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Het plangebied situeert zich in het noordwesten van Zeist en is 
onderdeel van de Stichtse Lustwarande aan de Utrechtseweg. 

Ligging plangebied grote & kleine schaal

CONTEXT
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1882
Op de locatie is landgoed ‘Eikenstein’ gesitueerd met langs 
de Utrechtseweg een groot landhuis en links daarvan de 
bijgebouwen.

1910
In 1905 werdt de tuchtschool voor meisjes geplaatst op de Eng.

1953
De cultuurtuin die voor het landhuis lag is door verbreding van 
de Utrechtseweg bijna geheel verdwenen. En werdt er samen 
met wat kleinere verbouwingen een voetbalveld achter geplaatst. 

1973
Rondom de locatie heeft een aantal villa’s plaats gemaakt voor 
grotere kantoorcomplexen. In de historische kaart is te zien dat 
ook de achterzijde van de eng is  opgedeeld in kleinere delen. 
Hier worden ruimtes gemaakt door beplanting en houtwallen. 
Het Rabobank complex neemt een deel van de Eng in. Naast dit 
terrein is wat kleinschalige woningbouw ontstaan.

1994
Het Rabocomplex is gebouwd en vormt een eigen entiteit. 
De woningbouw Parmentiersland is een derde eenheid op de 
voormalig Eng.

1.0 Historische context

Het project gebied en zijn omgeving heeft gedurende de jaren 
een transformatie doorgaan op het gebied van gebruik en 
landschappelijke kenmerken. De schaapskooi is het eerste 
type grondgebruik, deze vond plaats op de dikke-eerdgronden 
die te vinden zijn in in het gebied bestaande uit pleistocene 
zandgronden. Deze gebieden werden met humusrijk materiaal 
als heidezode bewerkt. Hierdoor ontstond een bruikbare grond, 
ook wel aangeduid als een Enk, Eng of Es, een opgehoogde 
blok en strookvormige percelen met wildwal(houtwal). De Eng 
besloeg het gehele gebied, zowel Rabolocatie als de voormalige 
landgoed locatie.  

In de 18e en begin 20e eeuw ontstonden aan weerszijden 
van de oude verbindingswegen naar Utrecht, Amersfoort , 
Driebergen, Woudenberg en De Bilt, linten van buitenplaatsen 
en landgoederen met vrijstaande villa’s en landhuizen op vaak 
ruime eigen kavels. Dit wordt ook wel ‘Stichtse Lustwarande’ 
genoemd.

Op het naburig perceel wordt in 1905 de tuchtschool voor 
meisjes gebouwd op de locatie van het voormalige landgoed. In 
de jaren hierop wordt de houtwallenstructuur aangezet, welke 
hedendaags duidelijk zichtbaar is. Duidelijk zichtbaar is dat 
de Eng steeds kleiner is geworden en is opgedeeld in kleinere 
ruimte en er een groenstructuur van houtwallen is ontstaan om 
de ruimten heen.

In de jaren 80 is Rabobank Nederland neergestreken op de Eng. 
Dit complex is niet georiënteerd op de Utrechtseweg maar in 
zichzelf gekeerd en omsloten door een groene zoom, die een 
sterke beeldwaarde heeft voor de directe omging.

1875

1950

1985

inleiding & historische context

CONTEXT
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plangebied

3ha 58a 11ca

voormalige justitiële inrichting Eikenstein

Rabobank Nederland

Utrechtseweg

Essenstein

Dichtersbuurt

Parmentiersland
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Eikenstein

Essenstein

Parmentiersland

plangebied

ontwikkelingen

 
Het plangebied bestaande uit perceelsnummers 5278 en 5279
beslaat een oppervlakte van 3ha 58a 11 ca. Het plangebied 
is omsloten door openbaar domein en grenst niet aan andere 
percelen.

