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Inleiding
1. Inleiding
1.1 Inleiding
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang
van asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. In opdracht van het ministerie van Justitie biedt het COA mensen in een kwetsbare positie veilige
huisvesting en ondersteunt hen in de voorbereiding op hun toekomst,
in Nederland of elders. Het COA heeft een grote maatschappelijke betrokkenheid en anticipeert op ontwikkelingen in Nederland en Europa. Het COA is een uitvoeringsorganisatie die zich daarnaast inzet voor
duurzame huisvesting met opvanglocaties in heel Nederland. Hierbij beschikt het COA over een gevarieerde vastgoedportefeuille om haar primaire
taak, het opvangen van asielzoekers, te kunnen uitvoeren.
Het COA wordt geacht in staat te zijn om voortdurend wisselende aantallen
asielzoekers probleemloos op te vangen en bij te dragen aan het beheersbaar houden van de opvang voor politiek en samenleving. Door een sterk
wisselende vraag naar asielzoekersopvang is een nauwkeurige voorspelling over toekomstig vraag en aanbod op de langere termijn nauwelijks
mogelijk. Door strategisch vastgoedbeheer speelt het COA daarom in op
trends en ontwikkelingen, wat daarmee van invloed is op de vastgoedcapaciteit. Huidig en toekomstig te ontwikkelen vastgoed moet ﬂexibel zijn voor
eventuele functiewijzigingen.
Drie locaties uit de vastgoedportefeuille van het COA, de locaties Dronten,
Luttelgeest en Azelo verkeren in een zodanig slechte staat dat het COA
besloten heeft om deze te herontwikkelen. Deze drie zogenoemde prachtlocaties zijn representatief te noemen voor de diversiteit en gebruik van de
COA huisvesting. Voor alle drie de locaties geldt dat ze in herontwikkelde
vorm hoogstwaarschijnlijk nog minimaal 15 jaar in gebruik blijven als azc
(asielzoekerscentrum).
Het voorliggende beeldkwaliteitsplan richt zich op de herontwikkeling van
het azc in Dronten. Deze locatie voldoet op dit moment niet meer aan de
hedendaagse COA eisen voor een dergelijke locatie en dient als azc te worden herontwikkeld. Voor de toekomstige opzet en inrichting moet rekening
worden gehouden dat op termijn een omvorming kan plaatsvinden naar de
oorspronkelijke functie van het terrein met recreatiewoningen.

De bijzondere opgave van het voorliggende beeldkwaliteitsplan dient daarom enerzijds het beeldkwaliteitsplan voldoende kaders te bieden voor het
realiseren van een kwalitatieve en hoogwaardige opvang voor asielzoekers. Anderzijds dient het beeldkwaliteitsplan ﬂexibel in te spelen op een
toekomstige functiewijziging naar recreatie waar recreanten aangenaam
kunnen verblijven.
Voorafgaand aan de herstructurering van het azc Dronten dient als eerste
het aspect beeldkwaliteit aandacht te krijgen. De uitgangspunten uit het
voorlopig structuurplan stedenbouwkundig ontwerp dienen in de architectuur van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte tot uitdrukking te komen. Het uiteindelijk beeld van het nieuwe woongebied wordt
immers niet alleen bepaald door het aantal en de omvang van de nieuwe
woningen, wat in het bestemmingsplan voor de locatie is vastgelegd, maar
staat of valt uiteindelijk met de concrete invulling van het nieuwe woongebied.
Samen met het bestemmingsplan vormt dit beeldkwaliteitsplan de
beleidskaders, waarbinnen de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid
met betrekking tot de gewenste structuur en beeldkwaliteit voor
het azc aan de Vossemeerdijk 40 zijn vastgelegd. Het vormt daarbij tevens de basis voor het deﬁnitief stedenbouwkundig ontwerp, de
architectuur van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte.
De gemeente Dronten heeft een eigen welstandsbeleid waar binnen een
transparante toetsing plaats vindt van opgestelde welstandscriteria.
1.2 Leeswijzer
Een toelichting op het begrip beeldkwaliteit en de relatie met de visie van
het COA zijn te vinden in hoofdstuk 2. Daarbij wordt ook ingegaan op
de gebruikersdoelgroep. In hoofdstuk 3 volgt de ruimtelijke analyse van
het plangebied en de context waarin het ligt. De concept ontwerpvisie en
het voorlopig structuurplan stedenbouwkundig ontwerp zijn in hoofdstuk
4 uiteengezet. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de beeldkwaliteitseisen
ten aanzien van de nieuwe bebouwing. Tot slot wordt er in hoofdstuk 6
ingegaan op de beeldkwaliteitseisen voor de inrichting van de openbare
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ruimte.

2. Het begrip beeldkwaliteit voor de COA prachtlocatie
2. Het begrip beeldkwaliteit voor de COA prachtlocatie
2.1 Het begrip beeldkwaliteit
Om de sfeer en inrichting van het azc Dronten voor de toekomst vast te
leggen is er een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Binnen het beeldkwaliteitsplan worden de waardevolle kenmerken en kwaliteiten van de locatie
waarin het azc ligt in beeld gebracht, met het doel om de identiteit van
het gebied te versterken. Het beeldkwaliteitsplan geeft daarmee een samenhangend pakket van uitgangspunten, aanbevelingen en/of richtlijnen
voor het veiligstellen, creëren en/of verbeteren van de beeldkwaliteit. Het
door B4o opgestelde voorlopig structuurplan stedenbouwkundig ontwerp
vormt de onderlegger voor dit beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitsplan is gericht op het creëren van eenheid binnen het plangebied. Het
dient als een leidraad en toetsingskader voor de inrichting van het gebied
en de vormgeving van de bebouwing. De beeldkwaliteitseisen zijn zodanig
opgesteld dat er voldoende ruimte overblijft voor creativiteit en ﬂexibiliteit
voor de architect van de bebouwing en mogelijke aanpassingen na functiewijziging van azc naar recreatie, zonder dat dit nadelig is voor de eenheid binnen het gebied.

Azc St. Annaparochie

Azc Burgum

De prachtlocatie Dronten is representatief te noemen voor de diversiteit en
gebruik van de COA huisvesting. Het is aannemelijk dat de herstructureringsopgave behalve in Dronten, Luttelgeest en Azelo ook gaat spelen op
andere COA locaties in Nederland.

