
KWALITEITSGIDS VELD A DE LAREN 

FE
B

R
U

A
R

I 1
7 

D
S

O
 G

O
 

ONTWERP DE LAREN 2014 aan  deze tekening kunnen geen rechten ontleend worden 

 



Veld A is als bouwveld onderdeel voor het grotere plan voor de Laren in Almere Haven. Met dit plan van ca. 
450 nieuwe woningen wordt het voormalige sportcomplex getransformeerd naar een groene woonwijk met 
vooral grondgebonden woningen. Ook een nieuwe school, supermarkt en sportieve voorzieningen zijn 
onderdeel van het plan. Het toekomstige  groenbeeld van de Laren wordt een gevarieerd parklandschap met 
een afwisseling van bossingels, grasvelden en nieuwe waterpartijen. 
De invulling voor veld A bestaat uit ca. 65 woningen die voor een deel projectmatig en voor een deel in 
particulier opdrachtgeverschap zullen worden uitgevoerd. Met 65 woningen is het een kleinschalige 
woonbuurt; een dorpse enclave in het groen 
  
groen als leidraad 
Inspiratie voor het stedenbouwkundig plan is vooral de unieke ligging in het groen; de locatie ligt aan de 
grotere groenstructuur van Almere (Kromslootpark en Beginbos) en de  locatie zelf wordt omkaderd en geleed 
door het volwaardig opgaande groen van bossingels.  Vanuit de structuur van straten is het omliggende 
landschap goed bereikbaar gemaakt voor wandelaar en fietser. Zo kan er vanuit de woonbuurt een  
aantrekkelijk omloopje in het groen gemaakt worden. Het zicht op de grote bomen in de bossingels 
complementeert het gevarieerde en vooral  groene beeld van de buurt.  
  
sfeervol straatbeeld  
Naast de kwaliteiten van landschap en bossfeer krijgen ook de straten een prettige en duurzame inrichting 
met gebakken klinkers , hagen in de voortuinen en karakteristieke lichtmasten. Het straatbeeld is hierbij 
kleinschalig en gevarieerd met een speelse afwisseling in rooilijnen,  kappen en hoekoplossingen . 
  
  
samenhang in bebouwingsbeeld 
Ook voor de samenhang van het bebouwingsbeeld is groen de inspiratie. Uitgangspunt voor zowel de 
projectmatige als de particuliere woningen is de toepassing van een lichte kleuren voor een deel van de 
gevels. De lichte tinten kleuren mooi af tegen het groen van de bossingels en maken dat er voor de buurt als 
geheel samenhang én kwaliteit ontstaat.     
.     
 



LOCATIE 



LANDSCHAP 



DE LAREN STVZ PLAN FEB 17 

PROEFVERKAVELING 

PROEFVERKAVELING 

VERKAVELING VELD A  

GEREALISEERD 

GEREALISEERD 

IN AANBOUW 



RELATIE LANDSCHAP 
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C.GRASBERM 

E. LICHTMAST 5M. HOOG 

D. HAGEN  HOOG 1OOCM. OP OVERGANG TUIN -STRAAT 

A. MATERIAAL VOOR STRAAT 

GEBAKKEN STENEN 10 X 20CM. 

B.MATERIAAL VOOR STOEP 

BETONTEGELS 20 X 20CM 

TOPLAAG NATUURSTEENSPLIT 
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INTERIEUR, MATERIALISERING 



ERFSCHEIDINGEN 
 

Een belangrijke bijdrage aan het gewenste, integrale, groene straatbeeld 
wordt geleverd door groene erfafscheidingen van de privétuinen Voor het 
groene straatbeeld worden hagen als erfscheiding voorgeschreven. De 
hagen worden op de kavels zelf gerealiseerd en ook particulier 
onderhouden. 

  
SPELREGELS 

• een lage haag (1,00 m.) op de erfgrens aan de voorzijde van de 
woningen en op de hoekkavels (grenzend aan openbaar gebied) tot 
de achtergevel rooilijn 

• een groene afscheiding (1.80m.) op de zij- en achter erfgrens, 
grenzend aan het openbaar gebied 

HAGEN 



VARIATIE KAPVORMEN 



HOEKOPLOSSINGEN 

       

HOEKOPLOSSINGEN 
 

 

Voor een aantrekkelijk beeld van bebouwing en buitenruimte dienen de 
beeldbepalende kopgevels of hoeken van vrijstaande woningen 
verbijzonderd te worden. Dit zijn de koppen van rijwoningen, grenzend aan 
de straat of parkeerhof en de hoeken van woningen, grenzend aan het 
publieke groen en zichtbaar vanaf de straten. Naast een goede voorkant 
heeft ook de zijkant extra architectonische aandacht nodig voor een goede 
hoekoplossing naar de openbare ruimte 

 
SPELREGELS 

• op de zijkant van de eindwoning van een rij, die grenst aan een straat of 
openbaar groen dient een grote raampartij en/of deur gerealiseerd te 
worden 

• de zijkant van de eindwoning van een rij, grenzend aan een straat of 
openbaar groen, dient architectonisch verbijzonderd te worden (hoogte, 
kapvorm, materiaal) 

• ook de zijkant van vrijstaande particuliere woningen (PO) grenzend aan 
een straat of openbaar groen dienen architectonisch verbijzonderd te 
worden (erker, uitbouw, raampartij, kleur/materiaal) 



REFERENTIES KLEUR 

WITTE TINTEN 

HOUT ALS ACCENT 



STRAAT & SFEERBEELDEN (ONTWERP 2016) 



WITTE GEVELDELEN 

HOUT ALS ACCENT 

VELD A :  KWALITEITSINGREDIENTEN 
• Alle voortuinen  met beukenhaag, 1m. hoog 
• groene afscheidingen van de zijtuinen 
• architectuur vrij & gevarieerd 
• keuze voor kappen / platte daken vrij 
• max. bouwhoogte 10m. 
• minimaal 50% van voor & zijgevels in lichte kleuren met hout als accent;  passend bij de bossfeer, de samenhangen 

en kwaliteit van de buurt  
 

HAGEN 


