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KWALITEITSGIDS VELD B DE LAREN

INLEIDING
Veld B 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. De nieuwbouw wordt
opgenomen in de groene setting van de Laren, een gevarieerd
parklandschap met een afwisseling van bossingels, grasvelden en nieuwe
waterpartijen.
De invulling voor veld B bestaat uit ca. 77 woningen die voor een deel
projectmatig en voor een deel in particulier opdrachtgeverschap zullen
worden uitgevoerd. Met 77 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 volgroeide groen van de bossingels. Vanuit de structuur van
straten wordt 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 voor enzijtuinen en karakteristieke lichtmasten. Het straatbeeld is kleinschalig en
gevarieerd met een speelse afwisseling in rooilijnen, kappen en
hoekoplossingen van de woonbebouwing.
samenhang in bebouwingsbeeld
Voor de samenhang van het bebouwingsbeeld is het vele groen ook de
inspiratie. Uitgangspunt voor zowel de projectmatige als de particuliere
woningen is de toepassing van een lichte zachtgele kleuren voor de gevels.
De zachtgele tinten kleuren mooi af tegen het groen van de bossingels en
maken dat er voor de buurt als geheel samenhang én kwaliteit ontstaat.
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RELATIE LANDSCHAP straten en doorsteekjes verbinden de woonbuurt met
het omliggende landschap; de watersingel en de bospartijen op de
noordzijde en het open parkgebied op de zuidzijde
VERKAVELING de verkaveling is in een afwisselend beeld van intieme straten
en boomrijke parkeerhofjes met een prominente plek van de huidige
bossingels met grote bomen
DIVERSITEIT WOONTYPOLOGIEËN de diversiteit bestaat uit grote PO kavels
(22), een special met de mogelijkheid voor bouwen van bungalows in PO (4).
De projectmatige bouw is verdeeld in rijwoningen (41) en twee onder een
kap (10)
KWALITEIT OPENBARE RUIMTE de inrichting krijgt een duurzame en
hoogwaardige uitstraling met roodbruine gebakken klinkers, trottoirs in
betontegels met een toplaag van natuursteensplit en karakteristieke
lichtmasten met LED verlichting
GROEN STRAATBEELD alle voortuinen worden voorzien van een beukenhaag
van 1m. hoog op eigen terrein. Ook de zijtuinen die aan de straat grenzen
krijgen een groene erfscheiding. Samen met de bomen in de straat en de
grasbermen complementeren zij het groene straatbeeld
DUURZAAMHEID veld B wordt een energievriendelijke, gasloze woonbuurt
met woningen waarin een hoge isolatienorm gecombineerd wordt met
energieopwekking door o.m. zonnepanelen en warmtepompen op de eigen
woning. Te onderzoek zijn de mogelijkheden voor koude /warmte opslag of
geothermie. Het rioolstelsel is van het gescheiden systeem waarbij het
regenwater afgevoerd wordt naar de aanliggende singel. In de buurt komt
gescheiden afvalinzameling met kliko’s op eigen terrein voor groen en
verpakkingen en één centrale ondergrondse container voor het grijze afval
in het openbaar gebied. Oplaadpunten voor elektrische voertuigen worden
zoveel als mogelijk op eigen terrein opgelost. Aantal en locaties van
oplaadpunten in het openbare gebied worden nog onderzocht

