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VOORWOORD 

Voor U ligt het afstudeerverslag, metals titel "AMFIBIEEN ALS BUREN". Dit 
verslag vormt de afronding van mijn studie Bouwkunde aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. Het beschrijft de totstandkoming van een stedebouwkundig en 
architectonisch ontwerp voor een woonwijk in natuurgebied de Drijflanen te Tilburg. 

Terugkijkend naar het afgelopenjaar zie ik dat ik nog steeds in een leerproces zit en 
hopelijk kan deze lijn na mijn opleiding voortgezet worden. De ontwikkeling als 
ontwerper is erg leerzaam geweest. Je kijkt steeds vooruit, maar af en toe moet je weer 
terug naar je uitgangspunten. Je ziet in een jaar dat het project heel veel kanten 
opgestuurd kan worden. Het was hierbij moeilijk om keuzes te maken en de opdracht te 
beperken. Je kunt nu eenmaal niet alles aanpakken. 
lk heh met veel plezier aan dit project gewerkt maar nu, na er ruim een jaar aan 
gewerkt te hebben, ben ik blij dat ik tot een afronding kan komen. 

Het is leuk om te merken dat mijn HTS achtergrond sterk meespeelt: bij alles wat je 
bedenkt, kijkje meteen ofhet ook gemaakt kan worden. Je moet hierbij natuurlijk 
opletten dat je het creatieve ontwerpproces niet beperkt door een te snelle schifting op 
de maakbaarheid. Een ontwerp is eigenlijk nooit af Steeds kun je er weer aan 
bijschaven om nieuwe ideeen erin te verwerken. 

lk zou graag mijn afstudeerbegeleiders Jan Thijs Boekholt, Han Lorzing, Ferry Bakker 
en Jan Horsman van de gemeente Tilburg willen bedanken voor hun vragen en adviezen 
en voor alle tijd die zij uitgetrokken hebben voor begeleiding. 
Tot slot wil ik Ingrid en mijn ouders bedanken die mij door soms moeilijke periodes 
hebben gesleept. Zonder hen was dit niet mogelijk geweest. 
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SAMENV ATTING 

Opdracht 
De gemeente Tilburg heeft in haar bestemmingsplan opgenomen om van het gebied de 
Drijflanen woongebied te maken. Het maakt als natte groenstrook deel uit van een 
belangrijke verbindingszone in het groenstructuurplan van de gemeente. Door een 
aantal vennen, langgerekte houtwallen en graslandkavels is het een ideaal leefgebied 
voor vele soorten amfibieen. 
De opdracht is: 
Ontwerp voor de Drijflanen een stedebouwkundige structuur inclusief de woningen 
waarbij de groenfunctie van het gebied behouden blijft. 
De vraag die centraal heeft gestaan bij mijn afstudeerwerk is: Hoe kunje woningbouw 
realiseren in een omgeving die zo belangrijk is voor amfibieen, zodanig dat de 
leefruimte van deze dieren zo weinig mogelijk aangetast wordt? 

Programma van eisen 
Landschappelijke eisen 
Hoofduitgangspunt is het realiseren van woonbebouwing binnen de Drijflanen. Dit kan 
alleen toegestaan worden als door de bebouwing een extra dimensie aan de kwaliteit van 
het gebied wordt toegevoegd. 
Ruimtelijke uitgangspunten 
De bebouwingsgrenzen bestaan uit drie wegen en de woonwijk Het Wandelbos. Binnen 
deze grenzen zal het ontwerp gemaakt worden. 
Stedebouw en architectuur 
Hoge eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte, 
de woonomgeving. Om dit te bereiken zal de bebouwing aan de eis van een gemiddelde 
dichtheid moeten voldoen en vooral een eigen identiteit moeten krijgen. Middels de 
architectonische uitwerking moet het gekozen stedebouwkundig concept ondersteund 
worden. 
Ecologisch bouwen 
Extra aandacht dient te worden besteed aan factoren als energie en milieu. 
Er moeten zoveel mogelijk milieuvriendelijke materialen toegepast worden, zonder 
concessies te doen aan de kwaliteit van de materialen. Het besparen van energie is 
noodzakelijk om zuinig te zijn met de grondstoffenvoorraad en om het milieu te 
ontzien. Ecologisch bouwen houdt ook in 'rekening houden met de bestaande natuur'. 
Doelgroep 
De belangrijkste doelgroepen voor de te ontwikkelen woningbouw zijn twee- en 
meerpersoons huishoudens in alle leeftijdscategorieen, met een gemiddeld ofhoger 
inkomen. 
Vernieuwende aspecten 
Een aantal woningen moet mogelijkheden hebben voor werken aan huis. Daamaast zal 
aandacht moeten worden besteed aan het flexibel gebruiken en indelen van ruimtes in 
de woningen. 

Analyse 
De Drijflanen is al heel Jang een uniek natuurgebied. De structuur wordt gevormd door 
langgerekte houtwallen en er is een grote diversiteit aan begroeiing. Het gebied is een 
neerslaginfiltratiegebied. Door een ondoordringbare leemlaag zakt bij hevige regenval 
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het water echter niet direct weg. In de lager gelegen delen van het gebied bevindt zich 
daardoor een aantal vennen. Dit zijn ideate verblijfplaatsen voor amfibieen. Er komen 
vijfkikker- en twee salamandersoorten voor. Ze zijn sterk gericht op de aanwezige 
poelen. 

Stedebouw 
Aan de hand van de analyse is een basiskaart gemaakt om tot een stedebouwkundig 
ontwerp te komen. Hierop is de mogelijke woonzone en de ecologische zone 
aangegeven. Dit zijn als het ware vingers die in elkaar grijpen. 
In de Drijflanen is een duidelijke oost-west structuur zichtbaar. De straten en de 
woningen worden in dezelfde richting geplaatst. De basis hierbij is een soort 
visgraatstructuur die een aantal keren wordt gekopieerd. 
In de wegen word en verhoogde kruisingen toegepast om de snelheid van auto's te 
beperken .. 
De wandel- en fietspaden in het middengebied krijgen een breed uiterlijk. De paden die 
richting de bebouwing lopen worden steeds smaller. 
In de wijk komt een 'verbeterd gescheiden rioolstelsel'. Voor het straatwater geldt dat 
het eerste, meest vervuilde afstromende regenwater wordt afgevoerd via een riool naar 
de A WZI. Het overige straatwater wordt naar het oppervlaktewater afgevoerd en 
infiltreert in de grond. Het infiltratieproces wordt bevorderd door wadi's. Dit zijn brede 
greppels, die in regenperiodes vollopen. V anuit de wadi zakt het water langzaam de 
bodem in. 
De woningen worden geschakeld tot langwerpige bouwblokken om het gemiddelde 
energieverbruik te verlagen. Tevens zorgt lintbebouwing voor een stedelijk geheel. 
Op de daken die op het oosten en zuiden gericht zijn, worden zonnecollectoren 
toegepast, die gebruikt worden voor het opwarmen van tapwater. 

Voor de amfibieen is een doorgaande natte structuur ontwikkeld. Door het gebied 
lopen sloten, die de natte delen met elkaar verbinden. Daar waar de sloten de wijken in 
lopen hebben ze een meanderende vorm. Langs alle sloten wordt een plas- of drasberm 
aangelegd die dient als buffer bij hevige regenval. 
De lijsterbes wordt als straatboom toegepast. Deze boom heeft in elk seizoen een ander 
uiterlijk en is tevens voedselbron voor de vogels. 

Architectuur 
Enkele punten die aan de basis staan van het architectonisch ontwerp zijn: 
~ De beleving van het gebouw in zijn omgeving 

Er wordt ecologisch gebouwd. Dit houdt bijvoorbeeld in het voorkomen van 
warmteverliezen in de gebruiksfase, maar ook het respecteren van de bestaande 
natuur. 
Om de beleving van een gebouw groter te maken moet je eerlijke materialen kiezen 
en laten zie hoe het in elkaar zit. Hierin speelt ook kleurkeuze een belangrijke rol. 

~ Beleving van de straat. 
De beleving van een straat wordt verbeterd door woningen te schakelen en te 
werken met symmetrie. Daamaast werken zichtlijnen naar een accent aan het begin 
of het eind van de straat positief. 
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A Relatie met de natuur 
Om de relatie met de natuur te versterken wordt meer openheid aan de woning 
gegeven door het toepassen van grote ramen in de op de natuur gerichte gevel. 

A Flexibiliteit 
De plattegrond is eenvoudig veranderbaar, zonder de constructie te hoeven 
aanpassen. Ook het uitbreiden van ofhet aanbouwen aan de woning is mogelijk. 

De basis van het ontwerp is een gelijkzijdige piramide met een basis van ongeveer 10 bij 
10 meter en een dakhelling van 60°. 
De steile dakhelling is gekozen om de ruimte in de piramide zo optimaal mogelijk te 
kunnen gebruiken. T evens is de piramide 60 cm opgetild door een knik in de 
spantbenen. Het te gebruiken vloeroppervlak wordt hierdoor groter. 
Om de beleving van het gebouw te verhogen wordt getoond hoe het in elkaar zit. Dit is 
gedaan op de plaats waar een dakterras gesitueerd is. Hier is bet dak weggehaald, maar 
lopen de nokgording en de spanten door. Een aantal woningen krijgt een inpandig 
balkon. Hier zijn de spanten in bet zicht. 
Om te laten zien waar de ene woning stopt en de andere begint, springt bij elke woning 
de voorgevel naar buiten. In de totale gevel is duidelijk de symmetrie aanwezig. Dit 
wordt versterkt door extra accenten, in vorm van grote dakoverstekken en 
raampartijen. 
De gevels bestaan uit verticaal geplaatste houten delen. De garage krijgt horizontaal 
geplaatst rabathout om een duidelijk verschil te creeren. 
Boven de balkons en glazen puien bevinden zich inpandige goten zodat er geen 
storende elementen aan de gevel zitten. 
Onder de woningen worden geen kruipruimtes toegepast. Het nadeel dat leidingen 
onder de vloer niet meer toegankelijk zijn, wordt opgeheven door de meterkast en 
toiletruimte aan de gevel te situeren, zodat de leidingen direct bij de gevel boven de 
grond komen. 

Een piramide leent zich uitstekend voor symmetrisch ontsluiten. Bij een aantal 
woningen is dit gerealiseerd. Een andere manier van ontsluiten is plaatsen van de 
toegang op de diagonaal. Dit is bij de hoekwoningen toegepast. Elke woning is ook via 
de garage en de bijkeuken te bereiken. 
De ruimte tussen de vier centrale kolommen heeft een speciale functie in huis. Het is de 
eetruimte of de plek waar de trap geplaatst wordt. 

