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INLEIDING

AANLEIDING

Voor u ligt het ruimtelijk raamwerk van veld 23. In dit 
raamwerk zijn de kaders opgenomen voor de ontwik-
keling van het veld. Het raamwerk geeft richting aan 
de elementen die dit veld structureren en hierin is te-
vens de kwaliteit van het openbaar gebied verankerd. 
Aanvullend op het raamwerk is de beeldregie vastge-
legd, hiermee wordt de kwalitatieve uitstraling voor de 
bebouwing gewaarborgd. Het ruimtelijk raamwerk en 
de beeldregie zijn op elkaar afgestemd, zodat bebou-
wing en openbare ruimte tezamen een aantrekkelijke 
woonomgeving opleveren. In voorliggend document 
komen deze onderdelen samen.

ROL VAN HET KWALITEITSTEAM

Dit document dient gelezen te worden als een rich-
tinggevend kader. De deeluitwerkingen worden, door 
de ontwikkelende partijen, in overleg met de gemeen-
telijk stedenbouwkundige opgesteld en uiteindelijk 
getoetst door het Kwaliteitsteam Schuytgraaf, con-
form de werkwijze van het kwaliteitsteam. Dit docu-
ment vormt daarvoor het toetsingskader.

OPBOUW VAN HET DOCUMENT

In het document wordt eerst de ambitie beschreven,  
welke is opgebouwd uit de ruimtelijke context, de 
duurzaamheidsambitie en de bouwstenen voor het 
plan. Vervolgens komen de ruimtelijke raamwerk en 
de beeldregie aan de orde. Deze vormen samen de 
ruimtelijke toetsingskaders voor een kwalitatieve ont-
wikkeling van het veld 23.





Ambitie1
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hoofdgroenstructuur Schuytgraaf

Context
Veld 23 is gelegen in de zone tussen het woongebied van 
Schuytgraaf en het landschap van Park Lingezegen. Het 
is de bedoeling dat hier een kwalitatief hoogwaardige 
overgangszone wordt gerealiseerd waar wijk en park op 
een optimale manier samen komen. Hieronder worden 
Schuytgraaf, Park Lingezegen en de opzet van de zuide-
lijke velden kort toegelicht.

Schuytgraaf
De stedenbouwkundig opzet van Schuytgraaf gaat uit 
van het principe van dorpjes in de Betuwe die ingebed 
zijn in het bestaande landschap. Hierbij is uitgegaan 
van een stoer onderliggend Betuws landschap waarop 
de hoofdplanstructuur is bepaald. Deze landschappe-
lijke hoofdplanstructuur zorgt niet alleen voor een op-
timale inbedding in de Betuwe, maar zorgt tevens voor 
een optimale beleving hiervan. Het is de bedoeling dat 
voor alle woningen ‘het groen om de hoek is’.

De aanwezige landschappelijke kenmerken zijn de dra-
gers van de stedenbouwkundige hoofdopzet van de wijk. 
Bestaande groenelementen en waterlopen (Eldensche 
Zeeg) worden daarbij zoveel mogelijk in het plan op-
genomen. Een belangrijk onderdeel vormt het ontwerp 
van de lineaire ruimten in het plan; de groene ruimtes 
tussen de woonvelden. 

Deze opzet heeft ervoor gezorgd dat tussen de woonvel-
den telkens doorzichten naar het omgevende landschap 
worden geboden. Daarbij zijn bestaande landschap-
pelijke elementen ingepast. De groenstructuur heeft 
ook een ecologische betekenis; binnen het plangebied 
wordt een droge en een natte ecologische verbindings-
zone gerealiseerd. 

zicht op omliggend landschap

1.1 RUIMTELIJKE INPASSING

landschapsstijlen in Schuytgraaf

0              50            100                                                 250 m
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Park Lingezegen

Park Lingezegen
Park Lingezegen is een ca.1500 ha groot regionaal 
park in aanleg tussen Arnhem en Nijmegen. De ont-
wikkeling van dit grote groengebied is een antwoord 
op de sterke groei van de steden en dorpen in dit ge-
bied; het beoogd een sterke groene buffer te zijn in dit 
dynamische stedelijke gebied. 

