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oude luchtfoto met in vogelvlucht bestaande hoofdstructuren

groenstructuurplankaart van de gemeente Ede waarin de contouren 
van het plangebied duidelijk zichtbaar zijn binnen het raamwerk van 
hoofdgroenstructuren (spoorlijn, Kerkweg, Verlengde Maanderweg)

historische kaart 1950, met duidelijk zichtbaar het SOMA terrein als 
boskavel, de Verlengde Maanderweg en de met groen begeleide 
route vanaf de Klaphekweg over het terrein en de Kerkweg

Inleiding
Het SOMA terrein in Ede met een functie van gemengde 
bedrijvigheid wordt herontwikkeld tot woonwijk. 
De bestemming van het gebied wordt gewijzigd en een nieuw 
bestemmingsplan wordt vastgesteld.

Dit beeldkwaliteitsplan wordt samen met het bestemmingsplan 
vastgesteld door de gemeenteraad en fungeert vervolgens als 
toetsingskader voor de commissie ruimtelijke kwaliteit. 
Daarnaast beoogt dit beeldkwaliteitsplan een inspiratiebron te 
zijn voor de toekomstige bewoners en hun architecten. 

Bij vaststelling door de gemeenteraad gaat dit beeldkwaliteits-
plan integraal deel uitmaken van de welstandsnota. 

Geschiedenis
De voormalige gebruiker van dit gebied was het SOMA 
college. Dit College is ontstaan uit de Stichting Bevordering 
Wegenbouw (SBW). 

Deze stichting kocht een stuk bosgrond in de gemeente Ede 
om ongehinderd het werken met machines en het ‘werken aan 
de weg’ te oefenen. 
De	officiële	erkenning	van	de	opleiding	resulteerde	in	de	
oprichting van Stichting tot Opleidingen van Machinisten voor 
Aannemersbedrijven (SOMA). 

In 1999 verhuisde het SOMA College naar Harderwijk, om het 
groeiende aantal deelnemers en het machinepark meer ruimte 
te geven. 

Context
Belangrijke structuren in het gebied zijn het historische bebou-
wingslint van de Verlengde Maanderweg aan de Noordzijde 
van het terrein, en de Klaphekweg daar dwars op. 
De bebouwingsstructuur van de omringende wijk kenmerkt 
zich door kleinschalige lintbebouwing. Het stratenverloop is 
geknikt, soms licht gebogen en kent over het algemeen geen 
rechte / haakse hoeken.

De bestaande situatie wordt daarnaast gekenmerkt door 
waardevolle bestaande bomen en boomgroepen en een forse 
lijnvormige groenstructuur langs het spoor. Zowel het groen 
langs de linten als deze houtwal langs het spoor zijn onderdeel 
van de hoofdgroenstructuur van Ede.

De Klaphekweg wordt doorgezet over het SOMA terrein als 
een	hoofdfietsroute	die	aansluit	op	de	fietstunnel	onder	het	
spoor door (SOMAtunnel). Mogelijk komt hier in de toekomst 
een autotunnel bij.

In de zuidwesthoek grenst het plangebied aan de recent gere-
aliseerde spoortunnel in het verlengde van de Hakselse weg.

1  Inleiding, geschiedenis en context

KerkwegVerlengde Maanderweg

Spoorlijn Utrecht-Arnhem
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SOMA terrein in de Structuurvisie Ede Stad
In de stadsvisie Ede wordt het gebied binnen het Mozaïek 
Frankeneng omschreven als “een plek met potentie voor (bij-
zondere) woonfuncties. Voor het hele gebied is het van belang 
te werken aan klimaatadaptatie en energietransitie”. 

De inzet op vergroening en verduurzaming vergroot de aan-
trekkelijkheid en versterkt het Edese stadsbeeld. 
De stedelijke dynamiek representeert zich aan de assen: 
spoorlijn en de Keesomstraat, door middel van voorkanten, 
kwalitatief fraaie gevels en groen. 

In het gebied Frankeneng is aandacht voor de lange lijnen die 
continuïteit	en	oriëntatie	bieden	en	versterking	van	het	groen-
blauwe netwerk langs het spoor(...).
Grote	wegen	en	snelfietsroutes	maken	onderdeel	uit	van	
het stedelijk en landschappelijk weefsel en worden met zorg 
ontworpen en ingepast.

Ambitie
Op het SOMA terrein wordt een robuuste, 
duurzame woonwijk ontwikkeld, met een 
gedifferentieerd woningaanbod en plek voor 
bijzondere woonfuncties. 

De inzet op vergroening en verduurzaming 
versterkt het Edese stadsbeeld.

Stedenbouwkundige hoofdstructuur (kader Stadsvisie Ede) 

De wijk sluit aan op de bestaande linten van de 
Verlengde Maanderweg en de Kerkweg.
Langs het spoor wordt een voor Ede beeldbe-
palende rand met kwalitatief hoogwaardige 
architectuur tot stand gebracht.

De	oude	linten	zorgen	voor	oriëntatie	in	het	plangebied,	hun	
ruimtelijke structuur wordt gekoesterd en versterkt.

De beleefbaarheid en aanwezigheid van groen, water en 
cultuurhistorie wordt versterkt. Milieuvriendelijk verkeer 
bepaalt meer en meer de inrichting van de stad. Er komt meer 
ruimte	voor	de	fiets	door	meer	snelfietsroutes.	De	openbare	
ruimte nodigt uit tot gezond gedrag, onder andere bewegen en 
ontmoeten.

Levensloopbestendige wijken
Het woonprogramma is gemengd in types en prijsklassen en 
beweegt mee met een ouder wordende en meer zorgbehoe-
vende bevolking. Iedere wijk heeft recht op haar eigen ruimte 
voor bewegen en ontmoeten, waarbij stadslandbouw als kans 
wordt benut om food met de stadsbewoners te verbinden.

SOMA terrein in de Visie Openbare ruimte
In de Visie Openbare Ruimte worden een aantal structuren op 
het	SOMA	terrein	specifiek	aangegeven:

Als belangrijke infrastructuren worden de Verlengde Maan-
derweg,	Kerkweg	en	Klaphekweg	(incl.	de	(fiets)route	via	het	
SOMA terrein in het verlengde van de Klaphekweg) aange-
duid. 

Als hoofdgroenstructuur worden de Verlengde Maanderweg, 
Kerkweg en de groenzone (houtwal) langs het spoor aange-
duid. De groenzone langs het spoor is tevens aangeduid als 
cultuurhistorische route.

In de Visie Openbare Ruimte worden drie inrichtinsniveau’s 
onderscheiden (Basis, Plus en Top). Voor SOMA geldt het 
inrichtingsniveau	Basis,	met	uitzondering	van	de	hoofdfiets-
route in het verlengde van de Klaphekweg én de Verlengde 
Maanderweg tussen Klaphekweg en Kerkweg. Hier geldt het 
inrichtingsniveau Plus. 

Doorvertaling naar het ontwerp
De bijzondere woonfuncties en de woningdifferentiatie is ver-
taald naar het gedifferentieerde woonprogramma op het SOMA 
terrein.