Plangebied

Het plangebied is aan de noordwestelijke zijde van Zeist 
gesitueerd, hier ligt het aan de Utrechtseweg ter hoogte van 
de voormalige jeugdgevangenis Eikenhorst. Deze weg vormt 
de verbinding tussen het centrum van Zeist en  Utrecht. 
Ten noordwesten van het plangebied ligt de voormalige 
jeugdgevangenis De Heuvelrug. Dit complex is begin 2017 
buiten gebruik geraakt wegens een gedwongen sluiting. Net 
als het plangebied is dit complex omgeven door een groene 
gordel waardoor alleen de voorzijde van het gebouw aan de 
Utrechtseweg goed zichtbaar is.  
  
Aan de Laan van Eikenstein bevindt zich ten noordwesten van 
het plangebied een perceel met hierop diverse gebouwen en 
huisvest naast de woning een yogacentrum.  
  
Ten noorden van het plangebied ligt de woonwijk 
Parmentiersland, deze woonwijk wordt gebouwd eind jaren 
90, met oog op het groene karakter, De beboste strook tussen 
het plangebied in Parmentiersland is een belangrijk element 
in de omgeving, het vormt momenteel een belangrijke buffer 
tussen de woon en werkfunctie. Naast de bufferende functie 
heeft het ook een verbindende functie door de vele kruipdoor - 
sluipdoor routes die aansluiten op de padenstructuur rondom 
het plangebied 
  
In het oosten bevind zich de schoollocatie van het 
Seystercollege, het gaat hierbij om een praktijk locatie waarbij 
de nadruk van het onderwijs ligt op praktijk ondersteunende 
vakken. De bebouwing langs de Sanatoriumlaan bestaat veelal 
uit vrijstaande en 2^1 kap bebouwing.  
  
Op de hoek waar de Laan van Eikenstein kruist met de 
Sanatoriumlaan zijn 24 woningen gerealiseerd die aansluiten op 
de bebouwingsstructuur langs de Sanatoriumlaan. 
De Sanatoriumlaan kruist in het zuiden de Utrechteseweg 
om verder te gaan als Harmoniestraat. Aan deze zijde van 
de Utrechtseweg bevinden zich enkele kantoorpanden waar 
bedrijven als TNO, ABN- AMRO Bank en Triodosbank huisvesten. 
Deze bedrijfspanden zijn voor een groot gedeelte onderdeel 
van de Stichtse Lustwarande. Wel is bekend dat TNO het terrein 
aan de Utrechtseweg zal verkopen, zal de bebouwing direct 
gesitueerd langs de Utrechtseweg grotendeels gehandhaafd 
blijven.

Bestaande situatie

CONTEXT
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1
laanstructuur langs Utrechtseweg

verblijfsruimtes in het groen
3

2
Eikenstein ingeklemt door houtwallen

sterke groenstructuur langs

Laan van Eikenstein
4

Openruimte verlaagt Rabocomplex
5

Openruimte binnen houtwallenstructuur.
6

6

6

6

7
verbindende groenstructuur

Hoogteverschillen - 
relatie omliggende groene raamwerk

overplaats

5

1
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4
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3

De Utrechteweg kenmerkt zicht door de laanstructuur en met 
aan weerzijde verschillende breedtes van bermen. Dit verschilt 
van gebied tot gebied, waardoor het inspeelt op de kwaliteiten 
van de Stichtse Lustwarande. Aan de zijde waar het gebied 
aansluit op de Utrechtseweg liggen open ruimtes die vroeger 
onderdeel uitmaakte van een overplaats. (foto 1). 
    
Binnen de houtwallen liggen groene kamers met verschillende 
invullingen en identiteiten. De groene kamer met de 
jeugdgevangenis omvat de voormalige jeugdgevangenis 
Eikenstein, voetbalvelden en perceel met woon en bijgebouwen.
(foto 2). 
  
De houtwal welke over Parmentiersland liep is gedeeltelijk 
vervangen door een bomenrij in het noorden welke naar de oude 
functie van de houtwal verwijst. In het zuiden heeft de voormalig 
houtwal een gemeenschappelijke functie in de vorm van een 
kinderspeelplaats, en is de structuur wat opener (foto 3). 
  
