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1 PROEFVERKAVELING WOONVELD STICHTSE VECHT
Proefverkaveling van de bouwvlekken ten einde het openbare ruimte raamwerk vast te 
kunnen stellen en een globale opbrengst te kunnen bepalen.

Uitgangspunten
- minimaal 125 woningen
- 30% sociaal
- verdeling in twee woonvelden
- bebouwing basis rijwoningen 2 bouwlagen met kap
- bebouwing langs sportvelden dekwoningen 3 bouwlagen met kap
- hoekaccent met appartementen langs Burgemeester Norbruislaan 5 bouwlagen (ook 

uitvoerbaar met 4.5 bouwlagen en woningen gedeeltelijk in kap)
- hoekaccent met appartementen langs lint en sportvelden 4 bouwlagen (ook 

uitvoerbaar met 3.5 bouwlagen en woningen gedeeltelijk in kap)
- appartementen op hoekpunten (niet tegenover elkaar)
- sociale woningen spreiden over beide hoven
- parkeren zoveel mogelijk opgelost in het hof of in de architectuur
- per hof maximaal 1 rij dekwoningen
- bomen in parkeerhoven
- 1 entree voor gemotoriseerd verkeer, calamiteiten via fietspad en lint
- langs Burg. Norbruislaan, het lint en sportvelden wonen aan een autovrij woonpad
- alle woningen met kappen
-  dorps woonmilieu

De gevels vertonen op enkele strategische plekken knikken om het dorpse karakter te 
versterken en een relatie te leggen met Op Buuren.
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appartement sociaal
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rijwoning 5,10

kavel privé
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Woningbouwprogramma
Er zijn verschillende woningtypes toegepast: grondgebonden rijwoningen (in diverse 
beukmaten), dekwoningen (met parkeren onder het volume en een ‘dektuin’ op het dak 
van de parkeerlaag), middeldure appartementen en appartementen in de sociale sector. 
De dekwoningen profiteren, door de woonkamer op de 1e verdieping, optimaal van het 
uitzicht over de sportvelden. Aan het Sportieve Lint is het programma bescheiden 
gehouden, in verband met de beperkte breedte van het lint. 

Wisselende beukmaten per rij, passend bij een dorps karakter, zijn in de proefverkaveling 
niet meegenomen. In een nadere uitwerking behoort dit wel tot de uitgangspunten. 
Binnen een rij woningen met een basis beukmaat van 5.40 meter kan bijvoorbeeld 
worden afgewisseld tussen woningen met een beukmaat van 5.10m, 5.40m, en 5.70m.

Parkeren
Het bewonersparkeren vindt plaats in een hof. Dit hof kan ‘s avonds worden 
afgesloten. De parkeerplaatsen ten behoeve van de dekwoningen zijn binnen het 
volume (en de aangrenzende appartementenvolumes) opgelost. De entrees voor beide 
parkeeroplossingen bevinden zich aan de middenstraat.

Het bezoekersparkeren vindt voor het grootste gedeelte plaats in de openbare ruimte; 
onder laanbeplanting langs de sportparkweg (in de toekomst een 30km/u weg), 
tussen de bomen in de middenstraat en op het bestaande parkeerterrein van Brocacef 
(dubbelgebruik).
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parkeren in hof

parkeren in openbare ruimte (OR)

parkeren in architectuur (AR)

dubbelgebruik Brocacef



tabel
programma en parkeerbalans

Zuilense Vecht
HOSPER 29.05.2019

Nota parkeernormen Stichtse Vecht
d.d. juli 2015

stedelijkheidsgraad sterk stedelijk
stedelijkheidszone rest bebouwde kom

woningtype P-norm incl. bezoekers aand. bez.
koop tussen/hoek 1,9 0,3
huurhuis sociale huur 1,6 0,3
huur etage midden/goedkoop 1,4 0,3

Parkeerbalans Stichtse Vecht
Test Model

blok noord blok zuid totaal
Programma indicatief woonoppervlak P-norm aand. bez. Aantal won. Aantal P Aantal won. Aantal P Woningen Aantal P 

bvo gbo aantal percentage
Rijwoning 5,10** 156 1,9 0,3 33 62,7 8 15,2 41 30% 77,9
Rijwoning 5,40* 165 1,9 0,3 0 0,0 20 38,0 20 14% 38,0
Dekwoning 5,40*** 195 1,9 0,3 10 19,0 6 11,4 16 12% 30,4
Appartementen sociaal**** 65 1,4 0,3 26 36,4 16 22,4 42 30% 58,8
Appartementen middelduur**** 80 1,4 0,3 0 0,0 19 26,6 19 14% 26,6

