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Inleiding

In het dorp Tienhoven, gemeente Stichtse Vecht, liggen aan de Ds. Ulferslaan 

27 basisschool De Klaroen en Dorpshuis de Veenkluit. De locatie ligt inge-

klemd tussen het dorpslint van Tienhoven en de sportvelden. Het dorpshuis 

is aan vervanging toe. De afgelopen jaren is door de gemeente onderzocht 

of een multifunctioneel dorpshuis te realiseren is binnen het dorp Tienhoven, 

maar dat is niet haalbaar. 

SVP Architectuur en Stedenbouw is door de gemeente Stichtse Vecht 

gevraagd om een alternatieve herontwikkeling te onderzoeken, waarbij de 

huidige functies van het dorpshuis worden verplaatst naar de deels leeg-

staande school. De locatie van het dorpshuis komt dan vrij en het plan is om 

daar woningbouw te realiseren om tot een kostenneutrale herontwikkeling te 

komen. 

De opgave is uit te splitsen in twee delen. Enerzijds is gevraagd om een 

visie te geven op de dorpsrand, met aandacht voor het verplaatsen van het 

dorpshuis naar de school, de mogelijkheden tot herontwikkeling op de voor-

malige locatie van het dorpshuis en de ruimtelijke principes van het openbaar 

gebied. Daarnaast is er behoefte aan een stedenbouwkundig kader met rand-

voorwaarden voor herontwikkeling van locatie dorpshuis Ds. Ulferslaan 27.  
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  ligging in het landschap
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Polder Bethune
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karakteristieke dorpsrand

weiland-landschap

sloot-buffer

kavel-dorp

Ruimtelijke analyse

De dorpsrand van Tienhoven

De locatie ligt aan de rand van de polder Bethune, herkenbaar door de orto-

gonale verkaveling met weidse vergezichten. Vanuit dit landschap is de  

dorpsrand van Tienhoven herkenbaar, kleinschalig en gevarieerd. Een losse 

korrel van woningen en bijgebouwen bepaalt vanuit de polder het karakter-

istieke beeld. Maar niet op alle plekken aan die dorpsrand is die identiteit zo 

sterk. De bebouwing uit de jaren ´80 aan de Ds. Ulferslaan laat een beeld zien 

dat daarin eigenlijk niet past. En ook de bebouwing van het dorpshuis en de 

school zijn dermate grote korrels dat die niet passen in de kleinschaligheid 

van die dorpsrand. Deze bebouwing wordt wel enigszins verborgen door de 

struiken en bomen die om het perceel staan en misschien is dat maar goed 

ook. Maar ook dat ´besloten wereldje´ past niet bij de open dorpsrand die een 

relatie aangaat met het polderlandschap.
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zicht op de gevarieerde dorpsrand vanaf het schoolplein
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Het bestaande dorpshuis ligt in het zicht vanaf de ds. Ulferslaan en wordt ook 

ontsloten vanaf deze zijde. Het gebouw met gymzaal wordt gebruikt door de 

voetbalvereniging en voor dorps- en sportactiviteiten. Aan de oostzijde van 

deze bebouwing ligt de ontsluiting die uitkomt op een voorerf met twee wo-

ningen. Vanuit dit erf is er een toegang tot het schoolplein en de sportvelden. 

Aan de zuidzijde van de school is een zitkuil die gebruikt werd als buiten-

ruimte voor de school, maar er nu vervallen bij ligt.

De school wordt niet meer volledig gebruikt. Alleen het noordelijke deel is 

nog in functie met daaraan ook het schoolplein. Vanuit dit schoolplein is 

de dorpsrand van Tienhoven zichtbaar en ook de weidsheid van de polder. 

Echt verrassend en dit is het beeld dat je graag wilt zien! De rest van de 

locatie heeft niet deze interactie doordat de bomen en struiken het perceel 

omzomen. Het zicht is nog wel aanwezig bij de sportvelden. Een bomenrij 

markeert de grens van sportvelden naar het polderlandschap, maar onder de 

bomen is het mogelijk om de polder en de horizon te zien.