Langs de Laan van Eikenstein loopt in het noorden een groene 
strook, welke als buffer dient tussen de woonfunctie van 
Parmentiersland en de kantoren van het Rabocomplex (foto 4). 
  
Net als de voormalig jeugdgevangenis ligt de Rabo locatie 
in een groene kamer. De randen hebben een sterk bufferend 
karakter en bestaan voornamelijk uit bomen en bosschages. 
De gebouwen op de Rabo locatie liggen verdiept ten opzichte 
van het omringende landschap. Dit is duidelijk te zien aan de 
noordwestelijke-, westelijke en zuidelijke rand. (foto 5). 

5

Bestaande groenstructuur

CONTEXT
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CONTEXT

1
Eikenstein

grondgebonden woningen Parmentiersland
3

2
gestapelde woningen langs Koepellaan

praktijkonderwijs Zeist
4

grondgebonden woningen Dichtersbuurt
5

Rabocomplex

7
TNO, ABN AMRO BANK, TRIODOS BANK

6
7

7
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CONTEXT

1

4 5 6

7

In de directe omgeving van het plangebied is er veel diversiteit 
aan bebouwingstypologien te vinden. In het noordwesten bevindt 
zich de voormalig jeugdgevangenis welke bestaat uit meerdere 
delen. Langs de Utrechtseweg zijn de oude hoofdgebouwen 
die in 1902 als eerste zijn gebouwd duidelijk zichtbaar. Achter 
dit hoofdgebouw zijn in de jaren erna diverse uitbreidingen 
gerealiseerd(foto 1). 
  
In het noorden ligt het wooncomplex de Warande, deze bestaat 
uit diverse bouwhoogten variërend van 4 tot 8 bouwlagen hoog 
(foto 2). 
  
In het noordoosten ligt de woonwijk Parmentiersland welke is 
gerealiseerd eind jaren 90. De bebouwing bestaat voornamelijk 
uit geschakelde bebouwing en wordt hier en daar onderbroken 
door halfopen bebouwing. De meest voorkomende bouwhoogte 
bestaat uit 2 bouwlagen, maar wordt divers afgewerkt binnen de 
wijk. Zo bestaan de geschakelde  met een noord- zuid oriëntatie 
veelal uit 2 bouwlagen met kap. De accent woningen die de 
koppen van de bouwblokken afronden bestaan uit 2 bouwlagen 
plat dak of met een setback (foto 3). 
  
Onder de woonwijk Parmentiersland ligt een schoollocatie 
(foto 4) van het Seystercollege, het gaat hierbij om een praktijk 
locatie waarbij de nadruk van het onderwijs ligt op praktijk 
ondersteunende vakken. De school is gebouwd eind jaren 70 en 
bestaat in zijn geheel uit 1 bouwlaag. 
  
De bebouwing langs de Sanatoriumlaan (foto 5) bestaat 
voornamelijk uit halfopen en open bebouwing bestaande uit 2 
bouwlagen met een veel voorkomend schilddak. De nieuwbouw 
die op de hoek Laan van Eikenstein / Sanatoriumlaan wordt 
gebouwd zal deze verschijningsvorm ook hebben. 
  
Het plangebied met hierop de kantoorgebouwen van de 
Rabobank bestaat uit verschillende bouwhoogten. De maximale 
bouwhoogte betreft 3 bouwlagen (foto 6). 
  
Langs de Utrechtseweg staan diverse oude villa's welke 
onderdeel zijn van de Stichtse Lustwarande. Aan de zuidzijde 
van het plangebied zijn kantoorgebouwen van onder andere 
TNO, ABN-AMRO en de Triodos bank.