Het plan voorziet in de ontwikkeling van een omvang-
rijk natuur- en recreatiegebied geënt op de bestaande 
landschappelijke karakteristieken. Het Betuwse land-
schap vormt, in al zijn veelzijdigheid, de basis voor het 
park. Binnen Lingezegen worden verschillende deel-
gebieden onderscheiden. Tussen Schuytgraaf en Elst 
ligt het deelgebied De Park. Het ontwerp voor De Park 
heeft een hoofdopzet die bestaat uit het kasteelterrein 
met de lanen, het Romeinse lint en het mozaïekland-
schap. Dit mozaïeklandschap is een gevarieerd land-
schap van bosblokken, houtsingels en boomgaarden 
afgewisseld met open ruimtes.

Zuidelijke Velden
Daar waar in andere delen van Schuytgraaf wordt ge-
kozen voor tamelijk compacte woonvelden met het 
groen geconcentreerd in de omliggende ‘hoofdgroen-
structuur’, geldt voor de zuidelijke velden dat deze 
worden ontwikkeld tot ‘woonlandschappen’. Om die 
reden wordt voorgesteld om te werken met ‘woon-
landschappelijke bouwstenen’ of woonlandschappe-
lijke typologieën. Dit betekent dat binnen deze velden 
‘rood’ en ‘groen’ in één samenhangend ruimtelijke 
concept worden ontwikkeld. Veld 23 is een van deze 
zuidelijke velden. 
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3. Concept en Visie

Voor het concept van de ontwikkeling van de zuidelijke velden wordt 
teruggegrepen op de oorspronkelijke filosofie om Schuytgraaf te 
ontwikkelen als een Betuws landschap met daarin kleine woonge-
bieden. De opgave wordt niet primair benaderd als ‘het vergroten van 
het woongebied van Schuytgraaf’, maar vooral juist het ‘vergroten 
van het Park Lingezegen’. Het landschap van de Betuwe en Park 
Lingezegen moet optimaal voelbaar zijn in Schuytgraaf. Voor de inpas-
sing en beleving van de nieuwe woningbouwontwikkelingen aan de 
zuidrand van Schuytgraaf wordt het landschap leidend.

Er wordt een ruimtelijke drager gedefinieerd voor de nieuwe ontwik-
kelingen ten noorden van De Park. Deze ruimtelijke drager volgt uit 
het landschap en uit het ontwerp van De Park: elementen uit het 
landschapsmozaïek en de lange lijnen worden doorgetrokken tot 
diep in Schuytgraaf en de nieuwe bebouwing volgt als een contramal 
deze versterkte landschappelijke structuur.

Door de nieuwe ontwikkeling te laten ontstaan uit de landschappelijke 
lijnen, wordt het volgende bereikt:
1. De Park wordt vergroot
 In plaats van Schuytgraaf naar het zuiden ‘uit te breiden’ zal vooral 

juist Park Lingezegen naar het noorden uitgebreid worden
2. Er wordt (letterlijk) over de grenzen heen ontworpen
 Planstructuren, watergangen, bomenlanen en lange lijnen worden 

op elkaar aangesloten
3. Er worden functionele relaties gelegd tussen het recreatiege-

bied van De Park en het woongebied van Schuytgraaf
 Door zoveel mogelijk landschappelijke lijnen aan te sluiten, kunnen 

relaties op alle niveaus gelegd worden: fiets- en voetpaden, ruiter-
paden, watergangen, verharde en onverharde paden, formeel en 
informeel

4. De schaal van de ontwikkelingen wordt verkleind
 Door nieuwe en bestaande lijnen in De Park wordt de schaal van 

het landschap ‘verkleind’; door deze lijnen door te trekken in 
Schuytgraaf wordt ook de schaal van de woningbouw verkleind
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vergroten De Parkdoortrekken lijnen

Hierbij geldt dat de opgave niet wordt benaderd als 
‘het vergroten van het woongebied van Schuytgraaf’, 
maar vooral juist het ‘vergroten van het Park Lingeze-
gen’. Belangrijk hierbij is dat er over de grenzen heen 
wordt ontworpen. Van oudsher is er namelijk sprake 
van een kleinschalig en gevarieerd landschap; een 
landschapsmozaïek. Dit leidt er toe dat er verschil-
lende structuren en lijnen zijn te vinden die doorlo-
pen in beide werelden. Dergelijke structuren bieden 
waardevolle aanknopingspunten voor de planvorming 
van veld 23.
Dit betekent dat het landschapsmozaïek van De Park 
wordt doorgetrokken in het gehele veld. De woning-
bouw sluit aan op het mozaïek in zowel uitstraling, 
structuur als schaal zodat er een aantrekkelijk woon-
landschap ontstaat. 
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1.2 DUURZAAMHEID AMBITIES

