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Sterkte zwakte analyse bestaand gebied
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demografische scenario's

jongeren

gezinnen

ouderen

huishoudgrootte

eigendom
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-/+ +

+ -/+

- +

- +

+ -/+

inkomenshoogte + -/+

bevolkingsgroei

voorzieningen - +

zonder teisterbant: met teisterbant:

hoe ziet het dorp, na 10 jaar, eruit 

Demografische gegevens en verwachtingen Kerk Avezaath
• Overwegend een ‘koopdorp’; de meeste woningen zijn eigendom van 

particulieren

• Het aandeel van het woningtype twee-onder-één-kap en vrijstaand is het 

grootst

• Er ziin weinig appartementen

• De inwoners maken voornamelijk deel uit van gezinnen

• Het inkomen van deze bewoners is hoger dan gemiddeld

• De leeftijdscategorie 25 - 65 jaar is breed vertegenwoordigd

• In het huidige woningaanbod zijn onvoldoende woningen voor de jongere 

doelgroepen; Teisterbant biedt hierin kansen

• Het aandeel gezinnen zal bij nieuwbouw onveranderd groot blijven

• Het aandeel 55+ is breed vertegenwoordigd. Door de toenemende 

vergrijzing zal dit aandeel hoog blijven. Doorgroei is noodzakelijk. Ook 

hierin biedt Teisterbant kansen

• Teisterbant kan bijdragen aan het draagvlak voor nieuwe voorzieningen

• Kerk Avezaath zal door zijn ligging en woonkwaliteit aantrekkelijk blijven 

voor mensen die wat meer te besteden hebben
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Workshop ochtendprogramma 16 april 2013
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Conclusies ambities workshop 16 april 2013

• Er zijn hoofdzakelijk overeenkomsten tussen de ambitie van de 

workshopgroep en de ambitienota

• Workshopgroep legt meer nadruk op EMOTIE en ETHIEK

• Ambitienota legt meer nadruk op ECOLOGIE en ECONOMIE

• De balans van overeenkomsten en verschillen zal worden meegenomen in 

de planontwikkeling

• De gemeente zal het goede van beide profielen combineren in de verdere 

uitwerking van de ruimtelijke visie
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Workshop middagprogramma 16 april 2013
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Resultaten en conclusies workshop 16 april 2013

De totaalschets voldoet in de ogen van de workshopgroep aan de gestelde 

ambities. Uit de verschillende deelontwerpen zijn generieke uitspraken gedaan, 

die een uitgangspunt vormen voor de eerste planvorming van Teisterbant:

• Sportvelden (voetbal en tennis) en vereniging fruitcorso verplaatsen naar de 

zone langs de provinciale weg

• Streven naar aansluiting op/ deelname aan de ‘Energie corridor’-gedachte 

van de A15

• Ontsluiting plangebied vanaf de provinciale weg door middel van een 

rotonde. Geen autoverkeer vanuit de straten van het dorp

• Een kronkelweg door het plan als verkeersremmende ontsluitingsweg

• Gebruik van de ‘poel’ als hoogwaardig landschappelijk accent 

• Speelvoorzieningen centraal tussen plangebied en dorp op bestaande 

locatie of daar dichtbij

• Een waterstructuur van kleine waterlopen, die aansluiten op de bestaande 

waterstructuur (in richting en karakter). Geen grote waterplassen 

introduceren

• Zichtlijn (lege zone) op huis Teisterbant

• Langzaam verkeer routes laten aansluiten op structuur van het dorp

• Groen langs de landschappelijke wegen om zo afzonderlijke kernen te 

benadrukken

• Winkel in het oude dorp, gerund door mensen met een sociaal-

maatschappelijke achterstand
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ASR
51750 m2

Gemeente Buren
27621 m2

Waterschap
Rivierenland
3900 m2

ASR
(nader te bepalen opp.)