Azc Winschoten (Schutse)
Azc Drachten
Azc Oude Pekela
Atc Hunzepark
Azc Bellingwolde
Azc Appelscha
‘De
De Grenshof’
Azc Musselkanaal
Azc Geeuwenbrug

Azc Den Helder

Azc Emmen

Azc Adelhof
Azc Luttelgeest

Azc Zweeloo
Atc De Wolfskuylen

Azc Alkmaar

Azc Dronten
Azc Almelo
Azc Schalkhaar

Azc Crailo
Azc Katwijk
Azc Leiden

2.2 Relatie met COA prachtlocaties en visie herstructurering
COA Locaties in Nederland
Het COA beheert op dit moment 56 opvanglocaties verspreid over Nederland, verdeeld over acht clusters in de verschillende provinciën. De COA
locaties en daarbijhorende gebouwenvoorraad is divers te noemen. Divers in aard, leeftijd, kwaliteit en verschijningsvorm. Zo kan huisvesting
permanent zijn, semi-permanent (unitbouw) of tijdelijk (caravans). Er zijn
locaties met nieuwbouw en oudbouw. Daarnaast is er ook een verschil in
de doelgroep van asielzoekers op de verschillende parken. Zo zijn er asielzoekerscentra gericht op oriëntatie & inburgering en zijn er centra gericht
op terugkeer. Dit onderscheid biedt asielzoekers duidelijkheid. De fase van
de asielprocedure bepaalt namelijk in welk soort azc de asielzoeker woont.

Azc Delfzijl

Azc Dokkum

Azc Amersfoort
Azc Utrecht
Azc Leersum

Azc Rotterdam

Azc Wageningen

Azc ‘s-Gravendeel

Atc Serooskerke
Azc Middelburg

Azc Apeldoorn-NoordWest
Azc Leusden
Azc Arnhem
Vreedenburgh (Zuid)

Azc Grave
Azc Vught

Azc Dongen

Azc Markelo

Azc Azelo

Azc Winterswijk
Azc Aalten

Azc Nijmegen
Mookerheide Jachtsl.

Azc Oisterwijk

Atc Sambeek
Atc Leukermeer

Azc Gilze en Rijen

Azc Venlo
Azc Cranendonck
Azc Baexem
Azc Echt

Azc Sweikhuizen
Azc Heerlen

Overzichtskaart COA asielzoekerscentra in Nederland
bron ligging van locaties www.coa.nl / 05-09
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Gebruikersdoelgroep

COA visie op herstructurering van prachtlocaties
Het COA heeft aangegeven dat er drie uitgangspunten bij de herontwikkeling centraal staan, te weten duurzaamheid, ﬂexibiliteit en waardecreatie. Deze begrippen kunnen op verschillende manieren als uitgangspunten
worden ingevuld. Duurzaamheid als kernwaarde voor het COA komt ook
aan bod bij de beeldkwaliteitseisen voor duurzame bebouwing (paragraaf
5.4). Hierbij komen ook belangrijke aspecten uit de duurzaamheidsvisie
van COA, opgesteld door DWA installatie- en energieadvies, aan bod. Het
beeldkwaliteitsplan vormt een goed middel om een bijdrage te leveren aan
een landschap wat niet alleen mooi en praktisch is ingericht, maar ook de
kaders stelt voor een duurzame inrichting voor de toekomst. Waardecreatie
hangt samen met de duurzaamheid. Met waardecreatie wordt onder andere
bedoeld dat de waarde van toekomstige functie minimaal gelijk is aan de
huidige functie. Hierbij is het streven dat er binnen de nieuwe stedenbouwkundige opzet een meerwaarde ontstaat ten aanzien van de huidige functie.
De drie vastgestelde uitgangspunten zijn verwerkt in de verschillende
beeldkwaliteitseisen voor zowel de bebouwing als de openbare ruimte. Het
uitgangspunt van ﬂexibiliteit binnen de opgave hangt nauw samen met
de toekomstige functiewijziging van de locatie naar recreatie. De toekomstige opzet en inrichting van de azc-locatie moet ﬂexibel omgevormd kunnen worden tot recreatie. In veel onderdelen van dit beeldkwaliteitsplan is
daarom een duidelijk onderscheid tussen de richtlijnen ten behoeve van
de opzet als azc en de richtlijnen voor de periode na functiewijziging tot
recreatie.

2.4 B4o visie op de herstructurering van de prachtlocatie Dronten
B4o is een bureau voor landschapsarchitectuur, stedenbouw en recreatieontwikkeling en ontwerpt en begeleidt onroerendgoed-, recreatie en
landinrichtingsprojecten op verschillende schaalniveau’s. B4o is hierbij gespecialiseerd in duurzame recreatieve ontwikkelingen en functiewijzigingen in het landschap. B4o streeft ernaar plannen te maken die zich kenmerken door eenvoud en over een langere tijd nog steeds functioneren.
Deze tijdloosheid dient tot uiting te komen in de ontwerpvisie voor het
structuurplan, de openbare ruimte en de architectuur van bebouwing.
De uitgangspunten die het COA stelt ten aanzien van de prachtlocaties,
namelijk duurzaamheid, ﬂexibiliteit en waardecreatie, komen overeen met
de uitgangspunten die B4o stelt aan het duurzaam (her)ontwikkelen van
gebieden. Hierbij staat het formuleren van oplossingen met enerzijds een
gedegen realistische houding en anderzijds een vernieuwende creatieve
benadering ten aanzien van de wensen van de opdrachtgever, de locatie,
de context en de toekomst centraal. Een eerste gebiedsstudie is evident
voor de te volgen strategie. Een nieuwe stedenbouwkundige en landschappelijke ontwikkeling moet enerzijds met voldoende huizen rendabel zijn om
als investering te gaan ontwikkelen, maar bovenal streeft B4o ernaar om
deze nieuwe ontwikkeling optimaal in te passen in de omgeving waarin het
ligt.
De herontwikkeling van azc Dronten dient haar eigen unieke streekeigen uitstraling te krijgen. Door het bestaande landschap als uitgangspunt te nemen voor een verdere professionele uitvoering van het ontwerp
krijgt de planontwikkeling een enorme input voor een duurzame basis voor
de toekomst. Het vastleggen van de visie binnen een beeldkwaliteitsplan,
wat omarmd wordt door alle belanghebbende partijen, vormt hierbij een
goede strategie. Hiermee worden zowel de randvoorwaarden voor een
duurzame ontwikkeling van de architectuur van de woningen, als ook de
duurzame inrichting van de openbare ruimte vastgelegd.
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Gebruikersdoelgroep bij periode van gebruik als azc
2.4 De gebruikersdoelgroep
Met de inrichting van het azc moet rekening worden gehouden met de
speciﬁeke doelgroep. Gezien de toekomstige functiewijziging is er een
onderscheid te maken in de doelgroep.

