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VOORWO O R D
Een unieke, iconische en duurzame wijk
Met trots presenteren wij u hier de Next-Step in
Woningbouw en Woonvormen:
SMART LIVING RIVIERDUINEN SILVOLDE
Deze iconische wijk bevat de 3 hoofddoelen van
1_|;u_o;hƑƏƒƏĹbm0u;b7bm]ķ|u-mv=oul-ঞ;;m
verduurzaming. Dit alles bereikt in één plangebied.
Met de nieuwste bouwmethodieken worden de woningen
in prefab houtskeletbouw gerealiseerd. Met een
natuurinclusieve benadering wordt de oorspronkelijke
rivierduin waarop Silvolde is gebouwd, weer tot leven
gebracht. Duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en
circulariteit zijn in dit project geen loze woorden.
We wensen u veel lees- en kijkplezier!
Met vriendelijke groeten,
GROENVAST / BOUWEND ACHTERHOEK 4.0
Edith Baltussen en Stef Beumer
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RIVIERDUINEN

LANDSCHAP

ARCHITECTUUR

Het terrein van de voormalige buizenfabriek in Silvolde

De woningen krijgen een plek in een groene omgeving

In Rivierduinen is bewust gekozen voor een industrieel

ou7|];|u-mv=oul;;u7|o|;;mru;ম];;m]uo;m;

waarin de verdwenen rivierduinen een belangrijke rol gaan

bouwsysteem in hout: de woningen zijn modulair, circulair

woonomgeving. Een plek waar duurzaamheid en

vervullen. Landschap en gebouwen worden onlosmakelijk

en energiezuinig. Daarnaast zijn ook woningen ontworpen

betaalbaarheid het uitgangspunt zijn. Rivierduinen is

met elkaar verbonden. Er wordt zoveel mogelijk ruimte

die gebouwd gaan worden met geoogste materialen die

een niet-alledaagse buurt zonder doorgaande straten,

met elkaar gedeeld: shared space. Ruimte voor bewoners

vrijkomen bij de sloop van de fabriekspanden. Rivierduinen

|uoobuv;mrѴ-m|vo;m;ml--ul;|;;m]Ѵoob;m7

om elkaar te ontmoeten en waarin zij samen de groene

wordt een unieke, iconische wijk en de architectuur ademt

rivierduinenlandschap waar paden doorheen meanderen.

leefomgeving onderhouden.

dit uit.
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Inleiding

links
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rechts boven
rivierduinlandschap rond 1880
rechts onder
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Aan de noordkant van Silvolde, tegen de kern van
het dorp, bevindt zich het terrein van de voormalige
0b;m=-0ub;hĺuo;m-v|um_;l_;;[_;|bmbঞ-ঞ;=
];mol;mol7b||;uu;bm|;|u-mv=oul;u;m|o|;;mru;ম];
en groene woonomgeving. Een woonomgeving waarin
duurzaamheid en betaalbaarheid het uitgangspunt zijn.

llo7;umm-o0;uv1_-r|;vঞlѴ;u;mķou7|;;m
gemeenschappelijke plek met een werkplaats, een kas
en een moestuin in het plan opgenomen: hier kunnen de
bewoners elkaar ontmoeten en helpen. Door een nieuw
-m7;ѴŊ;mC;|vr-77oou_;|rѴ-m|;Ѵ;]];mķh-mooh7;
rest van Silvolde meedelen in deze herontwikkeling.

"-l;ml;|;;m--m|-Ѵr-uঞf;mb|7;l-uh|bv;;m
herontwikkelingsvisie gemaakt met lef! Vernieuwende
woonconcepten moeten plek bieden aan starters
en ouderen. Maar om tot een sociaal duurzame
wijk te komen, wordt ook aan families gedacht. De
woonconcepten zijn modulair, circulair en energiezuinig.

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol. Daar waar
mogelijk worden bouwmaterialen die vrijkomen uit de
sloop van de fabriek hergebruikt, maar delen van het
bestaande fabriekscomplex kunnen ook buiten het plan
een tweede leven vinden. Nieuwe woningen worden
circulair gebouwd: ze zijn herbruikbaar en waar mogelijk
van bio-based materialen gemaakt.