De vergroening wordt uitgewerkt door 
1. zoveel mogelijk bestaande bomen in te passen;
2. langs nieuwe structuren bomen aan te brengen;
3.	het	creëren	van	een	aantal	tussenruimten	met	een	groen	
    karakter;
4. aandacht te besteden aan groene erfgrenzen (op privaat ter
    rein en in privaat beheer) en groene tuinen als 
    beeldbepalende planelementen

De verduurzaming zit in de keuze voor robuuste, slijtvaste 
materialen voor gebouwen en buitenruimte. Tenslotte vertaalt 
duurzaamheid zich naar een klimaatbestendige inrichting 
van de openbare ruimte;  hittestress wordt tegengegaan door 
schaduwwerking van de bomen, verharding wordt minimaal 
toegepast. Water wordt waar mogelijk lokaal opgevangen en 
geïnfiltreerd	(tegengaan	verdroging).

Uitgangspunt gasloos bouwen
Gasloos bouwen is voor alle nieuwe ontwikkelingen in de ge-
meente Ede vanaf 2017 het uitgangspunt, waarbij de ambitie 
voor energietransitie wordt geconcretiseerd.

Groenstructuur
Alle randen van het plangebied maken onderdeel uit van 
de hoofdgroenstructuur van Ede (zie afb.p.5). Dit vraagt om 
een zorgvuldige aanhechting van het nieuwe woongebied op 
bestaande groenstructuren.

2  Opgave, uitgangspunten en beleid
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Lint Verlengde Maanderweg

Lint KerkwegM
iddengebied

Robuuste Stedelijke rand Spoorzone

Robuuste Stedelijke rand Spoorzone

Linten

Robuuste Stedelijke rand Spoorzone

Middengebied

geleding van het plan in 3 plandelen: de linten, het middengebied en de robuuste stedelijke rand

plan op hoofdlijnen
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3.1 Stedenbouwkundige opzet
Het SOMA terrein ligt op de overgang tussen het oud dorpse 
woonmilieu van Ede en de Vallei. 

De wijk wordt opgezet als stedelijke tuinwijk. 
Een robuust, groen raamwerk vormt het kader voor het plan.  
Het tuinwijk karakter komt tot uiting in een aantal kenmerken:

- groen karakter is op grote en kleinere schaal herkenbaar;
- geringe blokmaat en kleinschalig karakter;
- articulatie van hoeken en doorgangen door verbijzonderingen  
  in de architectuur;
- een echt woongebied met een prettig verblijfskarakter, een  
  groot deel van de woonomgeving is autovrij en ideaal om  
  buiten te spelen, wandelen etc.

De blokopzet is kleinschalig en er is veel differentiatie door de 
verschillende woonvormen en diversiteit in openbare ruimte in 
de wijk.
Aan de spoorzone heeft het gebied een meer samenhangend 
karakter, met een aaneengesloten bebouwingswand. Deze 
wand wordt als ensemble ontworpen. Voor deze bebouwings-
wand ligt er een opgave met betrekking tot geluidsreductie van 
het spoorweglawaai.
Vanaf deze rand  aan de spoorzone is er zicht op een groene 
rand waar ruimte is voor wandelen, rennen en spelen.

Aan de linten van de Verlengde Maanderweg  en de Kerkweg 
is de bebouwingsopzet kleinschaliger en heeft een meer open 
‘dorps’ tuinwijkkarakter. 

referentie zorgvuldig vormgegeven overgangen 
privé-openbaar, inpassing boomstructuren, Boulevardterrein Zeist, 
atelier Quadrat

Daartussen ligt een aantrekkelijk besloten woongebied met 
grondgebonden	woningen.	Langs	het	fietspad	en	in	het	bin-
nengebied is ruimte voor rijwoningen.

Een aantal bestaande, waardevolle, grote bomen worden in de 
nieuwe situatie ingepast. Hierdoor is er meteen al groen met 
een bijzonder karakter aanwezig. 

De bestaande groenstructuren langs de randen, die tot de 
hoofdgroenstructuur van Ede behoren, worden behouden en 
vormen tevens de dragers voor ecologische verbindingen in en 
om het plangebied.

3  Stedenbouwkundig plan in hoofdlijnen
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bouwhoogtes

verkeersstructuur, exacte situering van wegen naar parkeerhoven nog aan te vullen en nader te bepalen

Twee lagen met kap

Twee lagen met kap of drie lagen plat

Twee lagen met kap met hoekaccent drie bouwlagen plat
of drie lagen plat

Hoogteaccent, 4 lagen - bouwhoogte max. 14m

Rijbaan

Fietspad

Fietsstraat

Voetpad 
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3.2 Woningbouwprogramma 
De wijk krijgt een woonfunctie, met een menging van verschil-
lende woningtypes. Het merendeel bestaat uit grondgebonden 
woningen.

Zo’n 50 tot 55 woningen worden gebouwd in het sociale seg-
ment, de overige 50 a 60 woningen worden door marktpartijen 
ontwikkeld.

3.3 Verkeer en parkeren
Door	het	gebied	komt	een	snelfietsroute	die	een	belangrijke	
schakel	vormt	in	het	fietsroutenetwerk.

Dit	vrij	liggende	fietspad	ligt	in	het	verlengde	van	de	Klaphek-
weg	en	sluit	aan	op	de	fietstunnel	onder	het	spoor	door.	Deze	
fietsroute	is	een	belangrijk	onderdeel	van	het	fietsnetwerk	in	
Ede.	De	route	maakt	deel	uit	van	de	snelfietsroute	en	behoort	
daarmee tot de hoogste en meest belangrijke categorie van 
het	Edese	fietsbeleid.

In het woongebied staat de verblijfskwaliteit in de openbare 
ruimte voorop. Er is ruimte voor buiten spelen en een deel van 
de woningen is gesitueerd aan autovrije woonpaden. 

De hoeveelheid verharding wordt tot een minimum beperkt. Er 
is	een	fijnmazig	wandel-	en	fietsroutenetwerk	door	de	wijk.	dat	
stimuleert tot bewegen en ontmoeten in de wijk.

Ten aanzien van de hoeveelheid parkeerplaatsen is de Nota 
Parkeernormering 2017 van toepassing. Parkeervoorzieningen 
worden compact opgelost en zoveel mogelijk uit het straat-
beeld gehaald. Uitzondering is de zuidelijke rand langs het 
spoor,	waar	de	schaal	van	het	profiel	en	het	uitzicht	op	het	
robuuste groen voldoende ruimte biedt voor haaksparkeren in 
blokken van maximaal 6 plekken, afgewisseld door groen. In 
het verlengde van het parkje en doorsteken wordt niet gepar-
keerd en zijn er zichtlijnen naar het groen.

Langs de linten van de Verlengde Maanderweg en Kerkweg 
is er enige ruimte voor langsparkeren, met behoud van de 
bestaande bomen. Voorts wordt hier bij de woningen op eigen 
terrein geparkeerd achter de voorgevelrooilijn, waarbij de 
bijgebouwen terugliggen op de kavel. 
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natuurinclusief bouwen

infiltratieriool	voor	hemelwaterafvoer

referentie Asakker Ede, lokale afwatering naar het groen

behoud van waardevolle boomstructuren

waar	mogelijk	eetbare	soorten	toepassen;	goed	voor	mens,	flora	en	
fauna
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3.4 Groen en ecologie
De groenstructuren aan de randen van het plangebied 
behoren alle tot de hoofdgroenstructuur van de gemeente 
Ede. Deze groenstructuren vormen tevens de dragers voor de 
groenstructuur in en rond het plangebied. 

