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‘Zo gaan we op een slimmere
manier om met buitenruimte’

groen
Creatief met

Wonen in het groen is voor veel
mensen een droom. En die droom kan
werkelijkheid worden, ook waar de
ruimte beperkt is. Dit dankzij nieuwe,
creatieve manieren om een landschappelijke woonomgeving te creëren.

Kwartaalmagazine over integrale gebiedsontwikkeling

door: Annemiek de Gier

fotografie: Peter van Breukelen

it diverse onderzoeken blijkt: wie in een groene woonomgeving woont, voelt zich gezonder, beweegt meer
en heeft meer sociale contacten. Geen wonder dus
dat er veel vraag is naar woningen in het groen. Dit is
niets nieuws: de aanwezigheid van groen in woonomgevingen is al lange tijd een punt van aandacht. In vroeg-naoorlogse wijken werd groen opgebouwd volgens een klassieke hiërarchische structuur: van woongroen via buurtgroen, wijkgroen en
stadsdeelgroen naar stadsdeelparken. Het was de bedoeling dat
hierdoor hechte buurtgemeenschappen zouden ontstaan. Maar het
scheiden van functies, in combinatie met de afstand van het groen
tot de woning, het grootschalige karakter en de rechtlijnige manier
waarop het groen was ingericht, leidden ertoe dat bewoners er
weinig gebruik van maakten. Niet voor niets werd in de jaren
zeventig de openbare ruimte kleinschaliger van aard. Intimiteit
en menselijke maat stonden centraal in het ontwerp. Er kwamen
woonerven met collectieve groene ruimtes. “Toch, in de huidige
samenleving lijken ook deze achterhaald”, zegt landschapsarchitect Hank van Tilborg van H+N+S Landschapsarchitecten. “Er moeten steeds meer auto’s worden geparkeerd en gemeenschappelijke
ruimten worden steeds vaker gezien als openbaar gebied waarvoor
niemand zich verantwoordelijk voelt. Kortom, er bestaat behoefte
aan nieuwe vormen van buitenruimte. Feit is dat Nederland klein
is en dat er te weinig ruimte is om elk huis van een riante tuin te
voorzien. Collectief groen is dus niet te vermijden, maar het is zaak
om daar op een andere, slimmere manier mee om te gaan. Steeds
vaker wordt dan ook bij gebiedsontwikkeling een bewuste afweging gemaakt over hoe om te gaan met het leefmilieu. Over hoe
de combinatie van privétuinen, openbaar en semi-openbaar groen
het beste op elkaar af te stemmen, zodat zelfs mensen die alleen
een terras bezitten toch het gevoel kunnen hebben in een groene
omgeving te wonen.”

Gemeenschappelijke tuin

Van Tilborg merkt in zijn werk dat de vraag naar ‘groen wonen’
groeit. “Natuurlijk kun je voor elk ontwikkelingsproject een aparte
groenoplossing verzinnen, maar juist omdat de ruimte in Nederland zo schaars is leek het ons wenselijk om eens te kijken of er
bepaalde ‘regels’ te beschrijven zijn voor verschillende typen locaties.” Samen met Bouwfonds Ontwikkeling deed H+N+S een onderzoek naar landschappelijk wonen in Nederland. Honderd projecten
werden grondig bekeken op factoren als: hoe staat groen in ver
houding tot woondichtheid en welke groenoplossing is het meest
geschikt voor welk type locatie? Van Tilborg: “Een van de dingen
die uit het onderzoek naar voren kwam, is dat een groene woonomgeving niet per se verband hoeft te houden met de prijs van de
woningen. We hebben wijken gezien met dure woningen zonder
tuin; maar ook groene wijken waar de prijzen relatief laag liggen.
Als mensen geen eigen tuin hebben, kun je hen op verschillende

manieren het gevoel geven dat ze toch groen wonen. Met een weelderige gemeenschappelijke tuin bijvoorbeeld, die bewoners deels
zelf onderhouden, of met natuurlijke overgangen tussen bebouwing en groen. Met een beetje creativiteit is er heel veel mogelijk.”

