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Proces
De bewoners van de Geer I zijn nauw betrokken bij de 
totstandkoming van het schetsontwerp. Een aantal van de 
bewoners heeft input geleverd voor het ontwerp van de Geer 
II door plaats te nemen in de meedenkgroep. In totaal zijn er 
drie bijeenkomsten geweest. Tijdens de bijeenkomsten zijn 
er suggesties gedaan voor de ontwikkeling van De Geer II. 
Deze suggesties zijn vervolgens verwerkt in het ontwerp en 
gepresenteerd aan de bewoners. Veel van de suggesties zijn één 
op één terug te vinden in het ontwerp. De meedenkgroep is dan 
ook zeer positief over de resultaten.

Enkele suggesties vanuit de meedenkgroep die één op één zijn 
terug te vinden in het voorliggende schetsontwerp:
 - De kwaliteit van De Geer II moet overeen komen met die van 

de Geer I;
 - (mediterrane) sfeer van De Geer I doorzetten in De Geer II;
 - Mooie entree van de Wijk bij Duurstede; 
 - Er moet een mooie Remus komen/ blijven;
 - In de Geer I is weinig parkeerruimte. In de Geer II moet 

voldoende parkeergelegenheid zijn met parkeren op eigen 
terrein en in parkeerpockets;

 - maximaal 4 bouwlagen (houdt rekening met zon/ schaduw), 
niet tegen over bestaande hoogbouw en niet tegen over 
laagbouw;

 - Voldoende groen (50 m2 per woning).

Parallel aan het opstellen van het schetsontwerp zijn enkele 
onderzoeken uitgevoerd, zoals een verkeersonderzoek, 
markverkenning en enkele planologische onderzoeken. Ook deze 
onderzoeken hebben een plek gekregen in het schetsontwerp.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 vindt u een beschrijving van het plangebied en 
haar omgeving dit vormt de basis voor het stedenbouwkundig 
ontwerp, dat is hoofdstuk 3 is toegelicht. Hoofdstuk 4 geeft de 
beoogde beeldkwaliteit in woord en beeld weer. Beeldregie 
heeft als doel om in belangrijke mate het uiteindelijke totaalbeeld 
en ook het karakter van de wijk te bepalen. De beelden in dit 
hoofdstuk dienen ter inspiratie en dienen niet letterlijk te worden 
gekopieerd. In hoofdstuk 5 is het inrichtingsvoorstel openbare 
ruimte toegelicht. Hoofdstuk 6 geeft inzicht in het vervolgtraject 
voor de ontwikkeling van De Geer II. 

1. Inleiding

Rode Contour, behorende bij Streekplan Provincie Utrecht vastgesteld d.d. 13 december 2004

In De Geer I zijn in de afgelopen jaren zo’n 750 woningen gerealiseerd binnen het destijds geldende beleid 
op grond van toegekende contingenten voor woningbouw. Het beleid voor woningbouw is gewijzigd in 
die zin, dat nu geen contingenten meer worden toegewezen, maar (woon-)bebouwing binnen de rode 
contour mag worden gerealiseerd zonder beperkingen ten aanzien van het aantal woningen. Dit heeft de 
weg geopend voor de realisatie van zo’n 250 woningen in De Geer II. 

In opdracht van Rabo Bouwfonds werkt Wissing stedebouw aan het stedenbouwkundig plan voor De Geer 
II. Het voorliggende rapport geeft inzicht in het verkavelingsplan en de beoogde beeldkwaliteit.

De Geer II wordt een gebied met een hoogwaardige en duurzame ruimtelijke kwaliteit van zowel de 
gebouwen als de openbare ruimte. De wijk dient een karakteristieke en leefbare wijk te zijn, maar dient 
daarnaast vanzelfsprekend deel uit te maken van Wijk bij Duurstede.
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2.1  Randen

Graaf van Lynden van Sandenburgweg

Aan de noordoost zijde wordt het plangebied begrensd door 
de Graaf van Lynden van Sandenburgweg. Deze weg wordt 
gekenmerkt door variatie in functie en verschijningsvorm. 
Wonen, werken, agrarisch gebied en fruitteelt zijn functies 
die men in de huidige situatie langs deze weg kan vinden. De 
bestaande bebouwing aan deze weg zal bij de planvorming 
worden gehandhaafd. Deze functies worden in de huidige 
situatie ontsloten via een ventweg. Ook deze ventweg zal worden 
behouden. 

Revius Locatie

Aan de zuidoost zijde van het plangebied bevindt zich de Revius 
locatie, waar een brede school voor voortgezet onderwijs zal 
worden gerealiseerd. De locatie wordt omkaderd door een 
groensingel. In verband met de visuele en functionele afscherming 
van de school met de Geer II is door de Provincie de wens 
uitgesproken dat deze groensingel in stand blijft. Dit is dan ook 
uitgangspunt bij de ontwikkeling van het Revius.
De overige randvoorwaarden voor de Revius locatie zijn 
beschreven in de nota “Stedenbouwkundige randvoorwaarden 
Nieuwbouw Revius lyceum en sportaccommodaties”
opgesteld door Wissing stedenbouw.