Gemeente Buren
(voetbalvereniging)
34720 m2

Van de Linde
+/- 16000m2

Witte1807 m2

Kerk - Avezaath  

Plangebied
Studiegebied

Studiegebied

Landgoed 
Teisterbant

De Woerd

Locatie plangebied en eigendomsgrenzen

Satellietfoto met aanduiding plangebied en eigendomsgrenzen, schaal 1:4000
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Landgoed Teisterbant

Water in plangebied Plangebied vanuit het noorden

Plangebied vanuit het zuiden
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Woerd

Provinciale weg N834

Dorpsstraat

Achterstraat
Geluidszone N834 76 m

Geluidszone 
Dorpsstraat
15 m (dorpslint)

Geluidszone 
Woerd
7 m (dorpslint)

Geluidszone 
voetbalvelden
40 m

Kerk - Avezaath  

Plangebied
Landgoed 
Teisterbant

de Woerd

Legenda randvoorwaarden

Groen 
Bebouwing

Bomen

Plangebied
Water

Bestaande spuitzones 

Riool vrijverval

Geluidszone wegen

Geluidszone sport

Riool onder druk

Randvoorwaarden bestaande situatie

Randvoorwaardenkaart, schaal 1:4000
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Knooppunt Achterstraat en Dorpsstraat

Toegang Kerk Avezaath Plangebied

Moestuinen aan oud dorpslint
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Woerd

Provinciale weg N834

Dorpsstraat

Achterstraat

Kerk - Avezaath  

Plangebied

Studiegebied

Studiegebied

Landgoed 
Teisterbant

de Woerd

Legenda mogelijke spuitzones

Agrarisch (boomgaard)
Bebouwing

Bomen
Plangebied
Spuitzones 

Mogelijke spuitzones conform bestemmingsplan

Kaart mogelijke spuitzones conform bestemmingsplan, schaal 1:4000
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Boomgaard in omgeving plangebied

Boomgaard BetuweFruitboom Betuwe

Bespuiting van boomgaard
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Oude kaart Kerk AvezaathOude en huidige kaart Kerk Avezaath (in rood de verloren gegane Achterstraat), schaal 1:4000

Analyse

Structuur dorpslinten als vroeger

Deel Achterstraat is verdwenen

Oude structuur later aangevuld met woonvelden
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Linten:
- Variatie
- Individueel
- Verscheidenheid in
schaal en vorm
- Ruimte kavels

Lint

Lint

Lint

Woonveld:
- Repetitie
- Projectmatig
- Seriebouw

Woonveld

Dorpslint

Woonveld

Bebouwingstypologie, schaal 1:4000
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Mogelijke nieuwe weg 
aangesloten op N834 
(rotonde) met zowel 
toegangen nieuwe als 
bestaande wijk

Woerd

Provinciale weg N834

Dorpsstraat

Achterstraat

Oriëntatie 
landschap en 
Kerk-Avezaath
terugbrengen

Plas behouden: 
centraal punt 
(ontmoetingsplek)

Waterstructuur behouden

en uitbreiden voor een

goede waterhuishouding

Relatie met landgoed Teisterbant

Teisterbant

Scheiding wijk en 
De Woerd door groen

“Het groene lint”

Ecologische zone met
water, wadi, groen, wandel-
en �etspaden, speelplaatsen

Verbinding tussen De Woerd,
de wijk en Kerk-Avezaath
d.m.v. langzaam verkeer

Scheiding tussen fasen (plan
is hierdoor tevens uitvoer-
baar wanneer een latere fase 
niet of later wordt uitgevoerd. 
Het groene lint zorgt dan voor 
een mooie overgang). 

Scheiding tussen de grote 
duurdere kavels (CPO) van de 
zone rechts van het lint en de 
nieuwbouwwijk met een 
hogere dichtheid links van het 
lint.

Voortzetting Dorpsstraat en
Achterstraat; enclaven (erf/ 
landgoed) aan Dorpsstraat die 
uitkomen aan de Achterstraat 
(het groene lint).