Gebruikersdoelgroep bij periode van gebruik als azc
De doelgroep van het azc Dronten is gevarieerd in bewonerssamenstelling.
Het betreft mensen in afwachting van een beschikking of ze mogen blijven
of bereiden zich voor op integratie in Nederland. De bewoners verblijven
dus enige tijd in de centra. Op het azc zijn zowel alleenstaande mannen,
alleenstaande vrouwen, gezinnen of éénoudergezinnen aanwezig, met
daarbij ook kinderen. Het park bestaat dus uit kleine gevarieerde leefgemeenschap van circa 800 personen met een toekomstige capaciteit van
1000 personen. Door de variatie van bewoners is het belangrijk dat er een
kwalitatief goede en veilige leefomgeving komt welke duurzaam, beheersbaar en ﬂexibel om te vormen is in de toekomst.
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Gebruikersdoelgroep bij periode van gebruik als recreatie

Gebruikersdoelgroep bij periode van gebruik als recreatie
De doelgroep van het azc Dronten verandert op termijn naar recreanten. Na
functiewijziging tot recreatiewoningen moet er voor de recreant een aansprekende verblijfslocatie zijn die zowel functioneel als sfeervol is ingericht. Door
een speciﬁeke uitstraling van de bebouwing en inrichting van de openbare
ruimte moet de recreant ook een koppeling kunnen maken met de streek
waarin de vakantie wordt doorgebracht. De exacte samenstelling van het
type recreant is op dit moment nog niet bekend. Er wordt uitgegaan van
een locatie waar royaal wonen, recrëeren, natuurbeleving en het beleven
van een streekeigen locatie centraal staan.
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3. Ruimtelijke analyse plangebied en context
3. Ruimtelijke analyse plangebied en context
3.1 Plangebied
Het azc Dronten is een voormalig vakantiepark wat sinds 1 oktober 1994
in gebruik is als opvanglocatie voor asielzoekers. Het heeft een totaal oppervlak van circa 20 hectare. Het azc ligt in oost-Flevoland aan de oostrand
van het Roggebotzand nabij de Roggebotsluis. De locatie is ontsloten door
de Vossemeerdijk aan de oostkant van het perceel. De zuidkant van het azc
ligt langs de N307 (Hanzeweg). Een cafetaria langs de N307 en een aantal
woonhuizen langs de Vossemeerdijk vormen de enige scheiding van het azc
met deze wegen. De noord- en westkant grenzen aan bospercelen.
Het Roggebotzand vormt een uitgestrekt waardevol bosgebied van circa 785 hectare groot, wat als een groene slinger langs de Randmeren is
gesitueerd. Het bosgebied bevindt zich in de overgang van de uitgestrekte
polder van de gemeente Dronten en het oude land van de gemeente Kampen in de provincie Overijssel. In het bosgebied zijn na de inpoldering duizenden populieren geplant. Onder de kronen van deze pioniers is een nieuw
gevarieerd soortenrijk bos ontstaan wat door kap, aanplant en natuurlijke
verjonging zich blijft vernieuwen.
N

Panoramabeeld van de entreeweg en opgang van het azc Dronten
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AZC Dronten - een ontwikkeling in de tijd
1963

1974

1988

2006

3.2 Een ontwikkeling in de tijd
Een landschap is altijd in ontwikkeling. Dit geldt ook
voor het plangebied van de prachtlocatie Dronten
wat in haar opzet nogal gewijzigd is in de loop van
de jaren. Het huidig beeld wat als vanzelfsprekend ervaren kan worden zag er vroeger anders
uit. Hetzelfde geldt voor het toekomstige beeld.
In de vijftiger jaren was de locatie nog een plek
waar vissers hun netten uitwierpen. Tussen 1950
en 1957 is de polder aangelegd en het gebied
drooggevallen.
1961

1971

In 1957 is men begonnen met planten van bomen
in het gebied. Sinds 1974 is er reeds een duidelijke
ontsluiting van het park zichtbaar aan de noordzijde. De eerste toegangsentree naar het park op
de Vossemeerdijk gezien vanaf de Roggebotsluis
is in 1988 nog een duidelijke entree route. In 1995
is deze entree route ondergeschikt geraakt aan de
2e noordelijke opgang vanaf de Vossemeerdijk.

1989

Op de historische kaart van 1988 is de oorspronkelijke functie van vakantiepark (’t Anker) nog
terug te zien. Sinds 1994 is de locatie in gebruik als opvanglocatie voor asielzoekers. Deze
ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat er in de
huidige situatie minder bos op het terrein is,
waarbij de bebouwingsdichtheid duidelijk zichtbaar is toegenomen.

Huidig beeld
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Ontwikkelingen binnen Roggebotzand
3.3 Ontwikkelingen binnen Roggebotzand

picknickplek

Wandelpad, onderdeel van
een recreatief wandel/ﬁets
netwerk binnen het
Roggebotzand

Dagrecreatieterreinen

Toekomstige locatie
nieuwe landgoederen
Nieuw landgoed Wildrijck
(in ontwikkeling)

Bestaand landgoed
zichtassen

dagkampeer
terrein

COA prachtlocatie Dronten

Mogelijke toekomstige
uitbreiding bosrand
oostzijde Roggebotzand
na functiewijzigingen van
agrarische gronden
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Het Roggebotzand is onderdeel van de randmeerbossen in oostelijk Flevoland en heeft een ligging binnen de ecologische hoofdstructuur. Hierdoor
heeft het gebied een hoge natuurwaarde. Staatsbosbeheer streeft ernaar
om het Roggebotzand in 100 jaar uit te laten groeien tot een geheel gemengd bos. De landschappelijke kenmerken en de recreatieve aantrekkelijkheid van het bos dienen hierbij versterkt te worden.
De bossen van het Roggebotzand bieden veel recreatiemogelijkheden voor
ﬁetsers, wandelaars en paardrijders. Binnen het Roggebotzand zijn er diverse wandelpaden, picknickplekken en dagkampeerterreinen. Op dit moment zijn er verschillende nieuwe landgoed ontwikkelingen gaande waarbij
nieuw wonen in allure samengaat met nieuwe recreatie en natuurontwikkeling. De verankering van het AZC binnen het dynamische Roggebotzand
in Dronten is bepalend voor het streekeigen karakter van de toekomstige
herstructurering van de locatie.