Bestaande, waardevolle bomen worden zoveel mogelijk  
ingepast, waarmee enkele groene plekken ontstaan met een 
bijzonder karakter vanwege de grote bomen.

Voor ecologie ligt er een belangrijke compensatieopgave. 
Langs het spoor ligt een belangrijke groenstructuur die hoofd-
vliegroute is voor de vleermuis. Om de aanwezigheid van een 
goede foerageerroute ook in de toekomst te garanderen, wordt 
langs	de	hoofdfietsroute	in	het	verlengde	van	de	Klaphekweg	
een nieuwe, stevige boomstructuur gerealiseerd. Deze nieuwe 
structuur maakt het voor vleermuizen goed mogelijk ook in de 
nieuwe situatie een ‘foerageerrondje’ te vliegen (natuurcom-
pensatie rapport Econsultancy)

3.5 Water
In het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. He-
melwater wordt op een duurzame wijze opgevangen en in het 
plangebied	geïnfiltreerd	middels	een	infiltratieriool.	Waar	kan-
sen	zich	voordoen	om	het	hemelwater	te	bergen	en	infiltreren	
op	maaiveld	niveau	wordt	dit	infiltratieriool	gecombineerd	met	
bijvoorbeeld groene greppels of wadi’s. 
Het	infiltratieriool	sluit	aan	op	een	groter	netwerk	van	infiltratie-
riolen, en maakt zo onderdeel uit van een groot en duurzaam 
infiltratiesysteem.	

voorbeelden van het integreren van klimaatinstallaties 
in het woning- en wijkontwerp

3.6 Duurzaamheid en energie
In de wijk is gasloos bouwen het uitgangspunt. 
Alternatieve energiebronnen worden ingezet. Daarbij kan 
gedacht worden aan stadswarmte, toepassing van warmte-
pompen, warmte-/koudeopslag e.d. Ook de toepassing van 
zonnepanelen is goed mogelijk. Installaties worden geinte-
greerd in het architectonisch ontwerp.

Voor de inrichting van de buitenruimte wordt gekozen voor 
robuuste materialen met een lange levensduur. 
Daarnaast wordt wordt bekeken hoe aan klimaatadaptatie 
invulling gegeven kan worden door op verschillende niveau’s 
aandacht te hebben voor de gevolgen van het veranderende 
klimaat. 

Zo is er aandacht voor de verwerking van het hemelwater en 
wordt de groenstructuur benut en versterkt voor de versterking 
van het biodiversiteit. Daarnaast is er ook aandacht voor de 
waarde die groen biedt om hittestress tegen te gaan. Bijvoor-
beeld door de plaatsing van bomen met schaduwwerking op 
de juiste plaatsen en het stimuleren van een groene geveltuin 
bij	de	op	het	zuiden	georiënteerde	voortuinen.	In	tuinen	en	
openbare ruimte wordt op maximaal groen en minimale verhar-
ding ingezet.
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Zuidrand, spoorzone met geveltuinen lagen en hoge hagen beeldbepalend achterzijde met hederaschermen

metselwerk rood bruin;  paars bruin of zandbruin 
genuanceerd

tuinwijk met kenmerkende details in metselwerk, poorten en 
doorgangen
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erfafscheiding grenzend aan het openbaar gebied met een haag

4.1 Algemeen
Het tuinstedelijk karakter van de nieuwe woonwijk wordt 
bereikt door samenhang in het materiaalgebruik. Een rood-
bruin genuanceerde baksteen vormt daarbij de grondtoon. Een 
dakkap in gebakken pannen, oranje rood dan wel gesmoord is 
voor de daken het algemene kenmerk. 

Algemeen kenmerk van deze tuinwijk is de aandacht voor de 
ritmiek van de gevels en de aandacht voor de hoeken in het 
plan. 

De overgangen van openbaar naar privé vormen daarnaast 
een belangrijke component in de buitenruimte. Het is van 
cruciaal belang voor de beeldkwaliteit dat deze overgangen 
zorgvuldig worden meeontworpen om een eenduidig beeld en 
uitstraling	van	erfafscheidingen	te	creëren.	
Het materiaalgebruik heeft een grondtoon van een roodbruin 
genuanceerde tint. Variatie naar paars bruin of zandbruin zijn 
mogelijk, waarbij wel de samenhang gezocht wordt. 

Langs de linten is er meer variatie en komen incidenteel ook 
witgeschilderde, gekeimde of gestucte gevels voor. Hier is een 
dorpse variatie kenmerkend.  

Sociale veiligheid
Bij ontwikkeling van het plan wordt ervoor zorggedragen dat 
er toezicht is vanuit de woningen op paden, parkeerplaat-
sen, speelplekken etc. Openbare en semi-openbare ruimten 
worden zo vormgegeven dat er zicht op is vanuit woningen en 
er geen plekken ontstaan waar te weinig toezicht op is. In de 
verdere uitwerking tot een verkavelingsplan en een inrich-
tingsplan wordt hierin door de ontwikkelende partijen met de 
gemeente afgestemd.

4  Beeldkwaliteit bebouwing
Overgangen openbaar-privé
In het plan gelden drie principes waarop de overgangen open-
baar-privé worden vormgegeven. Deze overgangen /erfschei-
dingen zijn op particulier terrein gesitueerd. De erfscheidingen 
worden zorgvuldig mee ontworpen voor een eenduidig beeld. 
Daarnaast moet er een heldere overgang en een herkenbaar 
onderscheid zijn tussen privé en openbaar terrein.

 
1. Delftse stoepen en geveltuinen
Deze typologie is van toepassing op de voorzijde van de wo-
ningen aan de zuidrand van het plangebied. De private ruimte 
wordt hier als een smalle stoepzone of als geveltuin met de ar-
chitectuur meeontworpen. Zo ontstaat een ‘drempelzone’ aan 
de zonzijde die ruimte biedt voor het plaatsen van bankjes, 
bloempotten, geveltuinen, etc. Er is voorkeur voor een (deels) 
groene invulling.

2. Lage ligusterhagen
De overgang openbaar-privé aan de voorzijde van de wonin-
gen langs de Linten en in het middengebied wordt gemarkeerd 
door ligusterhagen op eigen grond van de kavels. 
Ook daar waar de zijtuinen grenzen aan de openbare ruimte 
wordt een haag toegepast. Deze wintergroene haag is karak-
teristiek voor de tuindorpsfeer die in het plan beoogd wordt. 
De dicht vertakte structuur van liguster is ook ecologisch 
interessant, bijvoorbeeld voor de huismus. De hoogte van de 
ligusterhagen bedraagt maximaal 1 meter, conform de regels 
voor erfafscheidingen aan de voorzijde van woningen in het 
bestemmingsplan.

3. Hoge hagen en hedera schermen
Ook daar waar de zijtuinen grenzen aan de openbare ruimte 
wordt een haag toegepast. Deze wintergroene haag is karak-
teristiek voor de tuindorpsfeer die in het plan beoogd wordt. 
De dicht vertakte structuur van liguster is ook ecologisch 
interessant, bijvoorbeeld voor de huismus. 