Naast materiaalgebruik en -hergebruik, wordt er veel
aandacht besteed aan energiezuinigheid.
De energievraag wordt zoveel mogelijk beperkt en er
wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame
energiebronnen zoals zon en wind.
Een belangrijk thema in het ontwerp vormt het
oorspronkelijke rivierduinenlandschap. Dit verdwenen
landschap wordt herstelt en is de landschappelijke drager
van het plan. Om zoveel mogelijk ruimte te geven aan
dit landschap, wordt de bebouwing op bepaalde plekken
verdicht.

RI VI ERD U INEN
;;Ѵ];0b;7;muom7ol;;m]uo;m_o=
Het stedenbouwkundig plan voor het terrein van de
voormalige buizenfabriek in Silvolde is ontstaan vanuit een
vlekkenplan waarin vier deelgebieden rondom een groen
hof liggen. Het groene hof is de bindende factor, de plek
waar alle bewoners op uitkijken en waar ze elkaar kunnen
ontmoeten.
(-m-=_;|0;]bm-m_;|om|;urruo1;vķbv_;|-|_;mঞ;h;
rivierduinenlandschap de leidraad geweest. Dit type
landschap is kenmerkend voor Silvolde in het algemeen en
voor deze plek in het bijzonder.

UITGANGSPUNTEN
+HWVWHGHQERXZNXQGLJSODQYRRUKHWWHUUHLQ
YDQGHYRRUPDOLJHEXL]HQIDEULHNLQ6LOYROGHLV
RQWVWDDQYDQXLWHHQYOHNNHQSODQZDDULQYLHU
GHHOJHELHGHQURQGRPHHQJURHQKRIOLJJHQ+HW
JURHQHKRILVGHELQGHQGHIDFWRUGHSOHNZDDU
DOOHEHZRQHUVRSXLWNLMNHQHQZDDU]HHONDDU
NXQQHQRQWPRHWHQ

;b;u7;;Ѵ];0b;7;m-m7;bm0u;b7bm]vѴo1-ঞ;ou7;m
separaat
ontsloten: het noordelijke gebied vanaf de
$OYURHJLQKHWRQWZHUSSURFHVLVJH]RFKW
Berkenlaan
en de zuidelijke gebied vanaf de Prins
QDDUHHQODQGVFKDSSHOLMNWKHPDHHQ
NDSVWRNZDDUDOOHVDDQRSJHKDQJHQZRUGW
Bernhardstraat.
Om het groene hof ook echt zo groen
'LWWKHPDLVJHYRQGHQLQKHWDXWKHQWLHNH
mogelijk
te kunnen inrichten en gebruiken, is gekozen om
ULYLHUGXLQHQODQGVFKDSGDWNHQPHUNHQGLVYRRU
6LOYROGHLQKHWDOJHPHHQHQYRRUGH]HSOHNLQ
geen doorgaande
autoroute door het plan te leggen.
KHWELM]RQGHU
'HYLHUGHHOJHELHGHQYDQGHLQEUHLGLQJVORFDWLH
ZRUGHQVHSDUDDWRQWVORWHQKHWQRRUGHOLMNH
JHELHGYDQDIGH%HUNHQODDQHQGH]XLGHOLMNH
JHELHGYDQDIGH3ULQV%HUQKDUGVWUDDW2P
KHWJURHQHKRIRRNHFKW]RJURHQPRJHOLMNWH
NXQQHQLQULFKWHQHQJHEUXLNHQLVJHNR]HQRP
JHHQGRRUJDDQGHDXWRURXWHGRRUKHWSODQWH
OHJJHQ

“Vier deelgebieden rondom een centraal park.”
=RYHHOPRJHOLMNEHZRQHUVODWHQJHQLHWHQYDQKHWJURHQHQ
HHQSOHNELHGHQZDDULQ]LMHONDDUNXQQHQRQWPRHWHQ
%HHOGNZDOLWHLWVSODQ5LYLHUGXLQHQSDJLQD 

rechts boven
7;;Ѵ];0b;7;muom7ol;;m]uo;m_o=
onder
bmvrbu-ঞ;0;;Ѵ7;m
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Door de vier deelgebieden separaat van elkaar te
ontsluiten vanaf de Berkenlaan en Prins Bernhardstraat,
kan het groene hof autovrij blijven. De auto is te gast in de
randen van het plangebied.

