
LOCATIE

Brederoodseweg 41, Santpoort-Zuid.

Perceel van ca. 1,5 hectare.

Oorspronkelijk in gebruik als glastuinbouw, al lange tijd niet meer in gebruik.

Bebouwing dateert uit verschillende periodes van de 20ste eeuw.

Toegang is via tennisvereniging aan de Brederoodseweg 43.

locatiebeelden



GESCHIEDENIS

De locatie bevindt zich 
in het landschap van 
de binnenduinrand, 
de overgang van het 
duinlandschap naar het 
vlakke achterland.

Gezicht op Haarlem, Van RuysdaelIn de late middeleeuwen 
bevonden zich in de 
binnenduinrand tussen 
Bergen en Vogelenzang 
een dertigtal kastelen en 
versterkte hofsteden. De 
ruïne van Brederode is 
daar één van. 

In later tijden is het gebied rondom 
de ruïne in gebruik genomen voor 
land- en tuinbouw. Op de locatie 
van het huidige tennispark stonden 
destijds ook kassen. Inmiddels is 
de landbouwfunctie verdwenen 
en is het productielandschap 
getransformeerd naar een woon- en 
recreatielandschap. 

Gravure Ruine van Brederode

Met de opkomst van de burgerij 
raakte de binnenduinrand in trek als 
vestigingsoord voor buitenhuizen 
van rijke burgers uit Haarlem 
en Amsterdam. Daardoor is de 
landgoederenzone ontstaan. 



Bebouwing dient, zowel qua oppervlakte als 
volume beperkt te zijn. 
De toegestane hoeveelheid wordt bepaald door de 
op te stellen exploitatieopzet tussen de gemeente 
en de ontwikkelaar in het kader van de provinciale 
regeling Ruimte voor Ruimte. 
Maximaal 3 woningen.
Bebouwing alleen binnen de maximale rooilijnen 
(zie kaart). 
Onderzocht moet worden hoe optimaal om te 
gaan met de milieuzone van het tenniscomplex, 
opdat het bouwvolume aan de zuid-oostzijde van 
de kavel gelocaliseerd kan worden.
Beperkte bouwhoogte van 4,5 meter en 
terughoudendheid in materialisering en 
kleurgebruik.
Bij de locatiebepaling rekening houden met het 
zicht op en vanuit de ruï ne van Brederode.
Betere aansluiting op de omliggende natuur 
en compensatie door overdracht, of een 
beheersovereenkomst.
Positie van bouwvolumes en inrichting dusdanig 
dat het landschap doorvloeit in het projectgebied.
De lengterichting van de volumes moet in 
noordwest-zuidoost richting georië nteerd zijn.

De bouwvolumes moeten via de zuidzijde 
ontsloten worden (huidige toerit).
Bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid 
vindt een integrale belangenafweging plaats: 
milieutechnisch, waterhuishoudkundig, 
archeologisch, ecologisch en verkeerstechnisch.

LANDSCHAP

RANDVOORWAARDEN TRANSFORMATIE

  startdocument "Duingebied"  

Figuur 3.2.1.2: uitgangspunten wijzigingsbevoegdheid

3.2.2  Parkeervoorziening Duin- en Kruidberg

In 2013 is een positief advies afgegeven op een principeverzoek voor uitbreiding van de 
parkeervoorziening van landgoed Duin- en Kruidberg. Na uitvoerig overleg is besloten onder 
voorwaarden medewerking hieraan te verlenen.

Omdat de park- en tuinaanleg van Duin- en Kruidberg een beschermd Rijksmonument is, is 
het plan voorgelegd aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De uitbreiding 
behelst 188 parkeerplaatsen en wordt gerealiseerd op het oostelijk deel van het landgoed, 
achter het koetshuis. De RCE stelt als belangrijke voorwaarde voor medewerking dat geen 
verdere uitbreiding van het aantal voorzieningen plaatsvindt, waardoor de parkeercapaciteit 
nog verder wordt vergroot.

De overige voorwaarden de RCE stelt zijn: 
- behoud van groene uitstraling en huidige kenmerken van het beoogde terrein; 
- toepassing natuurlijke materialen; 
- sobere verlichting; 
- geen aanleg van voorzieningen en bouwwerken die leiden tot een onomkeerbare 

   Status: concept
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Vogelvlucht in noordelijke richting

“De binnenduinrand vormt een kleinschalig patroon 
van bos, kronkelende wegen, buitenplaatsen en open 
grasland. Het landschap van de binnenduinrand 
vertoont een aantal kenmerken van een stadsrand. 
De agrarische structuur is verzwakt. Dit manifesteert 
zich in de opkomst van paardenweiden en maneges. 
Ook zijn er reguliere woningen aanwezig.

