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1. Inleiding
Soesterhof

Beeldkwaliteitsplan

Soesterhof is een duurzaam wonen-project

In dit beeldkwaliteitsplan vertalen we de woonvisie

in de Amersfoortse wijk Soesterkwartier. Het

en identiteit van Soesterhof naar concrete beelden.

burgerinitiatief is ontstaan binnen de vereniging

Zo willen we wonen! Met dit document hebben we

Duurzaam Soesterkwartier en heeft als doel

dit beeld niet alleen voor onszelf concreet gemaakt,

een duurzame buurt te realiseren op de

maar kunnen we dit ook communiceren aan de

Wagenwerkplaats, aan de rand van de wijk. Een

gemeente Amersfoort, de architect, nieuwe leden

project door en voor bewoners.

en andere belangstellenden. Samen met het te
maken kwaliteitsplan voor de buitenruimte, het

We streven naar een buurt:

visiedocument voor duurzaamheid en het programma
van eisen vormt het de basis voor een prachtig

•
•
•
•

Met zowel huur- als koopwoningen

ontwerp.

Waarin mensen wonen met verschillende
achtergronden

Dit document is gemaakt door de Soesterhoffers zelf.

Waarin duurzaamheid en samenleven als goede

In een aantal workshops waarin we beelden zochten

buren centraal staan.

bij de uitspraak ‘zo wil ik wonen’ en ook bij ‘zo wil

Waar huizen zo veel mogelijk energieneutraal

ik niet wonen’... In de inspirerende gesprekken die

worden gebouwd, met duurzame materialen op

daaruit voortvloeiden bleek dat de overeenkomsten

schone grond.
Deze ambities ziet u straks vertaald in een prachtige
gezamelijke tuin met fruitbomen en een moestuin.
In de duurzaam gebouwde woningen die wat betreft
energieverbruik voorlopen op de norm die in 2020
standaard wordt. In een buurt waarin we allemaal in
ons eigen huis wonen maar waar we ook met elkaar

tussen de leden vele malen groter zijn dan de

Op deze pagina ziet u de foto die voor de meeste

verschillen.

leden het beste verbeeldt hoe zij zouden willen
wonen. De bebouwing in dit beeld vormt een
mooie samenhang zonder eenheidsworst te
zijn. De buitenruimte en overgangen zijn op een
geïntegreerde manier vormgegeven en gaan op
spannende manier de relatie aan met de bebouwing.

leven. Want samen kun je meer dan alleen.
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2. Locatie & context

Aan de rand van de Wagenwerkplaats vormt Soesterhof een nieuwe zichtbare zijde van het Soesterkwartier.
Een spannende overgang van ‘oud industrieel’ naar laagbouw en jaren ‘30 woningen. Daarnaast ligt Soesterhof
midden op de groene verbinding tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Eem in de stad.

Utrechtse heuvelrug, Birkhoven

Wagenwerkplaats

Soesterkwartier

Een groot groen recreatiegebied met bos en duinen.

De Wagenwerkplaats is een oud industrieel terrein

Het Soesterkwartier is een levendige jaren ‘30 wijk

Groene spoor

waar begin 20e eeuw goederenwagons werden

met vrijwel alleen laagbouw.

Het groene spoor vormt een ervaarbare verbinding
tussen Birkhoven en de stad. In Soesterhof willen
we dit groene lint graag integreren en daarmee
ondersteunen.
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onderhouden, gereviseerd en omgebouwd. Nu is een
aantal gebouwen cultureel erfgoed.

3. Hard & zacht
Soesterhof grenst aan een zijde aan de
Wagenwerkplaats: een van oudsher industrieel,
monumentaal gebied met een rijke historie die van
groot belang is geweest voor het Soesterkwartier.
Dit karakter willen we respecteren. Tegelijkertijd
ambiëren we een groene woonomgeving. We stellen
ons daarom een bebouwingsconcept voor waarbij
aan de zijde van de Wagenwerkplaats de uitstraling
stedelijke en zelfs industriële kenmerken heeft, en
aan de andere zijde (binnenzijde, tuin) veel groener
en ‘zachter’ is.