Geerweg/Rondje Wijk

Aan de noordwest kant van het gebied ligt De Geerweg met een 
mooie brede groenstrook. De groenstrook maakt onderdeel uit 
van ‘Het Rondje Wijk’. De boerderij op de hoek van de Geerweg 
met de Graaf van Lynden van Sandenburgweg blijft behouden.

Remus

De Remus vormt de zuidwestelijke begrenzing van het plangebied 
met De Geer I. De Remus heeft een breed, groen profi el. De 
woningen aan de Remus staan met de zijkanten (noordelijk deel 
van de Remus) en met de voorkanten (zuidelijk deel van de Remus) 
richting de Geer II. De bestaande groenstrook, grenzend aan het 
plangebied van De Geer II blijft behouden.
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2. Plangebied
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Graaf van Lynden van Sandenburgweg

De  Remus Boomgaard aan de Graaf van Lynden van Sandenburgweg
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Het plangebied van de Geer II ligt aan de noordzijde van Wijk bij Duurstede. Bij 
een bezoek aan de stad vanaf de A12 rijdt men ofwel via de Graaf van Lynden van 
Sandenburgweg ofwel via de Geerweg. Beide routes lopen langs De Geer II. De nieuwe 
wijk vormt zodoende de “entree van de stad”. Het plangebied is ca. 8,6 ha groot. In de 
huidige situatie is het gebied in gebruik als boomgaard en als weiland.
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Bebouwingsstructuur
formele planopzet

beëindiging zichtlijnenrechte rooilijn

poortfunctie

Algemeen
De Geer is een kwalitatief hoogwaardige wijk uit de jaren 90 waar 
mensen met veel plezier wonen. Er is een grote diversiteit aan 
woningtypen: 50% rijwoningen, 25% twee-onder-één-kapwoningen 
of vrijstaande woningen en 25% overige woningen. Circa. 90% 
bestaat uit koop woningen. De wijk kent een relatief jonge 
leeftijdsopbouw, met naar verhouding weinig ouderen. Dit is een 
bekend beeld voor nieuwe uitbreidingslocaties die wat verder van 
het centrum (+voorzieningen) liggen. (bron: woonvisie 2004-2007)

Planstructuur
De Geer I heeft een formele, heldere planopzet. Centraal in de 
wijk ligt een groene as als belangrijkste openbare ruimte. De wijk 

De Geer II is niet zomaar een autonome nieuwe wijk. De Geer I ligt er immers al en vormt een belangrijk 
gegeven. De wens is uitgesproken om de nieuwe wijk te ontwerpen in samenhang met De Geer I. Dat wil 
niet zeggen dat De Geer II er precies hetzelfde uit zal gaan zien als De Geer I. Allereerst dient er goed te 
worden gekeken naar de Geer I. Hoe zit de wijk in elkaar? Kunnen we hierop aansluiten? Wat willen we 
overnemen? En wat niet? Met deze antwoorden kan invulling worden gegeven aan De Geer II. 

2.2 De Geer I

is symmetrisch opgebouwd vanuit deze as. De woningtypes liggen 
in logische clusters en ondersteunen de planopzet. Appartementen 
in de groene as, losse bebouwing aan de randen en rijtjes aan 
de langere woonstraten en rondom de plantsoenen. Zichtlijnen 
worden beëindigd met bebouwing. Ook de rechte rooilijnen 
onderstrepen de formele planopzet.

Groenstructuur
De centrale groenzone vormt het hart van de wijk. Van hieruit 
lopen twee secundaire groenzones de wijk in. Er zijn twee groene 
hoven met speelvoorzieningen gerealiseerd. De woonstraten 
hebben een steenachtige uitstraling. Hierin zijn weinig bomen te 
vinden.

Ontsluiting en parkeren
De Geer I wordt ontsloten vanaf de Geerweg, de Boterslootweg 
en de Graaf van Lynden van Sandenburgweg. De verkeersstructuur 
is helder. Iedereen kan zijn weg vinden in De Geer. 
De groene as vormt verkeerskundig gezien een “knip” in de wijk. 
Alleen op de Remus en Romulus kan de auto van het noordelijke 
naar het zuidelijke deel van de wijk. Het langzame verkeer kan wel 
op meerdere plaatsen doorsteken. 
Er zijn meerdere parkeeroplossingen te vinden in de Geer I. In 
de openbare ruimte is zowel langsparkeren als dwars parkeren 
te vinden. Bij de appartementen is het parkeren geclusterd. De 
vrijstaande woningen, tweekappers en enkele rijwoningen hebben 
een parkeerplaats op eigen terrein. Als parkeernorm is gemiddeld 
1,4 aangehouden. In de huidige situatie blijkt dit niet voldoende.

as
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VerkeersstructuurGroenstructuur

2.3 Technische onderzoeken
Het omgevingsbeleid en mogelijke belemmeringen die daaruit 
voortkomen zijn onderzocht door Bestplan en Rabo Bouwfonds. 