Materialisering 
Naast een mooie architectuur en een goede stedebouwkundige uitwerking wordt er 
steeds meer waarde gehecht aan de milieuaspecten van materialen. Sommige materialen 
zijn eindig, zoals materialen die worden gemaakt van fossiele grondstoffen. 
Aandachtspunten bij de keuze van materialen die worden toegepast in de Drijflanen 
z13n: 
- beperk energiegebruik voor winning en productie van materialen 

beperk impact op de grondstoffenreserves 
beperk emissies van schadelijke stoffen bij winning en productie 
beperk energiegebruik tijdens het gebruik van de woning 
lange levensduur 
hergebruikswaarde 
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- opnemen van afval door de natuur in geval van stort of verbranding 

De hoofddraagconstructie van de woningen bestaat uit gelamineerd houten spanten en 
liggers. Houten constructiedelen buiten het gebouw worden watervast verlijmd en 
beschermd. 
Als vloer wordt een betonvloer toegepast, op betonnen heipalen, zonder kruipruimte. 
De spatkrachten uit de spanten worden door de wapening in de vloer opgevangen. De 
verwarming van de woning vindt plaats middels vloerverwarming. 
De gevels bestaan uit rabat-hout dat geverfd wordt in een groene, natuurlijke kleur. De 
gebruikte verf is op waterbasis. De buitenwanden zijn uitgevoerd in houtskeletbouw. 
Het gebruikte isolatiemateriaal hierin is op basis van papier. De binnenwanden op de 
beganegrond worden met FIMON-isolatiestenen uitgevoerd, de binnenwanden op de 
verdieping met regelwerk en gipsplaat. 
Het dak bestaat uit houten sporen met multiplex platen opgebouwd tot 
sandwichpanelen. De dakplaten worden door de fabrikant als "zichtwerk" afgewerkt. 
Als dakbedekking worden natuursteen leien gebruikt. Deze hebben van zichzelf een 
antracietachtige kleur en verweren niet. Tevens hebben ze een lange levensduur en 
kunnen gemakkelijk weer worden hergebruikt. 
Om daglicht op de begane grond en verdieping te krijgen worden er VELUX 
tuimeldakvensters toegepast. De inpandige goten worden gemaakt van koper. 
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Natuur: 
Groen, dieren, belangrijk, steeds belangrijker, we kunnen niet leven zonder de natuur, 
kostbaar en niet onuitputtelijk, noodzaak, spring er dus zuinig mee om ............ . 
De mens is bij zijn doen en laten steeds bewuster van de effecten op natuur. Hou er bij 
het ontwerpen rekening mee. Veel gehoorde kreten zijn: "Bouw milieubewust", "ga 
zuinig met kostbare stoffen om". Kort om, gebruik de natuur bewust, het gaat tenslotte 
om de toekomstige leefomgeving van de mens. 

Probleem: 
De huidige stadsuitbreidingen in Nederland laten een extensief ruimtegebruik zien met voor 
het overgrote deel eengezinswoningen in relatief lage dichtheden. Het gevolg hiervan is een 
steeds verder uitdijende stad die steeds meer open landschap in beslag neemt. Om het open 
landschap te sparen, is het noodzakelijk te zoeken naar mogelijkheden om de stad 
compacter te bouwen. Om echter een leefbare en duurz.ame stad te realiseren, is verdichting 
van de stad uitsluitend mogelijk als er ook voldoende groene gebieden van voldoende 
kwaliteit in de stad aanwezig zijn. In zo'n gebied staat de landschappelijke en recreatieve 
functie voorop. Dat wil echter niet per definitie zeggen dat bebouwing hier uitgesloten is. 
Maatschappelijk gezien hebben planologen in zo' n situatie een bepaalde, misschien wel 
bijna onmogelijke taak. Aan de ene kant staat het milieu en aan de andere kant staat een 
projectontwikkelaar. Het milieu is gebaat bij zo min mogelijk onnatuurlijke ingrepen. 
Maar natuurvriendelijk bouwen bestaat niet. Daar waar gebouwd wordt, wordt natuur 
aangetast. 

De opzet van bet afstudeerverslag is als volgt: 
Het verslag is opgedeeld in 4 delen. 
Deel 1 bevat de tekstuele vorm van dit verslag. 
Het begint met een voorwoord en een samenvatting. In hoofdstuk 2 staat de 
omschrijving van de opdracht die aan dit afstudeerwerk ten grondslag ligt. Vervolgens 
is in hoofdstuk 3 het Programma van Eisen opgesteld. Om meer inzicht in het gebied de 
Drijflanen te krijgen is er een analyse van gemaakt. De beschrijving hiervan is te lezen 
in hoofdstuk 4. In de hoofdstukken S en 6 komen achtereenvolgens stedebouw en 
architectuur aan bod. In het hoofdstuk Stedebouw wordt eerst puntsgewijs duurzame 
stedebouw behandeld, waama deze punten vervolgens wordt toegepast op de 
Drijflanen. In het hoofdstuk Architectuur wordt, na een opsomming van de 
uitgangspunten, de uitwerking van een deel van het stedebouwkundig plan beschreven. 
Materialisering staat in nauw contact met architectuur. De materialen worden niet 
alleen op uiterlijk en constructieve eisen gekozen, maar er wordt ook gekeken naar de 
milieueffecten van het materiaal, dit all es staat in hoofdstuk 7. Ats afsluiting is een 
bronvermelding opgenomen met daarin de literatuur die gebruikt is bij het afstuderen. 
Deel 2 bevat de bijlagen en tekeningen waamaar in deel 1 verwezen wordt. 
Deel 3 bevat de tekeningen van het ontwerp. Het betreft hier de tekeningen met de 
stedebouwkundige situatie en tekeningen van de uitwerking van een gebouw (gevels en 
plattegronden). Tevens bevat het een aantal principedetails en straatprofielen. 
Deel 4 bevat foto's van de Drijflanen en de maquette en referentiebeelden. 
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2 OPDRACHT 

2.1 Inleiding 

De gemeente Tilburg heeft in het bestemmingsplan opgenomen om van een stuk grond 
-de Drijflanen- dat zich tussen de wijken Huibeven en Het Wandelbos bevindt 
woongebied te maken. Het is een natte groenstrook waar de natuur vrij spel heeft. Het 
vormt door een aantal vennen, langgerekte houtwallen en graslandkavels een ideaal 
leefgebied voor vele soorten amfibieen. Op het terrein bevond zich een gebouw van een 
pluimveehouderij. 
Voor de lokatie is in 1997 een prijsvraag uitgeschreven. Het winnende ontwerp van J. 
Boogers en J. van de Ven wordt momenteel gerealiseerd. 
Een belangrijke vraag bij het bouwen in een natuurgebied is: Hoe kun je woningbouw 
realiseren in een omgeving die zo belangrijk is voor amfibieen zodanig dat de leefruimte 
van deze dieren zo weinig mogelijk aangetast wordt? 
Deze vraag heeft centraal gestaan bij mijn afstudeerwerk. 

2.2 Probleemstelling 

De gemeente Tilburg wil een stedebouwkundig plan met woningen realiseren met de 
groenfunctie van de Drijflanen als uitgangspunt. 
De opdracht is: 
Ontwerp voor de Drijflanen een stedebouwkundige structuur inclusief de 
woningen waarbij de groenfunctie van het gebied behouden blijft. 

De opdracht is in zekere zin fictiefuitgevoerd, omdat er momenteel al een plan wordt 
gerealiseerd. Bijkomend voordeel is wel dat je nog niet vast zit aan teveel specifieke 
eisen van de gemeente. 

Analyse 
Uit de analyse moet blijken welke markante elementen behouden moeten worden, waar 
deze zich bevinden en wat hun invloed is op stedebouw en architectuur. 

Stedebouw 
Het moet een plan zijn dat specifiek ontworpen is voor de Drijflanen. Een plan dat 
uniek is en alleen op deze plaats past. Het is de bedoeling om veel ruimte over te 
houden voor de groenfunctie van het gebied. Ontwikkel de Drijflanen tot 
woon/natuurpark zodat de mensen de waarde ervan inzien. Vorm een ecologische 
hoofdstructuur, die waardevolle deelgebieden binnen de Drijflanen verbindt tot een 
duurzaam netwerk. 

Architectuur 
Ontwerp vrije- en/of aaneengeschakelde woningen die met ecologisch verantwoorde 
materialen gebouwd worden. De woningen zullen multifunctioneel gebruikt moeten 
kunnen worden. Iedereen moet er kunnen wonen en door middel van eenvoudige 
aanpassingen moet de woning mee kunnen groeien met het gezin. Ook een 
functieverandering met betrekking tot wonen/werken moet mogelijk zijn. 
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3 PROGRAMMA VAN EISEN 

3.1 Inleiding 

Zoals in de Inleiding genoemd, moeten steden tegenwoordig compacter gebouwd worden, 
om het open landschap te sparen. Om de stad ook leefbaar en duurz.aam te maken, moeten 
er voldoende kwalitatieve, groene gebieden in de stad aanwezig zijn. Dat wil echter niet per 
definitie zeggen dat bebouwing daar uitgesloten is. Een belangrijke vraag is dan hoe 
bebouwing in een dergelijke groene zone een positief effect binnen het betreffende 
groengebied kan hebben. 

3.2 Eisen en randvoorwaarden 

Landschappelijke eisen 
Hoofduitgangspunt is het realiseren van woonbebouwing binnen de Drijflanen. Het gebied 
de Drijflanen maakt deel uit van een belangrijke verbindingszone in het 
groenstructuurplan van de gemeente Tilburg. De gemeente kan bouwen in de Drijflanen 
daarom alleen toestaan als dit een extra dimensie aan de kwaliteit van het gebied geeft. 
Het bouwen op deze lokatie moet de landschappelijke betekenis van het gebied 
versterken. 
De woningbouw zal daarom aan moeten sluiten op de omliggende gebieden, het gebied 
zelf en op de natuur, zodat een hoogwaardig woonmilieu ontstaat. 

Ruimtelijke uitgangspunten 
Hieronder worden de bebouwingsgrenzen en de openbaarheid van het gebied verstaan. 
De Drijtlanen wordt omsloten door drie wegen en de woonwijk Het Wandelbos. Voor dit 
gedeelte zal het ontwerp gemaakt worden. Ondanks de duidelijke begrenzing, moet het 
ontwerp wel toegankelijk zijn voor iedereen. Aan de openbaarheid mogen geen concessies 
worden gedaan. 

Stedebouw en architectuur 
Hoge eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte, 
de woonomgeving. Om dit te bereiken zal de bebouwing aan de eis van een gemiddelde 
dichtheid moeten voldoen en vooral een eigen identiteit moeten krijgen. Hieraan kan de 
architectuur een positieve bijdrage leveren. Middels de architectonische uitwerking moet 
het gekozen stedebouwkundig concept ondersteund worden. 

Ecologisch bouwen 
Extra aandacht dient te worden besteed aan factoren als energie en milieu. 
Er moeten zoveel mogelijk milieuvriendelijke materialen toegepast worden, zonder 
concessies te doen aan de kwaliteit van de woning. 
Het besparen van energie is noodzakelijk om zuinig te zijn met de 
grondstoffenvoorraad en om het milieu te ontzien. Reeds in de ontwerpfase moet 
rekening gehouden worden met het energieverbruik in de gebruiksfase. Dit kan door 
middel van compact bouwen en goed detailleren. 
Ecologisch bouwen houdt ook in rekening houden met de bestaande natuur. De 
aanwezige flora en fauna is specifiek voor de Drijflanen, omdat het een nat gebied is. 
Het is vereist dit zo te houden. 
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Doe/groep 
De belangrijkste doelgroepen voor de te ontwikkelen woningbouw zijn twee- en 
meerpersoons huishoudens in alle leeftijdscategorieen, met een gemiddeld ofhoger 
inkomen. De gemeente Tilburg vat dit samen in de eis dat er van het bouwen van 
koopwoningen moet worden uitgegaan. 

Vernieuwende aspecten 
Hiermee wordt bedoeld het meegaan met hedendaagse gebruikseisen. 
Een aantal woningen moet mogelijkheden hebben voor wat betreft werken aan huis. 
Daarnaast zal aandacht moeten worden besteed aan het flexibel gebruiken en indelen 
van ruimtes in de woningen. 
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4 ANALYSE VAN DE DRIJFLANEN 

4.1 Inleiding 

De gemeente Tilburg heeft in het bestemmingsplan opgenomen om van een stuk grond 
-de Drijflanen- dat zich tussen de wijken Huibeven en Het W andelbos bevindt 
woongebied te maken. Dit gebied is al heel lang een uniek natuurgebied. De Drijflanen 
maakt deel uit van Brabants dekzandgebied. Bij de laatste ijstijd hebben arctische 
stormen bodemmateriaal verstoven. Zo ontstonden De Donge en de Drassige Driehoek. 
De naam Drijflanen is waarschijnlijk afkomstig van het vroeger drijven van vee, waarbij 
de vennen in het gebied gebruikt zouden zijn als drinkplaatsen. Er zijn tekeningen 
bekend uit 1894 waaruit blijkt dat de Drijflanen al iets van de huidige vorm had. 
Het is een groenstrook die Tilburg als het ware in tweeen snijdt en wordt omsloten 
door wegen. Aan de zuidgrens wordt de Drijflanen begrensd door de Reeshofdijk. Dit 
is een beukenlaan met een smal profiel en weinig verkeer. Aan de oostgrens bevindt 
zich de villabuurt van de wijk 'Het Wandelbos' met een sterk willekeurig karakter. De 
Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg begrenst het westen van de Drijflanen. 
Deze weg heeft dubbele rijbanen, met veel verkeer. Het is een harde grens voor de 
amfibieen. Tenslotte wordt de noordgrens afgesloten door de Jozef Platteweg. Deze 
weg heeft veel verkeer en is ook te karakteriseren als een harde grens. 