De unieke natuur en het landschap van de 
binnenduinrand en de hoge cultuurhistorische en 
recreatieve waarde kunnen als sterke elementen 
worden aangemerkt. Daarbij komen als zwakke 
elementen de agrarische gronden naar voren die hun 
oorspronkelijke functie grotendeels zijn kwijtgeraakt, 
met als gevolg een toenemende verstedelijkingsdruk 
en dreigende verrommeling van het open landschap. 

Situatietekening

Kleinschalige landschapskamer.

Het perceel Brederoodseweg 41 is onderdeel van een kleinschalige landschapskamer in de binnenduinrand:

Een open ruimte, rondom omgeven door bomen.

Huidige bebouwing bestaat uit ruïne, sauna, tennisbanen en het vervallen kassencomplex.

Het heeft momenteel een agrarisch karakter en wordt gebruikt voor extensieve beweiding.

UIT HET STARTDOCUMENT “DUINGEBIED”:



GRONDUITGIFTE

Op erfgrens bescheiden hek rondom individuele kavels (5a, 5b en 5c).

Eigenaren krijgen gebruiksrechts van het deel van de natuurzoom dat grenst aan 

eigen kavel om te voorkomen dat privacy wordt aangetast. (1a, 1b en 1c). 

EÉN DOMEIN MET DAARBINNEN 3 KAVELS

Instandhouding landschappelijk raamwerk waarborgen.

Eigenaren gezamenlijk verantwoordelijk voor beheer en onderhoud: 

1.  Natuurzoom

2.  Ontsluiting

3.  Geluidswal 

4.  Boomwallen

Beheerovereenkomst met gemeente waarin natuurdoelen zijn vastgelegd.

a, b en c worden door ondiepe greppels van elkaar gescheiden

DRIE KAVELS

1a

1b

1c

5a

5b

5c
4

4
4

3
2



VERKAVELING
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Geluidwal Ontsluiting

Boomwal & afrastering

Greppel natuurzoom

Voor de verkaveling van de locatie is uitgegaan van een eenvoudige, kamvormige structuur. De kavels openen zich 
naar het lanschap, waardoor een verbinding ontstaat tussen gebouwen en omgeving. De drie kavels liggen zij aan 
zij aan de ontsluitingsweg. Tussen de kavels bevinden zich boomwallen die zorgen voor privacy tussen de kavels 
onderling. Ook onttrekken de boomwallen de bebouwing overhoeks aan het beeld.

Referentiebeelden landschap

gras
bermmengsel extensief beheer

LEGENDA

greppel
50 cm diep, talud 1op1.5

'wadi'
15 cm diep, eventueel met drainage

geluidwal
3 m hoog, talud 1op1.5

bosgoed
bestaand of struikgewas onder bomen

boomwal
4 m breed, ecohaag + wilg en els

bomen nieuw
mix wilg, els en eik (zie themakaart)

water
bestaand

rijbaan
(half)verharding, breedte waar mogelijk 4 m

tractorpad
4,00 m breed

kaveldeel A
privé kavel te bebouwen

kaveldeel B
natuurzoom extensief beheer

grens bouwvlak
te bebouwen zone

bebouwing

verlichting
Timberled EYE bollard

entreepoort landgoed
windgedroogd eiken slagboom, vrije doorgang 3,50 m

afrastering
ronde kastanjehouten palen hoh 2,10 m, met Tornado schapengaas

entreepoort kavel groot
positie n.t.b., kastanjehout of eiken, buitenste palen i.c.m. verlichting

entreepoort kavel klein
positie n.t.b., kastanjehout of eiken

peilhoogtes

profielaanduiding

plangrens

maatlijnen

tractorpad
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LEGENDA



NATUURZOOM BOOMWALLEN
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Beplanting

Onder de boomwallen wordt een losse ecohaag aangeplant bestaande uit de onderstaande inheemse soort, 
gemixt geplant: 40% Meidoorn, 40% Sleedoorn, 10% Hazelaar, 10% Gelderse Roos. Deze soorten bieden veel 
beschutting en voedsel voor onder andere vogels en geven een natuurlijk en los beeld. In de boomwal wordt 
verder een mix van twee soorten inheemse bomen aangeplant: Wilg en Els.