Verkennend bodemonderzoek: 
‘Gezien de vastgestelde bodemkwaliteit zijn er geen risico’s voor 
de volksgezondheid en/of het milieu. Gezien de resultaten van het 
onderzoek wordt de locatie geschikt geacht voor de voorgenomen 
nieuwbouw’

Luchtkwaliteit: 
‘Op basis van het uitgevoerde luchtkwaliteitsonderzoek kan 
geconcludeerd worden dat de luchtkwaliteit geen belemmering 
vormt voor de uitvoering van het plan De Geer II te Wijk bij 
Duurstede’

Akoestiek: 
‘Uit de berekeningen blijkt dat de geluidbelasting in het gehele 
ontwikkelingsgebied hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 
48 dB. Gezien de beperkte afstand tussen de weg en de ‘maximale 
ontheffi ngswaarde contour’ lijkt het onwaarschijnlijk dat de 
maximale ontheffi ngswaarde zal worden overschreden. 

Externe veiligheid: 
‘Binnen de PR-contour worden geen kwetsbare objecten 
gebouwd/gepland. De orienterende waarde van het groepsrisico 
wordt aan de hand van de hiervoor beschreven gegevens niet 
overschreden. Derhalve kan worden gesteld dat het aspect externe 
veiligheid geen belemmering vormt voor de realisatie van het 
beoogde bouwplan.’

Archeologie: 
‘Voor het aspect archeologie heeft de locatie een hoge 
verwachtingswaarde. Nader onderzoek is in gang gezet.’ 

9
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wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving b.v.

3. Stedenbouwkundig plan

3.1. Planstructuur

Het huidige groene karakter aan de Remus wordt gehandhaafd. 
Het strakke ritme van de twee onder een kap woningen en het 
brede profi el met laanbeplanting geven de Remus een voorname 
uitstraling. Op bijzondere plekken in de stedenbouwkundige 
structuur, zoals de entrees naar de buurten, wordt dit ritme 
onderbroken met accenten bijvoorbeeld in de vorm van 
meergezinswoningen. 

De vrijstaande woonwerk-woningen aan de Graaf Van Lynden van 
Sandenburgweg sluiten aan bij de bestaande variatie in beeld 
en functie langs deze weg. Voor het afwisselende beeld staat de 
bebouwing in een verspringende rooilijn en hebben de woonwerk-
woningen een individuele vormgeving met een rijzig hoofdvolume 
en ondergeschikte neven volumes. De woningen worden ontsloten 
vanaf de huidige ventweg. Tussen de woningen en de ventweg 
zal een diepe wadi worden gerealiseerd. In architectuur sluiten de 
woningen aan op het Romeinse thema.

Aan de Graaf Van Lynden van Sandenburgweg vormen de 
appartementen een poortgebouw als entree van de wijk. Dit 
poortgebouw neemt een markante positie in binnen de wijk, aan 
de Graaf van Lynden van Sandenburgweg en als afsluiting van de 
groene as, en vormt een van de ‘tempels’ (1e orde accenten) van 
De Geer II.

De Floralaan heeft een ruim en groen profi el. De rijwoningen aan 
de Floralaan versteken het formele karakter van deze ruimte. 
In het plan liggen twee groene plantsoen met een open karakter. 
Door het transparante karakter van de omringende bebouwing en 
bijbehorende tuinen wordt de groene sfeer van de plantsoenen 
versterkt. De rechte rooilijn van de woningen zorgt voor een 
duidelijk kader om de plantsoenen.

De Geer II richt zich enerzijds op de rationele structuur van de Geer I en anderzijds op de gevarieerde 
structuur van de Graaf van Lynden van Sandenburgweg. De groene as vanuit De Geer I is doorgetrokken 
naar de Geer II. Het huidige Florapad is getransformeerd tot de groene Floralaan. Aan weerzijde van 
de Floralaan bevinden zich aangename woonbuurten met een centrale groene hof met ruimte voor 
speelvoorzieningen. In De Geer II zijn verschillende woningtypen te vinden. De woningtypen zijn dusdanig 
gesitueerd dat ze de planstructuur versterken. 

De overige rijwoningen bevinden zich aan de entrees van de twee 
buurten en aan een van de groene plantsoenen. Markante plekken 
binnen de planstructuur worden geaccentueerd door enkele 
rijen te beëindigen met accenten bijvoorbeeld in de vorm van 
meergezinswoningen of door middel van kapverdraaiingen.