'RRUGHYLHUGHHOJHELHGHQVHSDUDDWYDQHONDDU
WHRQWVOXLWHQYDQDIGH%HUNHQODDQHQ3ULQV
%HUQKDUGVWUDDWNDQKHWFHQWUDOHSDUNDXWRYULM
EOLMYHQ'HDXWRLVWHJDVWLQKHWSODQJHELHG
PDDURYHUKHHUVWKHWEHHOGQLHWHQEHSDDOG

In de westelijke
en oostelijke deelgebieden parkeren
]HNHUGHLQULFKWLQJQLHW+HWDXWRYULMHJHELHG
LVLQJHYDOYDQFDODPLWHLWHQWRHJDQNHOLMNYRRU
0;om;uv_m-|obm]uo;molool7;r-uh;;uho@;uvĺ
QRRGKXOSGLHQVWHQ
Het toepassen van halfverharding voorkomt verstening
+HWXLWJDQJVSXQWLVGDWEHZRQHUVHQKXQ
van deze
gedeeltes van het plan.
EH]RHNHUVLQGHEXXUWYDQKXQZRQLQJ

P

SDUNHUHQ,QKHWQRRUGHOLMNHGHHOJHELHG
ZRUGHQDXWR¶VXLWKHW]LFKWRQWWURNNHQGRRUGH

Door het
aanbieden van elektrische deelauto’s zal er
SDUNHHUSODDWVHQLQWHSDVVHQLQKHWJURHQ
lbm7;u0;_o;[;bfm--m;;m|;;7;-|oĺm7-mhv7;;
%HZRQHUVYDQHHQZRQLQJLQKHWFHQWUDOH
maatregel
wordt het aantal parkeerplaatsen aangelegd dat
GHHOJHELHGNXQQHQKXQDXWRRSHLJHQWHUUHLQ
overeenkomt
met de parkeernorm welke de gemeente in
SDUNHUHQ,QGHZHVWHOLMNHHQRRVWHOLMNH
GHHOJHELHGHQSDUNHUHQEHZRQHUVKXQDXWR
_--u0;Ѵ;b7_;;[-v|];v|;Ѵ7ĺ
LQJURHQRP]RRPGHSDUNHHUNRIIHUV+HW
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Het uitgangspunt is dat bewoners en hun bezoekers in
de buurt van hun woning parkeren. In het noordelijke
7;;Ѵ];0b;7ou7;m-|oĽvb|_;|b1_|omuohh;m7oou7;
parkeerplaatsen in te passen in het groen. Bewoners van
een woning in het centrale deelgebied kunnen hun auto
op eigen terrein parkeren.

AUTOVERKEER EN
PARKEREN
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WRHSDVVHQYDQKDOIYHUKDUGLQJYRRUNRPW
YHUVWHQLQJYDQGH]HJHGHHOWHVYDQKHWSODQ
'RRUGHHODXWR¶VDDQWHELHGHQHQKHWJHEUXLN
YDQGH¿HWVDDQWHPRHGLJHQZRUGWPHW
GHDDQOHJYDQSDUNHHUSODDWVHQDDQGH
SDUNHHUQRUPYROGDDQ0RFKWQDLQJHEUXLNQDPH
EOLMNHQGDWGHSDUNHHUGUXNRQHYHQUHGLJKRRJLV
GDQNXQQHQQRJH[WUDSDUNHHUSODDWVHQZRUGHQ
JHUHDOLVHHUG'RRUODDGSDOHQHQ]RQQHSDQHOHQ

“De auto is te gast op het terrein.”

WHNRSSHOHQZRUGWHHQVOLPJULGJHPDDNWHQ
KHWJHEUXLNYDQHOHFWULVFKHDXWR¶VJHVWLPXOHHUG

(U]LMQJHHQGRRUJDDQGHDXWRURXWHVHQ
SDUNHUHQJHEHXUW]RYHHOPRJHOLMNXLW]LFKW
%HHOGNZDOLWHLWVSODQ5LYLHUGXLQHQSDJLQD 

rechts boven
om|vѴbঞm]-|o;uh;;u;mr-uh;u;m
onder
bmvrbu-ঞ;0;;Ѵ7;m

GH¿QLWLHI
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Met de herontwikkeling van het plangebied, wordt het
voormalige fabrieksterrein opgenomen in het dorps
weefsel van Silvolde. De toegangswegen aan de Prins
Bernhardstraat en Berkenlaan worden zo ingericht dat
7;;oohoouo;|]-m];uv;mC;|v;uv]o;7|o;]-mh;Ѵbfh
zijn.
Dwars door het plangebied loopt een nieuw wandel- en
C;|vr-7-m-=7;ubmv;um_-u7v|u--|m--u7;;uh;mѴ--mĺ
Het pad verbindt de bebouwde kom van Silvolde met de
landerijen in het buitengebied.