Beheer en ingrepen
Stichting geeft beheer in handen van boer of loonbedrijf.
Voorstel van Natuurmonumenten om de strook langs 
duinrel licht af te graven, omdat dit kansen biedt voor 
soortenrijkdom. 
De grond zal worden gebruikt voor aanleg geluidswal aan 
zijde tennispark.

Kwaliteit en samenhang
Een belangrijk onderdeel van het plan is de natuurzoom, de L-vormige, 
onbebouwde ruimte aan de landschapszijde van het perceel:

Betere aansluiting op de omliggende natuur.
Hoge ecologische kwaliteit te zijn.
Ecologisch samenhangend geheel met de omliggende percelen.

Streefbeeld
Het voorstel is om de huidige karakteristiek – vochtig 
hooiland – in stand te houden en waar mogelijk te versterken 
door ingrepen en beheer. 

Beheersvorm en beheersovereenkomst
Perceel in collectiviteit uitgegeven aan eigenaren.
Eigenaren vanuit stichting verantwoordelijk voor beheer en onderhoud.
Externe deskundige in stichtingsbestuur.
Deskundige stelt (periodiek) beheersvisie op.



GELUIDSWAL EN ERFGRENZEN
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Ontsluitingsweg
Langs de ontsluitingsweg en de tennisbaan wordt gras ingezaaid. 

Tractorpad
De natuurzoom moet toegankelijk blijven voor beheervoortuigen zoals een maaitractor 

Rijbaan
Breedte 4,0 meter, ter plaatse van de aansluiting op de bestaande weg is de rijbaan 3,2 meter breed. De weg 
is gedimensioneerd op incidenteel gebruik door een groot voertuig. Voor de rijbaan wordt eenzelfde soort 
halfverharding voorgesteld als nu gebruikt is voor de weg langs de tennisbaan. 

Erfgrenzen / afrastering kavel
Om de eigendomsgrenzen van de kavel aan te duiden wordt op de erfgrens een laag schapenhek geplaatst van 
onbehandelde kastanjehoutenpalen van 1,0 meter boven maaiveld waartussen schapengaas wordt gespannen.

Meidoorn - Crateagus monogyna

Sleedoorn – Prunus spinoza

Hazelaar – Corylus avellana

Gelderse Roos – Viburnum opulus

Geluidswal
Om overlast als gevolg van licht en geluid te 
minimeren zal een 3 meter hoge aardenwal 
gemaakt worden die ingeplant is met bomen en 
struweel. 

In de geluidswal kan er bosgoed in plaats van 
losse bomen en struiken worden ingeplant. Het 
bosgoed wordt aangeplant in een 50/50 mix, 50% 
bomen en 50% struiken. Daarnaast worden er als 
accent voor de variatie ook enkele Eiken op de 
geluidwal aangeplant. 

43Brederoodseweg 41 _ projectie situatie op  inrichtingsplan _ 01 februari 2016

Legenda

Afrastering 

kavel poort groot (autoverkeer)

poort klein (voetgangers)

Verlichting 150x150 (hoh 12m)

Verlichting 200x200 (in poort)

Timberled EYE op maat gemaakt (200x200)

Entrees en verliichting

LEGENDA

Timberled EYE op maat gemaakt (200x200)



BEELDKWALITEIT KAVEL EN BEBOUWING

Op de eigen kavel dienen hoofd- en bijgebouw(en) 
gezamenlijk een ensemble te vormen. 

Regels architectuur

BEELDKWALITEIT KAVEL

Regels bouwvlak tot erfgrens

Het parkeren, inclusief het bezoekersparkeren, dient 
op eigen terrein plaats te vinden.

In verband met de landschappelijke context wordt 
gedacht aan het realiseren van ‘longhouses’. De 
woning kan zo op het achterliggend landschap worden 
gericht terwijl er tegelijkertijd, door de beperkte 
breedte van de volumes, tussen de bebouwing door 
een corridor ontstaat met zicht op het achterliggende 
landschap. 

Regels bouwvolume
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4.2 Beeldkwaliteit kavel

Afstand bouwvlak tot erfgrens
Het bouwvlak is de zone waarbinnen de 
footprint van het gebouw zich mag bevinden.  
Het bouwvlak is rondom teruggelegd ten 
opzicht van de kavelgrens zodat er geen 
conflict kan ontstaan tussen de bebouwing 
en het collectieve landschappelijke 
raamwerk. Aan de entreezijde mogen de 
footprint niet dichter dan 5 m op de erfgrens 
komen te staan. Dit om een groene overgang 
tussen de entreelaan en de woning te 
kunnen garanderen. 