Zicht op azc locatie Dronten vanaf de Roggebotsluis
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Bestaande beplanting en infrastructuur
3.4 Bestaande beplanting en infrastructuur
Groenstructuur
De locatie heeft reeds een gevarieerde groenstructuur waarbij met name
de volwassen bomen waarde geven aan de locatie. De groenstructuur volgt
vooral de wegen. Aan de noordzijde van het azc wordt de doorgaande
groenstructuur onderbroken door 4 ontsluitingswegen. De entree van het
azc heeft aan de zuidkant een open plek waar bos is weggekapt. De oorspronkelijke verkavelingsrichting is nog zichtbaar door een verdroogde watergreppel en volwassen bomen die deze structuurlijn begeleiden.

Infrastructuur
De infrastructuur is zeer rechtlijnig van opzet. Een park ontsluitingsweg
loopt parallel aan de hoofd entreeweg vanaf de Vossemeerdijk. Door het
hele azc lopen veel door de mens gevormde paden. Deze padenstructuur
is ontstaan uit de directe looprichting tussen de dienstgebouwen en de woningen. De eerste ontsluitingsopgang gezien vanaf de Roggebotsluis is nog
wel zichtbaar aanwezig maar is niet meer in gebruik.

Weggekapt bos vormt open plek
wat nu in gebruik is als voetbalveld

Door mensen gevormde
padenstructuur
Entree weg vanaf
Vossemeerdijk

Ontsluitings rijweg

Wandelpad

Bestaande bomen

N
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Beeldbepalende groenstructuur

Oorspronkelijke verkavelingsrichting nog zichtbaar door een verdroogde watergreppel en
volwassen bomen die deze structuurlijn begeleiden.

Voorbeeld van beeldbepalende bomen op het terrein; een rij van 6 volwassen wilgenbomen.
15

Bebouwingskarakteristiek en verkaveling
3.5 Bebouwingskarakteristiek en verkaveling
De bebouwing bestaat nu uit een vijftal centrale gebouwen en 5 kleinere
stenen bungalows (de zogenoemde dienstgebouwen). Verder staan er 140
ﬁnse bungalows op het terrein. De dienstgebouwen worden gebruikt voor
allerlei opvang ondersteunende COA activiteiten. Onder andere een school
voor kinderen, kantoorwerkplekken voor opvangmedewerkers, ontspanningsruimte en spreekruimten voor het voeren van gesprekken met de
asielzoekers. De 140 ﬁnse bungalows zijn in een dergelijk slechte staat dat
deze vervangen dienen te worden door nieuwbouw.

De bestaande bebouwing vormt daarom voor het COA een belangrijke aanleiding om het stedenbouwkundig plan van het azc te herzien. De dienstgebouwen blijven na de herstructurering behouden.
De huidige verkavelingsopzet verspreidt de bebouwing zeer gelijkmatig
over het terrein. Langs de randen van het azc loopt een ontsluitingsweg,
waaraan bebouwing georiënteerd is naar de binnenkant van het terrein.

Finse bungalows

Dienstgebouwen

N

Dienstgebouwen die
behouden blijven

Verkaveling Finse
bungalows langs rijweg
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Panoramabeeld van de bestaande dienstgebouwen.

Panoramabeeld van ontsluitende rijweg tussen de bosrand en bebouwing aan de oostkant van het azc.
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Kwaliteiten, diskwaliteiten en kansen
3.6 Kwaliteiten, diskwaliteiten en kansen
Samenvattend zijn de volgende kwaliteiten, diskwaliteiten en kansen voor
het azc in Dronten te benoemen.
Kwaliteiten
Vanaf de Vossemeerdijk is er een groot contrast tussen de openheid van
het water, de harde dijk en vervolgens het lager gelegen rustige bosrijke
karakter van het azc binnen het Roggebotzand.
De directe omgeving bestaat uit een divers bos met diverse recreatie mogelijkheden, waardevolle natuur en in ontwikkeling landgoederen van allure.
Het azc heeft reeds een waardevolle groenstructuur bestaande uit veel
volwassen bomen.
De oorspronkelijke cultuurhistorische verkavelingsrichting is deels nog
zichtbaar aanwezig op het terrein.
Vanaf de entreeweg naar de ingang van het park zijn er diverse verrassende doorzichten naar het azc. De doorzichten nodigen uit om het azc in
te gaan.

Diskwaliteiten
Huidige bebouwing van bungalows is in een slechte staat. Het betreft hier
geen duurzame bebouwing en geeft de aanleiding tot herstructurering.
Er is verder weinig diversiteit in sfeer tussen bebouwing en openbare ruimte. Er zijn veel ontsluitingswegen waarvan sommige niet noodzakelijk.
Zodra men vanaf de dijk de entreelaan van het azc oprijdt, bevindt men
zich in het Roggebotzand. Bij de entree is echter veel bos weggekapt waardoor vanaf de dijk een open plek waarneembaar is.
Op de locatie bevinden zich veel door mensen gevormde wandelpaden.
Deze padenstructuur geeft een rommelig beeld en biedt geen goede ondergrond wanneer er regen is gevallen.
Er ontbreekt op dit moment een tweede toegangsweg naar het azc die gebruikt zou kunnen worden voor calamiteiten.
De randen van het park worden afgesloten door een ontsluitingsweg van
het azc. Hierdoor wordt de ruimte van de woning en het omliggende landschap buiten het azc doorsneden. De ligging van een woning aan de rand
heeft juist veel kwaliteit. Zie ook de illustratie hieronder die een beeld geeft
geef
van deze doorsnijding langs de bosrand.
Bestaande ligging van de woningen aan de bosrand

Een ontslutingsweg vormt een doorsnijding van de bosrand en kavel. Het
omliggende landschap wordt letterlijk doorsneden.
Bos

Dijk

Water
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Kwaliteiten, diskwaliteiten en kansen
Kansen
De huidige staat van het azc heeft zoals beschreven diverse kwaliteiten die de locatie nu al karakter geeft. De locatie heeft echter ook verschillende diskwaliteiten die kans hebben voor verbetering. Door de herstructurering kunnen de kansen worden benut om het azc beter te integreren in de omgeving. Voor een duurzame toekomst kunnen er nieuwe
kwaliteiten aan het azc worden toegevoegd.
Het COA heeft aangeven de ambitie te hebben het park te willen herstructureren met als uitgangspunten duurzaamheid, ﬂexibiliteit en waardecreatie. Dit biedt kansen voor een duurzaamheidsvisie. Deze duurzaamheidsvisie is gebaseerd op de aangebrachte focus ten aanzien van energie
en beheersbaarheid. Dit leidt tot het motto ‘Duurzame bedrijfsvoering en
zuinig wonen’. Daarnaast kan met de herstructurering de basis worden
gelegd om ook binnen het stedenbouwkundig structuur ontwerp en de architectuur van de woningen dit als uitgangspunten te nemen.
Door binnen de herstructurering gebruik te maken van bestaande groenstructuren en hierop voort te bouwen in het nieuwe stedenbouwkundig ontwerp, krijgt het azc in de nieuwe opzet direct een meerwaarde. Een jonge
boom kan er tientallen jaren over doen om te groeien tot het formaat van
reeds aanwezige bomen.
Toekomstige ligging aan het bos

‘Wonen
Wonen aan de bosrand’. Het omliggende landschap wordt de locatie ingeW
trokken. Bij functie als azc is er nog een wandelpad langs de bosrand, dit pad
verdwijnt bij de functie van recreatie. Hierdoor is er een toename van priver
vacy en waardecreatie van de toekomstige recreatiewoningen.