Tot slot bevinden zich twee appartementengebouwen aan 
bijzondere openbare ruimten. Één aan het zuidelijke plantsoen en 
één aan de boomgaard. Deze appartementengebouwen vormen 
evenals het poortgebouw een van de ‘tempels’ (1e orde accenten) 
van De Geer II.

11
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3.2. Groenstructuur
De ambitie voor De Geer II is het creëren van een openbare ruimte 
met een groene uitstraling. Dit gebeurt op verschillende niveaus 
binnen de planstructuur. Een groot deel van de woningen ligt 
zodoende aan een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte. 

De Remus
De Remus heeft in de huidige situatie een ruim en groen 
profi el. Dit zal gehandhaafd blijven en worden versterkt met de 
laanbeplanting aan de noordoostkant van deze straat. 

Floralaan
De Floralaan heeft een zeer ruim en groen profi el. Het profi el gaat 
uit van een ondiepe wadi met statige laanbeplanting.
 
Woonstraten
Tussen de langsparkeerplaatsen zullen bomen worden geplaatst. 
De woonstraten krijgen zodoende een groen karakter.

Plantsoen
In De Geer II bevinden zicht twee plantsoenen, waaraan diverse 
woningen gelegen zijn. Alle woonstraten komen uit op deze 
plantsoenen. In de plantoenen is ruimte voor speelplaatsen voor 
de kinderen. Door de centrale ligging zijn de speelplaatsen voor 
veel kinderen op een veilige afstand van thuis te bereiken. 

Boomgaard
De bestaande boomgaard behorende bij de boerderij aan de 
rotonde aan de Geerweg zal deels worden behouden. 

Groene doorsteek
De doorsteek voor langzaamverkeer van De Geer I naar De Geer II 
zal voldoende ruim zijn en met zorg worden ingericht. 

12
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Floralaan Wadi

3.3. Water
Op basis van het schetsontwerp is overleg gepleegd met de 
waterbeheerder, de Stichtse Rijnlanden inzake de watertoets 
voor het gebied De Geer II. Aveco de Bondt voert de watertoets 
uit en adviseert over het watersysteem. Het voorstel is om 
het regenwater in De Geer II af te voeren via een robuust 
watersysteem van wadi’s.  

Er zullen ondiepe wadi’s worden gerealiseerd in de plantsoenen 
en in groene  middenberm van de Floralaan. Tussen de ventweg 
van de Graaf van Lynden van Sandenburgweg en de nieuwe 
woningen zal een diepe wadi worden gerealiseerd. De afvoer van 
het regenwater vindt plaats via een ondergronds leidingstelsel dat 
doormiddel van hoog gelegen uitstroompunten op de ondiepe 
wadi’s loost. 
 
De wadi’s dienen kwalitatief hoogwaardig te worden ingericht. 

diepe wadi

ondiepe wadi
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3.4. Verkeersstructuur
Uitgangspunt voor de ontsluiting van De Geer II is vanaf 2 
zijden over de Remus; via de Geerweg en de Remus (vml. 
Romeinenbaan). Vanaf de Remus worden alle woningen ontsloten 
middels 30-km wegen. 

Punt van overweging is op dit moment of er een directe 
autoverbinding centraal in De Geer II direct op de Graaf van 
Lynden van Sandenburgweg gewenst is. Binnen de planstructuur 
zijn zowel een nieuwe aansluiting als geen nieuwe aansluiting goed 
in te passen.
• Met een nieuwe aansluiting op de Graaf van Lynden van 

Sandenburgweg ter hoogte van het huidige Florapad vormt de 
Floralaan de formele entree voor de wijk.

• Zonder nieuwe aansluiting zal er in ieder geval een doorsteek 
voor langzaam verkeer naar de Graaf van Lynden van 
Sandenburgweg blijven.

 
Beide varianten zijn onderzocht door Grontmij (Verkeersonderzoek 
en advies de Geer II, 14 februari 2008). In beide varianten worden 
de normen voor verkeersintensiteit op diverse meetpunten niet 
overschreden. Een nieuwe aansluiting is dus niet noodzakelijk. De 
nieuwe aansluiting levert meer mogelijke confl ictpunten op voor 
de verkeersveiligheid. Er zal nog een defi nitief besluit worden 
genomen over de variant die zal worden toegepast in De Geer II
De bestaande en nieuwe woningen aan de Graaf van Lynden 
van Sandenburgweg worden ontsloten via de reeds aanwezige 
ventweg. 
Aandachtspunt is de inrichting van het parkeerterrein bij het 
bestaande appartementengebouw aan de Remus in verband met 
mogelijk sluipverkeer.

14
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Fietsverkeer
Door Grontmij is een aanvullende studie uitgevoerd voor 
het fi etsverkeer en in het bijzonder een veilige oversteek 
op de kruising van de Remus met de Graaf van Lynden van 
Sandenburgweg. Deze studie is op 19 mei gepresteerd aan de 
meedenkgroep. 