Het parkeren, inclusief het 
bezoekersparkeren, dient op eigen terrein 
plaats te vinden.

Regels kavel:
- afstand bouwvlak tot natuurzoom  
 min.1,5m
- afstand bebouwing tot erfgrens 
 voorzijde min. 5m
- afstand bouwvlak tot boomwal min. 3  
 meter
- tenminste 2,0 parkeerplaatsen op 
 eigen terrein 

1,
5

3 3

kavelgrens

bouwvlak

4

5

BEELDKWALITEIT BEBOUWING ARCHITECTUUR
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e

a
b

c

i

d
f

g

Architectuur
Bij het ‘longhouse’ principe past een 
eigentijdse architectuurstijl. 

Het op alle volumes toepassen van een kap 
benadrukt het eenvoudige archetype en 
zorgt, naast een eenduidige positionering 
in lengterichting en eenzelfde maximale 
bouwhoogte, voor eenheid tussen de 
volumes op de verschillende kavels. 

Op de eigen kavel dienen hoofd- en 
bijgebouw(en) gezamenlijk een ensemble 
te vormen. Het bijgebouw dient dan ook in 
dezelfde architectuurstijl/materialisering te 
worden uitgevoerd als het hoofdgebouw.

Architectonische elementen die door 
het toepassen van een eigentijdse 
architectuurstijl worden uitgesloten zijn 
bijvoorbeeld het toepassen van wolfseinden, 
tentdak, schildak of dakkapellen. Een 
doorgetrokken gevel behoort wel tot de 
mogelijkheden.

Regels architectuur:
- alle volumes voorzien van kap
 (goothoogte, hellingshoek vrij)
- plat dak, tentdak en schilddak niet 
 toegestaan
-  dakkapel niet toegestaan
 (wel doorgetrokken gevel)
- wolfseinden niet toegestaan
- bijgebouw zelfde architectuurstijl/
 materiaal als hoofdgebouw

Kapvormen

Wel toegestaan zijn kapvormen als:
a) - bol geknikte zadeldak (mansarde)
b) - zadeldak
c) - hol geknikte zadeldaken
d) - lessenaarsdak
e) - doorgestoken kap 

Niet toegestaan zijn kapvormen als:
f) - spitsboogdak
g) - schilddak
h) - tentdak
i) - wolfseinden

Creëren van een zekere mate van eenheid tussen de kavels 
door het toepassen van een kap

Creëren van een ensemble op de kavel door hoofd- 
en bijgebouwen in zelfde architectuurstijl en 
materiaal

Dakkapellen niet doorgetrokken gevel wel

NIET

WEL

h

Afstand bouwvlak tot natuurzoom: minimaal 1,5 
meter.
Afstand bebouwing tot erfgrens voorzijde. 
minimaal 5 meter.
Afstand bouwvlak tot boomwal minimaal 3 meter.
Tenminste 2,0 parkeerplaatsen op eigen terrein.

Footprint* hoofd- en bijgebouw(en) max. 350 m2. 
Footprint* hoofdgebouw(en) max. 250m2.
Breedte hoofdgebouw max. 12 meter. 
Volumes hoofd- en bijgebouw in de lengterichting. 
op kavel positioneren. 
Op de kavel dient een corridor van min. 7,5 meter 
vrij te worden gehouden van bebouwing. De positie 
van deze corridor is vrij. 
Bouwhoogte hoofd- en bijgebouw max. 4,5 meter 
(goothoogte vrij). 

Alle volumes voorzien van kap (goothoogte, 
hellingshoek vrij).
Plat dak, tentdak en schilddak niet toegestaan.
Dakkapel niet toegestaan (wel doorgetrokken gevel).
Wolfseinden niet toegestaan.



MATERALISATIE 

Gedempt/naturel materialenpallet.
Kleurenspectrum naturel/grijs/zwart (kleuraccenten in 
bescheidenvorm toegestaan). 
Details in gedekte/naturel tinten.
Zonnepanelen/zonneboilers afstemmen op compositie en in het 
dak/gevelvlak gelegen. 
Zichtbare zonwering afstemmen op compositie.

Landschappelijke karakter, openheid en relatie naar omgeving (niet 
rondomin de hagen). 
Tenminste 20% grasland. 
Verharding in natuursteen, gebakken straatwerk of half verharding. 
Bomen en hagen alleen inheemse soorten (geen exoten). 
Eventuele hagen aan de straatzijde maximaal 1 meter hoog. 
Op de kavel mag op een hoogte van meer dan een meter alleen 
indirecte verlichting op de gevel worden toegepast. Hoge 
verlichting en het aanlichten van beplanting is niet toegestaan. 