Groene samenleving

Om die creativiteit een kans te geven, is het wel belangrijk dat
gemeente en ontwikkelaar al in een vroeg stadium om de tafel
gaan zitten, vindt Frans Holleman, senior ontwikkelingsmanager
bij Bouwfonds regio Midden. “Zo kunnen zij tijdig samen bepalen
hoe en waar het groen in een ontwikkelingsgebied wordt ingericht. Veel gemeentes zijn nog niet gewend aan deze manier van
denken. Ze nemen zelf het voortouw in de ruimtelijke ordening
en pas als hun ideeën in een vergevorderd stadium zijn, komen
wij in beeld. Dat is jammer. In de Woerd in Leidsche Rijn, bijvoorbeeld, zijn openbare ruimte en opstallen prachtig op elkaar afgestemd. Een mooi voorbeeld van een goede samenwerking tussen
ons en de gemeente Vleuten-de Meern.”

Van haag tot hek

Volgens Van Tilborg is de manier waarop de buitenruimte met
groen kan worden ingericht tegenwoordig vooral afhankelijk van
de bouwdichtheid. “Hoe hoger de dichtheid, hoe inventiever je
moet zijn. Een cruciale vraag is bijvoorbeeld: hoe maak je de overgang van privé naar openbaar? Met een haag, een schutting, een
hek? En hoe los je het parkeren op? Want een uitzicht vol auto’s
belemmert natuurlijk de landschappelijke kwaliteit.” Er zijn talloze verschillende keuzes mogelijk, afhankelijk van factoren als
locatie, budget, omgeving, welstandseisen, enzovoort. En natuurlijk speelt ook de doelgroep een grote rol bij die keuzes.
“Het is de kunst om de buitenruimte zo goed mogelijk af te stemmen op de specifieke consument voor wie wordt ontwikkeld”,
zegt Holleman. “Ouderen wonen graag in patiowoningen, zonder
tuin om te onderhouden maar wel met veel openbaar groen eromheen waar ze kunnen wandelen. Mensen met kinderen willen
een veilige speelplek en daarbij moeten steeds meer huishoudens
meer dan één auto kwijt. Allemaal factoren die je moet meenemen om tot een optimaal ontwerp te komen.”
De resultaten van het onderzoek van H+N+S en Bouwfonds
Ontwikkeling worden gebundeld in een handboek voor toekomstige bouwprojecten. Van Tilborg: “Zo hebben we een goed doordacht verhaal in handen, dat we kunnen gebruiken als wij in de
planfase bij gemeentes aan tafel zitten.” Holleman ziet uit naar
meer samenwerking tussen gemeenten, architecten en ontwikkelaars. “Het is hartstikke leuk om naar elkaar te luisteren en het
levert voor de bewoners bovendien de beste ontwerpen op.”
Op de volgende pagina's drie voorbeelden van groene
woonomgevingen, ontwikkeld door Bouwfons Ontwikkeling. »
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Naam project: Groene Oase in Zwolle.
Aantal woningen: 24 tweeonder-een-kapwoningen en
20 vrijstaande woningen.
Voorzieningen: openbaar
grasveld met speelvoorzieningen.
Architect: Feekes & Colijn.
Landschapsarchitect: Feekes & Colijn.
Stedenbouwkundige: Feekes & Colijn.
Start ontwikkeling: 2002.
Opgeleverd: 2006.

Groene Oase
van rust
‘Van sommige plekken
is niet direct duidelijk
wie de eigenaar is’
Midden in de Vinex-wijk Stadshagen in Zwolle ligt de
Groene Oase. Een buurtje op zich, met een bijzondere
stedenbouwkundige opzet: er is gekozen voor een
sterke relatie tussen architectuur en groen. Dat begint
al met de opvallende verkavelingsvorm, met kronkelige weggetjes en woningen die her en der verspreid
liggen. De woningen hebben een natuurlijke uitstraling, met veel ruw hout, schuine daken, veranda’s en
mooie details. Schuttingen zijn nergens te bekennen,

alle kavels zijn afgescheiden met lage heggen. “Zo
lopen de privétuinen bijna vanzelf over in de groene
openbare ruimte eromheen”, vertelt Henri Schimmel,
ontwikkelingsmanager bij Bouwfonds regio NoordOost. “Er zijn ook semi-openbare plekken aangelegd,
waarvan op het eerste oog niet duidelijk is van wie
die precies zijn. Met als effect dat mensen er bankjes
neerzetten en gezamenlijk gekochte speeltoestellen
voor de kinderen. Er worden ook wel eens buurtbarbecues georganiseerd.” In 2007 heeft de Groene Oase
de Zwolse architectuurprijs gekregen. De jury roemde
de openheid en de kleinschaligheid van de buurt en
de manier waarop landschap, stedenbouw en architectuur naadloos in elkaar overgaan. Schimmel: “Toen
de bewoners hoorden van de prijs, hingen ze spontaan
de vlag uit en dronken ze een borrel met elkaar. Dat
geeft wel aan hoe groot de onderlinge betrokkenheid
is, iedereen is er trots op hier te wonen.”
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Naam project: Leidsche tuin in
Leidsche Rijn.
Aantal woningen: 28 grondgebonden
woningen, 12 maisonnettes
en 9 appartementen.
Voorzieningen: gezamenlijke tuin onder
vereniging van eigenaren,
parkeergarage.
Architect: De zwarte hond .
Landschapsarchitect: Copijn
tuinarchitecten.
Stedenbouwkundige: Atelier Quadrat.
Start ontwikkeling: 1999.
Opgeleverd: 2002.