2 3

7

Bestaande bebouwingsstructuur
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Bebouwde omgeving in stedenbouwkundige eenheden

Sanatorium 
Altrecht

Dichtersbuurt

Parmentiersland

Jeugdgevangenis 
De Heuvelrug

Rabobank Nederland

Revalidatie
centrum
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CONTEXT
38 OKRA OKRA 39

RUIMTELIJK 

RAAMWERKKAART

Projectgrens

Laanstructuur

Laan van Eikenstein

Groene voorruimtes

Groene scheggen

Ecologische corridors

Overgangsgebied
voorruimte, ecologische corridor

Groene buffer

Groen terrein Altrecht

Bos

Groene plekken binnen netwerk

Water

Ontwikkellocaties

Monument

Representatieve gevel

Hoofd langzaam verkeersnetwerk

Secundair Langzaam verkeersnetwerk

Ontsluiting

Zichtas

Eind 2015 is Loos van Vliet begonnen met een aanzet tot 
gebiedsconcept voor het Rabocomplex en zijn omgeving. 
Hierop volgend is OKRA landschapsarchitecten verder gegaan 
met de verdere uitwerking van het Gebiedsconcept voor een 
groter gebied, waarin ook de TNO locatie is betrokken. Hierbij 
is gekeken naar de omgeving in stedenbouwkundige en 
landschappelijke context.

Directe omgeving
Wat duidelijk naar voren komt in het gebiedsconcept zijn de 
twee eenheden gelegen tussen de houtwallen. De houtwallen 
omzomen deze eenheden waardoor groene kamers ontstaan met 
elk hun eigen identiteit.  
  
Hoewel de groene zomen de eenheden in eerste instantie 
isoleren, hebben zij ook een verbindende functie. In de groene 
zomen ligt een padenstructuur die in het noorden aansluit op 
het terrein van Altrecht en richting het zuiden leidt naar de 
woonwijken Crosesteijn en Nijenheim. Door de ontwikkelingen 
die het gebied de afgelopen decennia heeft doorgemaakt en het 
besloten karakter van de toenmalig gesitueerde functies, zijn de 
verbindingen niet duidelijk aanwezig en leesbaar. 
  
Door de padenstructuur over het gehele gebied te herbekijken, 
kunnen in de toekomst verschillende elementen in de 
Stichtse Lustwarande aanelkaar gekoppeld worden door een 
groenstructuur. 
  
Het groen dat het plangebied omsluit wordt gezien als 
meerwaarde, wel kan deze op sommige strategische plekken 
transparanter worden gemaakt om bijvoorbeeld een doorgang 
te realiseren voor voetgangers. De woningen aan de buitenste 
rand zullen altijd met hun voorgevel richting het groen staan 
georiënteerd, hierdoor ontstaat er in het centrale gedeelte 
voldoende ruimte om een centrale groene plek te creëren.  
  
De entree van de locatie ligt momenteel aan de Laan van 
Eikenstein, in voorgaande studies en vanuit de gemeente is 
aangegeven dat toekomstige projecten via deze laan ontsloten 
blijven. Hierdoor zal de groene structuur langs de Utrechtseweg 
behouden blijven.

Gebiedsconcept
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PLAN
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voorkanten aan buiten en binnenwand
groene Enk 

verbinding Laan van Eikenstein en 
binnengebied langzaamverkeersverbinding 
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PLAN

Voor en achterzijde 
Een belangrijk uitgangspunt binnen het concept is de alzijdigheid 
van de bouwblokken. Door de bebouwing rug aan rug te 
plaatsen worden er 2 fronten gecreëerd waardoor er altijd 
een formele voorzijde richting de Enk is gesitueerd. Langs 
de plangrens zal de buitenste rand bebouwing de interactie 
opzoeken met de bestaande houtwallen. In het binnen gebied zal 
een centrale plek met voorzijdes omsloten zijn. 
  
Groene Enk 
Door de woningen aan de buitenzijde te richten naar het 
omliggende groen en houtwallen, wordt er in het binnen gebied 
ruimte gecreëerd om woningen rondom een groene binnen plek 
te situeren. Op deze wijze kan er een verwijzing plaats vinden 
naar historische elementen zoals de Enk, welke door de tijd is 
verdwenen in het plangebied. 
  
Groene wiggen
De connectie met de omliggende groenstructuur is belangrijk 
voor het plangebied, om deze connectie kracht bij te zetten 
dringen er vanaf de noordwestzijde groene wiggen het gebied 
in. Hierdoor ontstaat er een verbinding met de omliggende 
groenstructuur tot in de kern van de verkaveling. 