ENERGIE

In veld 23 wordt stadswarmte toegepast. Aan-
vullend gebruiken we natuurlijke bronnen zoals 
wind, zon, water en bodem als voortdurende 
energie- en inspiratiebron. De ambitie is om 
een energie-neutrale wijk te realiseren. Hier-
bij gaat het om ambities en randvoorwaarden 
ten aanzien van energieproductie en -opslag, 
warmte, elektriciteit en gebruikskwaliteit. Door 
een zo passief mogelijke bouwwijze en klimaat-
beheersing (tevens gebruik van natuurlijk licht, 
ventilatie, groen en zonwering) kan de warm-
te- en koude-vraag beperkt blijven en daardoor 
zijn minder of kleinere installaties nodig om te 
voorzien in warmte, koude en frisse lucht in een 
comfortabele duurzame woning.

WATER & GROEN

In Schuytgraaf ontwerpen we water-en groensys-
temen gericht op het zuiveren en onderhouden 
van onze leefomgeving. Het uitgangspunt is een 
klimaatadaptieve wijk die bestendig is ingericht 
en klimaatontwikkelingen zoals hitte, droogte 
en extreme regenbuien kan dragen. Dit komt 
de gezondheid van de bewoners ten goede. De 
ambitie is zo min mogelijk verharding en zoveel 
mogelijk groen in de wijk toe te passen, zowel 
openbaar als privé. Tevens is het de bedoeling 
om de biodiversiteit te verbeteren door bijvoor-
beeld de bodempassages aan te leggen als krui-
denrijke stroken. Het is belangrijk om te zorgen 
voor goede verbindingen met de groene om-
geving, zowel vanuit belevingswaarde als door 
middel van daadwerkelijke langzaam verkeers-
verbindingen.

Het is de ambitie om voor veld 23 een aangenaam woonklimaat te realiseren dat toekomstbe-
stendig en klimaatadaptief is. Om dit voor elkaar te krijgen wordt onder andere gekeken naar het 
gebruik van natuurlijke energiebronnen, herbruikbare materialen, toekomstbestendig waterbe-
heer, natuurinclusief bouwen maar ook het maken van aangename verblijfsplekken en goede 
verbindingen met de omgeving. Het veld wordt een veerkrachtige buurt, aantrekkelijk, bestendig 
en comfortabel. Dit alles wordt beschreven in de volgende ambities:
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MOBILITEITMATERIALEN

Met betrekking tot mobiliteit passen we 
systemen toe die bijdragen aan ons eco-
nomische, ecologische en sociale welzijn. 
Dit betekent goede toegankelijkheid voor 
iedereen. Het veld moet goed aangetakt 
worden op de omgeving voor alle verkeers-
stromen. Het is hierbij de ambitie om zo-
veel mogelijk in te zetten op voorzieningen 
voor voetganger en fietser. Dit door een in-
tensief netwerk voor wandelen, fietsen en 
een goede connectie met het OV. Het open-
bare parkeren gebeurt in een groene sfeer 
met verstevigd gras.

We gebruiken en verwerken onze grond-
stoffen zodanig dat zij nooit verloren gaan. 
We produceren in voortdurende kringlopen. 
Voor veld 23 betekent dit dat bij elke toepas-
sing het juiste materiaal wordt gekozen en 
in wordt gezet op een zo lang mogelijke le-
vensduur van dat materiaal. Ontwerp geen 
eindproduct, maar ontwerp een gebouw dat 
kan veranderen, dat goed beheerd en on-
derhouden kan worden. 

