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BIJLAGE A: LANDSCHAPSSTUDIE
HUIDIGE SITUATIE
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BIJLAGE A: LANDSCHAPSSTUDIE
HUIDIGE SITUATIE

In het landschap ten noorden van de Verlengde 
Veenlaan bevinden zich verschillende boerenerven van 
varierende afmetingen. Grofweg zijn er 4 varianten te 
onderscheiden.
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BIJLAGE A: LANDSCHAPSSTUDIE
HISTORIE

19501920

De Verlengde Veenlaan is historisch gezien niet 
meer dan een landweg die het ontginningsgebied 
ontsluit. Vanaf 1929 wordt de laan doorkruist door 
de Woldjerspoorweg. Deze spoorweg wordt in 1941 
opgeheven. Later wordt over het voormalige tracé van 
deze lijn de Provinciale weg aangelegd.

De Verlengde Veenlaan is qua structuur onderdeel van 
het agrarische landschap.
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BIJLAGE A: LANDSCHAPSSTUDIE
PERCENTAGE ERVEN

Uitgangspunt voor de verkenning is handhaving 
van het onderscheid tussen de meer verstedelijkte 
lintbebouwing tussen de N387 en de Hoofdweg en 
het open landschap met verspreid een aantal groene 
‘eilanden’. Indien er langs de Verlengde Veenlaan 
gebouwd gaat worden, is de vraag hoeveel nieuwe 
‘eilanden’ er geplaatst kunnen worden, zonder dat het 
landschappelijk karakter verloren gaat. 

De bewonersgroep ziet een percentage van 20-30% 
als maximale vulling.

~0% ~20% ~40%

maximale vulling volgens bewonersgroep20
-3

0%
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~60% ~80% ~100%
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BIJLAGE A: LANDSCHAPSSTUDIE
TYPOLOGIE
In het bestaande stedebouwkundige plan is uitgegaan 
van een uitgeefbaar gebied met een totale lengte van 
1261m1 

Reductie van de lengte met 50% leidt tot een totale 
lengte van 630m1. Deze lengte is het uitgangspunt in 
onderstaande studie. De exacte verdeling van erven is 
daarbij indicatief.

1. Erven spiegelen over de Verlengde Veenlaan
•	 voordeel:  zichtlijnen vanuit omgeving én vanaf Verlengde Veenlaan;
•	 nadeel:  eilanden worden massief in vergelijking met bestaande “eilanden”

2. Clusteren nabij de Provinciale Weg
•	 voordeel: zichtlijnen blijven deels behouden
•	 nadeel: groot contrast tussen het bebouwde deel en het open deel

uitgeefbaar gebied huidig bestemmingsplan 
(incl. groenbestemming)

Legenda
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3. positioneren aan één zijde Verlengde Veenlaan
•	 voordeel: vrij zicht op noord en zuid vanuit de kavels
•	 nadeel: zichtlijnen vanuit omgeving verdwijnen

4. afwisselend noord- zuidzijde
•	 voordeel: gevarieerd beeld vanaf de Verlengde Veenlaan
•	 nadeel: zichtlijnen vanuit omgeving volledig doorbroken, er ontstaat 

één “ketting” van eilanden;
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BIJLAGE B: ERFSTUDIE
KAVELTYPEN

Op basis van afmetingen van bestaande, omliggende 
erven zijn nieuwe indelingsvarianten getekend. In 
alle varianten is een woningoppervlak van 12 x 7m 
aangehouden.

Variant 1 - rijen
De erven worden verdeeld in stroken loodrecht op de 
Laan. De aangenomen kavelmaat ligt hierbij steeds 
om en nabij de 1000m2. Variatie in kavelmaat is 
mogelijk, hoewel deze sterk wordt bepaald door de 
aangehouden kaveldiepte van 65m. De woningen 
staan op één rooilijn. 

Nadelen:
•	 Per woning wordt een boom gerooid t.b.v. een 

oprit;
•	 De gelijke rooilijn geeft het beeld van een 

aaneengesloten straatwand;
•	 Weinig variatie mogelijk in kavelmaat en 

woningtypologie;

Variant 2 - verstrooid
Deze variant is vergelijkbaar met de eerste variant, 
met als grootste verschil dat de positie van de 
woning ten opzichte van de kavel sterk varieerd. 
Dit leidt tot een gevarieerder beeld, waarbij meer 
variatie mogelijk is in woningtypologie. 2-onder-1-
kapwoningen en korte rijtjes behoren nu ook tot de 
mogelijkheden.

Voordelen:
•	 Door de verspringende rooilijn wordt het beeld 

van een doorgaande gevelwand doorbroken;
•	 Typologische variatie is mogelijk (bijvoorbeeld  

2-onder-1-kapwoningen);
Nadeel:
•	 Per woning wordt een boom gerooid t.b.v. een 

oprit;
•	 Strijdig met huidig bestemmingsplan (bouwvlak 

en minimale afstand tot zijdelingse erfgrens);

Variant 3 - boerenerven
De woningen worden geclusterd op erven. 
Groot voordeel is de mogelijke variatie in zowel 
woningtypologie als kavelmaat.