Kerk - Avezaath  

Plangebied

Studiegebied
fase 3

Fase 1

Fase 1Fase 2

Studiegebied
fase 3

Fase 1

de Woerd

Legenda uitgangspunten

Groen lint
Bebouwing

Fase 1

Fase 2
Fase 1 landgoed

Fase 3

Wegen

Toegang tot wijk
Scheiding wijk en De Woerd
Water

Landmark
Wadi/ water

Oriëntatielijnen

Plangebied

Ambitites en uitgangspunten

Uitgangspuntenkaart, schaal 1:4000

Authenticiteit

Terugbrengen verloren dorpslint (de Achterstraat) als ‘het groene lint’  

(ecologische zone met langzaam verkeer en natuurlijke speelgebieden)

Versterken Dorpsstraat door voortzetting lintbebouwing

Behouden en versterken landschappelijke contouren en lijnen

Waterstructuur behouden en uitbreiden aan de hand van de landschappelijke 

contouren en lijnen; groene lint als verbindend element (water en wadi)

Benutten en versterken bestaande landmarks; 

• Landgoed Teisterbant vrijhouden van bebouwing en behouden als 

vrijstaand landgoed op groene kavel omringt door water

• Plas als centrale ontmoetingsplek

Vrijhouden wijk van historisch lint De Woerd door groen

Koppeling met bestaand dorp alleen via langzaamverkeer routes, middels het 

groene lint

Strategische stedenbouw; versterken landschappelijke dragers en vrij invulbare 

bouwvlekken

Onderzoek naar verplaatsen 

sportterrein gebied aan de provinciale 

weg; 

• minder geluidsoverlast 

• ruimte om uit te breiden/ samen te 

voegen met tennisvereniging/ hal 

fruitcorso

• ruimte om wijk en dorpslint uit te 

breiden

Onderzoek naar nieuwe ontsluiting 

vanaf de provinciale weg ter 

voorkoming sluipverkeer Kerk Avezaath

Sociale veiligheid

Speelvoorziening blijft op centrale 

plek (in groenzones; met name in het 

groene lint) 
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Mogelijke nieuwe weg aangesloten 
op N834 (rotonde) met zowel toe-
gangen nieuwe als bestaande wijk 
(ook ontsluiting van evt. nieuw 
sportterrein).

Eventueel in eerste fase nog ont-
sluiten via het dorp als de aanslui-
ting op de N834 pas in de tweede 
fase gerealiseerd kan worden.

Kamer 1

Kamer 2

Centraal
ontmoetings-
punt (plas)

Bebouwing relatie 

m
et het Groene Lint

Bebouw
ing relatie 

m
et het Groene Lint

Bebouw
ing relatie 

m
et het Groene Lint

Aansluiting
bestaande wijk
(woonerf/hof )

Bebouwing aan lint

richting landgoed

Groene zone tussen bestaand en nieuw

Groene zone richting landgoed

LandgoedBe
bo

uw
in

g 
ge

ric
ht

na
ar

 b
ui

te
ng

eb
ie

d

Gr
oe

n 
i.v

.m
. s

pu
itz

on
e

“Kamers”

De zone rechts van het Groene 
Lint is opgebouw uit verschil-
lende kamers. Dit is een voort-
zetting van de bestaande ver-
kaveling en bebouwing aan de 
Dorpsstraat, waar zich het 
landgoed en enkele andere 
grote en belangrijke kavels 
bevinden.

Deze structuur kan eventueel 
in een derde fase doorgezet 
worden op het terrein waar 
zich nu de voetbalvereniging 
bevindt. Laatst genoemde kan 
dan verplaatst worden naar 
het ASR terrein langs de N834.

De inrichting van de kamers is 
zeer �exibel, waardoor ze zich 
aan vraag en tijd kunnen aan-
passen. De kamers naast het 
landgoed zullen qua ruimte en 
stijl zich aansluiten bij de 
kamer van landgoed Teister-
bant.

Studiegebied:
Evt. nieuw sportterrein
(voetbalvelden, 
tennisbanen, clubhuis
en parkeerplaats)

Studiegebied
bestaand voetbal-
terrein

Woerd

Provinciale weg N834

Dorpsstraat

Achterstraat

Kerk - Avezaath  

de Woerd

“Groen 
         lint”

Indicatieve locatie 
corsoloods

Legenda concept

Groen lint

Bebouwing
Bebouwingsgebieden

Groene zones

Wegen

Toegang tot wijk
Toegangen vanaf dorpslint

Water

Spuitzone boomgaarden
Oriëntatielijnen

Bomen

Conceptuele structuur

Conceptuele structuur optie 1, schaal 1:4000
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Woerd