Naar aanleiding van de meedenkavond zijn de volgende 
aanpassingen voorgesteld:
- de middenberm bij de Graaf van Lynden van Sandenburgweg 

verbreden zodat het autoverkeer ook een tussenstop kan maken 
en daarmee in twee stappen kan oversteken

- het fi etspad min of meer terugleggen op zijn oude positie 
en daarmee het fi etspad en het water/wadi omwisselen om 
daarmee voldoende wateroppervlak te kunnen realiseren en te 
voorkomen dat fi etsers door het gras de Remus opschieten.

15



2 lagen met kap

3 lagen met kap

4 lagen met kap

2 tot 3 lagen met kap

basis: 2 bouwlagen met kap rijzige woon-werk woning hoekaccent

3.5. Bouwhoogte
De hoogte van de bebouwing is gerelateerd aan de plek in de 
planstructuur en ondersteunt de stedenbouwkundige structuur. 
In de basis wordt een uniformiteit in hoogten nagestreefd van 2 
bouwlagen met een kap. Voor stedenbouwkundige accenten wijkt 
de bouwhoogte af. Bij deze accenten wordt een bouwhoogte 
van 3 of 4 lagen met kap voorgeschreven. De bouwhoogten zijn 
aangegeven in de illustratie.

Om het rijzige karakter van de woonwerk woningen aan de Graaf 
van Lynden van Sandenburgweg te onderstrepen wordt voor de 
hoofdmassa naast een maximale bouwhoogte van 3 lagen met een 
kap ook een minimale bouwhoogte van 2 bouwlagen met een kap 
voorgeschreven. Elementen die op het dak worden aangebracht 
zijn altijd ondergeschikt.

16
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continue rooilijn met verspringing in de rooilijn van maximaal 1 meter vanaf de 
voorgevelrooilijn

verspringing in de rooilijn 

3.6. Situering, rooilijnen en oriëntatie
Uitgangspunt is het hanteren van een rechte, continue rooilijn 
in alle straten in De Geer II. Zo wordt een helde, rustuig beeld 
gerealiseerd dat ook aansluit op het gewenste formele karakter. 
Voor alle woningen wordt een voorgevelrooilijn van minimaal 3 
meter vanaf de kavelgrens aangehouden. 

Op bijvoorbeeld hoeken, of om de symmetrie van een bouwblok 
te benadrukken is een verspringing in de rooilijn toegestaan. 
Ondergeschikte bouwdelen als erkers veranda’s, entrees, 
etcetera mogen ook de voorgevelrooilijn overschrijden, over alle 
bouwlagen. De woningen zijn allen georiënteerd op de openbare 
weg/ ruimte. 

Uitzondering op de continue rooilijn vormt de rooilijn van 
de woonwerk woningen aan de Graaf van Lynden van 
Sandenburgweg. Uitgangspunt voor deze rooilijn is variatie en 
verspringing. Bij de situering van de footprint van de individuele 
woning dient de bezonning, privacy en toegankelijkheid van de 
naastliggende woningen worden gerespecteerd. 

Enkele woningen in het plangebied grenzen met twee zijden 
aan de openbare ruimte. Voor de woningen aan de plantsoenen 
geldt dan een oriëntatie op de plantsoenen. De andere woningen 
kennen een tweezijdige oriëntatie.
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Langsparkeren

3.7. Programma en woningtypologie
Vanuit het marktonderzoek (Inbo d.d. 16 februari 2008) is gebleken 
dat er met name vraag is naar woningen in de dure en goedkope 
fi nancieringcategorie. 
Dit is als volgt vertaald:

Goedkoop  appartement/bebo  41
Goedkoop rijwoning  27
Middelduur rijwoning  32
Duur  appartement  26
Duur  tweekapper  76
Duur  vrijstaand/woonwerk 24
 
Totaal     226

In het plan wordt 30% van de woningen in de sociale sector 
gebouwd.

3.8. Parkeren
Parkeernorm
Voor de Geer II gelden voor de verschillende 
fi nancieringscategorieën de volgende normen. (uitgaande van een 
matig stedelijk gebied in de bebouwde kom):

Woningen duur:  1,9 – 2,1 pp 

Woningen midden  1,7 – 1,9 pp 

Woningen goedkoop  1,4 – 1,7 pp 

Voor de parkeernorm wordt vooralsnog uitgegaan van de 
meest recente CROW kengetallen, (conform projectplan d.d. 
22-08-2007) Aan de hand van het VO stedenbouw zal, in overleg 
tussen gemeente en Bouwfonds MAB, een parkeerbalans worden 
gemaakt. Voor de dure woningen zal 1 parkeerplaats op eigen 
terrein worden gerealiseerd.

