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-- De Dorpstraat is een oude ontginningsas. De ligging van
wegen en percelen werd van oudsher gestuurd door
het reliëf en de bodemgesteldheid. Omdat deze door
meanderende rivieren zijn ontstaan hebben ze een
kronkelend verloop. Kavelvormen en richtingen zijn zeer
wisselend in het oeverwallenlandschap.
-- Vroeger was het contrast tussen de wegen en de erachter
liggende velden veel groter. Bebouwing, laanbeplanting,
erfbeplanting en boomgaarden lagen langs de wegen
en zorgden ervoor dat er een grote dichtheid ontstond.
Dit contrast is verwaterd omdat in recente tijden ook
de velden zijn benut voor boomgaarden. Moderne
ontwatering maakt dit mogelijk.
-- Langs de oostzijde van het plangebied liggen de contouren
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De locatie ligt aan een historische ontginningsas (Dorpstraat)
en strekt zich uit tot in het oeverwallengebied rondom
Groessen. Enkele belangrijke kenmerken van het plangebied
en zijn omgeving zijn:
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In deze rapportage wordt beschreven wat de visie van de
initiatiefnemers is op de inpassing van het initiatief in zijn
omgeving. De schets is gemaakt in overleg met de families
Kerkhoff en Bloemberg. Er is rekening gehouden met de
belangen van omwonenden en het algemeen belang,
namelijk een verfraaiing van het aangezicht van Groessen en
een versterking van het landschap.
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Aan de Dorpstraat in Groessen wordt een locatie
getransformeerd van tuinbouwbedrijf naar
woningbouwlocatie. Het beoogde programma bestaat uit
een dubbele woning, een kinderdagverblijf (‘t Pepeloentje)
en een vrijstaande woning. Dit programma wordt ingepast
aan de Dorpstraat en het er achter liggende voormalige
bedrijfsperceel.
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opgehoogde
woongrond (‘pol’)

GROESSEN 1925
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van een oude rivierloop. Ten zuiden van de Dorpstraat
is deze nog beter herkenbaar in het landschap. De oude
rivierloop is verder nauwelijks meer zichtbaar in het
landschap, het water wordt tegenwoordig afgevoerd via
rechte watergangen.
-- Langs de noordgrens van het plangebied ligt een oude
wetering.
In het ´ontwikkelingskader buitengebied Duiven´, vastgesteld
in 2012 zien we dat er twee relevante doelstellingen gelden
voor het gebied. Namelijk de ligging aan een historische
ontginningsas (Dorpstraat) en de nabijheid van een oude
rivierloop. Daarnaast worden er ideeen meegegeven voor de
inpassing van erven en het vernatuurlijken van weteringen.
De oude rivierlopen zijn nog goed herkenbaar als
doorlopende, bochtige watergangen vaak met een status
als A-watergang. Deze waterlopen lopen dwars door het
landelijke, agrarische gebied. Ze bieden veel potentie voor
landschapsontwikkeling , recreatie en natuurontwikkeling.
In de bijlage ‘bouwstenen’ wordt voorgesteld kleine
landschapselementen zoals kikkerpoelen en griendbosjes
toe te voegen en daarnaast het profiel van de watergang te
verbreden en natuurlijke oevers aan te leggen.
Een ander kenmerkend gegeven in dit landschap zijn de (door
mensen) opgehoogde woongronden, de zogenaamde pollen.
Ten zuiden van de Dorpstraat ligt zo’n pol. De historische
boerderij is op oude kaarten benoemd als ‘steenheuvel’.
Door het verdwijnen van de bedrijvigheid aan de Dorpstraat
54 en de daarbij horende bedrijfsbebouwing (kassen)
ontstaan mogelijkheden om bovengenoemde kenmerken te
versterken en/of herstellen.

uit: ontwikkelingskader buitengebied Duiven
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Voorstel

onderzoek moet uitwijzen wat de uiteindelijke contour van de
spuitzone wordt.

Een belangrijke randvoorwaarde in deze variant is de
landschappelijke lijn, welke de overgang tussen landelijk
gebied en de dorpskern van Groessen symboliseert. De
nieuwbouw dient ten oosten van deze lijn te blijven. Deze lijn
is getrokken langs de bebouwing van Dorpsstraat 54.
De locatie van de nieuwbouw wordt verder mede bepaald
door de spuitzone van de ten noorden gelegen boomgaarden.
In overleg met de betreffende kweker is de familie Kerkhof
voornemens om afschermende beplanting aan te brengen
waardoor de spuitzone ingekort kan worden. Nader
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Het beoogde programma bestaat uit 2 geschakelde woningen,
In de planvorming is rekening gehouden met voldoende
een kinderdagverblijf en een daarbij horende vrijstaande
afstand tot de aslijn van de 380 kV hoogspanningslijn die te
bedrijfswoning.
noorden van het plangebied ligt.
Locatie nieuwbouw
Landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing
De twee geschakelde woningen kunnen goed ingepast
Door de gebouwen van het kinderdagverblijf en de
worden in het lint. Het karakter van het lint wordt hierdoor
bedrijfswoning te draaien in de richting van de wetering (lijn
versterkt aangezien er meer bebouwingsdichtheid aan het
in het landschap) wordt een duidelijk onderscheid gemaakt
lint wordt toegevoegd. Een ‘gat’ wordt opgevuld.
met de percelen gelegen aan de Dorpsstraat.
Het kinderdagverblijf Pepeloentje en de bijbehorende
bedrijfswoning krijgen een plek op het perceel achter het
dorpslint. Na overleg met de gemeente Duiven is ervoor
UITGANGSPUNTEN
gekozen om het kinderdagverblijf en de bedrijfswoning
ruimtelijk en fysiek zoveel mogelijk met elkaar te verbinden.
Deze verbinding wordt gerealiseerd door nabijheid maar
ook door een onderlinge
relatie in architectuur
en de inrichting van het
perceel. Verschillende
varianten zijn afgewogen
waarbij uiteindelijk
gekozen is voor variant
3A aangezien deze
variant de wensen van de
initiatiefnemers het beste
benaderd.