Kersenbomen
in Leidsche Tuin
‘In deze afwisselende
buitenruimte voelt
iedereen zich thuis’
Oorspronkelijk zou het project Leidsche Tuin in de
Vinex-wijk Leidsche Rijn alleen een appartementengebouw met een aantal eengezinswoningen worden.
Maar tijdens een werkbezoek aan Denemarken
deden gemeenteambtenaren en ontwikkelaars van
Bouwfonds inspiratie op: er moest een collectieve
tuin bij komen. Inmiddels zijn er 23 eengezinswoningen en 18 appartementen verrezen. Aan de achterkant grenzen de woningen aan het water, aan de

voorkant hebben ze diepe houten terrassen, door een
trap verbonden met de gemeenschappelijke tuin. In
de tuin bloeien de kersenbomen, even verderop staat
een picknickbank. Edward Zevenbergen, ontwikkelingsmanager bij Bouwfonds regio Midden: “We hebben de tuin in drie stukken verdeeld en de bewoners
zelf laten nadenken over de invulling ervan. Zo is
een afwisselende buitenruimte ontstaan, waar
iedereen zich thuis voelt.” De bomen in de tuin zijn
hoog, waardoor mensen die op hun terras zitten toch
een soort erfscheiding ervaren. “Maar je kunt ook je
kinderen beneden zien spelen”, zegt Zevenbergen.
“Al met al levert dit een heel ontspannen sfeer op. De
woningen zijn populair, er staat er zelden een te koop
en als dat gebeurt, is deze snel verkocht. Veel tweeverdieners hebben geen tijd om een eigen tuin bij
te houden maar willen wel een eigen plek met veel
groen. Deze woningen voldoen aan die vraag.”
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Naam project: Haverleij,
kasteel Holterveste in Den Bosch.
Aantal woningen:
38 eengezinswoningen
en 26 appartementen.
Voorzieningen: o.a. basisschool
en kinderdagverblijf, gezamenlijke
binnentuinen en golfbaan.
Architect: Ponec Architecten.
Landschapsarchitect: Feekes & Colijn.
Stedenbouwkundige: Paul van Beek.
Start ontwikkeling: 2002
Opgeleverd: 2005

Landschappelijk
Haverleij
‘Mensen hebben steeds
minder tijd om zelf een
tuin te onderhouden’
Haverleij in Den Bosch is niet zomaar een Vinex-locatie,
bij het ontwerp is bewust gezocht naar een andere verhouding tussen stad en land. Het resultaat: tien verschillende, compacte woonblokken in de vorm van
kastelen, met daaromheen afwisselende vormen van
landschap, zoals bos, park en een golfbaan. Het meest
recent opgeleverde kasteel is Holterveste, bestaand uit
38 eengezinswoningen en 26 appartementen die zijn

gegroepeerd rond een ruime, open binnenhof. Dit binnenterrein is zo open omdat bewoners hun auto’s kwijt
kunnen in een ondergrondse parkeergarage. Een eigen
tuin hebben de bewoners niet, maar wel zijn alle
woningen voorzien van een terras aan de binnenzijde
én aan de buitenzijde. “Het buitenterras is een echt
‘kijkterras’”, vertelt Mireille Liskamp, verkoopmanager
bij Bouwfonds regio Zuid. “Als je daar gaat zitten, heb
je een weids uizicht over de golfbaan. Het binnenterras
grenst aan de groene lawn, die een ideale speelplek is
voor kinderen. Je kunt vanaf het binnenterras dus
makkelijk toezicht houden of een praatje met de buren
aanknopen.” Volgens Liskamp is het ontbreken van
een eigen lapje grond geen probleem. “Mensen hebben
steeds minder tijd om een tuin te onderhouden. In de
lawn kan iedereen heerlijk op het gras zitten, terwijl de
gemeente het onderhoud verzorgt.”