Provinciale weg N834

Dorpsstraat

Achterstraat

Kerk - Avezaath  

de Woerd

Legenda concept

Groen lint

Bebouwing
Bebouwingsgebieden

Groene zones

Wegen

Toegang tot wijk
Toegangen vanaf dorpslint

Water

Sproeizone boomgaarden
Oriëntatielijnen

Bomen

Legenda oppervlakten

Plangebied
Deel- en studiegebieden
Groen lint

Groene bu�erzone bestaand 
en nieuw

Overige groene zones

Uitgeefbaar gebied

Evt. extra uitgeefbaar 
gebied fase 3
Evt. nieuw sportterrein

Ontsluitingsstructuur

Oppervlakten totale gebied

Oppervlaktenkaart , schaal 1:4000

Totaal     

 Totaal oppervlakte (ha)   ca. 10,1 

 Het groene lint (ha) incl. wadi  ca. 1,6  16%  

 Groene buffer (ha)   ca. 0,5  5%

 Overig groen (ha)   ca. 1,8  17%

 Totaal uitgeefbaar (ha)   ca. 4,9  49%

 Totaal ontsluitingsstructuur (ha)  ca. 1,3  13%

 Totaal waterstructuur (ha)  ca. 1,1  11%

 (opgenomen in overige zones)

 Totaal geschat aantal woningen  118 - 137 

 Evt. extra uitgeefbaar fase 3 (ha) ca. 1,6  

 

In fase 1a zijn ca 40 à 45 woningen gepland, te bouwen in de periode tot 2020. 

Dit aantal past binnen de door de raad vastgestelde woningbouwprioritering. 

In het gebied is ruimte voor een gevarieerd woningaanbod voor diverse 

doelgroepen. Wij streven naar de bouw van ca 50% goedkope woningen met 

een maximale VON prijs tussen € 150.000 en € 200.000. Het daadwerkelijk te 

bouwen aantal en type woningen is afhankelijk van de marktvraag op dat 

moment. De gemeente heeft 90% van de gronden in eigendom. Realisatie van 

het plan moet gefinancierd worden uit de opbrengst van de grondverkoop.

De genoemde oppervlakten voor uitgeefbare grond, groen, water en wegen is 

het resultaat van een eerste verkenning. Bij de uitwerking van de visie worden 

de mogelijkheden om het gebied in te richten verder onderzocht. 



Teisterbant Kerk Avezaath

19

Fase 1 A

Fase 1 B

Fase 1 B

Fase 2

Studiegebied 
fase 3

Studiegebied
fase 2 of 3

Woerd

Provinciale weg N834

Dorpsstraat

Achterstraat

Kerk - Avezaath  

de Woerd

Oppervlakten per fase

Fasering gebied t.b.v. oppervlaktentabel,  schaal 1:4000

Fase 1    

Totaal oppervlakte (ha)   4,74 

Gevraagd aantal woningen  60 

Norm 20 woningen per hectare  94 

    

Fase 1A (Gemeente Buren, Witte en Waterschap Rivierenland)

Totaal oppervlakte (ha)   3,14 

Norm 20 woningen per ha  62  

Uitgeefbare grond (ha)*   ca. 1,4-1,5 45% - 47%

Geschat aantal woningen*  40 - 45  (13 - 14,5 per ha)

Groen (ha)     ca. 0,9  29%

Water (ha)    ca. 0,4  13%

Wegen (ha)    ca. 0,4  13%

    

Fase 1B (Gebied Van de Linde)   

Totaal oppervlakte (ha)   1,6 

Norm 20 woningen per ha  32

Uitgeefbare grond (ha)*   ca. 0,9  56%

Geschat aantal woningen *  8 - 12  (6,5 - 9,5 per ha)

Groen (ha)    ca. 0,4  25%

Water (ha)    ca. 0,14  9%

Wegen (ha)    ca. 0,16  10%

    

Fase 2 (Gebied ASR) na 2020    

Totaal oppervlakte (ha)   5,36 

Gevraagd aantal woningen  75 

Norm 20 woningen per ha  107

Uitgeefbare grond (ha)*   ca. 2,66  50%

Geschat aantal woningen *  70 - 80  (12 - 13,5 per ha)