De as waaraan de gebouwen liggen vormt de overgang tussen
het ‘gesloten’ gebied van het dorpslint en het ‘open’ gebied
van de velden. Bebouwing, laanbeplanting, erfbeplanting en
boomgaarden langs de wegen zorgden van oudsher voor een
contrast tussen de wegen en de erachter liggende velden. Dit
contrast wordt in het ontwerp opnieuw versterkt.

Houtwallen, bospercelen, het speelbos en eventuele
boomgaarden liggen allen ten zuiden van de centrale as en
zorgen daar voor geborgenheid. Ten noorden van deze as is
de beplanting minder dicht en bestaat uit elzen- of wilgen
rijen op grotere onderlinge afstand. Het woonhuis ligt ten
noorden van deze as. De bewoners hebben door deze ligging
enerzijds beschutting door opgaand groen aan de zuidzijde en
anderzijds de mogelijkheid om vrij weg te kunnen kijken.
Het kinderdagverblijf is gebaseerd op een ‘groen’ concept. De
kinderen worden in een natuurlijke setting opgevangen en
hebben rondom het kinderdagverblijf veel ruimte om buiten
te spelen in en met de natuur. Rondom het kinderdagverblijf
zijn een dierenweide, een speelweide en een speelbos
gepland.
Het nieuwe erf en het kinderdagverblijf worden beiden
ontsloten vanaf een nieuwe toerit langs de westzijde van het
plangebied. De toerit naar het kinderdagverblijf takt af ten
zuiden van het erf van de familie Kerkhof en eindigt bij een
ruime parkeerplaats.
De wetering krijgt een natuurlijker karakter door het
vergraven van de oevers. Langs de oostzijde van het
plangebied bestaat de mogelijkheid een nieuwe watergang
uit te graven die de oude rivierloop weer in ere hersteld. Door
een gemaaid pad wordt er een verbinding gemaakt naar de
ontsluiting van het kinderdagverblijf waardoor een ommetje
door het gebied mogelijk wordt gemaakt.
Door de grond die vrijkomt bij het vergraven van het gebied
op te werpen langs de noordelijke randen van het nieuwe
erf en de speel- en dierenweide ontstaat er een versterkte
overgang van ‘droog’ naar ‘nat’. Dit hoogteverschil hoeft niet
groot te zijn, een meter is voldoende.
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Samenhang kinderdagverblijf en bedrijfswoning
Het huisperceel met daarop de bedrijfswoning en
bedrijfsgebouw verhouden zich tot het kinderdagverblijf
als ‘erf’ en ‘veldschuur’. De veldschuur ligt daarbij vrij
tussen een houtwallen, weides en het speelbos. In de
architectuur is een duidelijke hiërarchie herkenbaar,
waarbij het woonhuis het hoofdmoment is. Het woonhuis
is rijker gedetailleerd en anders gematerialiseerd dan de
‘schuren’. Hier wordt baksteen gebruikt als basismateriaal.
Het bijgebouw, bijvoorbeeld in de vorm van een kapschuur,
en het kinderdagverblijf zijn introverter in hun uitstraling.
Door bijvoorbeeld gebruik te maken van zwarte, houten,
gepotdekselde gevelbekleding wordt de uitstraling van de
agrarische schuur benaderd. Alle gebouwen hebben een
eenvoudige hoofdvorm: rechthoekig met een zadeldak.

ONTSLUITING

suggestie: uitgemaaid pad
pad van erf naar pepeloentje
parkeren pepeloentje
ontsluiting pepeloentje
ontsluiting huisperceel

KADERS

100 m zone vanaf hoogspanningslijn

Referentiebeelden Huis en Veldschuur

50 m zone spuitzone, (indicatie, de werkelijke afstand
wordt dmv onderzoek bepaald).
beoogde afscherming
spuitzone dmv beplanting

landschappelijke lijn waarachter bebouwing moet blijven
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schaal 1:1000
GRENZEN

perceel pepeloentje
groot 1,35 ha
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sfeerbeelden woonhuis Kerkhoff
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sfeerbeelden Pepeloentje
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sfeerbeelden woonhuis Bloenmberg

Historische referentie