VOETGANGERS EN
FIETSERS
0HWGHKHURQWZLNNHOLQJYDQKHWSODQJHELHG
ZRUGWKHWYRRUPDOLJHIDEULHNVWHUUHLQ
RSJHQRPHQLQKHWGRUSVZHHIVHOYDQ

BU

6LOYROGH'HWRHJDQJVZHJHQDDQGH3ULQV
%HUQKDUGVWUDDWHQ%HUNHQODDQZRUGHQ]R
LQJHULFKWGDWGH]HRRNYRRUYRHWJDQJHUVHQ
¿HWVHUVJRHGWRHJDQNHOLMN]LMQ

Door het plangebied heen loopt een stelsel van
wandelpaden
uitgevoerd in een halfverharding.
'ZDUVGRRUKHWSODQJHELHGORRSWHHQ
Afwisselend
volgen de paden de glooiingen van
QLHXZZDQGHOHQ¿HWVSDGYDQDIGH3ULQV
%HUQKDUGVWUDDWQDDUGH%HUNHQODDQ+HWSDG
het rivierduinenlandschap,
dan weer snijden ze hier
YHUELQGWGHEHERXZGHNRPYDQ6LOYROGHPHWGH
doorheen.
Het padenstelsel moet het voor bewoners
ODQGHULMHQLQKHWEXLWHQJHELHG
aantrekkelijk
maken om een korte wandeling te maken
'RRUKHWSODQJHELHGKHHQORRSWHHQVWHOVHOYDQ
en om medebewoners
te ontmoeten: er ontstaat een
ZDQGHOSDGHQXLWJHYRHUGLQHHQKDOIYHUKDUGLQJ
$IZLVVHOHQGYROJHQGHSDGHQGHJORRLLQJHQYDQ
bewandelbaar
rivierduingebied.
KHWULYLHUGXLQHQODQGVFKDSGDQZHHUVQLMGHQ]H
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KLHUGRRUKHHQ+HWSDGHQVWHOVHOPRHWKHWYRRU

EHZRQHUVDDQWUHNNHOLMNPDNHQRPHHQNRUWH
-m7;r-7;mѴb]];m0um1ঞ;vĹ;;mm-|uѴbfh;
ZDQGHOLQJWHPDNHQHQRPPHGHEHZRQHUV
vr;;ѴrѴ;hoouhbm7;u;mķ;;mom|lo;ঞm]vrѴ;hoou7;
WHRQWPRHWHQHURQWVWDDWHHQGRRUZDDGEDDU
ULYLHUGXLQJHELHG
0;om;uv;m;;mm-|uѴbfh-lC|_;-|;u--u;;mѴ;bm]o=
voorstelling
gehouden kan worden.
$DQGHSDGHQOLJJHQEXXUWIXQFWLHVHHQ

DORP

QDWXXUOLMNHVSHHOSOHNYRRUNLQGHUHQHHQ
RQWPRHWLQJVSOHNYRRUGHEHZRQHUVHQHHQ
HHQYRXGLJDP¿WKHDWHUZDDUHHQOH]LQJRI
YRRUVWHOOLQJJHKRXGHQNDQZRUGHQ

“Het gebied openstellen en doorwaadbaar maken.”
1LHXZHGRRUJDDQGHZDQGHOHQ¿HWVSDGHQPDNHQHQ
GDDUZDDUPRJHOLMNDDQKDNHQRSEHVWDDQGHSDGHQ
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rechts boven
om|vѴbঞm]o;|]-m];uv;mC;|v;uv
onder
bmvrbu-ঞ;0;;Ѵ7;m
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L AN D S C HA P
l0bঞ;
;-l0bঞ;bvol_;|=-0ub;hv|;uu;bm|;|u-mv=oul;u;m
|o|;;m;b];mঞf7v;ķ]uo;m;ķ1bu1Ѵ-bu;;m7u-l;bfhĺ
De woningen worden geplaatst in een groene omgeving
waarin de herstelde rivierduinen een belangrijke rol
gaan vervullen. Het is dan ook landschappelijk gezien
een vanzelfsprekendheid hier op aan te hechten. De
vormgeving van de openbare ruimte mag gezien worden
als een groen hof met een open karakter. Belangrijke
uitgangspunten zijn wonen en recreëren in een groene
omgeving. De gebouwen en de buitenruimte worden
onlosmakend met elkaar verbonden. De toepassing van
inheemse plantensoorten versterkt het concept.