BEBOUWING Het bebouwingsbeeld is gevarieerd met een variatie in kap endakvormen en goede hoekoplossingen op markante punten. de maximale
bouwhoogte is 10m. uit voeren in 3 laags met een terugspringende 3e laag
/dakterras of 2 laags met een (hoge) kap. Voor de bungalows is de maximale
bouwhoogte 6m. (2-laags)
De architectuur van de woningen is modern en gevarieerd met veel aandacht
voor geraffineerde details in metselwerk, ingangen, parcelering, overstekken
etc. De bergingen die in het zicht van de straat staan krijgen extra aandacht,
bij voorkeur uitgevoerd in steen, maar qua kleurstelling en architectuur altijd
ontworpen in samenhang met de kleurstelling van de woning
EYECATCHERS in de buurt krijgen een aantal woonblokken een prominentere
zichtlocatie, onder meer de woningen die goed zichtbaar zijn vanaf de
Meerveldstraat. Deze locaties krijgen extra aandacht qua variatie in
architectuur, kapvormen, alzijdige oriëntatie en kwaliteit van de groene
erfscheidingen
KLEUR: SAMENHANG IN DIVERSITEIT samenhang in kleur is een belangrijk
middel om samenhang binnen de architectonische diversiteit te creëren.
Voor de woonvelden A, B en C wordt gekozen voor lichte kleuren van de
gevels die passend is bij de bossfeer. Binnen de lichte kleurstelling zijn er
tussen de velden A, B en Cl lichte nuanceverschillen voor een eigen
identiteit per woonveld. Voor veld B is de gemeenschappelijke kleurstelling
zachtgele tinten in baksteen voor de gevels ( min. 50%) en antracietgrijs/
zwart voor de kappen. Met deze kleurstelling voor de kappen word
voorgesorteerd op de inpassing van zonnepanelen en zonneboilers
PARKEREN de straten krijgen een rustig straatbeeld met aan één zijde
langsparkeren, aanvullend wordt het aantal benodigde parkeerplaatsen
gerealiseerd met sfeervolle parkeerhofjes. Zowel de vrijstaande als de tweeonder-een kapwoningen hebben minimaal één parkeerplaats op eigen
terrein
Parkeernormen:
• woning op kavel tot 250m2: 1,50 pp. (openbaar) per woning
• woning op kavel gem. 300 m2: 1,50 pp. (openbaar) per woning of 1,75 per
woning (1 pp. eigen terrein, 0.75 openbaar)
• woning vrije sector huur: 1,50 pp. (openbaar) per woning of 1,75 per
woning (1 pp. eigen terrein, 0.75 openbaar)
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VELD

VELD B EN LANDSCHAP

singel noordzijde.

singel noordzijde.

Vroege Vogelbos.

bossingel oostzijde.

Bomenweide zuidzijde.

sportveld huidig.

GROENSTRUCTUUR

fietsroute Almere Stad –Haven

parkeerhof

voetganger recreatief

auto fiets voetganger

VERKEER

INTERIEUR, PROFIELEN

op overgang tuin –straat
beukenhagen hoog 1oocm.

straat & hofjes
trottoir
gebakken klinkers 10 x 20cm. betontegels 20 x 20cm
toplaag natuursteensplit

straat grasbermen & grasstenen.

bossingel
pad houtsnippers
lichtmast 5m. hoog

INTERIEUR MATERIALEN

PO vrijstaand

PO bungalow
PM rij
PM twee kapper
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EYECATCHERS

EXTRA KWALITEIT
hoekoplossing
kapvorm
erfscheiding

HOEKOPLOSSINGEN
Voor een aantrekkelijk beeld van bebouwing en buitenruimte dienen de
beeldbepalende kopgevels of hoeken van vrijstaande woningen
verbijzonderd te worden. Dit geldt met name voor de eyecatchers, de
koppen van woningen op de zichtlocaties vanaf de Meerveldstraat,
woningen in de as van de straat en de woningen bij de toegangen van de
parkeerhofjes. 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)

HOEKOPLOSSINGEN

KAPVORMEN
De variatie in kap en dakvormen zorgt voor een gedifferentieerd
bebouwingsbeeld. Voor de samenhang in identiteit is er de voorkeur voor
bebouwing met schuine kappen (2 laags met een (hoge) kap) 3 laagse
bebouwing met een terugspringende 3e laag / dakterras is ook een
mogelijkheid. Ook in de kap en dakvormen krijgen de eyecatchers extra
aandacht

spelregels kappen
• Bij blokken langer dan 4 woningen is er een variatie langs – dwarskappen
• Kappen worden uitgevoerd in donkere tinten: antracietgrijs / zwart, bij
voorkeur met gebakken dakpannen
• Zonnepanelen en zonneboilers worden integraal ontworpen met de
architectuur van de kap

integratie PV panelen in architectuur dak

VARIATIE KAPVORMEN

groene haag / erfscheiding 1.80 hoog
groene haag /erfscheiding 1.00 hoog

HAGEN

HAGEN & BERGINGEN
Een belangrijke bijdrage aan het 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. Uitvoering is bij voorkeur in hoge hagen.
(groei)schermen zijn mogelijk mits voorzien van een dichte beplanting
van groenblijvende klimplanten als klimop, bamboe etc.
• Vrijstaande bergingen in het zicht vanuit de openbare ruimte worden bij
voorkeur uitgevoerd in metselwerk De bergingen in het zicht worden
ontworpen in samenhang met de kleurstelling en architectuur van de
woning

ERFSCHEIDINGEN & BERGINGEN

gevels
baksteen zachtgeel

SFEERBEELDEN

kappen
donkergrijs/zwart

hout als accent

referentiekleur baksteen: genuanceerd, in lichte
zachtgele tinten

SAMENHANG IN KLEUR, RAFFINEMENT IN DETAILLERING