Ontwerp natuurinclusief. Dit is het zodanig 
oprichten van bouwwerken en inrichten van 
de omgeving van de gebouwen, dat het van 
waarde is voor de natuur in de stad. 
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Bij het ontwerp voor veld 23, wordt ingezet op het versterken van de ruimtelijke opzet van het park. Hiermee 
wordt een aantrekkelijk woonlandschap gecreeërd. Dit betekent een ruimtelijk concept waar rood en groen in 
samenhang ontwikkeld worden. Gezien het beoogde programma voor veld 23 en de bijzondere ligging wordt 
bij dit veld ingezet op een ontwikkeling met een duidelijk groen karakter. Hieronder zijn de belangrijkste 
bouwstenen van de opgave van veld 23 benoemd.

1.3 BOUWSTENEN VOOR ONTWIKKELING

Kamers

Het groene casco vormt 5 dudelijke kamers waar-
binnen de kavels ontwikkeld worden. De kamers  zor-
gen voor geborgenheid, privacy maar anderzijds ook 
juist verbondenheid per kamer. Het streven is om de 
kamers zo groen en landschappelijk mogelijk in te 
richten.

Groene casco

Als woonschappelijke typologie is “Boswonen” geko-
zen. Een sterk groen casco is hierbij essentieel. Dit 
casco wordt gevormd uit het bestaande groen dat 
wordt behouden en versterkt met nieuwe aanplant op 
specifiek aangeduide plekken. Op deze manier wordt-
de groene en bosrijke uitstraling verder verwezenlijkt.   

Groene omgeving

Om het veld goed in te passen in de landschapsmo-
zaïek structuur van De Park is als eerste gekeken 
naar de bestaande setting. De groene omgeving en de 
aanwezige groenstructuren in het veld (eendenpoel 
en paddenpoel) bieden een prachtig decor en vormen 
daarom de basis voor een goede inpassing.
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Ontsluiting

Gezien het gering aantal kavels kan de ontsluiting 
op een simpele manier opgelost worden. Een slinger 
het veld in met daarbij 3 inprikkers voor de grotere 
kamers. Voor de hulpdiensten wordt de slinger 
afgemaakt met een lus rondom de eendenpoel. Op 
deze manier kan de ontsluiting zo beperkt mogelijk 
blijven. Daarnaast wordt er gezorgd voor een goede 
verweving met de omgeving voor langzaam verkeer.

Kavels

De 5 kamers worden onderverdeeld in verschillende 
kavels. De 3 grotere kamers krijgen een stervormig 
patroon rondom de inprikker terwijl de overige 
2 kamers met de kavels georiënteerd zijn op de 
slingerweg.

Vergroenen

Om het boskarakter extra kracht bij te zetten worden 
de kavels vergroend door hagen aan te planten tussen 
de kavels en door het plaatsen van een boom op ieder 
kavel. De bedoeling is dat hierdoor een sterk robuust 
groen raamwerk ontstaat dat het karakter van het 
veld bepaald en zorgt voor een excellent aangenaam 
woonklimaat.





Ruimtelijk raamwerk 2

Image Courtesy © Reiulf Ramstad Arkitekter
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2.1 GROEN RAAMWERK

Groene setting

Het groene raamwerk voor de boskamers is 
opgebouwd uit verschillende groen elementen, te 
beginnen bij het aanwezige groen op en rondom het 
veld. Dit bestaat de eikenlaan, de bosschages rondom 
de eendenpoel en het struweel richting de golfbaan.

Groene erfgrenzen

Voor de erfgrenzen tussen de kavels zijn 
groene erfafscheidingen verplicht. Dit wor-
den dezelfde hagen als de hiervoor beschre-
ven hagen langs de toegangsweg. Zo krijgt 
iedere kavel een groene afkadering met het-
zelfde gemengde sortiment die het karakter 
van wonen in het bos versterkt.

Groene randen

Het bestaande groen wordt aangevuld met nieuwe 
groene structuren aan de randen van het veld. Daar-
mee krijgt het veld een goede groene omzoming. De 
bestaande eikenlaan aan de noordzijde wordt aange-
vuld met een 2e laag (kleinere bomen en struiken) en 
3e laag (zoomvegetatie).  Dit principe wordt ingezet 
om een bosrand te creëren. In de ecozone worden 
boomgroepen (wilgen, iepen, populieren) toegevoegd. 
Hierdoor ontstaat een biotoop van open en besloten 
delen  die interessant is voor de biodiversiteit.