In 1991 heeft de biologe Anja Guinee een onderzoek uitgevoerd naar het gebied de 
Drijflanen in opdracht van de gemeente Tilburg. 
Zij heeft de ligging van het gebied, de randen ten opzichte van het omringende gebied, 
de bodemopbouw, de waterhuishouding en de verkaveling bekeken. 
T evens heeft zij onderzoek gedaan naar de in de Drijflanen aanwezige vennen, 
amfibiesoorten en de vegetatie. 
Voor de analyse van de Drijflanen is deels gebruik gemaakt van het door A Guinee 
uitgevoerde onderzoek. Het betreft hier o.a. de kaarten: 
~ Globale begroeiingstypen 
~ Geologische kaart 
~ Groene geledingszone en aansluitende groengebieden 

4.2 Uitwerking 

4.2.1 de morfologische analyse 
analyse van de ruimtelijke vorm van de situatie 
De morfologische analyse bevat een aantal kaarten van de relevant geachte omgeving, 
de ruimte vormende elementen, profielen en foto' s. Deze zijn te vinden in de bijlage, 
tekeningen- en fotoboek 

Situatie en omgeving 
morfologische kaart in bijlage A 
De fysiek ruimtelijke situatie stelt de grens vast waarbinnen veranderingen mogen en 
kunnen plaatsvinden. De Drijflanen is ongeveer 30,5 ha groot 
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Groene geledingszone en aansluitende groengebieden 
morfologische kaart in bijlage B 
Bij het ontwerpen van indelingsvarianten in een situatie dient rekening gehouden te 
worden met zowel de ruimtelijke opbouw binnen de situatiegrens, als ook met de 
structuur van de omgeving. Hiervoor moet onderscheid gemaakt worden tussen 
omgeving en situatie. Het gaat hierbij uiteraard om de relevante omgeving: dat deel van 
de omgeving dat van invloed is op de keuze van de vorm en plaatsing van elementen. 

Globale begroeiingstypen 
morfologische kaart in bijlage C 
De nieuw te planten bomen moeten aansluiten op de bestaande beplanting. De 
inventarisatie van de bestaande beplanting is weergegeven in de morfologische kaart. 

Geologische kaart 
morfologische kaart in bijlage D 
De geologische kaart geeft de hoogteverschillen in het terrein weer. Het merendeel van 
het terrein ligt op een hoogte van 10,5 meter boven NAP. Het maximale hoogteverschil 
is ongeveer twee meter 
In de lager gelegen delen van het gebied bevindt zich een aantal vennen. Dit zijn ideale 
verblijfplaatsen voor amfibieen. 

Bebouwing, sloten en bestaand groen 
morfologische kaart in bijlage E 
Op deze kaart is weergegeven waar de bebouwing staat, welke delen van het gebied 
begroeid zijn en waar de sloten liggen. De sloten hebben vooral een afwaterende functie 
en slechts voor een gering deel een ontwaterende functie. Het terrein watert af richting 
het zuiden alwaar de Drassige Driehoek zich bevindt. 

Fysische kaart 
morfologische kaart in bijlage F 
Op de fysische kaart staan de schaduwranden van bos percelen en bebouwing 
aangegeven. Tevens is hierop middels een pijl de meest heersende windrichting, 
zuidwest, aangegeven. 

Detail kaart 
morfologische kaart in bijlage G 
Op deze kaart is in detail het soort bebouwing en de soorten wegen weergegeven. 

Opbouw van de bodem 
boorstaat bijlage H 
morfologische kaart in bijlage I 
Uit grondboringen is gebleken dat zich onder het gebied de Drijflanen een leemlaag 
bevindt. Boven deze laag ligt een in dikte sterk wisselend pakket van fijn zwak lemig 
zand. De Drijflanen is een neerslaginfiltratiegebied; door de ondoordringbare leemlaag 
zakt bij hevige regenval het water niet direct weg door de leemlaag. Het is dan ook niet 
vreemd dat het terrein gedeeltelijk onderloopt. 

~.7!: AMFIBIEEN ALS BUREN 
'~~ ecologisch verantwoord bouwen in de Drijflanen 

14 



Profielen 
profielentekeni11g1 

Op deze tekening staan twee dwarsprofielen van de Drijflanen getekend. 

4.2.2 de f unctionele analyse 
analyse van de functio11ele systemen in relatie met de opbouw van het ruimtelijke 
systeem 

Psychologische kaart 
functionele kaart in bijlage J 
Dit is een kaart waarop de relatie tussen ruimtelijke elementen staat weergegeven en de 
meer gevoelsmatige waardering van de ruimte. De waardes zijn afgeleid van 
persoonlijke indrukken; De psychologische kaart kan sterk verschillen van persoon tot 
persoon. 
Bij de kaart zoals weergegeven in de bijlage valt het bijvoorbeeld op dat gebieden die 
niet al te dicht bebost zijn positiever werden ervaren dan dichtbeboste gebieden. Tevens 
werden de ruimtes waar vee liep minder aangenaam gevonden. Dit kan bijvoorbeeld te 
maken hebben met de hekken die er geplaatst zijn. 

Lynchkaart 
functionele kaart in bijlage K 
De lynchkaart geeft schematisch de markante orientatiepunten in het gebied weer. De 
Drijflanen zelfbevat geen markante punten. 
De orientatiepunten die er zijn, zijn vanuit de Drijflanen niet te zien door de hoge 
begroeiing, maar zijn alleen te zien vanaf de wegen rondom het gebied. 
Er lopen zeer sterke begrenzingen langs het gebied, waaronder het NS-spoor van 
Tilburg naar Breda, De Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg, de 
Reeshofdijk en de Langendijk 

Ecologische waarde 
functionele kaart in bijlage L 
Deze kaart geeft globaal aan wat de ecologische waarde van het gebied is. Deze kaart 
is gemaakt aan de hand van beschrijvingen en interpretatie van de andere kaarten, het 
onderzoek van Anja Guinee en het Geo Hydrologisch grondonderzoek van 
Adviesbureau Heidemij. 

1 zie tekening in tekeningenboek 
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4.2.3 analyse op schaalniveau 
analyse kaarten in bijlage M, N en 0 
Om in een later stadium tot een stedebouwkundig plan te komen is er op verschillende 
scbaalniveaus naar bet gebied gekeken. Op het grootste scbaalniveau blijkt dat de 
Drijflanen in een groenstrook ligt die Tilburg als bet ware doormidden snijdt. In bet 
noorden en zuiden bevindt zich een natte zone met daartussen een groenzone 
(kaart M). Als er vervolgens op bet gebied wordt ingezoomd is duidelijk te zien dat de 
groenzone niet rechtlijnig door de Drijflanen loopt, maar er als bet ware doorheen 
meandert. Er is ook te zien dat de Drijflanen duidelijk afgebakend wordt door rechte 
lijnen in de vorm van straten. Dit zijn de Burgemeester Baron van Voorst tot 
Voorstweg, de Reesbofdijk, de Langendijk en de Top Naeffdreef (kaart N). Als 
vervolgens nog dieper op het gebied wordt ingezoomd is er duidelijk een oost-west 
structuur te zien die gevormd wordt door houtwallen en grasland (kaart 0). 

4.2.4 aanwezige diersoorten 
aanwezige amfibieen in bijlage P 
Naast een analyse van bet gebied en de voorkomende elementen is ook gekeken naar de 
diersoorten die de Drijflanen bewonen. 
In de Drijflanen komen vijfkikker- en twee salamandersoorten voor. Ze zijn sterk 
gericbt op de aanwezige poelen. Alie soorten vertonen migratiegedrag over korte of 
lange afstanden. Enkele soorten komen in de paringstijd terug naar de geboorteplaats. 
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5 STEDEBOUW 

5.1 Inleiding 

Het stedebouwkundig plan moet specifiek voor de Drijflanen ontworpen zijn. Een plan 
dat uniek is en alleen op deze plaats past. Het is de bedoeling om veel ruimte over te 
houden voor de groenfunctie van het gebied. Ontwikkel de Drijflanen tot 
woon/natuurpark zodat de mensen de waarde ervan zien. Vorm een ecologische 
hoofdstructuur, die ecologisch waardevolle deelgebieden binnen de Drijflanen verbindt 
tot een duurzaam netwerk. 

5.2 Duurzame stedebouw 

Voor het opzetten van een duurzame wijk moet voldaan worden aan een aantal punten. 
Er is hierbij gebruik gemaakt van het boek "Bouwstenen voor een duurzame 
stedebouw". Met speerpunten wordt er in dit boek kort beschreven hoe duurzame 
stedebouw gerealiseerd kan warden. 
De volgende punten zijn gebruikt bij het opzetten van de ecologische wijk. 

5.2.1 flora en fauna 
breng variatie aan in groen- en waterelementen en maak gebruik van gradienten. 
In de wijk is verschil gemaakt tussen rustige en drukke gebieden. Er is natuur gepland 
die toegankelijk is voor iedereen en er zijn delen die een gelsoleerde Jigging hebben. Dit 
wordt bereikt door het aanleggen van sloten random deze delen. Het terrein kent een 
paar meter hoogteverschil, maar dit is verwaarloosbaar ten opzichte van de totale 
oppervlakte. Langs de sloten is wel een gering hoogteverschil toegepast, in de vorm 
van lager gelegen gedeeltes die bij hevige regenval tijdelijk onder water komen te staan. 
Dit laatste wordt bevorderd door de aanwezige leemlaag onder het gebied die langzaam 
water doorlaat. 

bescherm aanwezig groen 
Tijdens de uitvoeringsfase moet er aandacht besteed warden aan de bescherming van 
aanwezige vennen en houtwallen die opgenomen worden in de nieuwe structuur. In het 
bestek zullen daarom maatregelen genoemd warden die hiervoor garant staan. 

geef bomen voldoende ruimte 
De nieuw te planten bomen krijgen voldoende ruimte ten opzichte van elkaar. Ook is 
voldoende afstand tot de bebouwing aangehouden (de kruindiameter is 5-7 meter). De 
wortels en kruinen van de bomen kunnen zich hierdoor goed ontwikkelen. 

pas aantrekkelijke en inheemse vegetatie toe 
De toe te passen vegetatie moet geschikt voor Nederlands klimaat, passen bij bestaande 
vegetatie en vogelvriendelijk zijn. Vegetatie met een wisselend uiterlijk in de vier 
seizoenen wordt als aantrekkelijk ervaren. 
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vermijd barrieres in het ecologische netwerk 
Door de wijk lopen sloten, die de natte delen met elkaar verbinden. Buiten het gebied, 
aan de noord- en zuidzijde, bevinden zich twee ecologisch interessante gebieden te 
weten: de Drassige Driehoek en de Donge. Deze gebieden zijn voor amfibieen moeilijk 
te bereiken door de aanwezigheid van wegen. Deze barrieres worden opgelost door het 
aanleggen van paddentunnels. 

bevorder gelegenheid voor broeden en verblijven 
Er bevindt zich een aantal poelen in het gebied. Rondom de poelen is de nodige 
beschutting aanwezig voor amfibieen. De poelen hebben deels een diepte van minimaal 
1,50m om droogvallen te voorkomen. Aan de noordzijde is een flauw talud gepland, 
zodat het water daar snel opgewarmd wordt door de zon. Dit is gunstig voor de 
ontwikkeling van de larven. De poelen maken deel uit van een nat stelsel zodat het 
leefgebied van de amfibieen vergroot wordt. 

leg educatief groen aan 
Uit het oogpunt van educatief nut is een aantal poelen bereikbaar gemaakt voor de 
mens. Hier kunnen kinderen kennis maken met deze vorm van natuur en er naar 
hartelust spelen. 