Verbinding Laan van Eikenstein en binnen gebied
Binnen het plangebied zijn enkele belangrijke assen vastgesteld, 
hieronder vallen de ontsluitingsassen en zichtassen. De 
verbinding vanuit het noorden naar het zuiden kan zowel 
infrastructureel als groen worden ingevuld, het doel van deze 
verbinding is om een relatie tussen de Laan van Eikenstein en 
het binnen gebied te creëren

Parkeren aansluitend op langzaam verkeerverbindingen 
Gezien de groene identiteit van het plangebied is het van belang 
het parkeren op te lossen buiten het zicht van prominente 
verblijfsplekken. De ontsluiting voor langzaam verkeer voorziet in 
aansluitingen met het omliggende groen. 
  
Ontsluiting 
Door de overwegend symmetrische vorm van het plangebied 
vormt de ontsluiting binnen het plangebied een overwegend 
orthogonaal geheel. Een hoofdontsluiting aan de binnenzijde 
van de centraal gelegen enk vormt de primaire ontsluiting 
voor het gebied, hier sluiten de secundaire en langzaam 
verkeersverbindingen op aan. 

groene wiggen

Randvoorwaarden ontwerp

hoofdontsluiting

beeldkwaliteitsplan Zeister Enk 21



22

38

10

8

16

10

12

14

0

0

0

0

0

0

0

90

439

439

90

1. Rondom de enk en de buitenrand staat een mix van 
vrijstaande, 2-kappers en rijwoningen. 

2. Het middengebied bestaat uit een verhoogde enk, die aansluit 
uit de groenstructuur in het noordwesten, de enk wordt voorzien 
van speelaanleidingen met een natuurlijke uitstraling passend in 
de omgeving en schaatsbaantje.

3. Aan de noordwestelijke rand staan rug aan rug woningen 
of hofwoningen. Deze afwijkende typen woningen gaan een 
interactie aan met het omliggend groen.

Stedenbouwkundig ontwerp

2
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PLAN

90

439

rug-aan-rug woning = 1.7
rij- & hoevewoning  = 1.9
vrijstaand & 2^1 kap = 2.1

Hoevewoningen 13 * 1.9  = 24.7

Totaal                = 25
Parkeren aanwezig = 25

Tekort/overschot   +/-0

1.

Rijwoning   4 * 1.9  =   3.8
Vrijstaande won.  1 * 2.1 =   2.1

Totaal                =   9.7
park. eigen terrein -    5.4

Totaal   =  4
Parkeren aanwezig =  4

Tekort/overschot  +/-0

Rijwoning   8 * 1.9  =  15.2
2^1 kap woning  2 * 2.1 =   4.2

Totaal                =   20
park. eigen terrein -    5

Totaal   =  15
Parkeren aanwezig =  15

Tekort/overschot    +/-0

Rijwoning   12 * 1.9 =  23
2^1 kap woning  2 * 2.1 =  4.2
Vrijstaande won.  1 * 2.1 =  2.1

Totaal                = 29.3
park. eigen terrein -   9.2

Totaal   =  20
Parkeren aanwezig =  20

Tekort/overschot    +/-0

Rijwoning   13 * 1.9 = 24.7
2^1 kap woning  6 * 2.1 = 12.6
Vrijstaande won.  2 * 2.1 =   4.2

Totaal                = 41.5
park. eigen terrein -  13.2

Totaal   =  29
Parkeren aanwezig =  29

Tekort/overschot    +/-0

rug aan rug  24 * 1.7  = 40.8

Totaal                = 40.8
park. eigen terrein 

Totaal   =  41
Parkeren aanwezig =  41

Tekort/overschot    +/-0

Vrijstaande won.  3 * 2.1  =   6.3
2^1 kap woning  6 * 2.1 = 12.6

Totaal                = 19
park. eigen terrein - 15

Totaal   =  4
Parkeren aanwezig =  4

Tekort/overschot  +/-0  
 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PARKEERNORM
gerekende norm:
 

parkeren eigen terrein:
parkeren naast elkaar = 1.8
parkeren achter elkaar = 1.3

90

Parkeren inventarisatie
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VERTALING NAAR 
BEELDKWALITEITSPLAN 