Groene kamers

De randen van de groene kamers worden beplant 
met gemengde hagen en struweel. De strakkere ha-
gen komen aan de zijde van de toegangsweg en de 
bredere zones komen op drie plekken tussen de ka-
mers. Deze struweelzone kan qua beeld en sortiment 
worden vergeleken met de houtwal langs de ecozone, 
maar zal compacter zijn zodat de privacy op de aan-
grenzende kavels is gegarandeerd. De hagen bestaan 
uit de soorten uit het struweel die geschoren kunnen 
worden tot een compacte gemengde haag. 

Groene kavels

Zoals bij de bouwstenen al aangegeven 
wordt op ieder kavel een boom geplant. De 
positionering wordt zorgvuldig gekozen om 
te zorgen voor een goed evenwicht met de 
totale groenstructuur.

Groene bermen

Als laatste krijgt ook de infrastructuur een 
groen karakter. Naast de smalle rijweg 
komt een groene berm die ook dient als 
parkeerstrook voor bezoekers en welke 
overloopt in de groene ruimte rondom de 
vijver.
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2.2 VERKEERSLUWE STRATEN

De verkeerskundige opzet van veld 23 is simpel, een 
ontsluitingsweg met inprikkers naar de boskamers.
De weg in veld 23 is landschappelijk ingericht. De ver-
harding is minimaal, zodat gras en bomen het beeld 
overheersen. Door het ontspannen karakter van de 
wijk zijn de wegen ingericht als 30km zone waar ook 
fietsers en wandelaars gebruik kunnen maken van 
dezelfde weg.

De straten in veld 23 zijn 6,5 meter breed, bestaande 
uit een verharde rijstrook van 4,5 meter verharding 
met aan 1-zijde een strook van ruim 2 meter gras.

De openbare ruimte wordt begrensd door de hagen en 
de groene inrichting van de kavels.

Ieder kavel krijgt een inrit met een maximale breed-
te van 4 meter. Hoekkavels hebben, als uitzondering 
hierop, een extra mogelijkheid voor een doorgang 
naar de voordeur. De plaats van deze doorgang is vrij, 
in samenhang met het woning- en tuinontwerp.
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2.3 BOUWVLAK 2.4 MAAT TUSSEN WONINGEN

Voor alle woningen geldt dat ze gelegen zijn in 1 van 
de 5 boskamers waardoor een parkachtige groene 
woonomgeving ontstaat. Vervolgens is er per kavel 
een bouwvlak aangegeven waarbinnen de woning ge-
bouwd dient te worden. Van dit bouwvlak mag maxi-
maal 180 m2 bebouwd worden.

De woningen hebben een vrije ligging op de kavel en 
staan als volume in de tuin. De ruime tuinen dragen 
bij aan de ruimtelijke opzet van veld 23 en maken deel 
uit van het grotere parkachtige landschap waarin de 
woningen zijn opgenomen. 
Om dit te bereiken dient er voldoende ruimte tussen 
de woningen te bestaan. Hierbij geldt altijd een mini-
male afstand van 9 meter tussen 2 woningen.
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2

3

2.5 BOUWHOOGTE

Het bouwvlak is opgedeeld in een zone van max 2 
lagen (max 7m hoog) en een zone van 3 lagen (max 10 
m hoog). De zone van 3 lagen ligt verder van de weg 
als de zone van 2 lagen. Dit om een ontspannen en 
groen straatbeeld te stimuleren.

2.6 BOUWVOLUME

Om een goede verhouding te vinden tussen bebouwing 
en open ruimte geldt een maximaal bouwvolume van 
1.400 m3. Dit volume  past enerzijds bij de ruime opzet 
van het plan met grote kavels en zorgt er anderzijds 
voor dat er nog voldoende ruimte is om het boskarak-
ter van het veld overeind te houden.
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2.7 EENDUIDIG HOOFDVOLUME

De ruimtelijke parkachtige opzet van veld 23 wordt ver-
sterkt door een eenduidige hoofdvorm van de woning; 
hoe duidelijker deze vorm herkenbaar is, hoe beter 
het past in de groene boskamers. Met een eenduidige 
hoofdvorm wordt bedoeld een gebouw als composito-
rische eenheid waarin geen onderscheid gemaakt kan 
worden tussen hoofdvolume en aanbouwen.