5.2.2 bodem 

«--. 
, 

-

hoog selectief op indien noodzakelijk 
Ophoging van het terrein zal alleen daar plaats vinden waar dit uit oogpunt van de 
bebouwing noodzakelijk is. Hierdoor wordt ophoogmateriaal bespaard en is de kans 
op instandhouding van de aanwezige flora en fauna groter omdat het grondwaterpeil 
gehandhaafd kan blijven. Uit nadere studie naar het terrein zal blijken om welke 
hoeveelheden grond het gaat. 

zorg voor een gesloten grondbalans 
Voorkom onnodig aan- en afvoer van grond. Dit geldt voor een later stadium in het 
bouwproces. 

voorkom grondverdichting 
In de bouwfase kan grondverdichting voorkomen worden door het gunstig opslaan van 
zware bouwmaterialen en het gebruik van licht materieel. Zo wordt voorkomen dat 
wortels in de toekomst onvoldoende voedingsstoffen op kunnen opnemen. 

gebruik geschikt ophoogmateriaal 
Er vindt alleen ophoging plaats waar dit uit het oogpunt van bebouwing noodzakelijk 
is. Er hoeft dus weinig rekening gehouden te worden met streekeigen grondsoorten in 
verband met de groeikansen van vegetatie. 
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overweeg kn1ipruimtes te vermijden 
Onder de woningen worden geen kruipruimtes gemaakt. Enkele voordelen hiervan zijn: 
minder grondverzet, minder warmteverliezen en lagere bouwkosten. Mogelijk 
voorkomt dit ook de noodzaak tot het verlagen van de grondwaterstand, maar hier zal 
nader onderzoek naar gedaan moeten worden. Het nadeel van het weglaten van een 
kruipruimte is dat leidingen onder de vloer niet meer toegankelijk zijn. Dit nadeel is 
voor een groot deel op te heffen door de meterkast en toiletruimte aan de gevel te 
situeren, zodat de leidingen direct bij de gevel boven de beganegrond vloer komen en 
de riolering makkelijker te ontstoppen of te vervangen is. 

5.2.3 water 
Beperk de afvoer van schoon regenwater naar de ajvalwaterzuiveringsinstallatie 
(A WZI) en voorkom vervuiling van het oppervlaktewater. 
In de wijk komt een 'verbeterd gescheiden rioolstelsel'. Het afvalwater en het 
regenwater wordt via een gescheiden rioolsysteem afgevoerd. Voor het regenwater 
wordt verschil gemaakt tussen straatwater en dakwater. 
Voor het straatwater geldt dat het eerste, meest vervuilde afstromende regenwater 
wordt afgevoerd via een riool naar de AWZI. Het overige straatwater wordt naar het 
oppervlaktewater afgevoerd of infiltreert in de grond. 
Het infiltratieproces wordt bevorderd door het wadiprincipe. Een wadi is een brede 
groene greppel, die meestal droogstaat, behalve in regenperiodes. De waterstand is niet 
hoger dan dertig centimeter. V anuit de wadi zakt het water langzaam de bodem in. 
Onder de bovenste laag ligt een sleuf die is opgevuld met geexpandeerde kleikorrels. 
Door de kleikorrels loopt een drainbuis om het grondwater op peil te houden. De 
wadi's leveren een positieve bijdrage aan het verdrogingsprobleem. De sloten die het 
dichtst bij de bebouwing liggen, worden volgens het wadiprincipe uitgevoerd. 
Als de regenval de capaciteit van de wadi's overtreft, dan wordt het teveel aan water 
via slot en naar het oppervlaktewater in het middengebied afgevoerd2

. 

Het dakwater wordt niet via dakgoten en hwa afgevoerd maar valt direct op de grond. 
Hier wordt het via een grindbed met daarin een drainagebuis naar de sloten afgevoerd. 
Om de kwaliteit van dit water te waarborgen, wordt op de daken van de woningen in 
de Drijflanen geen zink of lood verwerkt 

ontwerp natuurvriendelijke oevers 
Oevers spelen een grote rol bij recreatie en natuurontwikkeling. Het toepassen van 
flauwe taluds verhoogt de aanwezigheid van een rijke oever vegetatie. Tevens wordt 
tangs de oevers een brede, ondiepe strook aangelegd, de zogenaamde plasberm of 
drasberm. Deze berm is breder dan Im en minder dan 20cm diep. De strook is 
noodzakelijk in verband met de veiligheid van kinderen. Tevens biedt het een 
uitstekende broedgelegenheid voor vogels en de ruimte voor specifieke begroeiing. 

Houd bij het ontwerp rekening met het beheer van het oppervlaktewater 
Een goed watersysteem vangt de gevolgen van droge en natte perioden op en 
voorkomt dat er verontreinigingen uit de omliggende gebieden binnendringen. In de 
woonwijk De Drijflanen krijgt dit gestalte door kwalitatief goed water te bergen in het 
natuurgebied waar betrekkelijk grote peilschommelingen zijn toegestaan. Dit betekent 's 

2 zie tekening tekeningboek 
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winters een hoog en 's zomers een laag waterpeil. Deze vorm van peilbeheer komt sterk 
overeen met de natuurlijke hydrologische situatie en stimuleert de natuurontwikkeling 
binnen het gebied. Om wateroverlast in de woonwijk te voorkomen wordt daar het 
waterpeil beheerst door middel van overstorten. 
Het maaien en het verwijderen van oude planten uit sloten dient bij voorkeur vanaf de 
wal plaats te vinden. Hiervoor moeten de bewoners ingeschakeld worden, omdat de 
particuliere tuinen aan de waterpartijen grenzen. Het inzetten van een maaiboot is niet 
mogelijk omdat de sloten zich daarvoor niet lenen. Ze zijn ondiep, te smal en erg 
kronkelig. Tevens beschadigt zo'n boot de vegetatie. 

5.2.4 verkeersvoorzieningen 
ontwerp goede .fietsroutes 
De woongedeeltes in de wijk zijn goed bereikbaar via de openbare weg. De noodzaak 
om aparte fietsvoorzieningen aan te leggen is niet aanwezig, vanwege de 
kleinschaligheid. Wei is er voor fietsers, in tegenstelling tot automobilisten, de 
mogelijkheid om het gebied van alle kanten te doorkruisen. 

stimuleer de plaatsing van zorgvuldig vormgegeven abri's 
Er komt geen busverbinding in de wijk, omdat er geen doorgaande route is. Er moet 
wel een halte aan de Burgemeester Baron van Voort tot Voorstweg bij de brug komen 
zodat er toch met het openbaar vervoer kan worden gereisd. Bij de bushalte komt een 
abri en een afsluitbare fietsenstalling. 

voorkom geluidhinder 
Om geluidhinder te voorkomen kunnen er stedebouwkundige maatregelen worden 
genomen. V anaf de Burgemeester Baron van Voort tot Voorstweg komt er 
geluidbelasting op de wijk. Deze belasting word zoveel mogelijk buiten de wijk 
gehouden door het toepassen van een gesloten lintbebouwing. De gevels van deze 
bebouwing worden voorzien van geluidwerend glas. Als ventilatieroosters worden 
zogenaamde 'suskasten' toegepast. 

pas snelheidsremmende voorzieningen toe 
De snelheid van het verkeer wordt geremd door het toepassen van verhoogde 
kruisingen. Deze worden gemarkeerd door middel van een andere straatsteensoort. 
Tevens zijn de wegen vrij smal en nodigen dan ook niet uit om er hard te rijden. De 
wegbreedte varieert van 5 meter bij binnenkomst in de wijk tot 3 meter naar gelang je 
de wijk verder in gaat. 

5.2.5 energie 
beperk de warmtevraag door 'compact bouwen' 
In het ruimtelijke ontwerp van een woonomgeving wordt de basis gelegd voor een 
energiezuinig plan. Compact bouwen houdt in het verkleinen van het buiten oppervlak 
van het bouwblok zodat de transmissie verliezen afuemen. Compact bouwen is op 
meerdere manieren te bereiken. Zo kunnen woningen geschakeld worden zodat er per 
woning minder buitengevels ontstaan. Als woningen ook nog worden gestapeld 
verkleint het buitenoppervlak nog meer. Een woning met een kopgevel verbruikt per 
jaar globaal 150 m3 gas meer dan een tussenwoning met eenzelfde volume. Het is dan 
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ook belangrijk om bouwblokken niet te kort te maken. Hoe korter het bouwblok, des te 
hoger wordt het gemiddelde energieverbruik per woning. 
Ook kan het bouwvolume van invloed zijn op het buitenoppervlak. Een rechthoekig 
gebouw kan met eenzelfde inhoud een veel groter buitenoppervlak hebben dan 
bijvoorbeeld ronde of driehoekige vormen. Piramide vormen zijn vrij compact en bij 
een niet al te flauwe dakhelling kan de inhoud nuttig gebruikt worden. 
In de wijk worden woningen met een piramidevormig uiterlijk geplaatst. De zuivere 
piramidevorm is in de meeste gevallen niet meer herkenbaar, maar de woningen zijn er 
wel van afgeleid. Ze worden daarbij geschakeld tot langwerpige bouwblokken om het 
gemiddelde energieverbruik te verlagen. 

ontwerp gericht op het gebruik van passieve zonne-energie 
Het gebruik van passieve zonne-energie is optimaal als de woning op het zuiden gericht 
is. Een afwijking ten opzichte van het zuiden laat ook een stijging in het 
energieverbruik zien. Als er een vrijstaande woning wordt gebouwd is orientatie op het 
zuiden redelijk goed haalbaar. Maar als er een wijk ontworpen wordt is orientatie van 
alle woningen op het zuiden minder makkelijk te realiseren. De verkaveling kan hierop 
indien mogelijk worden aangepast. In het stookseizoen moet beschaduwing van de 
zuidgevels door naburige bebouwing en vegetatie zo klein mogelijk blijven. Zet bomen 
bij voorkeur aan de noordzijde van de bebouwing. Is dit niet mogelijk kies dan een 
boom die veel licht doorlaat en/of plaats de bomen niet te dicht bij elkaar. 
In de tabel staat van een aantal boomsoorten aangegeven hoeveel opvallend zonlicht ze 
doorlaten. 

tabel: de doorgelaten hoeveelheid zonnestraling in procenten, t.o.v. de totale hoeveelheid 
boomsoort met blad zonder blad 
plataan ( ongesnoeid) 300/o 65% 
linde ( ongesnoeid) 3 5% 700/o 
lep 45% 700/o 
Nederlandse populier 35% 800/o 
lijsterbes 45% 800/o 
berk 55% 80% 
ratelpopulier 55% 85% 

In de Drijflanen is bij de orientatie van de woningen uitgegaan van de bestaande oost
west structuur. Het gebied wordt opgedeeld door brede houtwallen met daartussen 
grasland (zie Hoofdstuk 4 Analyse). De woningen staan dus niet precies op het zuiden 
gericht maar hebben een afwijking van 30°of60° ten opzichte van dat zuiden. 
De nieuw te plaatsen bomen tangs de straten in het gebied zullen lijsterbessen zijn. 
Ratelpopulieren en berken laten meer licht door, maar een lijsterbes kent een grotere 
afwisseling in uiterlijk in de verschillende seizoenen en is aantrekkelijk voor bessen 
etende vogels. Over de te plaatsen bomen valt meer te lezen in§ 5.3.8 groen in de wijk. 

ontwerp en detailleer gericht op het gebruik van actieve zonne-energie 
Bij actieve zonne-energie valt te denken aan het gebruik van zonnecollectoren en 
boilers. Orientatie, hellingshoek en voorkoming van beschaduwing zijn belangrijke 
aandachtspunten. De zonnecollectoren moeten gericht zijn op het gebied tussen het 
zuidoosten en het zuidwesten, de dakhelling ligt tussen de 30° en 60°. 
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Op de daken die op het oosten en zuiden gericht zijn, worden zonnecollectoren 
toegepast, maar het is niet een ontwerpuitgangspunt geweest. De orientatie van de 
woningen is niet aangepast aan de optimale zuidorientatie. De collectoren worden 
alleen gebruikt voor het opwarmen van tapwater. 