Deze benadering heeft invloed op het
materiaalgebruik. Voor de stedelijke buitenkant
denken we aan vooral steenachtige materialen
gecombineerd met staal, aluminium, glas. Door
‘zachte’ materialen zoals hout als accent te
voorschijn te laten komen, ontstaat een spannende
harmonie.
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Voor de binnenkant zien wij zachtere materialen voor
ons zoals hout en groene gevels. Hardere materialen
zoals steen en/of stuc zijn hier ook denkbaar als zij
een bepaald patina, structuur of tekening in zich
hebben die een levendige uitstraling geeft.
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4. Volumes
Bouwhoogte

woningen en gestapelde woningen. Vrijstaande

Beeldvormende schets

Het bouwvolume mag varieren in hoogte. Richting de

woningen of 2-onder-1 kapwoningen zijn niet

Op deze pagina ziet u een beeldvormende schets. Het

Soesterweg kan het volume globaal wat lager worden

voorzien, omdat deze de gewenste compactheid van

is een eerste vinger oefening, waarin we een aantal

(b.v. 2 bouwlagen met kap) om aan te sluiten bij de

het bouwvolume teveel parten spelen.

uitgangspunten hebben verwerkt:

bouwhoogte van de Soesterweg. Aan de zijde van

•

De tuinen van Soesterhof en Soesterweg grenzen

de Wagenwerkplaats kan het op een aantal plekken

aan elkaar voor zoveel mogelijk beleving van

wat hoger worden (3 lagen, soms met kap). Op de

ruimte.

hoek richting het ‘rode plein’ is een hoogteaccent

•

denkbaar, maar niet hoger dan 4 lagen.

Bezonning: omdat de tuin hierdoor op het
noorden ligt, zijn de bouwvolumes en hoogte
daarvan zo gekozen, dat de tuin zoveel mogelijk

Percentage bebouwing
We willen veel ruimte overhouden voor (collectief)
groen. Daarom willen we compact bouwen

bezonning krijgt.

•

De bebouwing is een natuurlijk afscheiding van
de wagenwerkplaats en (gezamelijke) tuin.

en concentreert de bebouwing in onze eerste
beeldvormende schetsen (zie illustratie) zich aan
de rand van de Wagenwerkplaats. Doordat op deze
manier de Soesterhoftuin en de tuinen aan de
Soesterweg op elkaar aansluiten, ontstaat gevoel van
ruimte.
Typologie
Het bouwvolume zal voor het overgrote deel bestaan
uit aaneengesloten bebouwing, opgeknipt in 2 of
meer delen. De bebouwing kan bestaan, afhankelijk
van het bouwprogramma, uit grondgebonden
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5. Overgangen
We onderscheiden de volgende overgangen:
• privétuin / collectieve tuin
• collectieve tuin / openbaar terrein
• collectieve tuin / tuinen Soesterweg
Bij al deze overgangen streven we naar geïntegreerde
oplossingen met zoveel mogelijk landschappelijke
elementen, die geen vreemde eend zijn in hun
omgeving.
Overgang privé / collectief
De bewoners van de Soesterhof hebben naast de
ambitie voor een mooie gezamenlijke tuin, ook

Niveau verschil tussen privé- en gezamelijke tuin.

behoefte aan privé buitenruimte. De overgang
van privé buitenruimte collectieve tuin is dan ook
duidelijk ervaarbaar. De omheining van de privé
ruimte is echter een integraal deel van de tuin(en).
Natuurlijke materialen, niveauverschillen etc. zorgen
voor een heldere grens zonder dat de grens zelf uit
de toon valt.

Niveauverschil, natuurlijk gevormde afscheidingen
schets van De Beauvoir Road project door Scott Architects (zie pag 3)
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Privéruimtes door hoekjes tussen bebouwing

Groene afscheidingen

Opgetild maaiveld, veranda’s boven maaiveld
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Overgang collectieve tuin / openbaar terrein
De collectieve tuin van Soesterhof is weliswaar
collectief eigendom, het is echter geen openbaar
terrein en daarom in principe niet toegankelijk voor
publiek. Hekken en deuren willen we waar mogelijk
voorkomen en we streven dan ook naar andere
manieren om een ‘drempel’ tussen deze gebieden te
creëren.