BEBOUWING
ZEISTER ENK

© Erve Oostermaet, Ziegler Branderhorst

© Maas Architecten

© Impressie schuurwoning Langeveen, Kwint architecten

wonen/werken/
inwoning/

inpandige garage

wonen

open structuur

flexibele indeling

verwantschap

twee-deling twee-deling drie-deling drie-deling

hoge schuurwoning lage schuurwoning kapschuurwoning boerderette
© Concept schuurwoningen
schipperdouwesarchitectuur
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Inspiratie

De Enk en Brink hebben van oorsprong een 
agrarisch karakter. De verschillende te bebouwen 
delen krijgen ieder een eigen karakter. Deze locatie 
sluit juist niet aan bij de landgoederen van de 
Lustwarande of de jaren dertig stijl, maar sluit aan 
bij het oorspronkelijke agrarische karakter. 
De stedenbouwkundige opzet met een verkleinde 
Enk en omliggende Brink als hart geeft hiervoor de 
aanzet. De beeldkwaliteit sluit aan bij dit agrarische 
karakter door een aantal stijlkenmerken van de 
Enk en Brink als inspiratie te nemen. Dit kan in 
een combinatie van zowel eigentijdse als klassieke 
architectuur. Daarbij  dient te worden opgemerkt 
dat het niet gaat om het exact combineren van alle 
stijlkenmerken, maar een interpretatie. Met name 
het lage aankappen is lastig te combineren met 
de te realiseren woonvolumes. Het gaat daarom 
om de sfeer van een agrarisch/brink ensemble 
van woningen en schuren. De twee bouwstijlen 
worden toegepast in onderlinge samenhang. 
het totaalbeeld dient niet te onrustig te worden. 
Afstemming over bijvoorbeeld, kleur en materiaal, 
dakoverstekken en details is nodig.

Boerderijen uit de omgeving van Zeist Brinkwoningen uit de omgeving Zeist
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PLAN

0

0

0

0

0

0

0

90

439

Inspiratie verwerking plan 

Enk woningen

Brink woningen

Enk & Brink gemengd
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BEELDKWALITEIT

Kenmerken boerderijen Zeist

Groot dakvlak
Lage gootlijn
Kantpannen, geen overstek
Aangehangen goot
Kleine gevelopeningen en grote poort
Opgetrokken trasraam in andere kleur
Witte kozijnen donkere deuren/luiken
Roedeverdeling
Wolfseind
Donkere keramische dakpannen of riet
Rode baksteen of zwart hout
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BEELDKWALITEIT

Toe te passen elementen boerderij typen

witte kozijnen en donkere luiken roedeverdeling

grote deur wolfsend laag aankappen
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 Inspiratie agrarische achtige als geschakelde volumes
Hoeken en kopse kanten van volumes kennen een lage goothoogte, het volume mag in het midden een hogere goothoogte 

hebben.  Hierdoor sluit het aan op de agrarische beeldtaal

rug aan rug woningen Garderen

BEELDKWALITEIT

0

0

0

0

0

0

0

90

439
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Inspiratie vrijstaande boerderij achtige als 2^1 kap en vrijstaande woningen

BEELDKWALITEIT

0

0

0

0

0

0

0

90

439

Hoeken en kopse kanten van volumes kennen een lage goothoogte, het volume mag in het midden een hogere goothoogte 
hebben.  Hierdoor sluit het aan op de agrarische beeldtaal
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Toe te passen materialen

rieten kap donkere keramische dakpannen combinatie riet en donkere pan

rode baksteen zwart hout donker trasraam

BEELDKWALITEIT
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BEELDKWALITEIT

Grote deuren

BEELDKWALITEIT

Grote deuren

beeldkwaliteitsplan Zeister Enk 33



Doorsteken
Doorsteken worden zo nu en dan toegepast, om accenten binnen de bouwblokken toe te passen.