Als erfafscheiding voor zij- en achtertuinen die grenzen aan 
collectief of openbaar gebied van parkeerhoven of achterpa-
den worden hedera schermen op eigen grond van de kavels 
toegepast. 
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Deelgebied Zuidrand / Spoorzone

voorbeelden van ensembles in Ede
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4.2 Deelgebied Zuidrand / Spoorzone
     
Waar aan de linten het tuindorp-karakter met een kleine 
blokmaat en pandsgewijze variatie herkenbaar is, is het voor-
malige bedrijfs- en opleidingsgebied aan deze kant meer als 
aaneengesloten bebouwing vormgegeven. 

De aaneengesloten bebouwing aan het spoor wordt als 
samenhangend ensemble vormgegeven. Het materiaalgebruik 
is hier samenhangend.

De wand is opgedeeld in delen die een kop en een staart 
hebben; de hoeken zijn als verbijzondering vormgegeven en 
hebben	een	tweezijdige	oriëntatie.	
Ook tussen de afzonderlijke woningen kan er subtiele vari-
atie zijn en herkenbaarheid, echter het geheel toont zich als 
samenhangende wand. Langs de zuidwestrand vormt de be-
bouwing een robuuste aaneengesloten wand die tevens een 
‘geluidsscherm’ vormt voor de achterliggende bouwvelden. 

De	materialisering	is	hier	eenduidig	en	verfijnd.	De	materialen	
zijn natuurlijke materialen als bijvoorbeeld glas, hout, alumi-
nium, (hard) gebakken baksteen en gebakken pannen mogelijk 
met een strakke hedendaagse belijning. 
De	verfijning	zit	in	metselwerkdetails,	in	subtiele	variaties	en	in	
de geleding van het gehele blok.

voorbeelden van ensembles in Ede (Parkweg, oud Ede-zuid, Berkenlaan) in het gebied rond het spoor met een evenwichtige balans tussen 
herkenbaarheid van de individuele woning en samenhang op bouwblokniveau en tussen de bouwblokken op straatniveau
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voorbeeld accent met verbijzondering  hoek en koppen rijtjes, Dudok

voorbeeld blok ontworpen als samenhangend ensemble met variatie in woningtypes en verbijzondering hoeken,
awg architecten tuinwijk Kruidenbuurt Eindhoven, tuinwijken Sassenbuurt en Zonnekwartier Helmond

Oud Ede Zuid, articulatie hoeken variatie gevels

5. de tussenliggende witte delen zijn geen doorgaande repetitie van identieke woningen maar varieren subtiel  in gevelindeling

4. differentiatie door verbijzondering van de hoeken bij zijstraten en doorsteken

1. totale gevelwand niet uitwerken als monotoon geheel

2. maar geleding in kortere blokken die samen een ensemble vormen

3.	hiërarchie	en	geleding	door	2	belangrijke	accenten	op	de	kop	bij	de	Klaphekweg-Verlengde	Maanderweg	en	in	de	knik	aan	de	
zuidzijde
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De geleding van de wand kenmerkt zich door markante hoe-
ken en koppen en eenduidiger tussenstukken. In het schema 
is deze geleding weergegeven.

De donkergrijze koppen (aangeduid in de afbeelding hiernaast 
onder 3) hebben mogelijk een grotere hoogte en zijn de be-
langrijkste accenten. Op de kop waar de spoorzone kruist met 
de Verlengde Maanderweg en Klaphekweg kan aan de groene 
ruimte die bij de spoortunnel ontstaat hogere bebouwing 
komen. Hier kunnen de gestapelde woningen een plek krijgen. 
De hoeken zijn daarbij beeldbepalend en worden als ste-
denbouwkundig accent vormgegeven. De bebouwing is hier 
bij voorkeur hoger dan de aanliggende bebouwing en 3 of 
maximaal 4 lagen en in de rooilijn geplaatst.

Het hoekaccent is bij voorkeur een verhoging. Binnen de ste-
denbouwkundige structuur moet hier sprake zijn van een met 
veel zorg vormgegeven en representatief accent.
De tussengelegen delen zijn lager en kunnen 2 lagen met 
kap 3 of 4 lagen zijn. Hier wordt een gevarieerde bebouwing 
ontworpen, waarbij gevels subtiel varieren in indeling en met 
accenten als bijzondere raampartijen, wisselende gevelope-

referenties	hoeken	naar	zijstraten:	2	zijdige	oriëntatie	hoekwoning;	dit	kan	door	toepassing	van	een	plat	dak,	met	3	bouwlagen,	verbijzondering	
kap, bijzondere kopgevel, bijzonder woningtype of een combinatie daarvan

genuanceerde detaillering door 
erkers, gespiegelde plattegron-
den, en diversiteit woningtypen; 
Kernhem, Ede

ningen, erkers of een sprong in de dakrand voor een ritmiek 
wordt gezorgd die het ensemble levendig maakt. Hier dient 
een afgewogen balans gezocht te worden tussen de sa-
menhang die de wand tot ensemble maakt enerzijds en een 
genuanceerde variatie en diversiteit anderzijds. De woningplat-
tegronden zijn in elk geval gespiegeld; doorgaande repetitie is 
niet gewenst.

Daar waar de zijstraten gelegen zijn worden de woningen met 
een	tweezijdige	oriëntatie	ontworpen.	
Hier is ruimte voor verbijzondering zodat de doorgaande wand 
in herkenbare delen wordt opgedeeld en de zijstraten begeleid 
worden door levendige straatgevels. Er kan daarbij gedacht 
worden aan terraswoningen van 3 lagen hoog met een plat 
dak, een kop met een plat dak, het integreren van de bergin-
gen van de tussengelegenwoningen, het toepassen van erkers 
en/of het positioneren van woningentrees aan de kopse kanten 
van de blokken.

genuanceerde metselwerkdetails, 
en verbijzondering hoek, Vogeltjesbuurt Tilburg

variatie in gevelindeling, type openingen en 
metselwerkdetails KAW architecten

openingen kunnen varieren in diepte, hoogte en 
vlakverdeling

variaties dakrand, variaties 
type gevelopeningen, kop van rijtje

kopgevel verbijzonderd 
Kortenoord Wageningen
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appartementen gebouw vormt onderdeel van het ensemble van de wand maar is herkenbaar als accent 

hoekaccent appartementen, differentiatie en variatie gevelopeningen, maar samen-
hang op niveau ensemble

hoekaccent appartementen, samenhangend ensem-
ble met overige lagere bebouwing
maar verbijzondering door bv kap of hoogte

Deelgebied Zuidrand / Spoorzone
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referentiebeelden stoepzone met geveltuinen en overgangen privé openbaar openbaar 

4.2 Deelgebied Zuidrand / Spoorzone

De bebouwing in deze zuidelijke rand langs het spoor zal een 
stedelijk karakter moeten krijgen. Om dit beeld te versterken 
zal de voorgevel dicht op het openbaar gebied gesitueerd zijn. 
Bij deze woningen zal daarom geen echte voortuin aanwezig 
zijn. Wel is een Delfse stoep mogelijk, dergelijke inrichting 
van het voorperceel zorgt voor een stedelijke uitstraling en en 
goede aansluiting op het openbaar gebied. 
Het integreren van de stoepzone in het architectonisch ont-
werp is een belangrijk uitgangspunt, hiermee wordt een goede 
overgang	gecreërd	naar	de	openbare	ruimte.
Detaillering van zitelementen, voordeurluifels, baksteendetails 
en geveltuinen is van belang.