5.3 Uitwerking 

5.3.1 basis 

Uit de analyse in hoofdstuk 4 blijkt <lat er aantrekkelijke en minder aantrekkelijke delen 
in de Drijflanen voorkomen. Aan de hand van de analyse is een basiskaart3 gemaakt om 
tot een stedebouwkundig ontwerp te komen. Hierop is de mogelijke woonzone en de 
ecologische zone aangegeven. Dit zijn als het ware vingers die in elkaar grijpen. Tevens 
staat in pijlvorm de menselijke verplaatsing en de amfibieverplaatsing weergegeven. 
Daar waar ze elkaar kruisen zijn paddentunnels gepland. Daamaast is de sloot langs de 
Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg een route voor de amfibieen. 
Aan de hand van deze kaart zijn de lokaties van de woningen en het groen bepaald. 
Het doel is het creeren van een stedebouwkundig plan <lat aansluiting zoekt bij de 
bestaande structuur van de Drijflanen en bij de wijken Het Wandelbos en Huibeven. De 
Drijflanen moet een eigen identiteit krijgen dus de structuren van de aangrenzende 
gebieden worden niet klakkeloos gekopieerd. Het plan moet zich wel in de bestaande 
situatie voegen, zodat de huidige zonering gehandhaafd blijft. 

Om een opzet te krijgen is de negatieve ontwerpmethode toegepast. De negatieve 
ontwerpmethode houdt in dat het hele gebied wordt vol gezet met blokjes van 3, 6 bij 
3,6 meter. 3,6 meter is een gangbare maat in de bouw. Vervolgens zijn daar waar geen 
woningen kunnen of mogen worden gebouwd de blokjes weggehaald. Er is daarbij 
rekening gehouden met de basiskaart2

. 

In het gebied is een duidelijke oostwest structuur zichtbaar. De straten en de woningen 
worden in dezelfde richting geplaatst. De basis hierbij is een soort visgraatstructuur4 die 
een aantal keren is herhaald. De bewegingsrichting van de amfibieen heeft daarbij als 
spiegellijn gediend. Elke visgraatstructuur wordt beeindigd met een gebouw. Elke graat 
binnen de structuur wordt beeindigd met een pleintje, 'Cul de sac'. 
Aan de noordkant wordt de wijk afgestoten met vrijstaande villa's. 

NB. Voor de afstudeeropdracht is een visgraatstructuur gedetailleerd uitgewerkt. Het 
betreft de structuur die het dichtst bij de Huibevendreef ligt5

. 

5.3.2 wegen 

hoofdontsluitingsweg 
De hoofdontsluiting van de wijk bevindt zich aan de Burgemeester Baron van Voorst 
tot Voorstweg nabij de Huibevendreef Middels een houten brug wordt de weg over de 
sloot gevoerd. Op dit punt is een bushalte voor de mensen in de wijk. 

3 zie bijlage Q basiskaart 
4 zie bijlage R visgraatstructuur 
5 zie tekening totaalplan in tekeningenboek 
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wijkstraten 
De breedte van de weg verloopt van vijf meter bij binnenkomst in de wijk tot drie meter 
in de rustige delen van de wijk. De straten zijn voorzien van verhoogde kruisingen. 
T evens is er in de bochten een verbreding aangebracht om de bocht makkelijker te 
kunnen nemen. Parkeervoorzieningen voor de auto en fiets zijn getroffen in de vorm 
van pleintjes in de straten. 
Onderling zijn de straten verbonden met wandelpaden. De breedte van deze paden 
varieert. 

trottoir 
Aan weerszijde van de straten liggen trottoirs met een breedte van 1,5 m. Op de 
'Cul de sacs' zijn geen trottoirs meer aanwezig. De hoeveelheid verkeer is bier zo 
weinig dat het lopen op straat zonder gevaar kan. 

wandel-1.fietspaden 
De paden in het middengebied krijgen een breed uiterlijk. De paden die de "vingers" 
inlopen worden steeds smaller. Op deze paden sluiten weer kleinere paden aan die naar 
de straten lopen. De breedte varieert van een tot drie meter. Omdat in de natuur ook 
niet alles "recht toe, recht aan" is, zijn de paden meanderend aangelegd. De wandelaar 
herkent aan de breedte van het pad waar hij zich in het terrein bevindt. 

pleinen 
Aan het einde van de hoofdstraat is een groot plein gesitueerd. Het midden van het 
plein is verlaagd aangelegd. In dit gedeelte staat een aantal speelattributen, bijvoorbeeld 
een wipkip, glijbaan of basket. Op de traptreden kan gezeten worden. Rondom het 
verlaagde gedeelte kan geparkeerd worden. 

5.3.3 woningen 

Er bevinden zich ongeveer 200 woningen op het terrein. 
De uitgewerkte straat bestaat uit bouwblokken, waarvan enkele in L-vorm. Er is 
gekozen voor lintbebouwing om een stedelijk geheel te krijgen. De beleving van de 
straat wordt hierdoor beter. Een bouwblok in L-vorm wordt in hoofdstuk 6 
Architectuur verder uitgewerkt. 
De woningen aan de straat die van oost naar west loopt, krijgen hun ontsluiting aan 
deze straat. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat het een doodse straat wordt met 
weinig voordeuren. _ 
Niet op elk punt in de wijk wordt men geconfronteerd met de natuur. Alleen bij een 
zijstraat kan er de natuur ingekeken worden. Ook bij het passeren van de brug is het 
natuurgebied zichtbaar. 

tuinen 
Elk huis heeft een eigen tuin die grenst aan het natuurgebied of aan de sloten die door 
het gebied lopen. 
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5.3.4 sloten 

Ten noorden van de Drijflanen bevindt zich het Wilhelminakanaal en ten zuiden de 
Drassige Driehoek. Amfibieen migreren tussen deze gebieden. Om geen drempel tegen 
te komen in de Drijflanen, is een doorgaande natte structuur ontwikkeld. Deze natte 
structuur bestaat uit een aantal zogenaamde stapstenen die met elkaar worden 
verbonden door sloten. De natte delen, stapstenen, staan niet permanent onder water, 
maar lopen alleen bij hevige regenval vol. Later verdwijnt het door infiltratie. De 
verbindingssloten lopen vrij recht om de noord-zuid richting te benadrukken. Deze 
sloten zijn ook vrij breed om veel water te kunnen bergen bij hevige regenval. De diepte 
is gering omdat er een slecht waterdoorlatende laag onder zit. De sloten kunnen niet 
dieper gemaakt worden, omdat ze dan deze laag doorsnijden en het gebied leeg zou 
I open. 
Daar waar de sloten de wijken in lopen hebben ze een meanderende vorm. Dit om 
de tegenstelling te versterken tussen de rechtlijnige arcbitectuur en de natuur met haar 
willekeurige vormen. Het profiel is bier smaller dan de 'hoofdsloot' omdat ze minder 
water hoeven af te voeren en te bergen. Een bijkomend voordeel van deze opbouw van 
sloten is dat de mens zich erop kan orienteren. 

5.3.5 plas- /drasberm 

Langs alle sloten wordt een plas- of drasberm aangelegd. Deze berm dient als buffer bij 
hevige regenval. Er groeit bier riet en andere planten die van een nat milieu houden. 
Ook is de berm een ideate broedplaats voor vogels. 

5.3.6 poelen 

In de Drijflanen bevindt zich een aantal poelen. Enkele zijn recentelijk uitgegraven 
omdat ze waren dichtgestoven. Nabij de Top Naeffdreefligt een poet die in het 
ontwerp ongemoeid moet worden gelaten. Deze poel wordt daarom omringd door een 
brede sloot zodat de mens er niet bij kan. 
Om de mens wel kennis te laten maken met poelen en de omliggende natuur worden ze 
educatief aangelegd. Hierin kunnen kinderen naar hartelust spelen en de natuur 
ontdekken. 

5.3. 7 groen in het natuurgebied 

De Drijflanen heeft een zeer rijke vegetatie die bestaat uit eikenbos, essen, wilgen, 
dennen, berken en elzen. Dit zijn uitstekende overwinterplaatsen voor amfibieen. Niet 
alle bosgedeeltes zullen gespaard kunnen blijven. Maar waar bomen worden gekapt 
komen er weer nieuwe voor in de plaats, uiteraard dan op een andere lokatie. 
Er zijn ook stukken grond waar geen bomen groeien; deze plekken worden in het plan 
voor een deel ontzien, omdat ze een bepaalde natuurwaarde hebben. 
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5.3.8 groen in de wijk 

Om een aantrekkelijke vegetatie voor mens en <lier te krijgen in de Drijflanen wordt de 
lijsterbes6 als straatboom toegepast. Deze boom heeft in elk seizoen een ander uiterlijk 
en is tevens voedselbron voor de vogels. De lijsterbes wordt ongeveer tien meter hoog 
en heeft een kruindiameter van vijf tot zeven meter. 
Bij kruisingen wordt de Spaanse Aak (esdoomtype) als struik geplaatst. Deze soort valt 
vooral op door de sierlijke groeiwijze en de mooi gevormde en gekleurde bladeren. De 
bladeren kleuren geel in de herfst. 

6 zie bijlage S groen in de wijk 
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6 ARCHITECTUUR 

6.1 Inleiding 

Na het programma van eisen opgesteld te hebben is een analyse van de Drijflanen 
gemaakt. Hieruit volgde het stedebouwkundig plan. Daarbij is steeds gekeken naar de 
uitgangspunten uit het programma van eisen om tot het gewenste resultaat te komen. 
Dit proces van bijschaven vindt ook plaats bij het architectonische ontwerp. Uiteindelijk 
komen in het eindresultaat het programma van eisen en de beelden bijeen. 

6.2 Uitgangspunten 

Uit de analyse in hoofdstuk 4 blijkt dat er veel amfibieen in de Drijflanen leven. De 
architectuur van de woningen mag dus niet verstorend werken, maar moet aansluiten 
bij de natuur en de omgeving. Materialisering is hierbij ook van groot belang. Dit wordt 
verder uitgewerkt in het hoofdstuk Materialisering. 
Onderstaand zijn de uitgangspunten vermeld die hebben geleid tot de totstandkoming 
van het woningontwerp. 

~ Beleving van het gebouw in zijn omgeving 
Het streven is om een ontwerp te maken waarbij de bestaande natuur gerespecteerd 
wordt. Een tegenstelling in het ontwerp is het bouwen in een gebied waar eigenlijk niet 
gebouwd moet worden. Als er dan toch gebouwd wordt, moet dit zo goed mogelijk bij 
de natuur aansluiten. Dit aansluiten mag niet ten koste gaan van een modeme 
eigentijdse uitstraling. 
Er wordt ecologisch gebouwd. Dit houdt ook in het voorkomen van warmteverliezen in 
de gebruiksfase. De meest voor de hand liggende manier om dit te bereiken is gesloten 
te bouwen. Maar om de beleving van het gebouw in zijn omgeving tegemoet te komen, 
moet het juist openheid uitstralen. Het is hierbij van belang dat er veel aandacht wordt 
besteed aan de uitvoering van details en aansluitingen, zodat er geen warmteverlies 
door kieren en naden optreedt. 
Om de beleving van een gebouw groter te maken moet je eerlijke materialen kiezen en 
laten zie hoe het in elkaar zit. Hierin speelt ook kleurkeuze een belangrijke rol. 