Doel is om een de parkeerplaatsen dusdanig in te passen dat er 
een ‘leefbare’ wijk ontstaat. Daarom zal er een balans moeten 
worden gevonden tussen de behoefte aan rust, veiligheid en 
activiteit in de straten. In het plangebied worden diverse vormen 
van parkeervoorzieningen getroffen op eigen terrein en in 
openbaar gebied.
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Parkeerpocket

langsparkeren

parkeerpocket

Parkeren op eigen terrein
De vrijstaande woningen en de tweekappers hebben elk minimaal 
één parkeerplaats op eigen terrein. 

De parkeerplaatsen dienen zoveel mogelijk uit het zicht te worden 
gesitueerd, bij voorkeur achter de voorgevelgrens. Algemeen 
geldt een parkeerplaatsdiepte van minimaal 5,50m als voorwaarde, 
om voldoende ruimte voor het parkeren te waarborgen.

Parkeren in openbaar gebied
Om de parkeerplaatsen zo veel mogelijk uit het straatbeeld te 
houden, wordt daar waar veel behoefte is aan openbaar parkeren 
(bij rijwoningen en appartementen) de parkeerplaatsen geclusterd 
in parkeerpockets of parkeerhoven.

De overige parkeerplaatsen worden gerealiseerd in de 
woonstraten in de vorm van langs parkeren. 
 
Voor wat betreft de beeldkwaliteit van de parkeeroplossingen 
geldt algemeen dat de gevelwand zo beperkt mogelijk doorbroken 
wordt door inritten naar de collectieve parkeerplaatsen. De direct 
aan de weg aansluitende parkeerhoven moeten bijvoorbeeld door 
gebouwde afscheiding of een goed aangeplante haag duidelijk 
van het openbare gebied worden afgezet. De voorkeur gaat 
hier uit naar het aanplanten van een volwassen groene haag, die 
projectmatig wordt aangelegd en goed wordt onderhouden.
De erfscheidingen grenzend aan de collectieve 
parkeervoorzieningen dienen zorgvuldig worden vorm gegeven, 
om van de parkeerterreinen een aantrekkelijke ruimte te maken.

Parkeren op eigen erf
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INTERMEZZO: ROMEINSE ARCHITECTUUR
Algemene karakteristiek

Monumentale gebouwen op markante plekken

gietbeton, weggewerkt achter stucwerk, mozaïek en metselwerk

Wit en pastel kleuren

Pannendaken met fl auwe helling 

Rust en regelmaat in de gevelindeling 
Boogconstructies

Horizontale geleding

hekwerk

fronton

Zuilen

Symmetrie
Benadrukken van de entree
Aandacht voor de overgang van openbaar naar privé
Aandacht voor detaillering
Geometrische vormen
De menselijke maat

symmetrie
formele entree benadrukt door fronton, 
zuilen, detaillering

basement

lijst

acroterie

lijsten

zuilen

mozaïek/fresco

Detaillering
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4. Beeldkwaliteit
Uitgangspunt is om De Geer II in samenhang met 
De Geer I te ontwerpen. 
De Romeinse en mediterrane sfeer van De Geer 
I wordt zeer gewaardeerd. In de Geer I is deze 
Romeinse architectuur op drie manieren terug 
te vinden. De ambitie voor De Geer II is het 
doorzetten van de Romeinse architectuur als 
integraal ontwerpprincipe (principe 1) en het 
versterken hiervan. 

In de architectuur van De Geer I is de Romeinse vormentaal op drie manieren 
terug te vinden:

2. niet

1. als integraal ontwerp principe

3. als cosmetica

+ =
KOLOMMEN

BOOGGEWELF

BASISMASSA ROMEINSE ELEMENTEN
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Graaf van Lynden van Sandenburgweg

Floralaan

Remus

Binnengebied

Appartementen

4.1. Variatie en samenhang
In de Geer II wordt grote mate van samenhang bereikt door 
criteria zoals hoogte, rooilijn, kleur, materiaal etc. Binnen deze 
samenhang is een bepaalde mate van variatie in de architectuur 
mogelijk en wenselijk om de karakteristiek van de openbare ruimte 
te ondersteunen. Dit verschilt per stedenbouwkundig ensemble. 

Graaf van Lynden van Sandenburgweg
De huidige Graaf van Lynden van Sandenburgweg wordt 
gekarakteriseerd door variatie in functie en verschijningsvorm. 
De woonwerkwoningen worden individueel ontworpen om aan te 
sluiten bij dit gevarieerde karakter. 

Floralaan
De Floralaan heeft een formeel karakter. Om dit te versterken 
dienen de woningen aan de Floralaan met een eenheid in 
architectuur te worden ontworpen. 

Remus
De Remus heeft eveneens een formeel karakter. Dit wordt in de 
stedenbouwkundige opzet reeds benadrukt door de rechte rooilijn 
en bouwhoogte. De lengte van de Remus maakt variatie wenselijk. 

Binnengebied 
De binnengebieden hebben een iets losser en groener karakter 
dan de formele Floralaan en Remus. Om dit te ondersteunen wordt 
een mix voorgesteld van ontwerpen. De woningen dienen wel 
familie van elkaar te zijn. Variatie is mogelijk in kleur, kapvorm en 
–richting, aan- en uitbouwen en detaillering. 