REGELS MATERIALISATIE: 

BEELDKWALITEIT TUIN 
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Materialisatie
Ook de materialisering van een volume 
draagt voor een groot deel bij aan de 
eenheid van het ensemble. Er wordt gedacht 
aan het gebruik van eigentijdse natuurlijke 
materialen met een gedempt kleurenpallet 
zodat de materialen in harmonie zijn met de 
omgeving. Kleuraccenten kunnen eventueel, 
in bescheiden vorm, worden toegepast om 
bijvoorbeeld de negge of dikte van de schil 
te benadrukken. 

Details dienen in hetzelfde materialen- 
en kleurenpallet te worden uitgevoerd. 
PV-panelen, zonneboilers en zichtbare 
zonwering afstemmen op de compositie.

Regels materialisatie:
- gedempt/naturel materialenpallet
 (hout, riet, leisteen, leem, travertin, 
 schoon beton, ongepolijst  
 natuursteen, baksteen, ongeglazuurde 
 dakpannen)
- kleurenspectrum naturel/grijs/zwart
 (kleuraccenten in bescheidenvorm 
 toegestaan)
- details in gedekte/naturel tinten
 (staal, aluminium of hout in naturel, 
 zwart, grijs of in hetzelfde materiaal 
 als gevel-/dakvlak)
- pv-panelen/zonneboilers afstemmen 
 op compositie en in het dak/gevelvlak 
 gelegen
- zichtbare zonwering afstemmen op 
 compositie 

onbehandeld hout riet gebrand hout leem

zink travertin zwart / grijs / donkerbruin baksteen

hout aluminium zwart

grijs/zwart natuursteen leisteen
matte antraciet
keramische pannen

Gevel- en dakmaterialen binnen een gedempt/naturel pallet en naturel/grijs/zwart kleurenspectrum

accentkleur

Details binnen een gedempt/naturel pallet en naturel/grijs/zwart kleurenspectrum

hout
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Materialisatie
Ook de materialisering van een volume 
draagt voor een groot deel bij aan de 
eenheid van het ensemble. Er wordt gedacht 
aan het gebruik van eigentijdse natuurlijke 
materialen met een gedempt kleurenpallet 
zodat de materialen in harmonie zijn met de 
omgeving. Kleuraccenten kunnen eventueel, 
in bescheiden vorm, worden toegepast om 
bijvoorbeeld de negge of dikte van de schil 
te benadrukken. 

Details dienen in hetzelfde materialen- 
en kleurenpallet te worden uitgevoerd. 
PV-panelen, zonneboilers en zichtbare 
zonwering afstemmen op de compositie.

Regels materialisatie:
- gedempt/naturel materialenpallet
 (hout, riet, leisteen, leem, travertin, 
 schoon beton, ongepolijst  
 natuursteen, baksteen, ongeglazuurde 
 dakpannen)
- kleurenspectrum naturel/grijs/zwart
 (kleuraccenten in bescheidenvorm 
 toegestaan)
- details in gedekte/naturel tinten
 (staal, aluminium of hout in naturel, 
 zwart, grijs of in hetzelfde materiaal 
 als gevel-/dakvlak)
- pv-panelen/zonneboilers afstemmen 
 op compositie en in het dak/gevelvlak 
 gelegen
- zichtbare zonwering afstemmen op 
 compositie 

onbehandeld hout riet gebrand hout leem

zink travertin zwart / grijs / donkerbruin baksteen

hout aluminium zwart

grijs/zwart natuursteen leisteen
matte antraciet
keramische pannen

Gevel- en dakmaterialen binnen een gedempt/naturel pallet en naturel/grijs/zwart kleurenspectrum

accentkleur

Details binnen een gedempt/naturel pallet en naturel/grijs/zwart kleurenspectrum

hout



PLANNING

2e kwartaal 2017

februari-maart 2017

december 2016

november-december 2016

oktober-november 2016

oktober-november 2016

oktober 2016

september 2016 

september-oktober 2016 

Geplande start bouw

Vaststellen bestemmingsplan en verlenen vergunningen

Eventuele zienswijzen bekend

Ontwerp bestemmingsplan + ingediende bouwaanvraag ter inzage

Resultaten overleg verwerken

Gemeente toetst bouwaanvraag op compleetheid

Indienen bouwaanvraag woningen

Gemeenteraad besluit coördinatieregeling

Gemeente brengt voorontwerp in wettelijk overleg



LOCATIE ALS WIJZIGINGSBEVOEGDHEID 

Bij de gemeente is een principeverzoek ingediend om huidige bebouwing te slopen en te vervangen door enkele woonboerderijen. 