Groen (ha)    ca. 1,4  26%

Water (ha)    ca. 0,6  11%

Wegen (ha)    ca. 0,7  13%

    

Subtotaal 1e en 2e fase    

Totaal oppervlakte (ha)   10,1  

(excl. Landgoed Teisterbant, incl. studiegebied Teisterbant)

Totaal uitgeefbaar (ha)*   ca. 4,96  49%

Totaal geschat aantal woningen*  118 -137  (11,5 - 13,5 per ha)

Totaal groen (ha)   ca. 2,7  27%

Totaal  water (ha)   ca. 1,14  11%

Totaal wegen (ha)   ca. 1,26  13%

Uitgeefbaar fase 1A en 2   ca. 4,06  48% 

* Percentage uitgeefbaar t.o.v. geheel is incl. de vooralsnog geldende spuitzone.  
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Legenda fasering

Groen lint
Bebouwing

Bebouwingsvlak
Voetbalvelden
Groene zones

Boomgaard

Wegen

Tijdelijke ontsluiting
Ontsluiting langzaam 
verkeer en nood
Toegang tot wijk
Water

Spuitzone boomgaarden

Oriëntatielijnen

Bomen

Bestaand 
sportterrein

Fase 1A

Fase 1A

Fase 1B

Fase 1B

Fase 1
Ontsluiting aan de N834 zou, indien 
realiseerbaar in fase 1, als ontslui-
ting kunnen dienen in plaats van de 
tijdelijke ontsluiting via het dorp. 
Waarschijnlijker is het dat deze ont-
sluiting pas in fase 2 gerealiseerd 
kan worden. 
De ontsluiting aan de N834 kan 
tevens voor een betere ontsluiting 
van de bestaande wijk zorgen.

Woerd

Provinciale weg N834

Dorpsstraat

Achterstraat

Kerk - Avezaath  

de Woerd Verplaatsen corsoloods 
naar dit gebied

Fasering

Fase 1, schaal 1:4000
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Legenda fasering

Groen lint
Bebouwing

Bebouwingsvlak
Voetbalvelden
Groene zones

Boomgaard

Wegen

Tijdelijke ontsluiting
Ontsluiting langzaam 
verkeer en nood
Toegang tot wijk
Water

Spuitzone boomgaarden

Oriëntatielijnen

Bomen

Bestaand 
sportterrein

Fase 1A

Fase 1B

Fase 1B

Fase 1

Fase 2

Fase 1A

Fase 2

Mogelijke ontsluiting aan de N834 
kan zowel fase 1 en 2, als de be-
staande wijk en eventueel een 
nieuw sportterrein ontsluiten. Dit 
voorkomt veel verkeer in het dorp  
zelf.

Woerd

Provinciale weg N834

Dorpsstraat

Achterstraat

Kerk - Avezaath  

de Woerd Corsoloods in dit gebied

Fase 2, schaal 1:4000
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Legenda infrastructuur

Plangebied
Bebouwing

Deel- en studiegebieden
Primaire ontsluiting
Secundaire ontsluiting

Tertiaire ontsluiting
Calamiteitenroutes

Tijdelijke ontsluiting

Fietspaden
Wandelpaden

Woerd

Provinciale weg N834

Dorpsstraat

Achterstraat

Fase 1B

Landgoed 
Teisterbant

Fase 1A

Fase 1A

Studiegebied 
fase 3

Studiegebied
fase 3

Fase 1B

Kerk - Avezaath  

de Woerd Bestaand 
sportterrein

Fase 1A

Fase 1A

Fase 1B

Fase 1B

Fase 1

Infrastructuur

Infrastructuur fase 1, schaal 1:4000
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Legenda infrastructuur

Plangebied
Bebouwing

Deel- en studiegebieden
Primaire ontsluiting
Secundaire ontsluiting

Tertiaire ontsluiting
Calamiteitenroutes

Tijdelijke ontsluiting

Fietspaden
Wandelpaden

Woerd

Provinciale weg N834

Dorpsstraat

Achterstraat

Fase 1B

Fase 1B

Fase 2

Fase 1A

Fase 1A

Studiegebied 
fase 3

Studiegebied
fase 3

Voor betere bereikbaar-
heid voetbalvereniging, 
zou deze verplaatst 
kunnen worden naar dit 
studiegebied

Landgoed 
Teisterbant

Mogelijke ontsluiting 
aan de N834 kan 
zowel fase 1 en 2, als 
de bestaande wijk en 
eventueel een nieuw 
sportterrein ontslui-
ten. Dit voorkomt veel 
(sluip-) verkeer in het 
dorp  zelf.