~ Beleving van de straat. 
Het wordt als prettig ervaren als mensen aan de vorm van de huizen herkennen in welke 
straat ze zijn. De beleving van een straat kan verbeterd worden door woningen te 
schakelen en te werken met symmetrie. Daamaast werken zichtlijnen positief 
Dit kunnen zichtlijnen naar een markant punt in de verte zijn, of naar een accent aan het 
begin ofhet eind van de straat. 
Onder beleving valt ook de toegepaste vegetatie, in de vorm van bomen en struiken. 
Dit is uitgewerkt in§ 5.3.8 groen in de wijk. 
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L\ Relatie met de natuur 
Om de natuur beter te beleven kan er een aantal maatregelen genomen worden op 
vertrekniveau en op woningniveau. 

Natuur op vertrekniveau 
Natuur op vertrekniveau houdt in de natuur naar binnen halen. Bijvoorbeeld 
door planten in de kamer te zetten, een fruitschaal of de kerstboom. In het 
ontwerp komt dit niet tot uiting, omdat dit een keuze is van de bewoners. 
Natuur op woningniveau 
Om de relatie met de natuur op woningniveau te versterken kan meer 
openheid aan de woning gegeven worden. Dit kan door het toepassen van 
grote ramen in de op de natuur gerichte gevel. Als de tuin aansluit op de 
natuur krijgen en houden mensen er contact mee. Het is dan uitnodigend om 
de natuur te beleven. 
Andere mogelijkheden om de relatie mens-natuur te versterken zijn 
bijvoorbeeld: het toepassen van een HW A-ketting met betonnen opvangbak 
met grind, het lat en groeien van klimop tangs de muur of het voorzien in een 
privesteiger bij een vijver in de tuin. 

L\ Flexibiliteit 
In de toekomst moet de woning mee kunnen groeien met nieuwe wensen van de 
bewoners. De plattegrond moet eenvoudig veranderbaar zijn, zonder de constructie te 
hoeven aanpassen. Ook het uitbreiden van en/ofhet aanbouwen aan de woning moet 
mogelijk zijn. 

6.3 Uitwerking 

«--
, 

-

De hiervoor genoemde uitgangspunten zijn verwerkt tot een architectonisch ontwerp. 
In deze paragraaf is per onderdeel aangegeven hoe de keuzes tot stand zijn gekomen. 
Dit geldt voor het gebouw in onderstaand plaatje. 
Voor een beter begrip wordt aanbevolen om de tekeningen 2 en 3 uit het 
tekeningenboek naast het verslag te houden. 

Jd-view gebouw 
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6.3.1 massa 

De opzet van het hele ontwerp is afkomstig van een gelijkzijdige piramide met een basis 
van ongeveer 10 bij 10 meter en een dakhelling van 60°. 
Het bouwvolume is van invloed op het buitenoppervlak. Hoe groter het 
buitenoppervlak, des te groter de transmissieverliezen. Een rechthoekig gebouw kan 
met eenzelfde inhoud een veel groter buitenoppervlak hebben dan bijvoorbeeld ronde of 
driehoekige vormen. Dit is een reden waarom er voor een piramide gekozen is. Wat 
verder meegespeeld heeft in de keuze is dat een piramidevorm een zachtere overgang is 
van bebouwing naar natuur, ten opzichte van een rechthoekig gebouw. Daarbij heeft 
het een uitdagende vorm. Zijn er goede plattegronden te maken en hoe wordt de 
piramide beleefd? 

6.3.2 constructie 

Het gebouw staat op een betonnen fundering. De begane grond vloer is op het zand 
gestort zonder kruipruimte. Op deze constructie staan de spanten in piramidevorm7

. 

Aan alle zijden van de piramide kan deze uitgebreid worden door middel van een 
• 8 

spantconstruct1e . 

constructie binnen het gebouw 
De hele constructie bestaat uit gelamineerde houten spanten. De schakelingen tussen de 
piramides hebben dezelfde constructieve opbouw. 
De steile dakhelling is gekozen om de ruimte in de piramide zo optimaal mogelijk te 
kunnen gebruiken. T evens is de piramide 60 cm opgetild, om het bruikbare 
vloeroppervlak te vergroten. Nota bene op 47 cm binnen de gevel is al een stahoogte 
van twee meter. Het optillen van de piramide is gedaan door middel van een knik in de 
spantbenen9

. 

De hoofddraagconstructie van de verdiepingsvloer bestaat uit twee diagonale 
vloerbalken. De zo ontstane driehoeken worden opgevuld met kortere vloerbalken. 
Deze balken worden aan de gordingen opgehangen. 
De gordingen staan niet in de schuinte van bet dakvlak ( 60°), maar verticaal omdat ze 
naast de verdiepingsvloer ook het dak moeten opvangen. Als ze wel in de schuinte van 
het dakvlak zouden staan hebben ze de sterkte over de verkeerde richting van de balk. 
Daar waar de diagonale vloerbalken en de gordingen aan de spanten hangen, worden 
tijdens de uitvoering speciale stalen schoenen bevestigd voor een snelle montage10

. 

Aangezien de overspanning van de diagonale vloerbalken groot is (11 m) worden 
centraal in het gebouw op de begane grond vier kolommen geplaatst. De ruimte tussen 

de kolommen heeft een speciale functie in de woning 
(zie § 6.3.10). 
De zoldervloer bestaat uit kruislings op elkaar geplaatste 
balken waarbij eerst de ene richting doorloopt en daama de 
andere richting (zie figuur). 

7 zie detail 1, 2 en 3 in tekeningenboek 
8 zie constructief model in fotoboek 
9 zie detail 1 en 2 in tekeningenboek 
10 zie foto raveelschoen in fotoboek 
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constructie buiten gebouw 
Om de beleving van het gebouw te verhogen wordt getoond hoe het in elkaar zit. Dit is 
gedaan op de plaats waar een dakterras gesitueerd is. Hier is het dak weggehaald, maar 
lopen de nokgording en de spanten door. 
Op sommige plaatsen is de gevel naar binnen geplaatst, of bevindt zich een inpandig 
balk on. Hier I open de spanten door de gevel naar buiten 11

. 

6.3.3 schakelen 

Omdat er een stedelijk geheel moet ontstaan en niet alleen een woud van piramides is er 
gekeken naar schakelmogelijkheden. De simpelste manier van schakelen is het 
toepassen van een garage als schakelstuk. Maar om de beleving van de straat te 
verhogen, is minimaal een twee-laags schakeling toegepast, of een schakeling die net zo 
hoog is als de piramide zelf. 
Een andere toegepaste schakelmogelijkheid is het tegen elkaar aanzetten van de 
piramides en het opvullen van de tussenliggende ruimte met een zadeldak. 

6.3.4 gevels 

Om te laten zien waar de ene woning stopt en de andere begint, springt bij elke woning 
de voorgevel naar buiten. In de totale gevel is duidelijk de symmetrie aanwezig. Dit 
wordt versterkt door extra accenten. T evens is de draagconstructie zichtbaar want de 
spanten steken bij de garages door de gevel naar buiten. 

Noord- en oostgevel: 12 

Deze gevels hebben op de verdieping een gesloten uiterlijk. Om toch daglicht binnen te 
krijgen worden dakvensters geplaatst. Daamaast krijgt bijna elke woning een inpandig 
balkon. Bijkomend voordeel is het verkrijgen van een beschutte zitplaats in het voor- en 
naJaar. 
Bijna alle woningen hebben op de begane grond een grote glazen gevel die op de tuin is 

\~ 
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11 zie detail 2 en gevels in tekeningenboek 
12 zie gevels in tekeningenboek 
13 zie gevels in tekeningenboek 
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gericht. Dit is een goed gelsoleerde 
raampartij om warmteverliezen te 
voorkomen. 

Zuid- en westgevel: 13 

De zuid- en westgevel hebben een 
symmetrische opbouw. Ze worden 
gekenmerkt door uit het dakvlak 
springende puntgevels . 
Om meer eenheid te krijgen tussen de 
begane grond en de verdieping is in het hart 
van deze puntgevels een groot kozijn 
geplaatst dat over meerdere verdiepingen 
doorloopt. De tussenliggende delen waar 
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geen glas zit worden opgevuld met een paneelvulling. 
Op de verdieping bevinden zich in het dakvlak dakvensters voor toetreding van 
daglicht. 
De puntgevels die zich op de hoeken van het gebouw bevinden zijn op de verdieping 
voorzien van drie ramen. Het middelste raam is vervangen door een paneelvulling 
omdat bier een ruimte scheidende muur achter zit. 
De gevels bestaan uit verticaal geplaatste houten delen. De garage krijgt horizontaal 
geplaatst rabathout om een duidelijk verschil te krijgen. Het bout wordt beschermd met 
een natuurvriendelijke verf Alie beweegbare delen worden voorzien van een accent 
kleur verf (zie materialisering hoofdstuk 7). 
Boven de garages bevinden zich hobby-, slaap- douche- of garderoberuimtes. Al naar 
gelang de functie van de ruimte komen in de gevel ramen met normale afinetingen of 
alleen bovenlichten. 
Het middelste huis van de zuidgevel heeft een uitbouw van 1,80 m. Deze uitbouw 
wordt ondersteund door de vier spantbenen die in de kap doorlopen. 

6.3.5 zonnecollectoren 

In het dakvlak van de zuid- en oostgevel zijn zonnecollectoren geplaatst. De opvang 
van zonne-energie is niet een van de hoofd ontwerpuitgangspunten, maar wel een 
beeldbepalend element. Door de collectoren tussen de dakramen te plaatsen komt er 
een bepaalde rust in het gevelbeeld. De zonnecollectoren worden alleen gebruikt voor 
het opwarmen van tapwater. Op de zolder staat bij de cv-ketel een opvangvat om het 
voorverwarmde tapwater op te vangen. V anaf het vat lopen leidingen door de centrale 
kokers naar de vertrekken die een warm tapwatervoorzienig hebben. 

6.3.6 overstekken 

De hoekwoningen hebben een groot dakoverstek van ongeveer anderhalve meter. 
Hierdoor krijgt elke straat een ander gezicht. Het overstek wordt ondersteund door een 
spant dat naar voren belt. 
De dakoverstekken van de zuidgevel zorgen ervoor dat de zon in de zomer geweerd 
wordt. Directe zonnestraling is in deze periode niet gewenst vanwege de warmte. 
Winterdags staat de zon lager en schijnt onder het overstek door. 

6.3.7 goten 

Boven de balkons en glazen puien bevinden zich inpandige goten zodat er geen 
storende elementen aan de gevel zitten. Deze goten lozen hun water aan de zijkant14 op 
het dak. Bij de balkons loopt het water over het dak verder naar beneden. Beneden 
aangekomen loopt het water via de in de grond geplaatste drainagebuizen het 
natuurgebied in. 
De goten boven de garages hebben een groot overstek. De gevels worden zo 
geaccentueerd door schaduwlijnen. Tevens hebben deze overstekken een zonwerende 
functie. 