Hier is onder voorwaarden positief op gereageerd. 

Gebruikmaken van regeling Ruimte voor Ruimte 
(en akkoord provincie).

Bestemmingsplanprocedure gemeente Velsen
Bij start bestemmingsplanprocedure is de 
herontwikkeling van het perceel naar enkele 
woningen als ontwikkeling in het plangebied 
aangemeld. Het college staat hier, onder 
voorwaarden, positief tegenover.

In het in 2010 (R10.011) door de gemeenteraad 
vastgestelde Landschapsbeleidsplan is ten 
aanzien van deze locatie opgenomen: Aankoop 
door Natuurmonumenten in aanvulling op 
het naastgelegen perceel behoort tot de 
mogelijkheden. Wanneer dit niet het geval is, is 
de bouw van één tot enkele villa’s mogelijk in het 
kader van een “rood voor rood”-benadering. 

Het totale bouwvolume moet afnemen ten 
opzichte van de oude situatie.

De nieuwe bebouwing een bijdrage leveren aan de 
landschappelijke kwaliteit.

De toekomstige inrichting van dit gebied mag de 
waterhuishouding van de omgeving van de ruïne 
niet verstoren. 

Eventuele gebouwen mogen geen beeldverstorend 
effect op de ruïne hebben, of de zichtlijnen op de 
ruïne beperken.

Een zorgvuldige landschappelijke inpassing is een 
vereiste.

Verbetering van de cultuurhistorische waarden en 
natuurwaarden is een vereiste.



INPASSING IN LANDSCHAP

  startdocument "Duingebied"  

Figuur 3.2.1.2: uitgangspunten wijzigingsbevoegdheid

3.2.2  Parkeervoorziening Duin- en Kruidberg

In 2013 is een positief advies afgegeven op een principeverzoek voor uitbreiding van de 
parkeervoorziening van landgoed Duin- en Kruidberg. Na uitvoerig overleg is besloten onder 
voorwaarden medewerking hieraan te verlenen.

Omdat de park- en tuinaanleg van Duin- en Kruidberg een beschermd Rijksmonument is, is 
het plan voorgelegd aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De uitbreiding 
behelst 188 parkeerplaatsen en wordt gerealiseerd op het oostelijk deel van het landgoed, 
achter het koetshuis. De RCE stelt als belangrijke voorwaarde voor medewerking dat geen 
verdere uitbreiding van het aantal voorzieningen plaatsvindt, waardoor de parkeercapaciteit 
nog verder wordt vergroot.

De overige voorwaarden de RCE stelt zijn: 
- behoud van groene uitstraling en huidige kenmerken van het beoogde terrein; 
- toepassing natuurlijke materialen; 
- sobere verlichting; 
- geen aanleg van voorzieningen en bouwwerken die leiden tot een onomkeerbare 

   Status: concept
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Door de bestaande en nieuw aan te planten boomwallen wordt de nieuwe bebouwing ook vanaf 
andere punten grotendeels aan het zicht onttrokken. 

De nieuwe bebouwing is vanaf de ruïne van Brederode niet zichtbaar door de aanwezige bossages

Zicht vanaf de ruïne

Zicht naar de ruïne, nieuwe situatie, standpunt 1

Zicht naar de ruïne, nieuwe situatie, standpunt 1

Zicht naar de ruïne, bestaande situatie, standpunt 1

Zicht naar de ruïne, bestaande situatie, standpunt 2
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Door de bestaande en nieuw aan te planten 
boomwallen wordt de bebouwing ook vanaf 
andere punten in de landschapskamer 
grotendeels aan het zicht onttrokken. 
Bijgaande afbeeldingen tonen het huidige 
beeld, alsmede een constructie van de 
zichtlijnen, vanaf twee punten in de 
openbare ruimte van de landschapskamer. 

Zicht naar de ruïne, nieuwe situatie, standpunt 1Zicht naar de ruïne, bestaande situatie, standpunt 1
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Zicht naar de ruïne, nieuwe situatie, standpunt 2Zicht naar de ruïne, bestaande situatie, standpunt 2



ONTWERP

WONING 1 WONING 2
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