2
dorpshuis

twee woningen op het erfje

toegang naar de school en schoolplein zicht op het landschap en horizon onder de bomen door
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analyse bebouwinganalyse groen en openbare ruimte
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2Bebouwing in de omgeving

De bebouwing die grenst aan de ontwikkellocatie bestaat overwegend uit individuele vrijstaande wonin-

gen die georiënteerd zijn op de Laan van Niftarlake, de dorpsstraat van Tienhoven. Met de ontwikkeling 

in de jaren ‘80 en de aanleg van de Ds. Ulferslaan zijn er ook rijwoningen aan de dorpsrand gerealiseerd. 

De laatste ontwikkeling in de omgeving is de realisatie van twee vrijstaande woningen op bouwkavels. 

Bestaand groen

Bestaand groen in nieuwe ontwikkelingen zorgt altijd voor extra kwaliteit. Wellicht is een bestaande kas-

tanje op het schoolplein nog in te passen in de plannen. Voor de rest zijn op de locatie geen waardevolle 

bomen aanwezig. De bomen en struiken zijn verwilderd en maken geen onderdeel uit van een duide-

lijke groenstructuur. De hoge haag die grenst aan het schoolplein en de bestaande sloot is op zich niet 

waardevol, maar is logischerwijs gepland als buffer tussen schoolplein en huidige bebouwing. 

Doel van de herontwikkeling

De gemeente Stichtse Vecht wil het gebied aan de Ds. Ulferslaan een nieuwe impuls geven om de voor-

zieningen in het dorp op peil te houden en de locatie niet te laten verloederen. Bij de nieuwe ontwikkeling 

gelden een aantal uitgangspunten:

 - het verplaatsen van programma uit het dorpshuis naar de deels leegstaande school.

 - de huidige school blijft in omvang gelijk.

 -  het realiseren van nieuwe woningen, op de voormalige locatie van het dorpshuis, moet zorgen 

voor een kostenneutrale ontwikkeling van het hele gebied.

 - bereikbaarheid van sportvelden, school en bestaande twee woningen moet worden gegarandeerd.

 - voldoende parkeren realiseren voor bestaand en nieuw programma.

twee vrijstaande woningen

achterzijde rijwoningen ds. Ulferslaan

zicht op de sportvelden en de dorpsrand
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doorsnede nieuwe dorpsrand
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Visie op de dorpsrand

Voor de locatie zijn we op zoek gegaan naar een integrale benade-

ring die zorgt voor nieuwe kwaliteiten en ruimte geeft aan nieuw 

programma. Daarbij hebben we gezocht naar de interactie met het 

polderlandschap op deze plek en streven we naar het karakteristieke 

beeld van de dorpsrand die nog op zoveel plekken wel te zien is. Om 

dit te bereiken stellen we een aantal ingrepen voor:

Doortrekken Ds. Ulferslaan langs de sportvelden

Het verplaatsen van de ontsluiting van de oostzijde van het plange-

bied naar de westzijde, in het verlengde van de ds. Ulferlaan, zorgt 

ervoor dat het gebied zich opent en openbaar toegankelijk wordt. 

Vanaf deze nieuwe openbare weg is er weer zicht op het polderland-

schap. Het profiel van deze weg bestaat uit een voetpad en rijbaan. 

Het bestaande dijklichaam nu al aanwezig langs de Ds. Ulferslaan, 

wordt ook doorgetrokken voor een continu ruimtelijk beeld en daar-

naast komt een sloot voor de noodzakelijke waterberging. 