onder
bmvrbu-ঞ;0;;Ѵ7;m

--v|;v|_;ঞv1_;--u7;ou7;m0bo7b;uvb|;b|ķ
klimaatbestendigheid, geborgenheid en veiligheid
];vঞlѴ;;u7ĺ;|v|u;;mbv;u]uo;mbm];m
verduurzaming van de leefomgeving.
Vanaf de Berkenlaan of de Prins Bernhardstraat nader
je de wijk waarbij de parkeerplaatsen aan de randen zijn
bedacht. Hierdoor wordt het zicht op geparkeerde auto’s
en overig gemotoriseerd verkeer voor een groot deel
ontnomen. Via wandelpaden kom je in het middelste
deel van het hof: een groene oase. De meanderende
padenstructuur, gecombineerd met glooiende rivierduinen
zorgen voor een aangename en aantrekkelijk verblijf.

L AN D S C HA P
uo;m;m0;_;;u

onder
bmvrbu-ঞ;0;;Ѵ7;m

;|o;];r-v|;0;rѴ-mঞm]r-v|bm;;m-|_;mঞ;h
rivierduinlandschap: wilde bloemen, grassen, heesters en
solitaire bomen. Deze gedijen goed op de zandgronden en
trekken insecten zoals kevers, bijen en vlinders aan die op
hun beurt weer muizen, vogels en vleermuizen aantrekken.

;0um1ঞ;vou];moouvo1b-Ѵ;;u0om7;m_;b7
;m0;|uohh;m_;b7_;|];;mѴ;b7||o|Ѵঞ;lmo-0;uv1_-r
ofwel wederzijds begrip. Daarnaast draagt de buurt zorg
voor het beheer van het openbare ruimte waar nodig
ondersteund door groenprofessionals.

Voor de nieuwe bewoners (noabers) creëren we
zitgelegenheden, een tuinkas en een werkplaats waarin
alleen of met medebuurtbewoners gewerkt kan worden.
Machines en gereedschappen worden gedeeld. Voor de
kinderen komen speelplekken in de vorm van natuurlijk
spelen. Dit alles zorgt voor een extra dimensie in het
huidige woonmilieu.

Het vrijkomende groenafval van de tuinen en het hof
kan worden verwerkt in houtrillen welke een habitat
oul;moou7b;u;m;mbmv;1|;mĺ --um--v|h-m_;|Cfm;
groenafval worden verwerkt tot compost welke weer als
voedingsstof kan dienen voor aanwezige de bomen en
planten. Daarmee is de natuurlijke cirkel gesloten.

L AN D S C HA P
)-|;u_bv_o7bm]
Het huidige fabrieksterrein is enorm versteend. Met de
beoogde planontwikkeling zal het terrein transformeren
in een rivierduinenlandschap met een open en groen
karakter. De verharding die wordt toegepast, is zoveel
mogelijk open van structuur. Daar waar mogelijk wordt
gewerkt met halfverharding.
De regenpijp wordt afgekoppeld waardoor hemelwater
7bu;1|bmCѴ|u;;u|bm7;or;m0-u;ubl|;ĺbfѴ-m]7ub];
regenval komt het in wadi’s terecht (verlaagde delen in
het glooiende rivierduinlandschap) waar het langzaam kan
bmCѴ|u;u;mbm7;0o7;lĺ

rechts boven
rubm1br;-|;u7oouѴ-|;m7;0;v|u-ঞm]
links onder
-7bĽv;m-|;u0;hh;mv
rechts onder
oou0;;Ѵ7;m-mor;m0;v|u-ঞm]

Tijdens droge en warme periodes is het noodzakelijk
voldoende schaduwplekken te hebben in de openbare
ubl|;ķo;Ѵoou7;0;om;uv-Ѵvoou7;You-;m=-m-ĺ
Door zoveel mogelijk bomen te behouden en nog extra
exemplaren aan te planten maken we de buurt zo veel
lo];Ѵbfh_b;v|u;vv0;v|;m7b]oou7;|o;holv|Ĵ

L AN D S C HA P
Groene randen
Afscheidingen zullen een groen karakter hebben. Op het
middenterrein is sprake van kavelloosheid: de openbare
ruimte en privé eigendommen vormen visueel één geheel.
De woning met een kavel (achtertuin) in het westelijke
plangebied zullen een groene, natuurlijke afscheiding
krijgen. Bijvoorbeeld klimop gecombineerd met enkele
inheemse heesters. Hierdoor ontstaat voldoende privacy
l--uou7|];;m->u;h];7--m--m_;|]uo;m;h-u-h|;uĺ

Schetsmatige doorsneden
600 cm

Samen met de omwonenden van het plangebied, de buren
aan de Prins Bernhardstraat, Oranjestraat, Berkenlaan en
de Prins Willem Alexanderstraat is zeer zorgvuldig gekeken
naar de erfafscheidingen met hagen en bomen.