Overgang collectieve tuin / tuinen Soesterweg
Door de achtertuinen van Soesterhof en de
Soesterweg / Hulststraat op elkaar aan te laten
sluiten en de bebouwing zoveel mogelijk uit elkaar
te houden, wordt voor zowel de Soesterhof- als
Soesterwegbewoners de ervaring van ruimte zo groot
mogelijk.
Ook hier geldt dat de collectieve tuin duidelijk, maar
ook op een natuurlijke manier begrensd wordt van
‘niet-Soesterhof-tuin’. Wellicht passen hier groene
hagen die een duidelijke begrenzing vormen maar die
wel passen in het gevoel van een groene tuin.

Een poort in de bebouwing vormt een duidelijke grens, zonder een fysieke barrière te vormen.
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Het gevoel van een gezellige hof

Afscheiding vormt een integraal deel van de bebouwing
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6. Parkeren
Gezien de ecologische ambities van de
Soesterhofbewoners valt het te verwachten dat het
aantal benodigde parkeerplaatsen relatief laag zal
zijn. Immers, Soesterhoffers gebruiken met name OV,
fiets en deelauto’s. Daarnaast zal nog moeten worden

Auto’s verstoppen in integraal ontwerp

bekeken op welke manier de parkeerfuncties binnen
het grotere stedenbouwkundig plan gerealiseerd
zullen gaan worden en wat daarvan het effect is op
Soesterhof.
Dat gezegd hebbende, gaan we ervan uit dat er wel
degelijk een aantal parkeerplaatsen gerealiseerd
zal worden op het terrein van de Soesterhof.
Uitgangspunt is om auto’s zoveel als mogelijk uit het
zicht te houden, op een zo kosten-efficiënt mogelijke
manier.

Auto’s verstoppen achter (translucente) zonnepannelen

Op maaiveld onder een gecombineerd translucent
dak (groen en panelen). Onder het dak is gras:
Integreren in verhogingen van de tuin en als afscheidende functie naar de ‘achterom’ van de Soesterweg
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multifunctioneler als er weinig auto’s staan.

7. Buitenruimte: groene hart van Soesterhof
De buitenruimte speelt een belangrijke rol in de

van Soesterhof. Pieken in neerslag kunnen op een

Soesterhof. De woon- en verblijfskwaliteit wordt voor

natuurvriendelijke manier opgevangen en benut

een belangrijk deel bepaald door de inrichting en het

worden, grijs afvalwater kan door het helofietenfilter

karakter van de buitenruimte. Ze is onder te verdelen

gezuiverd worden tot zwemwaterkwaliteit.

in privétuinen, balkons of dakterrassen die ingericht
worden conform de individuele wensen. Daarnaast

Kortom: we zien deze gezamenlijke tuin als het

wordt een deel van de buitenruimte ingericht als

kloppende, groene hart van de Soesterhof.

gezamenlijke (binnen)tuin.
Daarmee zal deze tuin een belangrijke rol spelen in
de ruimtelijke en sociale samenhang van de buurt,
als ontmoetings- en ontspanningsplek. Dit wordt bij
uitstek de plek waar bewoners elkaar ontmoeten en
samen activiteiten ondernemen. Deze tuin krijgt een
groen karakter met ruimte voor verschillende sferen
en bijvoorbeeld pluktuinen, moestuinen, zitplekken,
speelmogelijkheden, fruitbomen et cetera.
Ook een wadi en eventueel zelfs een zwemvijver in
combinatie met een helofietenfilter (een natuurlijk
filter met speciale grond- en plantensoorten) kunnen
deel uitmaken van de gezamenlijke tuin. Daarmee
zal het groen en de buitenruimte, in combinatie
met de daken, ook een belangrijke rol spelen in
de waterhuishouding en klimaatbestendigheid
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In wadi’s kan overtollig regenwater
worden opgevangen. Mooi, praktisch, ...
... en leuk!

14

Speel- en ontdektuin

8. Groen & gebouw
De bebouwing en de buitenruimte gaan een duidelijke
relatie aan, met name aan de ‘zachte’ tuinzijde.
Bebouwing en groen grijpen in elkaar zonder dat
beide aan kracht inboeten. De bebouwing heeft aan
deze zijde ook meer gelaagdheid in het bouwvolume
en reliëf in de gevels.