Appartementen
De appartementen en de gebouwen aan de nieuwe entree van 
de wijk hebben een bijzondere plek in de stedenbouwkundige 
structuur van De Geer II. Om deze markanten positie te versterken 
zullen drie verschillende appartementen(clusters) worden 
ontworpen.
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4.2. Hiërarchie
Kenmerkend voor de Romeinse stedenbouwkundige plattegrond is 
de hiërarchie. De voorname gebouwen, zoals de tempels, namen 
een bijzondere positie in aan bijvoorbeeld een mooie openbare 
ruimte en kenden een rijke architectuur. 

Deze elementen zijn ook in de Geer II terug te vinden. Basis is De 
Geer II als herkenbare eenheid met een heldere hiërarchie in de 
bebouwing die de stedenbouwkundige structuur versterkt. Om dit 
te bereiken zijn 3 ordes aangebracht: 

3e orde “de basis”
2e orde “accenten” 
1e orde “de tempels”

3e orde “de basis”

2e orde “accenten”

1e orde “de Tempels”

zichtas
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3e orde “De basis”

De basis wordt voor alle woningen ingezet. Met deze basis wordt 
het Romeinse thema benadrukt. Tegelijkertijd zorgt het voor 
samenhang en rust in De Geer II. De Geer II vormt zodoende een 
heldere eenheid zonder versnippering. 

Kapvorm
Alle bebouwing is voorzien van een kap. De kapvorm is een 
fl auw hellend zadel-, schild- of piramidedak met een maximale 
helling van 25%. De rijwoningen hebben in principe een zadeldak, 
waarbij de nokrichting evenwijdig is aan de straat. Voor de 
tweekappers geldt eveneens een hoofdrichting evenwijdig aan 
straat de kapvorm is hierbij vrij. De kapvorm en nokrichting voor 
de vrijstaande woningen is in principe vrij, mits evenwijdig of haaks 
aan de straat.

Materialisatie en kleur
De gevels zijn van baksteen gecombineerd met andere natuurlijke 
materialen ter accentuering. De toegepaste kleuren zijn wit (echter 
geen witte baksteen) en pasteltinten van geel naar oranje/rood. 
Alle metselverbanden zijn in principe toegestaan. Ook door 
variatie in het voegwerk kan detail en variatie worden aangebracht 
in de bebouwing. Naast de toepassing van baksteen zal er 
incidenteel ook gekeimd metselwerk of stucwerk kunnen worden 
toegepast. Geen toepassing van plaatmaterialen zoals multiplex 
toestaan.
 
De dakbedekking van hellende dakvlakken bestaat uit gebakken 
pannen. De kleuren zijn diverse schakeringen oranje-rood, 
waarbij in harmonie met de kleurkeuze van de baksteen ook een 
dominante dakkleur wordt gekozen. 

Basement
De overgang van de gevel op het maaiveld (de grond) wordt bij 
alle woningen specifi ek vormgegeven door het toepassen van 
een basement. Het basement kan worden vormgegeven door 
een contrasterende kleur of een ander materiaal, zoals beton. De 
overgang tussen de gevel en het basement is een belangrijk detail. 

gebakken pannen

materialisatie kleur

dak

gevel

diverse schakeringen oranje-rood 

wit
pasteltinten 

baksteen
gekeimd metselwerk
stucwerk
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2e orde “Accenten”

Gebouwen van de 2e orde bevinden zich op belangrijke hoeken of 
als beëdiging van zichtlijnen. 
Voor de 2e orde gelden in ieder geval dezelfde criteria als voor de 
3e orde. 

Deze woningen moeten worden verbijzonderd door variatie op 
deze basis in: 
- het toepassen van een verschillende kapvorm dan de 
naastgelegen woningen of een kapverdraaiing ten opzichte van de 
andere woningen;
- een verspringing van de voorgevelrooilijn ten opzichte van de 
geldende continue rooilijn;
- een hogere bouwhoogte;

Deze woningen mogen worden verbijzonderd door variatie op 
deze basis in: 
- het toepassen van aan- en uitbouwen, zoals erkers en veranda’s 
met de Romeinse vormentaal;
- het toepassen van overhoeks elementen, zoals verspringingen in 
het verticale en horizontale vlak, het omzetten van raampartijen en 
de situering van de entree.
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1e orde “Tempels”

Gebouwen van de 1e orde zijn bijzondere gebouwen in de 
stedenbouwkundige structuur, net zoals de Tempels uit de 
Romeinse tijd. Deze accenten mogen dan ook echt Romeins 
worden met een integrale toepassing van elementen zoals lijsten, 
fronton, acroterie etc. Deze elementen dienen echter geen 
Romeinse kopie te worden. De uitdaging ligt in de hedendaagse 
vertaling hiervan. 

fronton
lijsten

acroterie

hekwerk

mozaïek

kolommen
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4.3. Erfafscheidingen en bijgebouwen
Erfafscheidingen zijn een van de belangrijke overgangselementen 
tussen openbaar en privé. Een algemene eis aan de vormgeving 
van de erfafscheiding is de uitvoering tuinmuur met haag of haag.
De voorkeur gaat hier uit naar het aanplanten van een volwassen 
groene haag, die projectmatig wordt aangelegd en goed wordt 
onderhouden.