+160 cm

0.00
-30 cm
Woning

Doorsneden
Schaal: 1:50

rechts boven
rubm1br;7oouvm;7;rѴ-m];0b;7
onder
bmvrbu-ঞ;0;;Ѵ7;m

buitenruimte het groene hof
Groen - voortuin

Pad

Groen

Rivierduin

Pad

Wadi

woning
Rivierduinen

terras

L AN D S C HA P
u--l_;b7;m1bu1Ѵ-ub|;b|
Duurzaamheid zit door het hele plan vervlochten en is één
van de belangrijkste pijlers, zowel in het ontwerp van de
openbare ruimte als de bebouwing. Hieronder een korte
v-l;m-মm]-m;mh;Ѵ;1om1u;|;7u--l_;b7v-vr;1|;m
7b;_;|om|;ur-m7;or;m0-u;bmub1_ঞm]u-h;mĺ
• Circulariteit als vanzelfsprekendheid.
• Vitale bomen behouden.
• Werken met een zo veel mogelijk gesloten
grondbalans.
• $Ŋƒv|;m;m_;u];0ubh;mbm0;v|u-ঞm]ĺ
• Materialen labelen met materialenpaspoort.
• Zand hergebruiken onder de verharding van wegen,
paden, parkeerplaatsen en rivierduinen.

links boven en rechts onder
bmvrbu-ঞ;0;;Ѵ7;m
links onder
_;u];0ubh|;$ƒ0;v|u-ঞm]
midden
-1o-Ѵb1_|l-v|;m
rechts boven
_;u];0ubh|v|u--|l;0bѴ-bu

• Onderzocht wordt of vrijkomend staal omgevormd kan
ou7;mm--u=u-l;v7b;-Ѵv7u-];uoou;uঞ1--Ѵ]uo;m
fungeren.
• Grote stukken beton uit vloeren vormen stapstenen
naar bijvoorbeeld de entree van de woningen of
worden een zitelement.
• ;||o;r-vv;m-mor;m0-u;;uѴb1_ঞm]ooub;m-m
slimme dynamisch L.E.D armaturen
• Bestaand straatmeubilair hergebruiken

APPARTEMENTEN

APPARTEMENTEN
TERRASGEVEL APPARTEMENTEN

"|u1|u

Vormgeving

Aan de noordzijde van het plangebied worden de
appartementen gerealiseerd. Hoewel de woningen
ontsloten worden middels een galerij is van een
achterkant geen sprake. De appartementen zijn rondom
ingebed in het groen en behandeld als zichtgevels: ze
staan met de voeten in het groen. De woonkamer en
keuken zijn georiënteerd op het rivierduinenlandschap
aan de zuidzijde. De slaapkamers liggen aan de
noordzijde. Hierdoor zullen deze niet opwarmen in de
zomer en is de privacy van de achterburen gewaarborgd.
Om de lengte van de appartementen te breken is het
totale programma opgedeeld in vier clusters welke
];7u--b7|;morb1_|;-m;Ѵh--u];rovbঞom;;u7bfmĺ
Per twee clusters vormt een centraal gelegen entree en
trappenhuis een duidelijk herkenningspunt.