Groot contact oppervlak tussen binnen en
buiten: dakterras, balkon, openschuifpui...
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Open woningen: grens tussen buiten
en binnen vervaagt.
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9. Licht
We wonen graag in een lichte omgeving en willen
daglicht dan ook een grote rol laten spelen in keuzes
voor bebouwing.
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10. Daken
De bovenkant is ook een kant: de daken spelen een
belangrijke rol in de bebouwing. We willen de daken,
waar mogelijk, functioneel gebruiken. Dat kan op
verschillende manieren:

•

Dak als buitenruimte: dakterrassen en daktuinen
zijn (privé) gebruiksruimte.

•

Groendaken: begroeide daken als
duurzaamheidsprincipe, regenwaterbuffer,
afvangen fijnstof etc.

•
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Energieopwekking: geïntegreerde zonnepanelen.

Zonnepanelen als integraal onderdeel van de bebouwing

Zonnepanelen inzetten als pergola

Groendaken, leefruimte en zonnepanelen gaan hand in hand.
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11. Spannende samenhang
In Soesterhof zullen verschillende woningtypes voor

Diversiteit tussen de verschillende woningen

verschillende huishoudens gerealiseerd worden.

creëert een herkenbare woonidentiteit. Door wel

Wat betreft grootte en vorm van de woningen zal dus

een samenbindend principe te gebruiken wordt de

sowieso diversiteit ontstaan. Daarnaast hebben we

diversiteit (unieke identiteit van woningen) sterker.

natuurlijk te maken met verschillende persoonlijke
voorkeuren qua architectuur en uitstraling. Voor
het totaalbeeld hechten we wel aan ruimtelijke
samenhang. Deze wordt bijvoorbeeld al bereikt als
alle woningen rondom een gemeenschappelijke
binnentuin gegroepeerd worden, zie ook de
beeldvormende schets hiernaast.
We vinden dat daarnaast ook de architectuur van de
bebouwing een bepaalde samenhang moet vertonen.
We stellen ons voor dat hiervoor gebruik gemaakt
wordt van een bepaalde ‘rode draad’ in het ontwerp
van de bebouwing. Dit kan zitten in bijvoorbeeld de
materiaaltoepassing, een bepaalde plint of band die
overal doorgezet wordt, of bepaalde detailleringen
die overal terugkomen. Buiten deze ‘rode draad’
om is diversiteit mogelijk. Soms wordt een deel van
het bouwvolume volledige conform deze rode draad
gemaakt, soms keert de ‘rode draad’ slechts in een
kleiner element terug.
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Een rode draad die diversiteit ondersteunt.

12. Materialen & duurzaamheid
In de keuze van bouwmaterialen speelt

maar ook op isolatie (bijvoorbeeld vlas- of

duurzaamheid een belangrijke rol: we willen een zo

houtvezelisolatie) en afwerkingen (bijvoorbeeld

klein mogelijke ‘footprint’ achterlaten. Hernieuwbare,

leemstuc of producten op basis van schelpen in

organische materialen (materialen zoals hout, die

plaats van gips).

door natuurlijke aanwas binnen afzienbare tijd
opnieuw beschikbaar komen) verdienen daarbij over
het algemeen de voorkeur. Bij de beoordeling van de
materialen wordt rekening gehouden met aspecten
zoals hoeveel energie en CO2 uitstoot er betrokken
is bij de productie, winning, transport, toepassing
en onderhoud van het materiaal, maar ook bij
toekomstige sloop en of het materiaal op dat moment
herbruikbaar is. Principes die ons aanspreken
zijn de circulaire economie (eindeloze kringloop
van materiaal en energiestromen), daarin al
geïmplementeerd het biobased materiaalgebruik (het
gebruiken van regionaal hernieuwbare grondstoffen),
urban mining (de stad als bron van grondstoffen te
gebruiken) en de cradle to cradle gedachte.
De classificering van het NIBE (Nederlands
Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie) kan hierbij
als richtlijn gebruikt worden. Deze beoordeling
kan betrekking hebben op alle materialen zoals
constructiematerialen, gevelbekleding, kozijnen,

Leembouw
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13. Ten slotte
We hopen dat dit document u een inspirerend beeld
heeft gegeven van de Soesterhof-in-wording. Het
maken van dit plan heeft ons nog meer energie
geveven om Soesterhof te gaan realiseren, samen
met alle betrokken partijen.
We horen het graag als u belangstelling heeft in de
verdere ontwikkeling via www.soesterhof.nl
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