referentie voorzone geveltuinen en met muurtjes, Lakerlopen Eindhoven Biq architecten St. Trudo

Criteria voor de Zuidrand / Spoorzone:
-	De	bebouwing	is	georiënteerd	op	de	straat;
- De bebouwing is geplaatst in de rooilijn;
- Een met de architectuur meeontworpen stoepzone met 
  geveltuin draagt bij aan het verblijfskarakter van de straat;
- De gemarkeerde hoeken (lichtgrijs in het schema)hebben 
		een	tweezijdige	oriëntatie	en	verbijzondering	in	de	architectuur;
- Het materiaalgebruik is samenhangend; de baksteen is voor  
		de	gehele	wand	gelijk;	er	is	een	rijke	variatie	en	verfijnde	 
  metselwerkdetaillering;
- De bebouwing heeft een kap met bij voorkeur keramische 
  pannen of leien; of aantoonbaar vergelijkbare kwaliteit 
  danwel is als plat dak (voor de accenten) uitgevoerd.
  De mogelijke integratie van zonnepanelen in het dakvlak    
  dient in deze afweging t.b.v. een evenwichtig beeld te worden  
  meegewogen;
- Zonnepanelen, installaties, trappenhuizen en voorzieningen 
  ruimten worden meeontworpen en geïntegreerd in de 
  architectuur, galerijen zijn geïntegreerd in de bebouwing en    
  liggen niet aan de straatgevel. Vluchtrappenhuizen zijn 
  geïntegreerd in de bouwmassa en het architectonisch 
  ontwerp.
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(korte) rijtjes met een beeldbepalende kap en levendige kopgevel naar de open-
bare ruimte bij entree Somaterrein

variatie in ontwerp, geleding, kapvorm, -richting en materiaal en groene erfafscheidingen zijn beeldbepalend langs linten

een markante rij bestaande lindes 
markeert de entree van de wijk

Deelgebied De Linten
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4.3 Deelgebied De Linten

Aan de linten is het tuindorp-karakter met een kleine blokmaat 
en pandsgewijze variatie herkenbaar.
De bestaande boomstructuren zijn hier beeldbepalend en 
worden zoveel mogelijk behouden. De groep bestaande lindes 
markeert de wijkentree en krijgt plek op een klein pleintje. 
Groene pleinruimtes zien we ook verderop aan het lint.

De bebouwing langs de linten van de Verlengde Maanderweg 
en de Kerkweg is gevarieerd. De bebouwing bestaat hier 
uit vrijstaande woningen, 2 onder een kapwoningen of korte 
rijtjes. Deze bebouwing heeft een kap en een terughoudend, 
natuurlijk en streekeigen materiaalgebruik, aansluitend bij de 
bestaande bebouwing.

Er is variatie in kapvorm, kaprichting en materialisering . Kap-
vormen met een lagere goot zoals een zadeldak met wolfs-
eind, een mansardedak of mansardedak met wolfseind komen 
langs dit lint veel voor. De woningen staan niet sterk versprin-
gend maar met subtiele verspringing in de rooilijn, waarbij de 
groene voortuinen mede bepalend zijn voor het straatbeeld.

Daar waar de zijstraten gelegen zijn worden de woningen met 
een	tweezijdige	oriëntatie	ontworpen.	Hier	is	mogelijkheid	voor	
verbijzondering. De bebouwing is hier maximaal 2 lagen met 
een kap. Eén laag met een kapverdieping komt in de omge-
ving ook veel voor. 

Bij de situering van toegangen van parkeerhoven geldt: Bij 
voorkeur worden deze wegen zodanig gepositioneerd dat het 
risico op inschijnend licht in de woonkamers van woningen aan 
de Kerkweg en de Verlengde Maanderweg zoveel als mogelijk 
wordt beperkt.

Erfafscheidingen 
De erfafscheidingen zijn aan voor- en zijkanten laag en groen, 
al dan niet begeleid met een laag hek of muurtje op eigen 
grond.Bij aansluiting op (semi-) openbaar gebied is de achter-
zijde voorzien van een hoge groene afscheiding. 

Criteria voor De Linten:
-	De	bebouwing	is	georiënteerd	op	de	straat;
- De bebouwing is gevarieerd. Er is variatie in kapvorm,    
  kaprichting en geleding van het volume;
- Tussen de hoofdmassa’s is een onbebouwde ruimte 
   aanwezig;
- De bebouwing sluit qua hoogte aan bij de bestaande 
   bebouwing langs het lint;
- De hagen of  groene erfgrenzen dragen samen met de 
  voortuinen bij aan het groene karakter van het straatbeeld, 
  voortuinen zijn tenminste 4m diep;
- De bebouwing heeft een kap met keramische pannen  
  of leien,  rood/oranje en gesmoord komen beide voor;
- Klimaatinstallaties worden meeontworpen en geïntegreerd  
  in het architectonisch ontwerp;
- Bewonersparkeren gebeurt op eigen kavel;
- Bijgebouwen liggen terug ten opzichte van de hoofdwoning.

bestaande situatie: variatie gebouwtype, kaprichting en materiaal; groene erfscheidingen en voortuinen beeldbepalend

kenmerkende kapvormen linten: 

1. zadeldak

 
2. mansardedak

3. zadeldak met wolfseind 

4. mansardedak met wolfseind; 
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balans tussen pandsgewijze variatie en samenhang in het straatbeeld; lokale architectuur als inspiratie

CPO voorbeelden met goede balans tussen aansluiting op lokaal karakteristieke geleding en samenhang in materialen en  
herkenbaarheid per woning

Deelgebied	Het	Middengebied	-	langs	de	hoofdfietsroute
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4.4 Deelgebied Het middengebied

In De structuurvisie voor Ede stad is er in dit gebied de wens 
bijzondere woonvormen te realiseren. Op deze locatie zou 
CPO  een interessante mogelijkheid kunnen zijn, of een pro-
jectmatige ontwikkeling waarbij bewoners worden betrokken 
in het proces en binnen een ontwerp individuele keuzes voor 
plattegrond en gevel ruimte kunnen krijgen.

Binnen het stedenbouwkundig plan komt hier het karakter van 
de tuinwijk naar voren.

Uitgangspunt is samenhang binnen het straatbeeld met accenten bij doorsteken en achterpaden. De hoeken worden met zorg 
vormgegeven en als voorzijde of verbijzondering behandeld. Dit kan zijn in kapvorm, gevelindeling, verlaagde goot of juist plat dak

4.4.1	 Het	middengebied		-	Langs	de	hoofdfietsroute	

De	begeleidende	bebouwing	langs	de	fietsroute	bestaat	uit	
korte rijtjes. 
- Deze bebouwing is 2 lagen met een (langs)kap of drie lagen 
hoog. 
- De rijtjes zijn gevarieerd, waarbij er per rijtje een accent is. 
Dit accent markeert bijvoorbeeld de doorsteek of het pad, zo-
als ook bij bestaande tuinwijken de doorsteken met bebouwing 
worden gemarkeerd. 
- De kopgevels hebben ramen. 
- De maximale lengte van de rij is 8 woningen.

Een bijzondere ontwikkelwijze met betrokkenheid van eindge-
bruikers kan hier bijdragen aan de gewenste verbijzondering 
en diversiteit. Binnen een samenhangend straatbeeld met 
Edese karakteristieken kan variatie in woningontwerp een plek 
krijgen.