69 118,1 69 113,6 138 100% 205,1
gerealiseerd in blok 70,0 66,0 136,0

* schuin dak: opp. 138m2 excl. delen  < 1,5 m hoog gerealiseerd in OR 26,0 12,0 38,0
** schuin dak: opp. 120m2 excl. delen  < 1,5 m hoog gerealiseerd in AR 34,0 20,0
*** schuin dak: opp. 168m2 excl. delen  < 1,5 m hoog dubbelgebruik Brocacef 0,0 4,0

gerealiseerd totaal 130,0 102,0 174,0

resultaat 11,9 -11,6 0,3

TYPE BVO m2
factor 1,20

Appartement sociaal 78
Appartement middelduur 96

**** footprint/woningaantal excl. Balkons, (niet gesloten) 
galerijen & mogelijk gedeeltelijk hellende daken
zie onderstaande tabel als gerekend wordt met omrekenfactor
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2 PROEFVERKAVELING WOONVELD UTRECHT
Proefverkaveling van de bouwvlekken ten einde het openbare ruimte raamwerk vast te 
kunnen stellen en een globale opbrengst te kunnen bepalen.

Uitgangspunten
- maximaal 225 woningen
- 35% sociaal
- 25% middelduur
- verdeling in drie woonvelden
- bebouwing rijwoningen maximaal 3 bouwlagen
- appartementen geclusterd langs Burgemeester Norbruislaan en Sportief Park
- appartementen rand met afwisselende hoogte 4 (midden) - 5 (hoeken) bouwlagen
- beperkte hoogte in de nabijheid van de bestaande woningen
- sociale woningen spreiden over twee hoven
- parkeren zoveel mogelijk opgelost in het hof of in de architectuur
- 8 parkeerplekken dubbelgebruik voor Wellantcollege
- groene ruimte t.p.v. aula Wellantcollege
- bezoekersparkeren gedeeltelijk dubbelgebruik Burgemeester Norbruislaan
- bomen in parkeerhoven
- 1 entree voor gemotoriseerd verkeer, calamiteiten via lint (naast Wellantcollege)
- langs Burg. Norbruislaan, lint, sportvelden en tussen de nieuwbouw en de bestaande 

bebouwing langs de Jan van Zutphenlaan: wonen aan een autovrij woonpad
- alle woningen met een plat dak
-  stads woonmilieu

De gevels lopen licht uit elkaar om een minder rigide beeld te creëren met meer ruimte 
voor groen. Achter de aula van het Wellantcollege is een groene open plek gecreëerd.
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rijwoning 5,10

rijwoning 5,40

rijwoning hoek 6,00

appartement duur

appartement sociaal

appartement middelduur

dekwoning midden 5,10

dekwoning hoek app

kavel privé

kavel openbaar
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Woningbouwprogramma
Er zijn verschillende woningtypes toegepast: grondgebonden rijwoningen (in diverse 
beukmaten), dekwoningen (met parkeren onder het volume en een ‘dektuin’ op het dak 
van de parkeerlaag), dure appartementen, middeldure appartementen en appartementen 
in de sociale sector. 

De appartementen profiteren optimaal van het uitzicht over de sportvelden. In het 
middengebied is het programma, in verband met de beperkte breedte, bescheiden 
gehouden. De hoogte van het haakvormige appartementenvolume is gedifferentieerd; 
met 4 lagen in het midden en 5 lagen op de hoekpunten. Langs het Sportieve Lint 
reageert de driedeling op de 3 blokken rijwoningen aan de zuidzijde van het Sportieve 
Lint. De dekwoningen aan de oostzijde hebben een derde verdieping met een set-back 
zodat ze minder hoog ogen ten opzichte van de bestaande bebouwing aan de Jan van 
Zutphenlaan. Bergingen zijn zoveel mogelijk verspreid opgenomen, zodat er geen grote 
lengtes blinde gevel ontstaan.

In het zuidelijk deel zijn drie blokken rijwoningen met een extra brede hoekwoning 
geplaatst. Dit biedt aanleiding om in de architectuur meer diversiteit aan te brengen in 
het gevelbeeld (in aansluiting op de kleinere korrel langs de Amsterdamsestraatweg) en 
creëert lucht tussen de woningen.

Parkeren
Het bewonersparkeren vindt plaats in een hof. Dit hof kan ‘s avonds worden afgesloten. 
De parkeerplaatsen ten behoeve van de dekwoningen zijn binnen het volume opgelost. 
De entrees voor alle parkeeroplossingen bevinden zich aan de middenstraten. Ter 
plaatse van de entrees voor de parkeerhoven wordt ook onder een gedeelte van het 
appartementenvolume geparkeerd.