14 zie detail 6 in tekeningenboek 
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6.3.8 dak 

Het dak is het overkoepelende element van het gebouw en voegt de woningen samen. 
Hierdoor heeft het gebouw uniformiteit en valt het niet uiteen in verschillende 
onderdelen. Doordat de raamafmetingen in het dak en de gevels op elkaar zijn 
afgestemd draagt dit bij aan de rust in de gevels. 
De kap bestaat uit een sporen dakplaat. Deze dakplaat wordt alleen ondersteund op 
verdiepingsvloerhoogte (zie § 6.3.2). 

schoorstenen 
Schoorstenen zijn een beeldbepalend element in de architectuur. Om te voorkomen dat 
er veel kleine pijpjes op het dak komen te staan, die na een jaar ook nog scheef staan, is 
er gekozen voor twee duidelijk aanwezige metalen pijpen. 
In elke woning bevinden zich centraal twee kanalen voor aan- en afvoer van 
rookgassen, beluchting en ventilatie. Alie ruimtes die een aan- dan wel afvoer nodig 
hebben worden erop aangesloten. Als een ruimte geen directe aansluiting op de kokers 
kan krijgen, worden de leidingen door een verlaagd plafond naar de kanalen gevoerd. 
De cv-installatie bevindt zich op zolder. 

6.3.9 stramien 

Voor de maatverdeling in de woning is gekozen voor een stramienopbouw van 3600-
2700-3600. In dit raster is eenvoudig een moduulmaat 900 op te nemen. Met deze 
moduulmaat kunnen elementen makkelijk in de ruimte geplaatst worden. 
De vier kolommen in het centrum van de woning staan h.o.h. 2700. Met deze maat is 
het mogelijk om een tafel met vier stoelen in het midden te plaatsen. De ruimte 
eromheen heeft een maat van 3600. 

6.3.10 plattegronden 

«-·· 
, ~r, ,,, 

ontsluiting 
Een piramide leent zich uitstekend voor symmetrisch ontsluiten. Bij een aantal 
woningen is dit gerealiseerd. Een andere manier van ontsluiten is plaatsen van de 
toegang op de diagonaal. Dit is bij de hoekwoningen toegepast. Elke woning is ook via 
de garage en de bijkeuken te bereiken. 
De tuindeuren in de glazen pui en de achterdeur in de garage verschaffen toegang tot 
de tuin. 

uitzicht 
De plattegronden van de woningen zijn ontwikkeld met als uitgangspunt dat er uitzicht 
op de natuur moet zijn. Vanuit de woning bestaat er door de glaspui een prima uitzicht 
op de tuin. 
De balkons zijn aan tuinzijde gesitueerd om zo te kunnen profiteren van de rust, privacy 
en het uitzicht. 
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ruimtes 
De plattegronden 15 hebben een hoge mate van symmetrie. 
Centrale ruimte 
De ruimte tussen de vier centrale kolommen heeft een speciale functie in huis. Het is de 
eetruimte of de plek waar de trap geplaatst wordt. Als de trap op een andere plaats 
gesitueerd is, komt er via het inpandige balkon en de vide daglicht op de eettafel 
terecht. De trap wordt in dat geval niet in een hoekje weggedrukt, maar vrij in de hal 
geplaatst, zodat hij mooi tot z'n recht komt. 
Keuken 
Een aantal woningen heeft een kookeiland. Alle keukens staan in open verbinding met 
de woonruimte. 
Meterkast en wc 
Deze ruimtes bevinden zich altijd vlak bij de voordeur aan de buitengevel. Aangezien er 
geen kruipruimte is, kunnen zo de aan- en afvoerleidingen direct naar buiten worden 
afgevoerd. 
Werken aan huis 
Een aantal woningen heeft een werkruimte aan huis. Tevens heeft een woning een 
praktijkruimte. Bij deze ruimte is ook een wachtruimte voorzien. 
Inpandig balkon 
De inpandige balkons van de rniddelste woningen hebben een berging die bereikbaar is 
vanaf het balk on. 
Zolder 
Bovenin elke pirarnide bevindt zich een zolder alwaar de installaties staan. Op de zolder 
kunnen de bewoners, als ze dat willen, een extra kamer maken. 
Garage 
De achterdeur in de garage staat een meter naar binnen, vanwege het schuine dak. 
Onder de dakramen kan een werkbank geplaatst worden en er bevindt zich een kleine 
wasbak. 

6.4 Flexibiliteit 

Voor de woningen zijn verschillende indelingsvarianten gemaakt. Centraal zijn twee 
schachten geplaatst. Bij plaats- of functieverandering van een ruimte zijn aansluitingen 
makkelijk te realiseren op de schachten. 
De binnenwanden zijn niet-dragend dus te verplaatsen zonder constructieve ingrepen. 
Tevens bestaat de mogelijkheid om een praktijk ofwerkruimte aan huis te hebben. 

uitbouw 

15 zie plattegronden in tekeningenboek 
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eisen toekomst 
Als de bewoners in de toekomst bet gebouw willen wijzigen, geldt voor dakkapellen 
bet volgende. Dakkapellen moeten worden uitgevoerd conform bet uiterlijk van de 
woning. Dat wil zeggen als zadeldak met een dakhelling van 60°. Dit is een belangrijk 
punt omdat anders bet ontwerp teniet wordt gedaan bijvoorbeeld bij bet plaatsen van 
een recbtboekige kapel. 

6.5 Straatprofielen 

In tekeningenboek16 staan enkele straatprofielen. Hierin zijn ook profielen van paden in 
de Drijflanen zelf opgenomen. 

6.6 Ooghoogte perspectieven 

In de bijlage staat een aantal oogboogteperspectieven17 van de straten. Tevens is er een 
overzicbt van de plaatsen waar de oogboogteperspectieven genomen zijn. 

6. 7 Referentiebeelden 

In de bijlage en bet fotoboek zijn referenties te vinden van vergelijkbare projecten in 
Nederland. Deze projecten bebben als inspiratiebron gediend bij bet ontwerp voor de 
Drijflanen. De gebruikte projecten zijn: 

Wijk Plaats Overeenkomst met de Drijflanen 

Eco Ionia Alpben aid Rijn toepassen van duurzame bouwmaterialen, 
wanden van boutskeletbouw, 
granulaatgebruik in beton, bouten gevel met 
verf op waterbasis zonder oplosmiddel 

De Akkers Mierlo-Hout waterlopen die bet gebied doorsnijden 
toepassen van duurzame bouwmaterialen 
vergelijkbaar met Ecolonia. 

Oikos Enscbede de waterbuisbouding: afvoer door middel 
van infiltratie in bet gebied om verdroging te 
voorkomen, geen regenwaterriool, in de 
tuinen en straten worden goten aangebracbt 
om bet water van de daken en straten naar 
de slot en af te voeren, bet dak- en 
straatwater blijft in Oikos. 

diverse Schiedam en Huizen piramidewoningen 

16 zie profielen tekeningenboek 
17 zie bijlage T ooghoogteperspectieven 
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7 MA TERIALISERING 

7.1 Inleiding 

Naast een mooie architectuur en een goede stedebouwkundige uitwerking wordt er 
steeds meer waarde gehecht aan de milieuaspecten van materialen. Sommige materialen 
zijn eindig, zoals materialen die worden gemaakt van fossiele grondstoffen. Tevens 
bestaat in de bouw steeds meer de behoefte aan het verkrijgen van inzicht in de 
werkelijke milieubelasting van de verschillende bouwmaterialen. Hieronder vallen ook 
de effecten van het materiaal op de gezondheid van de mens. Op grond van deze 
effecten wordt gezocht naar alternatieven. Uitgangspunt blijft altijd dat de gebruikte 
materialen deugdelijk moeten zijn en financieel haalbaar. 

7 .2 Classificatie 

Aandachtspunten bij de keuze van materialen die worden toegepast in de Drijflanen 
ZIJn: 
- beperk energiegebruik voor winning en productie van materialen 

beperk impact op de grondstoffenreserves 
beperk emissies van schadelijke stoffen bij winning en productie 
beperk energiegebruik tijdens het gebruik van de woning 
lange levensduur 
hergebruikswaarde 
opnemen van afval door de natuur in geval van stort of verbranding 
gebruik van direct aanwezige klimatologische ( energie-)bronnen zoals zon en 
regenwater 

Om tot ecologisch verantwoorde materialen te komen is gebruik gemaakt van het 
handboek Bouwen en Milieu. Dit handboek is geschreven ter ondersteuning van 
milieuverantwoord beslissen. In het onderdeel "bouwmaterialen en produkten" wordt 
een systeem aangereikt waarmee bouwmaterialen beoordeeld zijn. Om in dit 
beoordelingssysteem enige duidelijkheid te krijgen is het opgesplitst in acht 
verschillende beoordelingscriteria te weten: energieverbruik, uitputting, aantasting, 
ingrepen, emissies, gezondheid, levensduur en hergebruik. Per onderdeel zijn zeven 
prestatieniveaus toegekend varierend van goed tot slecht. In enkele gevallen wordt de 
waarde 0 toegekend voor een maatschappelijk niet aanvaardbaar materiaal. 
Na het toepassen van een wegingsfactor en een rekenregel is aan de hand van het aantal 
behaalde punten bepaald in welke milieuklasse een materiaal valt. 

Deze classificatie is als vol gt opgebouwd: 

milieuklasse (in % ) van maximaal haalbare aantal punt en aanvaardbaarheid 
I 
2 
3 
4 
5 

meer dan 85% bij voorkeur toe te passen 
tussen 70 en 84% aan te raden 
tussen 55 en 69% aanvaardbaar 
tussen 40 en 54% 
minder dan 40% 
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Aan de hand van de tabellen18 is voor de belangrijkste onderdelen van het gebouw 
bepaald welke materialen toegepast gaan worden. Dit proces is voor de fundering 
uitgewerkt in§ 7.3. De andere materialen zijn op vergelijkbare manier gekozen, maar 
worden bier niet nader toegelicht. 

7 .3 Materiaalkeuze 

De materiaalkeuze19 wordt in deze paragraaf per bouwdeel beschreven. 

Fundering 
Er is geen onderzoek gedaan naar de draagkracht van de bodem in de Drijflanen. Wei is 
van de bodemopbouw bekend dat er een slecht waterdoorlatende laag zit. Indien er 
geheid moet worden, waarbij de palen door deze laag gaan, dienen er maatregelen 
genomen te worden om de grondwaterstand op peil te houden. 
De heipalen kunnen van bout ofbeton zijn. Hout valt, mits niet verduurzaamd of met 
boorzout behandeld, in milieuklasse 1. Een groot nadeel van houten palen is de kans op 
houtrot. De Drijflanen is nu een vochtig gebied met een hoge grondwaterstand. Door 
allerlei oorzaken kan de grondwaterstand in de toekomst dalen. Dit heeft tot gevolg dat 
het bovenste deel van de palen boven het grondwater uitkomt waarbij onherroepelijk 
houtrot ter hoogte van de waterspiegel optreedt. Deze houtrot is wel te voorkomen 
door het toepassen van betonnen oplangers. Dit laatste is uiteraard alleen zinnig bij 
voldoende paallengte. 
Een paal van gewapend beton valt in milieuklasse 4. Bij het toepassen van granulaat in 
plaats van grind wordt aan de paal milieuklasse 3 toegekend. 
Het toepassen van granulaat is niet van invloed op de sterkte en niet kostenverhogend. 
Elke betonfabrikant kan beton met granulaat leveren. Alleen de constructeur kan 
bepalen dat granulaat op sommige plaatsen niet toegepast mag worden. V aak geldt dit 
voor zichtbeton. Aangezien bier alleen beton wordt gebruikt voor de fundering en 
begane grond kan het toegepast worden. 
Samenvattend geldt, dat een houten paal hoger geclassificeerd wordt en houtrot tegen 
gegaan kan worden door het toepassen van betonnen oplangers. Desondanks wordt in 
dit stadium gekozen voor gewapend betonpalen met granulaat, omdat dat op dit 
moment meer zekerheden biedt. 