Veilige �etsroute:
Door �etspaden 
‘groen lint’ hoeven 
�etsers niet meer 
over de Dorpsstraat 
te �etsen

Kerk - Avezaath  

de Woerd Bestaand 
sportterrein

Fase 1A

Fase 1B

Fase 1B

Fase 1

Fase 2

Fase 1A

Fase 2

Infrastructuur fase 2, schaal 1:4000
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Centrale 
ontmoetingsplek
bij plas

“Het groene lint”
Ecologische zone met 
water, wadi, groen, 
wandel- en �etspaden 
en speelvoorzieningen 
(natuurlijk spelen, incl. 
trapveldje en omheinde 
speelplekken voor de 
allerkleinsten )

Groene zone in verband 
met spuitzones conform 
bestemmingsplan om-
liggende kavels. 

Landgoed 
Teisterbant

Groene zone tussen bestaand en nieuw

Groene zone richting landgoed Trapveldje 

Natuurlijk 

spelen

Natuurlijk 

spelen

Natuurlijk 
spelen

Natuurlijk 
spelen

Natuurlijk 
spelen

Woerd

Provinciale weg N834

Dorpsstraat

Achterstraat

Kerk - Avezaath  

de Woerd Indicatieve locatie 
corsoloods

Legenda groen- en waterstructuur

Groen lint
Bebouwing

Groene zones

Water
Bomen

Groen- en waterstructuur

Groen- en waterstructuurkaart, schaal 1:4000

De bestaande speelvoorziening wordt verplaatst. In het groene lint 

wordt zowel een nieuw voetbalveldje aangelegd als speelvoorzieningen 

voor verschillende leeftijdscategorieën. Natuurlijk Spelen past hier als 

vanzelfsprekend in. De speelvoorzieningen worden kindvriendelijk en 

veilig aangelegd en de sociale controle door middel van zichtbaarheid en 

toegankelijkheid worden gewaarborgd. Bijzondere aandacht verdienen de 

speelvoorzieningen die in de nabijheid van water worden aangelegd. Hier is 

kindveiligheid een belangrijk uitgangspunt.
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Natuurlijk spelen Natuurlijk spelen

Natuurlijk spelen

Natuurlijk spelen

Fietsen

Fruitcorso

Ontmoeten

Natuurlijke omheining voor de allerkleinsten

Moestuin

Wandelen
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Bestaand 
sportterrein

Landgoed Teisterbant

Fase 1 A

Fase 1 A

Provinciale weg N834

Dorpsstraat

Achterstraat

Kerk - Avezaath  

de Woerd

Flexibele verkaveling fase 1A

De bebouwing moet 

passen bij de korrel 

van Kerk Avezaath:

Verscheidenheid 

in kavelgrootte, 

oriëntatie,

verspringing in 

rooilijnen en niet 

te lange rijen, net 

zoals in de bestaande 

dorpslinten van Kerk 

Avezaath.

De kavels  zijn op 

verscheidene manieren 

in te richten: flexibel, 

aan te passen aan 

vraag.

Voorbeeld (schets): 41 woningen

• 16 Rij/ patiowoningen (5700 mm beukmaat)

• 6 Tweekappers

• 19 Vrijstaanden +extra kavel in bestaande wijk (590 m2)

Let op: één tweekapper pas te realiseren wanneer spuitzone niet meer van toepassing is en één 

vrijstaande woning pas te realiseren wanneer de tijdelijke doorgang vanuit de bestaande wijk wordt 

opgeheven.