Voordelen:
•	 Aansluiting bij agrarische typologie van 

boerenerven;
•	 Veel variatie mogelijk in kavelmaat en 

woningtypologie;
•	 Gedeelde opritten met meer speelruimte exacte 

positie erftoegang;
•	 Strijdig met huidig bestemmingsplan (bouwvlak 

en minimale afstand tot zijdelingse erfgrens);
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ERF
ERFTOEGANGSWEGEN

Bestemmingsregels
Het huidige bestemmingsplan eist een minimale 
woningbreedte van 5m en een zijdelings afstand tot 
perceelsgrens van 3m. Dit leidt tot een minimale 
kavelbreedte van 11m.

Oprit woning
Uitgangspunt voor de opritten is een breedte van 
3,5m. 

Effecten bestaande boomstructuur
Langs de Verlengde Veenlaan staat een bomenrij 
die is opgenomen in het register waardevolle en 
monumentale houtopstanden. De boomstructuur is 
als waardevol bestempeld en moet zoveel mogelijk 
worden behouden. 

Grondwerkzaamheden binnen de kroonprojectie van 
een boom hebben negatieve gevolgen. Dit betekend 
dat steeds één boom moet sneuvelen voor een oprit.

Een alternatief is het aanleggen van de oprit tussen 
twee bestaande bomen, met een minimale afstand 
van 1 meter tot de stamaanzet. Extra maatregelen, 
zoals het aanleggen van een beluchtingsbuis, zijn dan 
noodzakelijk.

Wanneer erven met een collectieve oprit worden 
gerealiseerd, levert dit veel speelruimte op voor de 
positie van de oprit.

•	 Huidige situatie, waarbij per kavel één boom 
wordt gerooid.

•	 Alternatief, waarbij de toegangsweg 
tussen de bomen wordt aangelegd.

•	 Erven met een collectieve oprit.
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BIJLAGE C: PANORAMA’S
HUIDIGE SITUATIE

Het hiernaast afgebeelde panorama geeft een goed 
beeld van de kwaliteiten van de huidige situatie:
•	 De overheersende, ononderbroken bomenrij.
•	 Het rustige beeld, waarbij bebouwing 

ondergeschikt is aan het landschap.
•	 De erfafscheiding bestaat uit sloten en 

bomenrijen, waarbij het deel vanaf maaiveld tot 
3 meter boven peil open is. Vrij doorzicht op 
ooghoogte, slechts onderbroken door incidentele 
bebouwing.
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BIJLAGE C: PANORAMA’S
MODEL 1 - LINT LANGS DE LAAN

Kenmerken
Kavels in stroken loodrecht op de Verlengde Veenlaan.

Aantal won.:  13 woningen
Typologie: vrijstaand
Orientatie: loodrecht op de laan
Flexibiliteit:  kavelbreedte
Erfafscheiding: bomenrij in landschapslijn

Voordelen
•	 aansluiting bij reeds gerealiseerde bebouwing 

langs Verlengde Veenlaan

Nadelen
•	 enkele bomen sneuvelen
•	 karakter van een lintdorp, niet agrarisch

model 

N
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Erfafscheiding hoofdzakelijk in lijn met kavelrichting

model model 
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Kenmerken
Meerdere kavels worden achter elkaar geplaatst. 
De kavelrichting loopt gelijk met de richting van 
het landschap, wat wordt geaccentueerd door de 
bomenrijen.

Aantal won.:  13 woningen
Typologie: vrijstaand en 2-onder-1-kap
Orientatie: loodrecht op de collectieve erfweg
Erfafscheiding: bomenrij in landschapslijn

Voordelen
•	 variatie in kavelmaat goed mogelijk
•	 collectieve erftoegangswegen

Nadelen
•	 karakter van overdwarse lintdorpen, niet agrarisch

BIJLAGE C: PANORAMA’S
MODEL 2 - IN DE LANDSCHAPSRICHTING

model 2

N
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model 2model 2
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Kenmerken
Erven van vergelijkbare schaal als de bestaande erven 
in het landschap. Het verharde deel van het erf is 
collectief. Woningen en garageboxen zijn bij voorkeur 
aaneengesloten, als verwijzing naar de grootschalige 
agrarische volumes. Door het samenvoegen van 
volumes kunnen meer woningen worden gerealiseerd.

Aantal won.:  17 woningen
Typologie: vrijstaand, 2-onder-1-kap en rijen
Orientatie: loodrecht op het collectieve erf
Erfafscheiding: bomen rondom het erf

De erfafscheiding rondom verbergt de bebouwing, 
maar zorgt tegelijkertijd voor een onderbreking van 
de karakteristieke bomenrij.

Voordelen
•	 aansluiting op agrarisch landschap
•	 collectieve erftoegangswegen

BIJLAGE C: PANORAMA’S
MODEL 3 - BOERENERVEN

model 

N
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Referentie: alzijdige groene erfafscheiding

model model 
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BIJLAGE C: PANORAMA’S
PANORAMA

huidige situatie

situatie met nieuwbouw

model 

Beeld vanaf toegangsweg Noorderweg 33
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model model 
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huidige situatie

situatie met nieuwbouw

BIJLAGE C: PANORAMA’S
PANORAMA

model 

Beeld vanaf toegangsweg Groenedijk 24
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model model 



26

huidige situatie

situatie met nieuwbouw

BIJLAGE C: PANORAMA’S
PANORAMA

model 

Beeld vanaf de Boerweg
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model model 



28