Verplaatsen van programma en nieuwe entrees

Het programma uit het voormalige dorpshuis wordt verplaatst naar 

de huidige school. Globaal zijn dat functies voor het dorp als; loket, 

VVV, gemeenschapszaal, gymzaal, maar ook kantine voor voetbal-

vereniging en natuurlijk de school. In een architectonische studie 

moet blijken hoe deze programma onderdelen ingepast kunnen 

worden in het huidige volume van de school. Vanuit de stedenbou-

wkundige opgave is het belangrijk dat de bestaande bebouwing een 

betere uitstraling krijgt naar buiten toe, die meer aansluit op het 

gewenste kleinschalige en gevarieerde beeld. Verschillende functies 

kunnen een eigen entree krijgen, waarbij de entree die in de zichtlijn 

ligt van de doorgetrokken Ds. Ulferslaan de hoofdentree is van het 

dorpshuis. 

Ontwikkelen van nieuwe woningen

Op de vrijgekomen locatie van het dorpshuis worden nieuwe wonin-

gen ontwikkeld die bijdragen aan een kostenneutrale ontwikkeling 

van het geheel, maar ook invulling geven aan de nieuwe gevarieerde 

dorpsrand. Variatie in bebouwing door een kleinschalige korrel, 

verschillende kapvormen en rooilijnen is op deze plek gewenst. 

Daarbij wordt aangesloten op de bouwhoogte van de omgeving met 

maximaal twee lagen en kap. In de architectonische uitstraling van 

de volumes wordt de variatie versterkt en wordt er verspringing van 

goothoogte en kleur- en materiaalgebruik toegepast. 

Herinrichten omgeving en voormalig schoolplein

Vanaf de doorgetrokken Ds. Ulferslaan wordt het bestaande verzon-

ken schoolplein opnieuw ingericht met haaksparkeren tussen hagen 

en bomen. Vanaf dit nieuwe plein is ook de toegankelijkheid naar 

het achterliggende schoolplein, bestaande uit twee woningen en 

sportvelden gegarandeerd. De rijbaan wordt uitgevoerd in beton-

klinkers die qua kleur aansluiten bij de bestaande Ds. Ulferslaan. De 

parkeervakken worden uitgevoerd in zwarte betonklinkers met witte 

klinkers voor de aanduiding van de vakken. Voor de stoep worden 

grijze 30x30 tegels gebruikt.

3
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N
10m

proefverkaveling van de ontwikkellocatie
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Ontwikkellocatie

Voor het bepalen van de ruimtelijke randvoorwaarden van de ontwikkellocatie 

zijn een aantal modellen onderzocht. In dit hoofdstuk is het voorkeursmodel 

verder toegelicht en uitgewerkt en vormt het de basis voor de stedenbouw-

kundige randvoorwaarden die gelden bij de toekomstige ontwikkeling van de 

ontwikkellocatie. 

Stedenbouwkundige setting

Op de ontwikkellocatie kunnen twee nieuwe vrijstaande woningen aan de 

ds. Ulferslaan en rijwoningen aan het nieuw in te richten plein worden ge-

realiseerd. Twee verschillende bebouwingskorrels zorgen voor de gewenste 

variatie en programma. 

De twee nieuwe vrijstaande woningen sluiten aan bij de pas gerealiseerde 

vrijstaande woningen en dit kan worden gezien als één ontwikkeling. De 

woningen verspringen qua rooilijn wel ten opzichte van de bestaande kavels, 

maar dat zorgt voor intimiteit en dorpse variatie vanaf de Laan van Niftarlake. 

De nieuwe woningen oriënteren zich op de Ds. Ulferslaan. Parkeren vindt 

plaats op eigen terrein. 

De rijwoningen zorgen voor een begrenzing van de pleinruimte. De woningen 

hebben een kleine voortuinen en de woonstraat voor de woningen loopt door 

om de bereikbaarheid van de bestaande woningen te waarborgen. Aan deze 

straat zijn, in de structuur van het plein, haakse parkeerplaatsen ontworpen 

die door de bewoners kunnen worden gebruikt. De tuinen en bergingen van 

de woningen zijn aan de achterzijde bereikbaar via een achterpad.