Deze	woningen	liggen	aan	een	hoofdfietsstructuur.	Parkeren	
gebeurt op korte afstand nabij de woning in geconcentreerde 
parkeerhoven die binnen het bouwveld zijn gesitueerd. De 
woningen liggen aan autovrije woonpaden.
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woningen aan het woonpad rond het autovrije park; levendige gevels naar het park, zorgvuldige inpassing en voldoende ruimte voor bestaande 
bomen, aandacht voor doorsteken voetgangers naar binnenterrein middengebied

Deelgebied Het Middengebied - aan het park
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4.4.2 Het middengebied  - Aan het park
Door	een	sterke	oriëntatie	van	de	bebouwing	op	deze	autovrije	
openbare parkuimte krijgen de majestueuze bomen hier een 
prominente rol.

De uitknikkende straten zijn karakteristiek voor Ede en passen 
bij het karakter van het voormalige bosperceel. De woningen 
maken een koppeling tussen het dorpse lint en de ensemble-
werking (samenhangende compositie van bouwblokken) van 
de architectuur aan het spoor.

De bebouwing is 2 lagen met een kap of (deels) drie lagen 
hoog. De kap of schuine daklijn is beeldbepalend. De blokjes 
zijn gevarieerd, maar hebben ook samenhang. Hagen in de 
voor- en zijtuinen bepalen mede het groene straatbeeld. Ook 
hier geldt dat er geparkeerd wordt in parkeerkoffers tussen de 
woonblokken, parkeren is niet beeldbepalend in het straat-
beeld.

Door de grotere maat van deze tussenruimte is er hier vol-
doende ruimte voor de inpassing van de waardevolle bestaan-
de bomen. Het ontwerp voor de erfafscheidingen rond deze 
parkruimte wordt in de architectuur geïntegreerd; b.v. oplossen 
met niveauverschillen, hagen of tuinmuurtjes; 

De bebouwing rond dit autovrije parkje is op deze openbare 
ruimte gericht met de voorgevel. Voortuinen bepalen mede 
het beeld. Het maken van goede voetgangerroutes naar de 
achterterreinen is gewenst. 
Mogelijk kan met poortjes of bijzondere doorgangen de 
tuinstedelijke architectuur worden benadrukt en kunnen de 
binnengebieden voor voetgangers worden ontsloten.

levendige aansluiting van de bebouwing op het binnengebied.
De erfafscheidingen op deze beeldbepalende plekken in de architectuur geïntegreerd;  b.v. oplossen met niveauverschil-
len of muurtjes.

4.4.3 Overig deel Middengebied
Indien er in compacte parkeeroplossingen kan worden voor-
zien, is het wellicht mogelijk in het hart van het blok woningen 
te voorzien. Voorwaarde is wel dat deze aan een openbare 
ruimte zijn gesitueerd en niet uitkijken op parkeerhoven. 

Bij de situering van de toegang tot parkeerhoven geldt: Bij 
voorkeur worden deze wegen zodanig gepositioneerd dat het 
risico op inschijnend licht in de woonkamers van woningen aan 
de Verlengde Maanderweg zoveel als mogelijk wordt beperkt.

Criteria voor het Middengebied 
-	De	bebouwing	is	georiënteerd	op	de	straat;
- De bebouwing is geplaatst in de rooilijn;
- De bebouwing bestaat uit korte rijtjes niet breder 
  dan 8 woningen;
- Tenminste een accent in het rijtje woningen, bijvoorbeeld in  
  de vorm van een kapverdraaiing, platdak, bijzondere 
  kopgevel of poortwoning met onderdoorgang, het accent  
  benadrukt een doorgang of achterpad;
- Hagen of groene erfgrenzen dragen samen met de 
  voortuinen bij aan het groene karakter van het straatbeeld, 
  voortuinen zijn tenminste 2 meter diep;
- De bebouwing heeft een kap met bij voorkeur keramische  
  pannen, rood/oranje en gesmoord komen beide voor, voor de  
  koppen is een plat dak mogelijk;
- Klimaatinstallaties worden meeontworpen en geïntegreerd in    
  het architectonisch ontwerp, wat de keuze voor afstemming  
  met de dakbedekking kan beïnvloeden.
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profiel	1:	zuidrand	met	stoepzone

aanduidingen	profiel	1	t/m	4

1.

2.

3.

4.
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5.1	 Profielen

Om een ruimtelijk beeld te krijgen van de openbare ruimte zijn 
een	aantal	profielen	opgenomen	in	dit	BKP.	De	profielen	aan	
de randen van het gebied, worden gekenmerkt door robuuste 
groenstructuren, deels bestaand, deels aangevuld met nieuwe 
bomen.	Ook	het	profiel	van	de	hoofdfietsroute	die	noord-west	
door het gebied gaat, biedt ruimte aan brede, groene bermen 
met	een	stevige	laanbeplanting.	Uit	de	profielen	wordt	ook	
duidelijk dat op een aantal plekken geen auto’s voor de (voor)
deur kunnen komen, maar dat woningen gesitueerd zijn aan 
voetpaden in het groen. Hiermee wordt een rustige woonsfeer 
gecreëerd	die	past	in	het	dorpse	karakter	dat	beoogd	is	bij	de	
ontwikkeling van het SOMA terrein. 

profiel	4:	oostrand,	ter	hoogte	van	de	tunnel

profiel	3:	oostrand,	ter	hoogte	van	de	Kerkweg

profiel	2:	fietsroute,	bouwhoogte	2	lagen	met	kap	of	drie	
lagen met een plat dak

5  Beeldkwaliteit openbare ruimte 
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profiel	5:	Verlengde	Maanderweg profiel	6:	Entree	Maanderweg

5.

6.

10.

9.

7.

8.

Aanduidingen	profiel	5	t/m	10
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profiel	7:	Parkje	smal

profiel	9:	Kerkweg

profiel	8:	Parkje

Profiel	10:	Hakselseweg	-	spoortunnel

5.1	 Profielen
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Overzicht zoeklocaties speelplaatsen en spelaanleidingen

speeltuinen en spelaanleidingen met de thematiek van het SOMA terrein: graven, kranen en machines, bewegwijzering, sporten 

Zoeklocatie voor grotere speelplek > 100m2

Drie plekken voor kleinschalige 
speelaanleidingen

Zo
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5.2 Verharding, meubilair en materiaalgebruik 

De openbare ruimte is eenvoudig, duurzaam en robuust 
vormgegeven.	Bij	de	linten	is	continuïteit	in	profiel	en	materi-
alisatie belangrijk. Qua verlichting en materialisatie wordt hier 
aangesloten bij de bestaande of in de toekomst toe te passen 
materialen in het lint. Vooralsnog leidt dat voor verlichting tot 
de keuze voor hoge masten aan de linten en reguliere tegels 
in de trottoirs. Voor het middengebied en de spoorzone krijgt 
de wijk een eigen signatuur.

De verblijfskwaliteit voor bewoners en bezoekers staat 
voorop. Een groot deel van de wijk is autoluw. Dit betekent dat 
de woningen hier aan woonpaden liggen en het parkeren op 
het achterterrein of in de nabijheid in parkeerkoffers gebeurt.