Draagconstructie 
De hoofddraagconstructie van de woningen bestaat uit gelamineerd houten spanten en 
liggers. Deze spanten en liggers bevinden zich grotendeels binnen het gebouw. Daar 
zullen ze weinig tot geen bescherming nodig hebben tegen weersinvloeden. Houten 
constructiedelen buiten het gebouw worden watervast verlijmd en wel beschermd (zie 
vert). 
Hout is een grondstof die door natuurlijke groei, goed bosbeheer en verstandig kappen 
onbeperkt voorradig blijft. De levensduur van bout is afhankelijk van het soort bout en 
of er verduurzaming heeft plaatsgevonden. Bij goed onderhoud hebben de meeste 
houtsoorten een onbeperkte levensduur. 

18 zie bijlage U 'Bouwen en Milieu' 
19 zie bijlage V specificatie bouwmaterialen 
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De houten spanten vallen volgens de tabel in milieuklasse 2. Als er staal in plaats van 
hout zou worden toegepast, zouden de spanten in milieuklasse 4 vallen. 
De kolommen op de begane grond zijn ook van hout. 

Vloeren 
In het ontwerp wordt mede door de hoge grondwaterstand geen kruipruimte toegepast 
omdat dit vaak een vochtige, koude en geventileerde ruimte is. Er treden dus 
transmissieverliezen op en er moet gelsoleerd worden. Zonder kruipruimte moet de 
vloer ook gelsoleerd worden, maar in verhouding zijn de transmissieverliezen lager. 
Door deze keuze valt een houten begane grondvloer af en wordt er gekozen voor een 
betonvloer. Deze vloer valt in milieuklasse 4 maar door het toepassen van granulaat kan 
aan de vloer milieuklasse 3 toegekend worden. 
Een bijkomend voordeel van een betonvloer is dat de spatkrachten uit de spanten 
simpelweg door de wapening in de vloer opgevangen worden. 
De verdiepingsvloer heeft een houten opbouw (houtskeletbouw). Een betonnen vloer 
op de verdieping is niet mogelijk omdat de hoofddraagconstructie van hout is. Er zijn 
geen dragende binnen- dan wel buitenspouwbladen. In de natte ruimtes op de 
verdieping is een steenachtige vloer gewenst. Om voldoende draagkracht te krijgen 
wordt op de houten vloer een zwaluwstaart metaalplaat gelegd, waarover de beton 
wordt gestort. 

Dak 
Het dak bestaat uit houten sporen met multiplexplaten opgebouwd tot 
sandwichpanelen. Normaliter wordt in een sandwichpaneel steenwolisolatie 
(milieuklasse 3) aangebracht. Het is mogelijk om dit isolatiemateriaal te vervangen door 
'ISOFLOC', milieuklasse 2 (specificatie zie isolatie). 
De panelen zijn aan de binnenkant als "zichtwerk" afgewerkt door de fabrikant. Tevens 
hoeven er geen gordingen te worden toegepast wat de binnenruimte ten goede komt. 
Alleen op vloer niveau worden gordingen geplaatst om de krachten uit de 
verdiepingsvloer en het dak op te vangen. Voor de dakafwerking zijn meerdere 
materialen geschikt. Riet komt het beste uit de bus maar is duur in aanschaf en 
aanbrengen. Tevens moet een hoge brandverzekering afgesloten worden. In 
milieuklasse 2 volgen de grasdaken, shingles en leien. Grasdaken kunnen niet worden 
toegepast vanwege de dakhelling van 60°. Houten shingles krijgen vrij snel na 
verwerken een grauw uiterlijk. Omdat de gevels al van hout zijn is er gekozen voor 
natuursteen leien, om variatie in materiaal aan te brengen. Deze hebben van zichzelf een 
antracietachtige kleur en verweren niet. Tevens hebben ze een lange levensduur en 
kunnen gemakkelijk weer worden hergebruikt. 

Daglicht 
Om daglicht op de begane grond en verdieping te krijgen worden er VELUX 
tuimeldakvensters toegepast. VELUX dakvensters zijn van grenen hout met een 
aluminium buitenbekleding. De dakvensters zijn standaard voorzien van dubbele 
beglazing. 
De toegepaste vensters hebben een afineting van 780 x 1400 met een 
ventilatieklepbereik van 67 cm2

. Daar waar twee of meer dakvensters zo dicht bij elkaar 
geplaatst zijn, dat de ruimte ertussen te klein wordt voor leien, worden speciale 
vulstukken/gootstukken toegepast. Deze worden door de fabrikant van de vensters 
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geleverd. De vensters die op de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg gericht 
zijn worden speciaal met geluidwerend glas uitgevoerd om geluidhinder te beperken. 

Schoorstenen 
In elke woning bevinden zich centraal twee aan-/afvoerkanalen. De kanalen worden op 
het dak beeindigd door twee antraciet-kleurige roestvrijstalen schoorsteenpijpen. 

Vloerafwerking 
In de afwerklaag op de begane grond bevindt zich vloerverwarming (zie onderdeel 
verwarming). Tapijt wordt afgeraden, omdat dit een ideate, warme nestelplaats is voor 
de huismijt. T evens heeft het een, voor deze toepassing ongunstige, isolerende werking. 
De vloerafwerking moet van linoleum of op steenachtige basis zijn. 

Wanden 
Zowel de binnen- als buitenwanden zijn niet-dragend. 
De buitenwand is op basis van houtskeletbouw. De opbouw is als volgt: 

binnen buiten 

1: plaatmateriaal (milieuklasse 2) 
2: dampkerende folie 
3: isolatie ISOFLOC + regelwerk 

(zie verderop isolatie) 
4: multiplex 
5: waterkerende dampdoorlatende 

folie 
6: geventileerde spouw + regelwerk 
7: rabat-delen (milieuklasse 2) 

De binnenwanden op de beganegrond worden in FIMON-isolatiestenen uitgevoerd. 
FIMON-stenen zijn lichtgewicht metselstenen met een, volgens de fabrikant, goed 
isolerend en warmteaccumulerend vermogen. FIMON-stenen bezitten een gunstige 
energiebalans doordat de stenen grotendeels in de buitenlucht gedroogd worden. De 
steen wordt gemaakt van klei met zaagsel en valt in milieuklasse 2. Er is voor deze 
steen gekozen omdat het houtskeletbouw (HSB) betreft. Van HSB is bekend dat het 
bijna geen warmte accumulerend vermogen heeft. FIMON-stenen staan garant voor een 
verhoging van het accumulerend vermogen. 
De binnenwanden op de verdieping worden wel in hout en regelwerk uitgevoerd. Dit 
omdat de verdiepingsmuren niet altijd recht boven de beganegrond muren staan en de 
verdiepingsvloer niet dragend is. Deze muren worden met houten regelwerk en 
gipsplaat uitgevoerd en vallen daarmee in milieuklasse 2. 

Binnen- en buitenkozijnen en deuren 
De binnenkozijnen worden in hout uitgevoerd (vuren of grenen, milieuklasse 2), omdat 
multiplex, staal en pvc in milieuklasse 3 en hoger vallen. De binnendeuren zijn van 
hardboard en vallen in milieuklasse 2. 
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Voor de buitenkozijnen en -deuren wordt ook bout gebruikt, dat in milieuklasse 2 valt. 
Dit bout moet wel bescbermd worden tegen weersinvloeden (zie hieronder verf). 

Ver/ 
De woning is vrijwel belemaal opgebouwd uit bout. Om een bescbermlaag acbterwege 
te kunnen laten (milieuvriendelijker) kan er gekozen worden voor Red-Cedar. Red
Cedar beeft geen bescherming nodig maar beeft als nadeel dat bet al vrij snel na 
verwerking een verweerd uiterlijk krijgt. 
Er is dus gekozen voor bet toepassen van andere boutsoorten (vuren, lariks of grenen), 
die wel bescberming nodig bebben. 
De gevel bestaat uit rabat-bout dat geverfd wordt in een groene, natuurlijke kleur. De 
gebruikte verf is op waterbasis en valt daarmee in milieuklasse 2. Alkydbars-verf, 
acrylaat-verf en epoxyverfvallen allemaal in milieuklasse 5. 
De buiten bet gebouw stekende gelamineerde liggers moeten ook bescbermd worden. 
De fabrikant levert standaard alle spanten af voorzien van een basisimpregneermiddel 
dat bescberming geeft tegen schimmel en weersinvloeden tijdens transport en montage. 
Een tweede laag wordt aangebracbt omdat er een blijvend scboon en minimaal 
onderboud vragend spant gewenst is. 

Plafondafwerking 
De scbuine dakplaten worden door de fabrikant als "zicbtwerk" afgewerkt. De plafonds 
zijn op basis van gipskartonplaten. Dit valt in milieuklasse 2. 

Glas 
Glas wordt niet gekozen op milieuklasses, maar op de U-waarde. De U-waarde geeft 
de warmtedoorgangscoefficient weer. Dit is de boeveelbeid warmte die onder 
stationaire condities per seconde per vierkante meter per graad temperatuurverschil 
tussen de ene en de andere zijde door een constructie wordt doorgelaten [W/m2K]. 
Glas met een coating beeft een U-waarde van ca. 1,8 W/m2K. Dit is gunstiger dan glas 
zonder coating met een U-waarde van ca. 3,3 W/m2K. In alle woningen wordt dubbel 
glas met coating toegepast. De woningen met vensters gericbt op de Burgemeester 
Baron van Voorst tot Voorstweg krijgen een extra voorziening in de vorm van 
geluidwerend glas. 

Goof 
Het is niet mogelijk om een materiaal voor gootbekleding te kiezen dat in milieuklasse 
1 of 2 valt. Alie materialen als zink, PE, PVC, PPC en aluminium vallen in milieuklasse 
5. Alleen koper valt in milieuklasse 4. Koper is wel duur maar doordat er bijna geen 
goten aan de woningen zitten, blijven de kosten relatief gezien beperkt. Koperen goten 
en balkonafdekkers worden toegepast in de Drijflanen. 

Trap 
Voor de trap wordt in tegenstelling tot wat je zou verwacbten een stalen spiltrap 
gebruikt met bouten oplegtreden. Een bouten spiltrap is bijna niet mogelijk, omdat een 
ronde bouten trapboom in verbouding te kostbaar is om te fabriceren. De stalen trap 
valt wel in milieuklasse 4 maar soms moeten er concessies gedaan worden. Er wordt 
dan gekozen voor een materiaal dat iets minder milieuvriendelijk is. Een voordeel van 
een stalen trap is wel dat er veel kleiner gedimensioneerd kan worden. 
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Jsolatie 
Zoals al eerder is gemeld wordt voor de isolatie ISOFLOC20 (Milieuklasse 2) gebruikt. 
Dit is een vrij nieuw isolatiemateriaal op basis van papier. De lange termijneffecten van 
dit isolatiemateriaal zijn nog niet bekend. Dit is wel het geval met andere veel gebruikte 
materialen zoals glas- en steenwol. 

Verwarming 
In de afwerklaag op de vloer wordt vloerverwarming toegepast. Dit is de meest ideale 
manier van ruimte verwarmen. De verticale temperatuur gradient van 
'vloerverwarming' lijkt het meest op de 'ideale verwarming"21

. Op de verdieping 
worden radiatoren geplaatst; zo nodig komen er op de begane grond convectors als 
bijverwarming bij de grote raamoppervlakken. 

Ventilatie 
Ventileren is het vervangen van binnenlucht door verse buitenlucht. Er wordt gekozen 
voor een natuurlijke toevoer van lucht via ventilatieroosters boven de ramen en in de 
VELUX-dakvensters. De afvoer van lucht gebeurt mechanisch via de leidingschachten 
door de schoorsteen. In de keuken, douche en we bevindt zich hiervoor een 
afzuiginstallatie. 

20 zie bijlage V specificatie bouwmaterialen 
21 zie bijlage W verticale temperatuurgradient 
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