4

vogelvlucht
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natuurlijke tinten en materialen

gevarieerd beeld van vormen, kleuren en materialisatie aan de nieuwe dorpsrand

entrees en nokrichtingen

ontsluiting en parkeren

bouwkorrels
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De bouwvolumes van de huidige dorpsrand zijn erg gevarieerd. Deze karakte-

ristiek moet ook terug te zien zijn in de nieuwe woningen en om dat te bereiken 

zijn de volgende uitgangspunten leidend:

Bouwvolume

 �  de twee vrijstaande woningen sluiten qua volume aan bij de gerealiseerde 

vrijstaande woningen aan de ds. Ulferslaan en zijn in bouwmassa gelijk, 

maar verschillend in de nokrichting

 �  de rijwoningen hebben over de volledige lengte geen gelijke doorsnede, 

maar er is sprake van spiegeling in het volume en doorbreking van de lage 

gootlijn door dakkapellen

Bijgebouwen 

 �  de berging van de rijwoning aan de doorgetrokken ds. Ulferslaan staat in 

de erfgrens, om variatie aan te brengen  in het profiel

 �  toepassen van houten delen in bergingen

 � bijgebouwen aan het openbaar gebied hebben een kap

4
Legenda ontwikkelkaart

 ontwikkellocatie 2.119 m2

 uitgeefbaarheid 1.185 m2

 rooilijn hoofdgebouw

 maximaal aantal woningen

 maximale bouw/goothoogte

 kaprichting

 variatie geveldoorsnede

 gevelopeningen toepassen

 locatie parkeren

voorbeelduitwerking van spiegeling in het bouwvolume

7 

11 
6 min. 2 meter

min. 2 meter

min. 3,5 meter

min. 3,5 meter

ontwikkelocatie  2.119 m2
uitgeefbaar gebied 1.185 m2



18 Tienhoven  Herontwikkeling Ds. Ulferslaan

natuurlijke tinten en materialen

te gebruiken kleurenpalet en materialen
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Beeldkwaliteit

Gevels:

 �  zijgevels grenzend aan openbaar gebied hebben gevelopeningen als 

raam, deur of erker

 � verschillende kleuren metselwerk gewenst voor een afwisselend beeld

 �  verbijzonderingen van hout toepassen in de gevel

 � bij voorkeur dunne voegen

 � zoeken naar sfeer en stijl die aansluit op het bestaande dorp

Dakbedekking:

 �  gebakken pan, verschillende kleuren gewenst voor afwisselend beeld 

 �  alleen zwarte zonnepanelen toepassen op zwarte daken en zonnepane-

len bij rode daken bij voorkeur niet aan het dakvlak naar het openbaar 

gebied

Detaillering

 �  kozijnen bij voorkeur lichte tint als fris accent in de gevel

 �  zorgvuldige detaillering, bijvoorbeeld metselwerk details

 � bijzondere aandacht voor entree en dakkapellen

 � aandacht voor dakranden en overstekken

 �  garages en carports mee ontwerpen met hoofdvolume

bijgebouwen worden mee ontworpen

gebruik van hout in de gevel

4
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Opmerkingen
-  intieme sfeer bij bestaande 

woningen
-  straat begeleiden aan alle 

zijde
-  geen optimale bezonning
-  beperkt geluidsoverlast

Feiten
- 1 kavel 
- 5 rijwoningen
- 2 2^1kap
- 1.185 m2 uitgeefbaar
- 18 pp parkeerplein
- 14 pp ontwikkellocatie 

Bijlage5
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-  doorzetten losse structuur 
van kavels ds. Ulferlaan

-  rijwoningen maken een 
pleinruimte 

-  geen begeleiding bebou-
wing langs alle ontsluiting

-  veel invloed geluidsoverlast
- tuinoriëntatie goed
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