In de openbare ruimte zijn subtiele verwijzingen naar de histo-
rie van het gebied als wegwerkersopleidingslocatie aanwezig. 
Gedacht kan worden aan (verwijzingen naar) bewegwijze-
ring, graafwerk, buizen, pijlen, kranen en een robuust en no 
nonsens karakter. Ook in het ontwerp van speelplekken en 
openbare ruimte wordt hier inhoud aan gegeven.

Bij de keuze van straatmeubilair en verlichting komt de ver-
wijzing	naar	de	industriële	historie	van	het	gebied	terug	in	de	
toegepaste materialen. Kloeke belijning en robuuste materia-
len staal, hout en beton vormen de basiscomponenten. 

Bestrating
De nieuwe straten en woonpaden worden uitgevoerd in rood 
bruin genuanceerde (beton)klinkers. Lang mooi blijvend mate-
riaal past het best bij de duurzame ambities en sluit aan op het 
versterken van het karakter van de linten waarop aangesloten 
wordt. De exacte materiaalkeuze zal worden afgestemd op de 
materiaalkeuze van de Verlengde Maanderweg die zal worden 
geherprofileerd.	In	een	inrichtingsplan	worden	hierin	de	defi-
nitieve	keuzes	gemaakt.	De	hoofdfietsroute	wordt	uitgevoerd	
in rood asfalt. Trottoirs en woonpaden worden uitgevoerd in 
betontegels 30x15cm.
Beweging	in	het	gebied	wordt	gestimuleerd	door	een	fijnver-
takt	netwerk	van	voet-	en	fietspaden.	De	woonbuurten	zijn	
door paden met elkaar verbonden. 

Verlichting
Voor de verlichting wordt langs de linten aangesloten op de 
bestaande situatie met masten van 8 meter en een armatuur 
met uithouders. In woonstraten wordt normaliter een mast-
hoogte	van	6	meter	gehanteerd	en	langs	de	fiets-	en	wandel-
routes 4 meter. Voor de verlichting langs de groenstructuur 
aan	de	zuidzijde	en	langs	de	hoofdfietsroute	geldt	dat	deze	
niet	mag	conflicteren	met	de	vleermuizenroute.	Richting	en	
kleur van het licht dienen te worden afgestemd met ecologie. 

Speelplekken
Binnen het plangebied komen een grotere speelplek en een 
3 tot 4-tal spelaanleidingen voor verschillende doelgroepen. 
Aan de zuidzijde is er een speelplek voor grotere kinderen in 
een groene opzet. Verweven door de buurt zijn er spelaan-
leidingen voor jongere kinderen; deze zijn zo gesitueerd dat 
verkeersveiligheid en sociale veiligheid goed geborgd zijn. Bij 
de vormgeving van deze plekken komt de historie van de plek 
als wegwerkersopleidingslocatie in beeld. Verwijzingen naar 
bewegwijzering, graafwerk, kranen, walsen en buizen geven 
aanleiding voor de toepassing van creatieve en robuuste 
spelaanleidingen en stimuleren beweging, sport en spel in 
de wijk voor alle leeftijden. De spoorzone is geschikt voor de 
volwassen sporter en maakt deel uit van een groter loop- en 
fietsroutenetwerk.

trottoirs en woonpaden in 15x30 betontegelsbestrating: elementen verharding rood bruin genuan-
ceerd exacte steenkeuze n.t.b. (klinkers/betonklinkers  
Georetron;(rood)asfalt	voor	hoofdfietsroutes)

materialisering straatmeubilair en verlichting robuust,duurzaam 
en passend bij de Edese tuinwijk met wegenbouw historie

eenvoudig en natuurlijke materialen
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Bestaande bomen

Nieuwe bomen

Gras / beplanting 

Groen kader rondom speelplek *

kaartje groenstructuur

toepassing van enkele fruitbomenen/of 
noten en kruidige gewassen 
rond deze speelplek in groen kader 
mogelijk, exacte soortkeuze wordt in 
inrichtingsplan bepaald

*

behoud van bestaande waardevolle bomen
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straatbomen en groene voortuinen met hagen bepalen het karakter van de linten

5.3 Groenstructuur

Binnen de doelstelling het gebied naar woongebied te transfor-
meren worden de bestaande boomstructuren zoveel mogelijk 
behouden. 
De volgroeide bomen en houtwallen vormen een belangrijk 
onderdeel van het groen kapitaal van de wijk en dragen bij aan 
de doelstelling van vergroening en verduurzaming.

Langs	de	fietsroute	wordt	een	stevige	nieuwe	bomenrij	aange-
plant. Bij de soortkeuze wordt gedacht aan inheemse bomen 
die passen in een bosrijke omgeving, als verwijzing naar het 
karakter van het boskavel dat hier vroeger lag.
De bomen staan in een ruime groene grasberm of een beplan-
tingsvak en krijgen zo voldoende groeiruimte.

Langs de linten en in de binnengebieden dragen hagen en 
voortuinen als onderdeel van de particuliere kavels in grote 
mate bij aan het bepalen van het groene karakter van de wijk. 
Voor de hagen in de voortuinen stellen we ligusterhagen voor. 
Op achterterreinen zijn naast hagen ook schermen met hedera 
begroeiing mogelijk.

Rond de speelplekken worden ook enkele fruitbomen en 
geplant. Deze bomen dragen bij aan het vergroten van de 
biodiversiteit, de intensievere natuurbeleving en het 
foodkarakter van Ede. Precieze soorten worden in het inrich-
tingsplan bepaald.

De bomen in de parkeerhoven zijn kleurrijke soorten als de 
Liquidambar (roodkleurend in de herfst) en bloeiende bomen 
als de sierkers, magnolia e.d., soorten die bijdragen aan het 
gevarieerde tuindorpachtige karakter. Bij de inpassing wordt 
voor voldoende groeiruimte gezorgd, zodat de bomen vol-
doende kunnen uitgroeien en de plekken van schaduw kunnen 
voorzien.

inheemse	boomsoorten	in	plantvakken	langs	de	fietsroute,	de	kerkweg		en	de	spoorzone	dragen	bij	aan	het	karakter	van	het	
voormalig bosperceel



36

BE
EL

DK
W

AL
IT

EI
TS

PL
AN

   S
OM

A 
ter

re
in

Binnen het plangebied is het belangrijk in nestgelegenheid voor vleermuizen te voorzien en goede leefomstan-
digheden te creeren voor mussen en vleermuizen

kaartje inventarisatie ecologie bestaande situatie

ideaal voor mussen, hek met klimopvogelvide, nestgelegenheid
 voor huismussen

toegankelijke spouwmuur voor vleermuizen vleermuiskast

nestgelegenheid voor mussen

geïntegreerde nestkasten,  gebouw WNF
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5.4 Ecologie

Langs het spoor ligt een belangrijke groenstructuur die een es-
sentiële	vliegroute	is	voor	de	gewone	dwerg	vleermuis.	Daar-
naast vormt het zuidelijke deel van het plangebied belangrijk 
foerageergebied. 

Om beide functies ook in de toekomst te garanderen en te ver-
sterken	wordt	langs	de	hoofdfietsroute	in	het	verlengde	van	de	
Klaphekweg een nieuwe, stevige boomstructuur gerealiseerd 
en de groenstructuur langs het spoorpad ingepast. Daarnaast 
worden er ook een aantal boomgroepen die gelegen zijn in het 
foerageergebied ingepast. 