De oorspronkelijke verkavelingsrichting waarmee het terrein vroeger is ontgonnen, is nog zichtbaar aanwezig op de locatie. Het gebruiken van deze
oude structuurlijn binnen de herstructurering geeft een meerwaarde aan
het plan. Enerzijds draagt het bij aan het versterken van de cultuurhistorie
van de locatie. Het benutten van deze structuurbepalende lijn is een kans
om de ontwikkeling in de tijd op de locatie voelbaar te laten worden. Anderzijds zijn evenwijdig aan deze oorspronkelijke verkavelingslijn de meeste
volwassen bomen gesitueerd. Door de structuurlijn te behouden kunnen
ook veel volwassen bomen behouden blijven.
De randen van het park kunnen beter worden verweven met het omliggende landschap door de omgeving naar binnen te trekken. Voor de situatie
bij gebruik als azc is het belangrijk dat de locatie overzichtelijk en beheersbaar is. Een wandelpad langs de rand van het park kan hiervoor ruimte
bieden. Een dergelijk pad kan vervolgens bij gebruik als recreatie weer
verdwijnen waardoor woningen met privacy in de bosrand komen te staan.
Het grote contrast tussen de openheid van het dynamische Vossemeer, de
harde Vossemeerdijk en vervolgens het lager gelegen rustige bosrijke karakter van het azc binnen het Roggebotzand heeft kwaliteit. Dit zou versterkt
kunnen worden door de open plek bij de entree van het park langs de randen weer aan te planten met bos. Hierdoor wordt het contrast nog groter.
De ligging van het azc binnen het Roggebotzand biedt potentie om de locatie recreatief beter te verankeren in de omgeving. Dit is een kans die vooral
na het gebruik als azc potentie heeft om wandelpaden vanuit het dan recreatiepark aan te laten sluiten op omliggende recreatieve routes op grotere
schaal. Voor de situatie bij gebruik als recreatie biedt de locatie kansen
om de recreant een rondwandeling op de locatie te laten maken over het
terrein; langs een oprijlaan van allure, over de dijk met dynamisch uitzicht
over het water en weer terug naar het recreatiepark.
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Concept ontwerpvisie en voorlopig ontwerp
4. Concept ontwerpvisie en voorlopig ontwerp
4.1 Landschappelijke uitgangspunten karakter van de locatie
De kansen die bij de herontwikkeling van het azc zijn beschreven in paragraaf 3.6 kunnen worden
benut binnen de concept ontwerpvisie en het voorlopig ontwerp. Samengevat is het toekomstig
karakter van de locatie weergegeven in de onderstaande afbeeldingen.

Boskarakters Roggebotzand benutten

Groenstructuur maakt park van allure

Natuurlijke waterpartijen

Het kontrast tussen het Vossemeer met de
harde rechte dijk in het landschap en het gevarieerde boskarakter van de Roggebotzand
is groot. De prachtlocatie ligt in het Roggebotzand. Door binnen de locatie het karakter
van bossages, gevarieerde bomen en open
plekken terug te laten komen, past de plek
binnen de omgeving.

Wonen binnen het Roggebotzand vindt
plaats in landgoederen. Het karakter van de
locatie kan daar op aansluiten door lanen
van allure en verrassende doorzichten te
creëren. De toekomstfunctie heeft het karakter van royale vakantiehuizen binnen een
buitenplaats locatie. Als uitgangspunt worden verder bestaande bomen op de locatie
zelf waar mogelijk behouden. Nieuwe bomen dienen na herstructurering te worden
geplant zodat deze na functiewijziging in de
toekomst een meerwaarde creëren.

Waterpartijen binnen de locatie moeten
aansluiten op het karakter van waterpartijen binnen de Roggebotzand. Dat wil zeggen natuurlijke oevers met groeimogelijkheden voor riet en een woon- en leefplek
voor diverse ﬂora en fauna.
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Programma herontwikkeling
4.2 Bouwprogramma herontwikkeling locatie
Uitgaande van de informatie vanuit het COA en het bestemmingsplan
Dronten, Vossemeerdijk 40 (Bungalowpark / azc-locatie) zijn beknopt de
volgende uitgangspunten vast te stellen.
Oude situatie:
Park: circa 20 hectare
Centrale gebouwen: 5 + 5 kleinere stenen “bungalows”.
Bungalows: 140
Opvangcapaciteit: 800 personen
Nieuwe situatie:
Park: circa 20 hectare
Centrale gebouwen: 5 + 5 kleinere stenen “bungalows”.
Sloop van bestaande bungalows: alle 140
Nieuwe recreatiewoningen: 134 geschakelde woningen (67 bouwvlakken)
Aantal type woningen:
2 type woningen
Type 1: woning voor 2 x 4 personen
BVO: circa 96 m2
30 % van de woningen = 40 woningen
Type 2: woning voor 1 x van 8 personen
BVO: circa 86 m2 bvo
70% van de woningen = 94 woningen
(waarvan 5 miva-woningen en 89 normaal)
Mogelijkheden vanuit het bestemmingsplan
Oppervlak woning: maximaal 120m2.
Aanbouw: maximum oppervlak 6m2.
Maximale goothoogte: 3,5 meter.
Maximale bouwhoogte: 8 meter.
Mogelijkheid toekomst: twee geschakelde woningen omvormen naar één
woning tot maximum oppervlak van 240m2.
Functiewijziging toekomst: van asielzoekerswoning naar recreatiewoning.
Opvangcapaciteit: totaal 1052 plaatsen -/- 5% onderbezetting =
1.000 plaatsen.