Tijdelijke 

doorgang

Extra kavel

Te verkopen grond  

bestaande woningen Trapveldje 

fase 1

Natuurlijk 

spelen in het 

groene lint

Grens 

spuitzone

In fase 1a zijn ca. 40 à 45 woningen gepland, te bouwen in de periode tot 2020. Dit aantal past binnen de door de raad 

vastgestelde woningbouwprioritering. In het gebied is ruimte voor een gevarieerd woningaanbod voor diverse doelgroepen. 

Wij streven naar de bouw van ca 50% goedkope woningen met een maximale VON prijs tussen € 150.000 en € 200.000. Het 

daadwerkelijk te bouwen aantal en type woningen is afhankelijk van de marktvraag op dat moment. De gemeente heeft 90% van 

de gronden in eigendom. Realisatie van het plan moet gefinancierd worden uit de opbrengst van de grondverkoop.

Tijdelijke doorgang/ 

in 2e fase 

calamiteiten- route
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Bestaand 
sportterrein

Fase 1 B

Provinciale weg N834

Dorpsstraat

Achterstraat

Kerk - Avezaath  

de Woerd

Het groene 

lint

Het groene 

lint

Landgoed Teisterbant

Landgoed Teisterbant

Fietspad/ calamiteitenroute

Fietspad/ calamiteitenroute Ook fase 1b staat gepland voor de periode tot 2020. Om de autonimiteit en de kwaliteit van het landgoed Teisterbant te 

versterken, zal het gebied verdeeld worden in drie ‘kamers’. Landgoed Teisterbant zal niet verder bebouwd worden. De overige 

twee ‘kamers’ zullen qua ruimte en verkaveling aansluiten bij het landgoed; ruime kavels, vrijstaande woningen, veel groen, etc.

Voorbeeld 1

Gelijkenis met 

landgoed

Voorbeeld 2

Cul de sacs

Flexibele verkaveling fase 1B
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Bestaand 
sportterrein

Fase 2

Provinciale weg N834

Dorpsstraat

Achterstraat

Kerk - Avezaath  

de Woerd

Flexibele verkaveling fase 2

Voorbeeld 1

Belangrijk in deze 

variant is dat er niet 

enkel achtertuinen 

grenzen aan het 

groene lint. Dit ten 

behoeve van de 

veiligheid van de 

ecologische zone met 

speeltuintjes.

Voorbeeld 2

Veiliger is een straat 

aan, of straten dwars 

op het groene lint. 

Fase 2 staat gepland voor de periode na 2020. Ook voor deze fase zijn meerdere verkavelingsmogelijkheden. Door de spuitzone ten 

westen van het gebied is echter een groot deel niet geschikt voor woningbouw. Dit verlaagt de uitgeefbare grond en daarmee de 

opbrengst. Een belangrijke landmark in het gebied is de plas, die daarom een prominente plek krijgt als ontmoetingsplek. Aan de 

rand wordt de bebouwing naar buiten, het landschap, of naar het ‘groene lint’ gericht.

Spuitzone

Centrale 

ontmoetingsplek

Het 

Groene 

lint

Het 

Groene 

lint

Het 

Groene 

lint

Centrale 

ontmoetingsplek

Spuitzone
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Mogelijke nieuwe weg aangesloten 
op N834 (rotonde) met zowel toe-
gangen nieuwe als bestaande wijk 
(ook ontsluiting van evt. nieuw 
sportterrein).

Eventueel in eerste fase nog ont-
sluiten via het dorp als de aanslui-
ting op de N834 pas in de tweede 
fase gerealiseerd kan worden.

Woerd

Provinciale weg N834

Dorpsstraat

Achterstraat

Kamer 1

Kamer 2

Centraal
ontmoetings-
punt (plas)

Bebouwing relatie 

m
et het Groene Lint

Bebouw
ing relatie 

m
et het Groene Lint

Bebouw
ing relatie 

m
et het Groene Lint

Aansluiting
bestaande wijk
(woonerf/hof )

