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Maaijenstraat Well



Even Voorstellen

» Buro SRO

» Arnhem en Utrecht

» Pim de Groot Stedenbouwkundige
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Inhoud van de avond

» Presentatie

• Toelichting locatie

• Analyse en historie

• 3 voorbeeld ontwerpen

• 4 referentiebladen

» Pauze en koffie

» Invullen formulier en informele vragenronde

» Korte samenvatting van het vervolg
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Historie (1820)



Historie (1880)



Historie (1920)



Historie (1980)



Recent (2018)



Ruimtelijke analyse verkeer



Ruimtelijke analyse bebouwing

1 bouwlaag met kap

1½ bouwlaag met kap

2 bouwlagen met kap of meer



Ruimtelijke analyse groen

Rond de bebouwing 3

kenmerkende groengebieden

1. Sportvelden

2. Open ruimte langs de Dorpstraat

3. Slot Well



Hoogtes



Hoogtes



Bestemmingsplan



Locatie



Programma

» Grootte plangebied

ca. 6.500m²  

» Ca. 15 Woningen

» Parkeren norm 2,3 per 

woning

» Groen voor de buurt

» Extra waterberging als 

compensatie voor 

toename verharding



Voorbeeldschetsen

» 3 voorbeeldschetsen

ter inspiratie

» Inzichtelijk maken wat er 

allemaal mogelijk is

» Verschillende 

woningtypes in beeld 

brengen

» Is nog geen definitief plan



Voorbeeld 1



Voorbeeld 1



Voorbeeld 2



Voorbeeld 2



Voorbeeld 3



Voorbeeld 3



Voorbeeldschetsen

» Misschien heeft één van de

schetsen de voorkeur?

» Wat willen jullie wel en wat willen jullie niet

terug zien in de nieuwe buurt?

» Welke type woningen of combinatie van 

woningtypen heeft jullie voorkeur?

» Wat vinden jullie van de gekozen 

oplossingen voor parkeren, groen en water?

» Welke uitstraling (architectuur en openbare 

ruimte) dient de nieuwe buurt te krijgen?



Voorbeeldplaatjes

» 4 referentiebladen met voorbeeldplaatjes

• Woningen

• Groen & water

• Verkeer & openbare ruimte

• Architectuur

» Elk plaatje heeft een nummer.

» Welke plaatjes voor parkeren, groen en 

water vinden jullie passend?

» Welke uitstraling (architectuur en openbare 

ruimte) dient de nieuwe buurt te krijgen?



Bouwmassa, hoogte en woningtype



Groen & water



Verkeer & openbare ruimte



Architectuur



Formulier

G2 G8 G15 G6



Koffiepauze & discussie
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