Overige programma eisen:
- Vrijwaringszone dijk ten oosten van het plangebied.
(niet ontgronden of afgraven van gronden)
- Realiseren van tweede toegangsentree naar de locatie t.b.v. calamiteiten.
- Binnen bestemmingsplan ruimte voor maximaal 100 m2 aan gebouwen
t.b.v. onderhoud, beheer en sanitaire voorzieningen.
- Functiewijziging op termijn van azc naar recreatie.
- Hoofduitgangspunten voor de herontwikkeling; duurzaamheid, ﬂexibiliteit
en waardecreatie.
- Bouwkundig moet het park een lange levensduur hebben.
De volgende speciﬁeke uitgangspunten zijn verder belangrijk voor de periode waarin de locatie in gebruik is als azc.
- Overzichtelijkheid in het park. Open zichten in het park ten behoeve van
de veiligheid.
- Plekken voor kinderen van verschillende leeftijdsgroepen om te spelen.
- Geen of weinig open water in verband met de veiligheid. Dit is wel mogelijk in de toekomstsituatie na 2025. Indien er water op het terrein is moeten
er hekken omheen worden gezet.
- Sobere en onderhoudsvriendelijke inrichting van de openbare ruimte.
- Geen eigen tuinen bij de woning. Wel de benodigde ruimte hiervoor reserveren.
- Geen losse bergingen op het terrein. Berging wordt geïntegreerd in of aan
de woning.
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Conceptvisie regionaal
4.3 Concept ontwerpvisie
4.3.1 Conceptvisie regionaal
Voor de periode na functiewijziging van het azc naar recreatie is het belangrijk dat de ligging van de locatie goed aansluit op regionale ontwikkelingen.
Zo staan er in de gemeente Kampen verschillende boeiende ontwikkelingen
op stapel, waarvoor in april 2009 de laatste versie van de structuurvisie
2030 is vastgesteld. Deze structuurvisie moet nog deﬁnitief worden vastgesteld door de gemeenteraad. In de structuurvisie wordt een toekomstperspectief voor de IJsseldelta gemaakt. Hierbinnen worden oplossingen
gegeven voor de toenemende hoeveelheid water in de IJssel waarbij er
meer ruimte voor de rivier wordt gemaakt. De aanleg van de Hanzelijn tussen Zwolle en Lelystad biedt nieuwe mogelijkheden voor wonen, recreatie
en werken. Daarnaast spelen de landelijke trends als bijvoorbeeld de vergrijzing, gezinsverdunning en schaalvergroting ook aandacht. Ook lokale
vraagstukken, zoals de behoefte aan goede woningen, ruimte voor werken
en de toekomst van het agrarisch landschap vormen hier een belangrijk
onderdeel in.

De koppeling met de herstructurering van het azc
Een nieuw buitendijksgebied zal een bijdrage gaan leveren aan meer
dynamische natuurbeleving in de nabijheid van het azc. Daarnaast is er
een grootschalige uitbreiding van nieuw woongebied voorgesteld in de oksel van de bypass en de Hanzelijn ten zuiden van Kampen. Hierdoor zullen meer mensen in de nabijheid van de azc locatie komen te wonen en
werken. Een mogelijke functiewijziging op termijn van azc naar recreatie
kan een aanleiding zijn om de dienstgebouwen te herontwikkelen, zodat
deze gebouwen met de architectuur een eenheid gaan vormen met de
woningen en beter passen bij de nieuwe recreatiefunctie. Een mogelijke
herontwikkeling kan een goede aanleiding vormen om binnen de dienstgebouwen nieuwe recreatieve functies voor te stellen die ook interessant zijn
voor recreanten die buiten de locatie wonen. Hiermee kan de locatie in de
toekomst mogelijk naast een lokale ook een regionale aantrekkingskracht
krijgen. Een goede aansluiting van recreatieve paden vanuit de omgeving
naar de locatie is daarbij noodzakelijk bij de functie van recreatie. Voor de
periode van gebruik als azc is dit niet van toepassing.
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Conceptvisie regionaal
AZC binnen de regionale visie voor periode na functiewijzinging tot recreatie
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Conceptvisie lokaal
4.3.2 Conceptvisie lokaal bij gebruik als azc
De beschreven kansen voor de azc herontwikkelingslocatie en de landschappelijke uitgangspunten voor het karakter van deze locatie zijn vertaald in een lokale concept visie. De structuurindeling van het azc na
functiewijziging tot recreatie vormt de basis waarmee rekening gehouden
dient te worden voor de periode bij functie als azc. Voor de periode bij
functie als azc zijn echter niet alle structuuronderdelen wenselijk om reeds

in te passen. De ruimte om een wandelroute naar een uitzichtpunt bij het
Roggebotsluis dient wel vrij te worden gehouden, maar dient voor de functiewijziging ten behoeve van de veiligheid en overzichtelijkheid nog niet te
worden gerealiseerd. Hetzelfde geldt voor de historische waterstructuur.
Een wandelpad rondom het azc draagt bij aan de overzichtelijkheid van het
terrein.

Hoofduitgangspunten structuurindeling bij functie als azc
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Conceptvisie lokaal
4.3.3 Conceptvisie lokaal bij gebruik als recreatie
Na functiewijziging tot recreatiepark is er de ruimte om de historische waterstructuur daadwerkelijk te realiseren. Daarnaast kan er meer water in het
park worden ingepast. Het wandelpad langs de randen van de locatie kan
verdwijnen waardoor woningen met pricacy aan de bosrand komen te staan
en het park nog meer verweven raakt met de omgeving. Er is ruimte om een
wandelroute te realiseren naar een uitzichtpunt bij het Roggebotsluis.

