en voor natuur. 
Dit alles draagt bij aan een prettige en ge-
zonde leefomgeving.
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MEESTER VAN BERGENWEG

RUURD VISSERSTRAAT

BESTAANDE ROUTES

BESTAANDE ROUTES

LANDELIJK GEBIEDLANDSCHAPS KAVELS

DORPSE SFEER



NATUURINCLUSIEF BOUWEN
REFERENTIES

GEINTEGREERDE NESTKASTEN IN GEVEL + DAK BERGINGEN + GARAGES VZV SEDUM

REGENTONNEN

GEVELTUINTJE

VOGELVIDE

INBOUWSTEEN VLEERMUIZEN

GEMIXTE HAGEN ALS BROEDPLEK 
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Rijwoning / Tweekapper/
LLBW / Vrijstaand  Lage Goot
REFERENTIES
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Rijwoning / Tweekapper/
Vrijstaand  Hoge Goot
REFERENTIES
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Mastenbroek II -Achterveld

Blok 7

Blok 4

Blok 6

Blok 3
Blok 2

Blok 1
A B C

A

B

C

D

C AB

Blok 5
Blok 8

Blok 9

FASE 1

GROENE LONG

RUURD VISSERSTRAAT

MEESTER VAN BERGENSTRAAT

BOEREN ERF

WONEN AAN HET LANDSCHAP
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SCHETSONTWERP FASE 1

HOEK ACCENT

AANGEKAPTE 
DAKKAPEL

DAKEN LANDSCHAP

LUIKEN

GEVELBANKJE

HOUTEN GEVEL 
BEKLEDING
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SCHETSONTWERP FASE 1

GROENE LONG

RUURD VISSERSTRAAT
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Workshop in groepjes

• 1 of 2 woningtypes per groepje

• Wil je niet op de foto, laat het mij dan even weten!





Conclusie en planning

• Korte eerste conclusie

• Planning
• Conclusies verzamelen en terugkoppelen naar aanwezigen

• Plan verder uitwerken: Voorlopig ontwerp → definitief ontwerp →
uitvoeringsgereed ontwerp

• Start verkoop: eind eerste kwartaal 2023

• Start bouw: na 70% verkoop en vergunning



Dank voor uw medewerking! 
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