Bebouwing aan lint

richting landgoed

Groene zone tussen bestaand en nieuw

Groene zone richting landgoed

Be
bo

uw
in

g 
ge

ric
ht

na
ar

 b
ui

te
ng

eb
ie

d

Gr
oe

n 
i.v

.m
. s

pu
itz

on
e

Oriëntatie 
landschap en 
Kerk-Avezaath
terugbrengen

Waterstructuur behouden

en uitbreiden voor een

goede waterhuishouding

Teisterbant

Scheiding wijk en 
De Woerd door groen

Studiegebied:
Evt. nieuw sportterrein
(voetbalvelden, 
tennisbanen, clubhuis
en parkeerplaats)

Kerk - Avezaath  

Plangebied

Studiegebied
fase 3

Fase 1

Fase 1
Fase 2

Studiegebied
fase 3

Het 
groene
lint

Fase 1

de Woerd

Studiegebied
bestaand voetbal-
terrein

Ruimtelijke visie als resultaat van workshop
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Aanzet tot een dorpse authentieke beeldkwaliteit

In de uitgangspunten voor de ruimtelijke visie voor Kerk Avezaath staat het 

versterken van de identiteit van het dorp centraal. Geen gebiedsvreemde 

uitbreidingen maar een gebiedseigen, groene en duurzame verrijking van 

het dorp. De beeldkwaliteit van de openbare ruimte en de bebouwing speelt 

daarbij een grote rol. In de ruimtelijke visie geven we een eerste aanzet met 

wat referentiebeelden die het dorpse gebiedseigen karakter illustreren.

Randvoorwaarden:

Straatprofiel: 

• geen afgebakende voet- fiets- en rijbaanscheidingen, maar uitgaan   

van ‘shared space’ 

Situering van de bebouwing: 

•  oriëntatie op de openbare zijde

•  voortuin of langszijde aan woonsteeg

Massa en vorm:

• samengestelde of enkelvoudige bouwmassa

• zadeldak (minimaal 40 graden, m.u.v. gestapelde woningbouw)

• gevel met duidelijk front gericht op openbare ruimte

• grondgebonden woningen hebben lage goothoogte (één of    

anderhalve bouwlaag), bij statige vrijstaande woningen en gestapelde   

bouw is een hogere goothoogte mogelijk

Detaillering en materiaal:

• locatiegebonden dorpse traditie (bijv. siermetselwerk, plinten,    

accentuering raam- en deurpartijen (luiken, ornamenten))

• Daken van keramische donkere dakpannen of riet

• Muren: donkere baksteen, hout en/of gekeimd

• Geen vlakke platen/plaatmateriaal als aftimmering

• Gootaftimmeringen, indien aanwezig traditioneel met profiellatten of   

als verzonken mastgoot (aandacht voor overgang gevel naar dakvlak)

Erfafscheiding

• Bij voorkeur hagen

• Open spijlenhekken

• Combinatie laag muurtje en haag

• Gaashekwerk en dichte schuttingen alleen achter de voorgevelrooilijn

Diversiteit in bestaande bebouwing Kerk-Avezaath

Smalle profielen zonder onderscheid voetpad- rijbaan Dorpse bebouwing in het groen

Landelijke setting: boerderij-achtige bebouwing Kerk Avezaath Landelijke setting: houten schuur Kerk Avezaath

Dorpse setting: pareltje in Kerk Avezaath Dorpse setting: statige bebouwing in Kerk Avezaath
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Referentie nieuwbouw rijwoningen in dorpse setting- de Gaarden Lopik

Referentie nieuwbouw appartementen in schuur in landelijke setting - 

Den Engh Utrecht

Referentie nieuwbouw in dorpse setting rijwoningen/appartementen - 

Sanatoterrein Driebergen

Referentie nieuwbouw rijwoningen in dorpse settingReferentie nieuwbouw vrijstaande woning in landelijke setting

Referentie nieuwbouw statige dorpse bebouwing - Berckelbosch Eindhoven

Referentie dorpse bebouwing in het groen 

Referentie vrijstaande woning

Referentie bebouwing aan een groen lint



op ten noort blijdenstein

A R C H I T E C T E N  E N  A D V I S E U R S  

Lunettenbaan 51  

Postbus 4020  

3502 HA  Utrecht

T 030 750.9.750  

F 030 750.9.751  

E info@onb.nl  

I www.onb.nl

Contactpersoon: ir. J.W. van der Sman

Projectnummer: 352601

oktober 2013