Deze nieuwe structuur maakt het voor vleermuizen
goed mogelijk ook om in de nieuwe situatie een ‘foerageer-
rondje’ te vliegen en verbindingen te maken met nieuwe foera-
geergebieden (natuurcompensatie rapport Econsultancy).

maatregelen natuurcompensatie: versterken groenstructuur (mede) met oog op ecologie nieuwe situatie en creeren huisvestings-
plekken mussen (rood) en vleermuizen (geel) - vliegroute en foerageerplekken voor de vleermuis in gele arcering

Bestaande bomen

Nieuwe bomen

Gras / beplanting 

In een van de te slopen panden was een kraamverblijfplaats 
voor gewone dwergvleermuizen aanwezig. In de nieuw te 
bouwen woningen zullen daarom een aantal permanente 
kraamverblijfplaatsen moeten worden gerealiseerd. 

Daarnaast kunnen de tuinen en de nieuw te bouwen woningen 
geschikt worden gemaakt voor huismussen met behulp van 
vogelvides.
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Binnen het plangebied liggen parkeerkoffers en plekken waar geconcentreerd geparkeerd wordt. Deze parkeerplekken worden 
van enkele bomen voorzien en door groen omkaderd om in schaduw en een aantrekkelijk beeld te voorzien. Exacte uitwerking en 
beplantingstypen worden in het inrichtingsplan in overleg met de gemeente vormgegeven.

boomsoorten dragen ook hier bij aan het tuinwijkkarakter, de soorten zijn hier bij voorkeur kleurrijk en/of 
bloesemdragend, voorbeelden hiervan zijn sierkers, Liquidambar, krent.

Parkeren Verlengde Maanderweg (compensatie)

Parkeren in openbaar gebied

Parkeren binnen woonvelden

Parkeren op eigen kavel

Rijbaan

Ontsluiting parkeerhof

17 p.p.

62 p.p.

57 p.p.

41 p.p.

13 p.p.

14 p.p.
eigen terrein

18 p.p.
eigen terrein

kaartje parkeren uitgaande van een proefverkaveling met 116 woningen. 
Het goed inpassen van het parkeren is van groot belang in de opgave en de verdere uitwerking. 
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boomsoorten dragen ook hier bij aan het tuinwijkkarakter, de soorten zijn hier bij voorkeur kleurrijk en/of 
bloesemdragend, voorbeelden hiervan zijn sierkers, Liquidambar, krent.

5.5 Parkeren

Binnen het plangebied staat de verblijfskwaliteit voorop. 
Het parkeren is daarom overwegend buiten het straatbeeld 
ingepast. Tussen de woongebouwen of in het hart van de 
bouwblokken liggen parkeerhoven en plekken waar gecon-
centreerd geparkeerd wordt. Deze parkeerhoven worden van 
bomen voorzien en door groen omkaderd om in schaduw en 
een aantrekkelijk beeld te voorzien.

Langs het spoor is hierop voor een deel van de locatie een uit-
zondering	gemaakt.	Het	profiel	heeft	hier	een	maat	en	schaal	
en een stevige bestaande groenstructuur waardoor parkeren 
hier	goed	kan	worden	opgenomen	binnen	het	wegprofiel.	Het	
parkeren wordt hier tot maximaal 6 plekken aaneengeschakeld 
en afgewisseld met groen, waardoor een al te grote aaneen-
gesloten rij geparkeerde auto’s wordt voorkomen. 

Aan de linten zijn grotendeels woningen aanwezig met een 
parkeermogelijkheid op het eigen terrein. Daarnaast vindt er 
langs de linten incidenteel langs parkeren plaats in het open-
baar gebied.

Voor de situering en de materiaalkeuze van de parkeervoor-
zieningen wordt rekening gehouden met hittestress (b.v. geen 
donkergrijze bestrating, letten op voldoende schaduw).          

5.6 Afvalinzameling

Het streven is dat alle woningen (ook grondgebonden) in 
een ondergrondse container hun restafval storten. Zo zijn er 
minder kliko’s per woning nodig wat het straatbeeld en de 
bruikbaarheid van de achtertuinen ten goede komt.
Bij bovengrondse situering is het van belang de opstelplekken 
voor het ophalen van de containers zodanig te situeren dat 
deze vooral gunstig liggen ten opzichte van de achtertuinen en 
bij aanleg deze plek voor de containers op de kavel goed in het 
ontwerp te integreren.

Ten aanzien van de afvalinzameling gelden voor het nieuw te 
ontwikkelen woongebied op het SOMA terrein de volgende uit-
gangspunten die gebaseerd zijn op het gemeentebreed beleid:
Appartementenblok (zuid)westelijke hoek:
•	 Nabij	de	entree	dient	een	ondergrondse	container	
 geplaatst te worden t.b.v. restafval;
•	 GFT-afval	wordt	in	principe	inpandig	ingezameld	in	
 één of meerdere gezamenlijke minicontainers  (kliko’s);
•	 Papier	wordt	eveneens	inpandig	ingezameld	in	een	
 gezamenlijke container;
•	 Verpakkingsmateriaal	(plastic)	dient	wekelijks	
               aangeboden te worden in zakken;

Twee-onder-één-kap- en vrijstaande woningen (De Linten)
•	 Per	woning	dient	rekening	gehouden	te	worden	met	4		
 minicontainers (kliko’s) t.b.v. rest-, GFT-, plastic afval 
 en papier. Deze kliko’s worden ingezameld middels 
 een zijlader, wat betekent dat op de trottoirs ruimte 
 moet zijn om de minicontainers in een rij naast elkaar 
 te plaatsen met een tussenafstand van 40 centimeter; 

Rijwoningen (Zuidrand, Spoorzone, middengebied):
•	 Per	woning	op	een	kavel	>	150	m²	dient	rekening		
 gehouden te worden met 4 minicontainers (kliko’s)  
 t.b.v. rest-, GFT-, plastic afval en papier. Deze kliko’s  
 worden ingezameld middels een zijlader, wat 
               betekent dat op de trottoirs ruimte moet zijn om de 
               minicontainers in een rij naast elkaar te plaatsen met    
               een tussenafstand van 40 centimeter; 
•	 Per	woning	op	een	kavel	<	150	m²	dient	rekening		
 gehouden te worden met 3 minicontainers (kliko’s)  
 t.b.v. GFT-, plastic afval en papier. Deze kliko’s  
 worden ingezameld middels een zijlader, wat 
               betekent dat op de trottoirs ruimte moet zijn om de 
               minicontainers in een rij naast elkaar te plaatsen met    
               een tussenafstand van 40 centimeter; 
•	 Ten	behoeve	van	restafval	worden	voor	de	woningen	
	 op	kavels	<	150	m²	ondergrondse	containers	ge-
 plaatst. De norm is 70 huishoudens per 
 container en een maximale loopafstand van 200m. 
•	 Bij	voortuinen	ondieper	dan	3	meter	wordt	vanuit	
beeldkwaliteit zeer sterk gestimuleerd dat containers in  de 
achtertuin gestald worden. Dit kan door klikobergingen in de 
achtertuinen te plaatsen bij oplevering van het project.

incidenteel parkeren langs de Verlengde Maanderweg

verlichting langs houtwal nader uit te werken in afstemming 
met ecologie, mogelijk gekleurd licht tbv vleermuizen