Hoofduitgangspunten structuurindeling na functiewijziging tot recreatie
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4.4 Voorlopig structuurplan stedenbouwkundig ontwerp
4.4.1

Voorlopig structuurplan bij gebruik als azc
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Hoofdkenmerken structuurplan bij gebruik als azc
De hoofdkenmerken van het stedenbouwkundig plan bestaan uit
verschillende onderdelen. Door de situering van de woningen is
er sprake van een optimale randbeleving waarbij het omliggende
landschap wordt verweven met het landschap op het azc. Bij de
woningen is de mogelijkheid voor privacy, maar verschillende
wandelpaden zorgen voor overzichtelijkheid binnen het azc. Veel
bestaande bomen blijven behouden na de herstructurering en
vormen aangevuld met nieuwe bomen een imposante boomstructuur. In het hart van het plan is een centrale blauw/groene
as met natuurlijke beplanting. Deze zogenaamde ‘natte natuur’,
bestaat uit bloeirijke beplanting die bestand is tegen een hogere grondwaterstand. Rondom de middenas zijn vier centrale
openbare zones. De openbare ruimte op de locatie heeft een gevarieerd karakter waaraan verschillende clusters van woningen
zijn georiënteerd. Er is ruimte gereserveerd voor verschillende
sport- en speelplekken op het terrein. De huidige dienstgebouwen van het azc blijven na herstructurering behouden.

bestaand
parkeerterrein

N schaal
1:4000
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Ruimtelijke sfeerimpressie van het voorlopig structuurplan bij gebruik als azc

28

29

Voorlopig structuurplan stedenbouwkundig ontwerp bij gebruik als recreatie
4.4.2

Voorlopig structuurplan bij gebruik als recreatie
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Hoofdkenmerken structuurplan bij gebruik als recreatie
In het structuurplan voor de functie van azc is ruimte vrijgehouden voor ontwikkelingen die kunnen plaatsvinden bij de
functie van recreatie. De vrijgehouden middenas wordt gebruikt
om water het terrein in te brengen. Gekoppeld aan de watergang
zijn een aantal grotere waterpartijen. Een ondergrondse duiker
aan de zuidkant van de middenas zorgt ervoor dat het water in
verbinding staat met de watergang langs de Hanzeweg waardoor
er een doorstroom van het water is en vervuiling en verlanding
wordt tegengegaan. De percelen van de woningen zijn verkaveld en bij elke woning is de mogelijkheid voor het parkeren van
een auto. Buiten de nieuwe verkaveling van de percelen blijven
grotere openbare ruimtes over voor gezamenlijk gebruik. Hierdoor is elk perceel gesitueerd aan de randen van het park, of
gesitueerd aan een groen binnenpark. Enkele wandelpaden zijn
in deze structuuropzet verdwenen om meer privacy te creëren
binnen het terrein. De dienstgebouwen zijn nog behouden, maar
de verwachting is dat hiervoor bij de toekomstige functie van
recreatie een herstructurering zal plaatsvinden. Wandelroutes
op de locatie zijn verbonden met wandelroutes erbuiten. Binnen
de locatie is reeds een volwassen groenstructuur van beeldbepalende bomen aanwezig.
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5. Beeldkwaliteitseisen bebouwing
5. Beeldkwaliteitseisen bebouwing
5.1 Architectuur en wooneenheden
In het algemeen moet de architectuur aansluiten op de hoofduitgangspunten van het park; duurzaamheid, waardecreatie en ﬂexibiliteit. Gebouwen moeten duurzaam zijn gebouwd met een lange levensduur. De
woningen dienen van een hoge kwaliteit te zijn. Voor de toekomstige
functiewijziging van het azc naar recreatie is het belangrijk dat de locatie aantrekkelijk en uitdagend is te maken voor bezoek van recreanten.
Het is belangrijk dat de locatie duurzaam is en kwaliteit heeft. Dit wordt
bepaald door de architectuur en vormgeving, maar ook door het materiaalgebruik van de woning. Daarnaast is het belangrijk dat de recreant
voelt dat men zich bevindt op een locatie in het Roggebotzand in Flevoland. De plek van waaruit de recreant kan genieten van de vakantie en van
daaruit de omgeving kan ontdekken. De woningen dienen met een eigen
identiteit aan te sluiten op het speciﬁeke karakter van de locatie. Benader
de stijl van “dorps buiten-wonen”. Dus geen zeer moderne en strakke vormen
De architectuur van de gebouwen dient tijdloos te zijn. Tijdloze architectuur wordt gevormd door de architectonische kwaliteit van het gebouw
en de ruimte die het gebouw biedt aan toekomstige veranderingen. Voor
de COA herstructurering hangt dit sterk samen met de functie van het
gebouw. De functie van de nieuwbouw verandert op termijn doordat de
doelgroep verandert van asielzoeker naar recreant. De architectuur moet
voortkomen uit een duidelijk idee over duurzaamheid en daarbij een kwaliteit vormen die ervoor zorgt dat het gebouw na functiewijziging nog steeds
als aantrekkelijk wordt ervaren. Zowel in de uitstraling van het gebouw wat
op een natuurlijke wijze aansluit op de omgeving alswel de leefbaarheid
ervan. Dit hangt enerzijds samen met de materialisatie en vorm van het
gebouw. Anderzijds moet het gebouw ﬂexibel zijn om te vormen zonder dat
het gebouw daarbij aan kwaliteit verliest.
Architectuur geeft altijd een indicatie van de tijdgeest waarin het gebouw
is ontworpen. Het wordt onder andere bepaald door de actuele technische
en maatschappelijke mogelijkheden. Aan de toekomstige architect van de
woningen ligt de uitdaging om een evenwicht te vinden tussen enerzijds de
huidige tijdgeest en anderzijds de duurzame tijdloosheid van het gebouw.

Deze
vakantiewoning in
Vinkeveen is opgebouwd
uit aansprekende duurzame
materialen. De architectuur
kan als een goed voorbeeld
van tijdloze architectuur
worden beschouwd wat tevens past in de huidige
tijdgeest. Of een gebouw
daadwerkelijk de tijd kan
doorstaan kan alleen de
toekomst uitwijzen.
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5.2 Woningtypologie – dakvormen
In Flevoland is het huidige beeld na een zeer intensief en langdurig planningsproces tot stand gekomen. Bij het inpassen van beplanting en vooral
de bebouwing van nieuwe dorpen in het nieuwe land is de menselijke schaal
geïntroduceerd. Bij de vormgeving van de huizen werd er in het nieuwe gebied gestreefd naar een eenheid in stijl en uitvoering. Dit streven moet ook
tot uiting komen in de nieuwe woningtypologie van het azc. Het totaal aan
gebouwen moet als één ensemble ervaren worden.
Er wordt uitgegaan van 1-laags woningen met kap. Hierbinnen dient
eventueel ruimte gereserveerd te worden voor de inpassing van een mogelijke vide of functionele verdieping. Dit is mogelijk binnen de maximale
bouwhoogte van 8 meter.
In paragraaf 5.4.1 komt de relatie tot de duurzaamheidsvisie COA aan bod.
Één van de uitgangspunten voor de oplossingsrichting 2B is zonneboilers
van ca. 2,8 m2. Uitgangspunt hierbij is een dakoriëntatie op het zuiden,
zuidwesten (met een afwijking van +/- 10 topt 15 graden). De dakhellingshoek is 36 graden (met een afwijking van +/- 5 tot 10 graden).
Dakvorm
Het heeft de voorkeur om in de kapconstructie een dakpannen dak toe te
passen. Het gebruik van riet heeft vanuit het aspect veiligheid, namelijk de
potentie van brandgevaar, niet de voorkeur. Daarnaast geeft een dak van
dakpannen minder onderhoud dan een rieten dak. Een schuin dak zorgt ervoor dat er geen regen blijft liggen. Dak en gevel dienen niet in het geheel
in elkaar over te gaan.