Aan deze hoofdvorm kunnen in ondergeschikte archi-
tectonische elementen als erkers, trappen en balkons 
worden toegevoegd onder voor behoud dat de hoofd-
vorm herkenbaar en eenduidig blijft.

Een eenduidige hoofdvorm betekent niet dat er geen 
ruimte is voor een bijzondere vormentaal. De plannen 
zijn bij voorkeur eigentijds en innovatief maar wel al-
tijd duidelijk in de beeldtaal.

Het parkeren van auto’s wordt voor een groot deel 
op de kavels zelf opgelost. Op deze manier blijft 
het straatbeeld open en groen. Per kavel dienen er 
daarom twee parkeerplaatsen voorzien te worden in 
een garage en/of op de oprijlaan.

De garages zijn inpandig als onderdeel van het 
hoofdvolume of staan geheel los van de woning 
achter op de kavel. Een garage in het hoofdvolume 
waardeert de garage op tot een volwaardig onder-
deel van de woning en laat de kavel zoveel mogelijk 
open. De garage achter op de kavel geeft vanaf de 
straat gezien diepte aan de tuin en levert een lange 
oprijlaan op.

Het bezoekersparkeren wordt opgelost in de gras-
strook van 2 meter langs de ontsluitingsweg.

2.8 PARKEREN





Uitstraling3
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3.1  DAK

Daken zijn een van de meest beeldbepalende onder-
delen van de architectuur van woningen. Binnen veld 
23 zijn ze onderdeel van de eenduidige hoofdvorm en 
daarom zijn prominente overstekken, boeiboorden 
etc. niet passend bij de gewenste uitstraling. Doordat 
alleen een maximale helling is aangegeven zijn ook 
platte daken mogelijk. Bij toepassing van een kap is 
de dakhelling maximaal 65º en dient de kap te worden 
uitgevoerd als zadeldak, hier ook zonder overstek.
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3.2  MATERIALEN EN DETAILS

Veld 23 heeft grote kavels waarbij ruimte is om ruime 
woningen te bouwen. Bij deze luxe landschappelij-
ke opzet passen materialen die hoogwaardig zijn en 
mooier worden naarmate ze verouderen. Hierbij wordt 
gedacht aan duurzame, natuurlijke en niet giftige ma-
terialen met aandacht voor de herbruikbaarheid.
Toepassing van kunststoffen, betonsteen, houtwolce-
mentplaat en dergelijke in de buitengevel of op het 
dak horen daar niet bij.

Het kleurgebruik aan de buitenzijde van de woningen 
is terughoudend, de uitstraling wordt vooral bepaald 
door het uiterlijk van de toegepaste materialen. Dit 
geldt zowel voor het gevelmateriaal als voor de kozij-
nen.  Belangrijk hierbij is een zorgvuldige en bijzonde-
re detaillering die past bij de keuze van de materialen.
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De allure en ruimtelijkheid van het veld hangen in 
grote mate af van de inrichting van de tuinen. Over-
zichtelijke tuinen met goed ingepaste beplanting in 
een losse setting dragen bij aan de landschappelijke 
groene uitstraling van veld 23.

Door natuurlijke erfafscheidingen in de vorm van ge-
mengde hagen in bescheiden hoogte wordt bovendien 
bereikt dat de som der tuinen meer is dan het geheel 
der delen.

Het ruimtelijk raamwerk legt op zich niets vast voor 
de inrichting van de tuin. Maar in overleg met het 
kwaliteitsteam Schuytgraaf kan worden gezocht naar 
landschappelijke en samenhangende oplossingen.

3.3 LANDSCHAPPELIJKE TUIN
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Verkaveling4
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4.1 VOORBEELDVERKAVELING

Op basis van de hiervoor beschreven uitgangspunten 
is een voorbeeldverkaveling opgesteld die een moge-
lijke invulling geeft aan de ontwikkeling van het veld. 
Bij de configuratie van bouwvelden is flexibiliteit een 
belangrijk uitganspunten geweest. De voorbeeldver-
kaveling is het wensbeeld maar biedt wel nog ruimte 
voor andere invullingen. De ontspannen woonsfeer 
met een groene landschappelijke uitstraling blijft wel 
het uitgangspunt.
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