Het bezoekersparkeren vindt voor het grootste gedeelte plaats in de openbare ruimte 
van de middenstraten. Een deel van het bezoekersparkeren maakt gebruik van de 
bestaande parkeerplaats langs de Burgemeester Norbruislaan (dubbelgebruik met 
sport): hiervoor wordt een maximale afstand van 100 meter tussen de parkeerplaats 
en de woningen gehanteerd. Langs de westzijde van het Wellantcollege liggen 8 
parkeerplekken, deze hebben een dubbelfunctie voor bezoekers en het Wellantcollege.

De parkeerbalans laat een overschot aan parkeerplekken zien. Dit wordt veroorzaakt 
doordat er meer parkeerplaatsen onder de dekwoningen gerealiseerd kunnen worden 
dan noodzakelijk voor het bewonersparkeren. Deze parkeerplekken kunnen niet worden 
gebruik voor het bezoekersparkeren of voor parkeren ten behoeve van andere woningen.

Parkeren voor de woningen in het zuidelijk deel vindt plaats achter de woningen, op 
eigen terrein. De ruimte achter de rijbaan kan worden uitgegeven als extra achtertuin 
voor de bestaande kavels langs de Amsterdamsestraatweg. Hulpdiensten kunnen gebruik 
maken van dit achterpad, met een tweede ontsluiting via een ‘breekpaaltje’.
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parkeren in blok

parkeren in openbare ruimte (OR)

parkeren in architectuur (AR)

privé parkeerplaatsen

dubbelgebruik Norbruislaan



tabel
programma & parkeerbalans

Zuilense Vecht
HOSPER 29.05.2019

Nota parkeernormen Utrecht
d.d. 22 maart 2013

zone C1 - suburbaan

woonoppervlak bvo P-norm incl. bezoekers aand. bez.
min max

> 130 m2 1,5 1,75 0,30
80 - 130 m2 1,35 1,6 0,30
55 - 80 m2 1,2 1,4 0,25
< 55 m2 0,6 0,8 0,20

reductie van 25% toegestaan op sociale en middeldure huurwoningen

Parkeerbalans Utrecht
Model 01 blok noord-west blok noord-oost blok noord-midden blok zuid totaal

Programma aand.bez. aantal won. aantal P aantal won. aantal P aantal won. aantal P aantal won. aantal P aantal P
bvo gbo min max min min min min aantal percentage min

Rijwoningen 5,40* 165 1,5 1,75 0,30 0 0,00 0 0,00 12 18,00 11 16,50 23 10 34,50
Rijwoningen hoek 6,00** 183 1,5 1,75 0,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 9,00 6 3 9,00
Rijwoningen 5,10 130 1,35 1,6 0,30 14 18,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14 6 18,90
Dekwoning midden 5,10 140 1,5 1,75 0,30 0 0,00 28 42,00 0 0,00 0 0,00 28 12 42,00
Dekwoning hoek app 110 1,35 1,6 0,30 0 0,00 4 5,40 0 0,00 0 0,00 4 2 5,40
Appartement sociaal*** 84 65 0,9 1,4 0,25 79 71,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 79 35 71,10
Appartement middelduur*** 100 80 1,01 1,4 0,25 12 12,15 0 0,00 50 50,63 0 0,00 62 28 62,78
Appartement duur*** 190 130 1,5 1,75 0,30 0 0,00 0 0,00 9 13,50 0,00 9 4 13,50

105 102,15 32 47,40 71 82,13 17 25,50 225 100 257,18
gerealiseerd in blok 73,00 0,00 49,00 30,00 152,00

* schuin dak: opp. 138m2 excl. delen  < 1,5 m hoog gerealiseerd in OR 18,00 5,00 24,00 9,00 56,00
** schuin dak: opp. 153m2 excl. delen  < 1,5 m hoog gerealiseerdin AR 0,00 56,00 0,00 0,00 56,00

dubbelgebruik norbruisl. 13,00 6,00 0,00 0,00 19,00
*** footprint/woningaantal excl. balkons & (niet gesloten) galerijen gerealiseerd totaal 104,00 67,00 73,00 39,00 283,00
zie onderstaande tabel als gerekend wordt met omrekenfactor
TYPE BVO m2 resultaat 1,85 19,60 -9,13 13,50 25,82

factor 1,20
Appartement sociaal 78
Appartement middelduur 96
Appartement duur 156

woningenP-normindicatief woonoppervlak
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