Voorkant
Aan de voorzijde van de woningen bestaat de erfafscheiding in 
de voortuin uit een haag of een tuinmuur met op een regelmatige 
afstand uit elkaar staande opgemetselde kolommen. Tussen 
de penanten zit mogelijk een haag. De totale hoogte van de 
erfafscheiding zal ca. 0,80 m zijn tot 1.00 meter bedragen. Alle 
tuinmuren moeten aan de hoeken en aan de open kanten met 
penanten worden beëindigd. 

Zij- en achterkant
Waar zij- en achtertuinen aan de openbare ruimte, achterpaden of 
parkeerpockets grenzen, worden in verband met de privacy hoge 
erfafscheidingen voorgesteld. De wijk moet een groen karakter 
krijgen, daarom dient een hoge erfafscheiding te bestaan uit 
een haag of tuinmuur met een stalen hekwerk gecombineerd en 
begroeiing. In geval van een tuinmuur dient de erfafscheiding mee 
te worden ontworpen met de woning.

Bijgebouwen 
Bijgebouwen moeten niet prominent in het wijkbeeld worden 
gesitueerd, maar moeten zorgvuldig worden geïntegreerd. In het 
plan komen vele woningtypen voor die voorzien zijn van garages of 
bergingen. Deze zijn zodanig gelegen dat ze niet aan de openbare 
ruimte grenzen. De bijgebouwen dienen in samenhang met de 
woning te worden vormgegeven.
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5. Inrichtingsvoorstel openbare ruimte
In dit hoofdstuk is het inrichtingsvoorstel 
voor de Geer II toegelicht. Evenals bij 
de stedenbouwkundige structuur en de 
beeldkwaliteit voor De Geer II wordt bij de 
openbare ruimte ook naar samenhang gezocht 
met De Geer I. In dit hoofdstuk is daarom eerst 
een analyse van de openbare ruimte in de Geer 
I gemaakt, waarna een vertaling is gemaakt naar 
De Geer II.

De Geer I: Parkeren

parkeren op één niveau / suggestiestrook parkeren op stoepniveau

drempel

band / straatniveau
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De Geer I: Verlichting De Geer I: Bomen

hoofdroute overige straten
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De Geer I:  Materialisatie

Overig

Drempels/Banden

geleideband

drempel met tegels en klinkers

inritband

drempel met tegels

sierbestrating speelplek anti parkeerpalen tegels speelplek bestrating materiaal stoep / drempeldetail bestrating bochten

Overig
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Inrichtingsvoorstel De Geer II
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Bomen

naar binnen halen van het omliggende landschap en 
benadrukken van formele ruimtes door middel van 
beplanting
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Groen en inrichtingselementen

S S

natuurlijke speelaanleidingen 
en natuurlijke materialen
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Principe profi elen

A

A

B B

B
C

Profi el B

Profi el CProfi el A
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Parkeerhoven

detail parkeerhof
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6. Vervolg
In voorliggende rapportage is het ontwerp voor De Geer II toe-
gelicht. Na vaststelling door het college zal in de volgende fase 
worden gestart met de verdere uitwerking. 

In deze uitwerking worden de principes van het ontwerp nader 
uitgewerkt en vertaald in een digitale verkaveling. Tevens zullen in 
deze fase van de planvorming reacties van betrokken partijen op 
het schetsontwerp en nagekomen gegevens worden meegenomen 
en verwerkt. 

In het ontwerp zal de bebouwing worden opgenomen en voor-
stellen voor de inrichting van de openbare ruimte, de verkeers-
afwikkeling en de waterhuishouding. Daarnaast zullen een aantal 
voor het plan kenmerkende doorsneden worden opgezet, waarin 
wegprofi elen, hoogteverschillen in het maaiveld, bouwhoogtes en 
water en groen worden getoond. Vervolgens zal een parkeerbalans 
worden vervaardigd met een verantwoording van de parkeercapa-
citeit op uitgegeven en openbaar gebied en een uitgiftetekening. 
Het uiteindelijke VO Stedenbouwkundig Plan biedt uiteraard ook 
inzicht in de typedifferentiatie en fi nancieringscategorieën. Het 
Voorlopig Ontwerp dient als basis voor de architectenplannen. Pa-
rallel zal worden gewerkt aan het inrichtingsplan voor de openbare 
ruimte.
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