
Zonnepanelen op zuid

Groene elementen voor minder statische
overgang naar openbare ruimte

Groene daken

Balkon slaapkamer

Passieve zonwering 
d.m.v. houten 
lamellen 

Groen dak

Daklicht - zomerventilatie - 
daglicht - inspectieluik

Hemelwater hergebruiken
Overschot infiltreren op eigen bodem

Overhoeks accent

Dakterras op westzijde

Aanpasbaarheid/ flexibiliteit
persoonlijke wensen

Natuurinclusieve 
maatregelen in gevel

Groen in straatbeeld

Groen als zonwering
Boom voorzijde en pergola dakterras

Hoenlo

Raalte

Deellocatie
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Door de begane grond te draaien 
ontstaat er meer parkeerruimte & een 
overdekt terras.

Door de 2e verdieping te verkleinen krijgt 
de woning een vriendelijker straatbeeld en 
is er ruimte voor een balkon en meer groen.

Op de 1e verdieping ontstaat er een dakterras met 
avondzon. Het gedraaide gedeelte fungeert als 
luifel voor de tuin en een benadrukte entree

Door de aanpassingen van het gebouw is er 
genoeg ruimte voor: groene daken, zonnepanelen 
op het zuiden en een totaal groen straatbeeld.

p

Voor de Gemeente Raalte is er een plan gemaakt om 5 percelen gelegen in plan Salland II fase 4b 
(Hoenlo) uit te werken tot 5 levensloopbestendige woonhuizen. De belangrijkste uitgangspunten 
bij deze opgave zijn; levensloopbestendigheid, creativiteit/uitstraling en duurzaamheid.

Locatie

De woningbouwlocatie Salland II, aan de noordzijde van de Harinkdijk, heeft ruimte voor ca. 245  
woningen. De wijk is opgezet in de vorm van kleinschalige woonmilieus in een groene omgeving.  
De groenstructuur van het gebied is het uitgangspunt voor het ontwerp van de wijk. Het grootste deel 
van de wijk bestaat uit twee-onder-een-kap en vrijstaande woningen. Daarnaast zijn er twee woon- 
hoven opgenomen waar rijwoningen projectmatig worden ontwikkeld.

Hoenlo

Het perceel aan de Hoenlo met een totale grootte van 1.369m2 bestaat uit 5 kavels en vormt de  
afronding van het plan Salland II. Het ontwerp vraagt om aansluiting op de bestaande stedenbouw-
kundige structuur, maar moet er tegelijkertijd ook uitspringen. De uitdaging is om op relatief kleine  
kavels tóch stevigheid uit te stralen.

Ontwerp

Als uitgangspunt hebben we vastgehouden aan het belangrijkste thema in plan Salland II, namelijk 
het groene karakter. Deze kwaliteit in de directe omgeving is voornamelijk terug te vinden aan de  
zuidzijde van de kavels welke interactief is met het karakter van de woningen. De principe verkaveling 
zorgt voor aansluiting met de bestaande stedenbouwkundige structuur.

Omdat de percelen relatief klein zijn is het basisvolume (afb. 1) op de begane grond georiënteerd 
op de breedte van het perceel, hierdoor kan het perceel optimaal benut worden. Er ontstaat een 
grotere voor- en achtertuin én ruimte om te parkeren aan de voorzijde. Het volume van de eerste 
bouwlaag (afb. 2) volgt de lengterichting van de kavel, waardoor de twee volumes gedraaid zijn ten 
opzichte van elkaar. Hierdoor ontstaat er ruimte aan de zuid- (en west)zijde voor een dakterras met  
middag- en avondzon. Aan de achterzijde is er ruimte voor een veranda en aan de voorzijde voor een 
luifel welke de entree benadrukt. Het volume van de tweede bouwlaag (afb. 3) is kleiner en lichter 
vorm gegeven zodat de totale massa beter aansluit op de openbare ruimte. Door de terugliggende 
kopgevels ontstaat er aan de achterzijde een balkon en aan de voorzijde – waar de gevel schuin weg 
loopt – meer ruimte voor groene toevoegingen in het straatbeeld. 

De levensloopbestendigheid van de woningen zit hem met name in de flexibiliteit van de woningen, 
deze zijn dan ook verder naar wens van de bewoner(s) af te stemmen. Zo is er ruimte voor een lift 
of voor een slaapkamer op de begane grond. Het volume op de 2e verdieping is variabel, hierdoor  
ontstaat er een keuze voor extra ruimte naar (toekomstige) wens van de bewoner(s).

Het thema duurzaamheid hebben we integraal verwerkt in het plan. Zo heeft het gehele plan een 
groen en duurzaam karakter wat het thema van de wijk symboliseert. Afwisseling tussen duurzame  
technieken zoals goede isolatie, triple beglazing, luchtwarmtepomp, luchtdichtheid,    
BENG/energieneutraal en zichtbare – functionele architectuur – zoals passieve zonwering in de vorm 
van houten lamellen (ook tegen inkijk dakterrassen/omgeving), groene daken, hergebruik van   
hemelwater, zonnepanelen en het toevoegen van groen en natuur inclusieve elementen aan het  
straatbeeld (afb. 4). Onderdelen als; zomer-nachtventilatie, toevoegen van veel daglicht, zicht op 
groene omgeving, compartimentering van ruimtes, gebouwmassa en de compactheid hebben ook 
een belangrijke bijdrage aan het comfort in de woning.
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