De appartementen worden volledig gefabriceerd
en bestaan allemaal uit twee modules. De galerij en
buitenruimtes worden zoveel mogelijk geïntegreerd in
de module waardoor het aantal handelingen op de bouw
tot een minimum beperkt zullen blijven. De woningen
op de begane grond zijn dieper waardoor het dak van
deze woning tevens de galerij voor de eerste verdieping
h-mbfmĺ;7;u;ombm]_;;[;;m;b];m0b|;mubl|;ĺ
Door deze buitenruimte als loggia vorm te geven ontstaat
zonwering en is privacy gewaarborgd. Door loggia’s te
strooien en te voorzien van groendaken ontstaat een
m-|uѴbfhvr;Ѵ--u0bf;;morঞl-Ѵ;u;Ѵ-ঞ;l;|_;|
ubb;u7bm;mѴ-m7v1_-r-Ѵঞf7oouorv|--|ĺr7;0;]-m;
grond komen geen loggia’s maar grote terrassen hierdoor
wordt de overgang openbaar-privé nog vloeiender.
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rechts boven
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rechts midden en onder
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WON I NGEN

WON I NGEN
ENTREEGEVEL GRONDGEBONDEN WONINGEN

"|u1|u

Vormgeving

Aan de randen van het plangebied worden 5x 4
grondgebonden woningen gerealiseerd. Samen met
de appartementen vormen deze het decor voor het
rivierduinen landschap. De hoekwoningen zijn iets
dieper dan de tussenwoningen. Door de ene hoek aan
de voorzijde uit te laten steken en de andere aan de
achterzijde wordt het verschil gemaskeerd en vormen de
woningen een ensemble waarin ze allemaal gelijkwaardig
zijn. Wonen, koken en eten zal op de begane grond
gebeuren. Een eetkeuken aan de voorzijde en een
woonkamer aan de achterzijde zorgen voor leven en
bm|;u-1ঞ;l;|7;ol];bm]--m-ѴѴ;bf7;vĺ;|vѴ-r;m-Ѵ
op de verdieping plaats vinden.

Voor de rust en eenheid is gekozen deze woningen op
dezelfde wijze als de appartementen vorm te geven. Door
de gevels terug te leggen ontstaan overdekte ruimtes
die zonwering en privacy bieden. Zo zit men beschut op
het eigen terras uitkijkend over het gedeelde landschap.
Daarnaast worden de woningen door deze kaders
bm7bb7;;Ѵ_;uh;m0--uķhubf];m;h-u-h|;u;mom|vঞf];m
ze het standaard rijtje.
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D UURZAAM WO NEN
"l-u|bbm]!bb;u7bm;m"bѴoѴ7;
Het terrein van de voormalige buizenfabriek (tussen
de Berkenlaan en de Prins Bernhardstraat) wordt
getransformeerd tot het woongebied ‘Rivierduinen
Silvolde’ voor starters en senioren. Dit moet een showcase
zijn voor de technieken uit het oosten van het land, op het
];0b;7-m7u--l_;b7Őbm1Ѵĺ1bu1Ѵ-ub|;b|őķ|u-mv=oul-ঞ;v
;mvl-u|Ѵbbm]ĺ oou|;-mঞ1br;u;mor7;om|bhh;Ѵbm];m
in de Achterhoek vormt ‘Rivierduinen Silvolde’ niet alleen
een meerwaarde voor Silvolde, maar ook voor de wijde
omgeving. Er is bewust gekozen om aan te sluiten bij de
-l0bঞ;v;m7o;Ѵ;m-m7;(bvb;1_|;u_o;hƑƏƒƏĺ

Het vertrekpunt voor de invulling van dit woongebied
bv;;m]o;7;vঞ]bm]vhѴbl--|ķ7oou;uh];Ѵ;];m_;b7|;
vঞlѴ;u;m;m;;m]uo;m;ķ--m|u;hh;Ѵbfh;oomol];bm]
te realiseren. Van hieruit is invulling gegeven aan diverse
_oo=7Ŋ;mom7;uv|;m;m7;-l0bঞ;vĺ;|-l0bঞ;;0
_b;uu;1_|v0b;7|;;mo;ub1_|-m-ѴѴ;-l0bঞ;vĺ b|
framework van integrale duurzaamheid kan ook toegepast
ou7;mor-m7;u;mb;0oŊ;m|u-mv=oul-ঞ;ruof;1|;m
bm7;1_|;u_o;hķ];m-m1;;u7m--u7;vr;1bC;h;Ѵoh-Ѵ;
0;_o;[;mĺ