Hierbij mag de doorsteek een beperkte maat hebben ten opzichte van het bouwvolume
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BEELDKWALITEIT

Verspringing

 twee kappers kunnen onderling verspringen
 rijwoningen worden gezien als schuren en verspringen per rij

mate van verspringing
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BEELDKWALITEIT

Kenmerken brinkwoningen Zeist

verbijzondering in metselwerk
staande raamverhoudingen
boogvormige latei
hogere verdiepingshoogte
dakvorm zadeldak & dwarskap
verspringing in kopgevel
uitkragende kap
verbijzondering kopgevel
makelaar
erker
A-symmetrisch

beeldkwaliteitsplan Zeister Enk36



BEELDKWALITEIT

verbijzondering metselwerk & boogvormige latei dakvorm zadeldak & dwarskap uitstekende kopgevel

verbijzondering metselwerk & boogvormige latei verbijzondering kopgevel erker

Toe te passen elementen brink typen
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verbijzondering  kopgevel en makelaar

BEELDKWALITEIT
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BEELDKWALITEIT

Verbijzondering metselwerk

0
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Geintegreerde zonnepanelen met zwarte pannen
vlakken met panelen worden in  eenvoudige rechthoekige vormen geplaatst

BEELDKWALITEIT
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BEELDKWALITEIT

Aandacht voor andere bewoners
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VERTALING NAAR 
BEELDKWALITEITSPLAN 

BUITENRUIMTE 
ZEISTER ENK

© Erve Oostermaet, Ziegler Branderhorst

© Maas Architecten

© Impressie schuurwoning Langeveen, Kwint architecten

wonen/werken/
inwoning/

inpandige garage

wonen

open structuur

flexibele indeling

verwantschap

twee-deling twee-deling drie-deling drie-deling

hoge schuurwoning lage schuurwoning kapschuurwoning boerderette
© Concept schuurwoningen
schipperdouwesarchitectuur
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PLAN

landschapsplan 
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De buitenruimte sluit net als de architectuur aan op het agrarisch 
karakter van de Brink en Enk.
Beide vormen een centraal gebied binnen een woonkern. Zo 
ook op de Zeister Enk, hier vormt het verhoogde middengebied 
een centrale verblijfsplek voor jong en oud. De centrale plek 
wordt voorzien van natuurlijke speelaanleidingen (1) en een 
schaatsbaantje dat iets lager ligt (2) Aan de zijde van de 
hoofdentree vormt een betonnen zitrand de beeindiging 
van de enk (3) De Enk wordt ingezaaid met een 
bloemenmengsel.

De plek wordt verbonden met de omgeving door middel van 
slingerende wandelpaden. De wandelpaden worden uitgevoerd 
in halfverharding of gravylyn.

2
3

1

2
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verhoogde Enk als middelpunt

BEELDKWALITEIT

439439439

Schaatsbaantje op ondergelopen veld Verhoogde rand bij entree gebied natuurlijk spelen door spelaanleidingen en hoogteverschillen
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verharding & verlichting

BEELDKWALITEIT

439439439439

klinkerverharding voor wegen halfverharde paden Metronis Torch LED - masthoogte 4m

betontegels langs zuidelijke en oostelijke ontsluiting
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voortuinen en aansluitingen op omgeving

BEELDKWALITEIT

439439439439

Schapenhek sluit aan op landelijk karakter Enk kavels aan middengebied kennen een strakke aansluiting natuurlijke & minder strakke aansluiting in buitenste rand
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BEELDKWALITEIT

Hagen, nutsbomen, erf voortuinen

haagbeuk

beuk

beukenhaag

linde (boom aantrekkend voor insecten als bijen & hommels)walnoot
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Profielen & voortuinzone buitenrand

Voortuinzone van de woningen aan de buitenrand sluit aan met inheemse 
beplanting, waardoor aansluiting wordt gezocht met omliggende landschap
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De rand kvan de Enk ligt bij binnenkomst iets verhoogd, maar ligt op andere plekken juist gelijk aan het maaiveld en loopt vanaf daar bol op naar het midden van de Enk.
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Profielen
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Profielen
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