Achterhoek, Gelderland

Silvolde
Gemeente Oude IJsselstreek

Plangebied 1,83 ha

Smart Living Rivierduinen Silvolde

Het terrein van de voormalige buizenfabriek (tussen de Berkenlaan
en de Prins Bernhardstraat) wordt getransformeerd tot het
woongebied ‘Rivierduinen Silvolde’ voor starters en senioren. Dit
moet een showcase zijn voor de technieken uit het oosten van het
land, op het gebied van duurzaamheid (incl. circulariteit),
transformaties en smart living.
Door te anticiperen op de ontwikkelingen in de Achterhoek vormt
‘Rivierduinen Silvolde’ niet alleen een meerwaarde voor Silvolde,
maar ook voor de wijde omgeving. Er is bewust gekozen om aan te
sluiten bij de ambities en doelen van de Visie Achterhoek 2030.
Het vertrekpunt voor de invulling van dit woongebied is een goed
vestigingsklimaat, door werkgelegenheid te stimuleren en een
groene, aantrekkelijke woonomgeving te realiseren. Van hieruit is
invulling gegeven aan diverse hoofd- en ondersteunende ambities.
Het ambitieweb hier rechts biedt een overzicht van alle ambities. Dit
framework van integrale duurzaamheid kan ook toegepast worden
op andere nieuwbouw- en transformatieprojecten in de Achterhoek,
genuanceerd naar de specifieke lokale behoeften.

µEen verborgen stukje Silvolde dat na de transformatie
in het dorps weefsel zal worden opgenomen.¶
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DUURZAAM WONEN IN DE ACHTERHOEK
Hoe pilotproject Smart Living Rivierduinen Silvolde inspiratie en oplossingen
biedt voor de uitdagingen in de Regio Achterhoek.

VESTIGINGSKLIMAAT:
Werkgelegenheid
stimuleren;
Mensen van binnen en buiten de
Achterhoek
aantrekken
en
vasthouden door een fijne
woonomgeving; Oude locaties
opknappen en transformeren.
Waarden creëren.
NIEUWE BUSINESSMODELEN/ TOTAL COST
OF
OWNERSHIP:
Nieuwe
bouwsystemen
betaalbaar bouwen = betaalbaar wonen, met lage
investeringen en maandlasten; Meer met minder
mogelijk maken door de deeleconomie.
DUURZAME
MOBILITEIT:
(Elektrische) deelauto’s; Elektrisch
laden als onderdeel Smart Grid; Het
hart van de buurt autovrij, parkeren
aan de randen.; Wandelen en
(deel)fietsen worden gestimuleerd.

ENERGIE: ENG Zero Ready zorgt voor
lage
maandlasten;
Passieve
bouwconcepten; Simpele systemen (meer
controle; gunstige TCO); Smart Grid (incl.
elektrische auto’s) met een goedkopere
netaansluiting door PV. Verminderde
kwetsbaarheid door afbouw verevening en
minder problemen met piekbelasting.
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SOCIALE
RELEVANTIE
&
INCLUSIVITEIT: Naoberschap
en ontmoetingen; Gezamenlijke
voorzieningen en het benutten
van VVE-voordelen (bijv. ESCO);
Rekening
houdend
met
verschillende doelgroepen.
WELZIJN: Gezond bouwen met een goed
binnenklimaat en biobased materialen; Veilige
besloten woonomgeving; Regeltechnische systemen
in huis afgestemd op de bewoner; Koel en rustgevend
groen tegen hittestress; Ruimte voor ontspannen en
bewegen, het Achterhoekse buitenleven.

TERHOEK

rechts
bm=o]u-r_b1Ő7oouu1-7bvő

MATERIALEN: Duurzaam industrieel
modulair biobased bouwsysteem,
ontwikkeld
door
Achterhoekse
bedrijven; Schaalbaar door de hele
regio;
Hergebruik
bestaande
materialen
fabriek;
Minimaal
materiaalgebruik.
RUIMTELIJKE KWALITEIT, GROEN
EN KLIMAATROBUUST BOUWEN:
Groen, veilig en autoluw wonen;
Gezamenlijke ruimtes en voorzieningen
voor klussen, visite, feesten en partijen,
logeren
etc.;
Deelparkeren;
Gezamenlijke hoogwaardig groene tuin;
Waterberging en eigen waterzuivering;
Energieen
waterneutraal;
Natuurinclusieve inrichting.

RUIMTEGEBRUIK: Hergebruik oude
fabriekslocatie; Efficiënt ruimtebeslag
van woningen door gezamenlijke
ruimtes
en
tuinen;
Efficiënter
deelparkeren; Flexibel en uitbreidbaar
bouwen.
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Het plangebied is onderhevig aan voortschrijdend inzicht waarbij de experimentele vrijheid geheel wordt benut en waardoor er ook geen beroepsmogelijkheid is.
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Groenvast is niet aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van dit document.
www.rivierduinensilvolde.nl