Gevel opbouw en dakvorm van bebouwing in het landelijk gebied in de
gemeente Dronten in nabijheid van het azc.

Recreatie Waterparc Veluwemeer - 2009
Om het volume van een geschakelde woning te doorbreken
dient er voor elke woning een eigen kap te zijn. Bovenstaand
voorbeeld laat zien dat er variatie kan zijn in de opdeling van
een kap wat tevens een aantrekkelijk beeld kan geven.

Het heeft een grote voorkeur dat de dakvorm en gevelopbouw aansluiten
op de historische boerderijen uit de omgeving. Hierbij past een zadeldak als
dakvorm. De geschakelde woning dient binnen de omgeving een optimale
ruimtelijke inpassing te krijgen. Er dient per woning een kap gerealiseerd
te worden.

Woonhuis in Langeveen met karakteristieke gevel
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Relatie architectuur ten aanzien van het buitengebied
5.3 Relatie architectuur ten aanzien van het buitengebied
Architectuur moet worden afgestemd op het buitengebied en aansluiten op
de hoofduitgangspunten van duurzaamheid, waardecreatie en ﬂexibiliteit.
De ligging van het azc is binnen het bosrijke karakter van het Roggebotzand. In de nieuwe stedenbouwkundige structuur worden de randen van
het azc meer verweven in het landschap. De bosrijke omgeving wordt naar
binnen gehaald en de architectuur van de woning dient hierop te worden
afgestemd. De nieuwe woningen ontlenen hun plek aan de omgeving waarin ze staan. De kwaliteit van een plek maakt deel uit van de karakteristiek
van de woning. Hierbij is de oriëntatie van de woning op de kavel belangrijk. Binnen het structuurplan staan de woningen met de kopse kant naar
de straatzijde gericht zoals dat ook is terug te vinden bij woningen in het
buitengebied. Het is daarbij belangrijk dat er bij de architectuur van de
woning rekening wordt gehouden met de mogelijkheid van zicht vanuit de
woning op het omliggende landschap.
Architectuur moet een versterking zijn van de landschappelijke waarde.
Binnen het park staat “dorps buiten-wonen” binnen een streekeigen karakter centraal. Een gevel van een woning of erfafscheiding bij de woonkavel
dient niet om het privé domein af te scheiden, maar dient juist een relatie
tussen het privé domein en de openbare ruimte tot stand te brengen. Een
dichte gevel die naar binnen is gekeerd of een schutting op de erfafscheiding is daarom niet wenselijk. Een open uitnodigende gevel en een groene
lage haag kan juist wel die relatie tot stand brengen.
De architectuur moet eenheid uitstralen. Dit kan door gebruik te maken
van overeenstemming van accenten in kleur en materiaal bij de bebouwing. Er dient een samenhangend gevelbeeld te zijn. Het gebruik van glas
kan worden geïntegreerd in de woning. Hiermee valt er niet alleen meer
licht in de woning maar wordt ook het omliggende landschap intensiever
beleefd vanuit de woning. Het gebruik van glas in de architectuur van de
woning is wenselijk voor duurzaamheid van de woning zelf. Een ruime mate
van lichtinval wordt normaal gesproken als wenselijk ervaren door bewoners. Het gebruik van glas verbetert daarnaast het zicht op het omliggende
landschap wat bijdraagt aan het ‘beleven van de locatie’. Daarnaast is glas
onderhoudsvriendelijk materiaal en draagt de zon bij aan het natuurlijk opwarmen van de woning. De opbouw van een duurzaam casco wat past binnen het buitengebied is daarom een belangrijk onderdeel van de opbouw
van een woning.

V
Voorbeelden
waarbij glas op
een duurzame manier is geïntegreerd in de architectuur
van een woning
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Duurzame bebouwing
5.4 Duurzame bebouwing
5.4.1 Relatie ten aanzien van de duurzaamheidsvisie COA

5.4.2 Duurzaam bouwen

Ten behoeve van een duurzame bedrijfsvoering en zuinig wonen heeft DWA
installatie- en energieadvies in opdracht van het COA een duurzaamheidsvisie opgesteld. Deze visie bestaat uit een drietal onderdelen. Een deel A;
de visie en ambitie duurzaamheid voor COA. Deel B; oplossingsrichting
en procesverloop per locatie en deel C; programma van eisen per locatie.
(deel C dient nog beschreven te worden)

Er zijn zeer veel verschillende benaderingswijzen en visies op het begrip
duurzaam bouwen. Duurzaamheid van een woning hangt nauw samen met
de visie gesteld in paragraaf 5.1 en 5.3; de architectuur en wooneenheden,
en de relatie van de architectuur ten aanzien van het buitengebied, waarbij is vastgesteld dat de architectuur tijdloos dient te zijn. Een van de
duurzaamheids ambities is ervoor te zorgen dat er duurzaam gebouwd
gaat worden. Hiermee dient met de architectuur van de woningen rekening gehouden te worden. Er dient bouwtechnisch duurzaam gebouwd te
worden waarbij gebruik wordt gemaakt van slimme oplossingen. Hierbij
kan worden gedacht aan de inpassing van het opvangen van zonne-energie, opvang van regenwater t.b.v. hergebruik, onderhoudsvrije materialen,
energiezuinige installaties etc. ten behoeve van de duurzaamheid.

In de duurzaamheidsvisie wordt op basis van de vastgestelde ambitie en visie voor de prachtlocaties een aantal maatregelen geselecteerd. Deze maatregelen zijn vertaald naar een drietal oplossingsrichtingen waarbinnen invulling kan worden gegeven aan het motto
“duurzame bedrijfsvoering en zuinig wonen”. Vanuit het COA is besloten
voor de oplossingsrichting verder te gaan waarbij woningen in de basis
energiezuinig worden gebouwd. Er dient een centraal warmte- en koudenet
te komen op basis van warmte-/koudeopslag. Het warmtenet wordt
gevoed met warmte en koude vanuit een systeem met energieopslag in
de bodem. Dit gebeurt in clusters, om zodoende optimaal aan te sluiten bij
de toekomstige functie na vertrek van COA.
Belangrijke aandachtspunten binnen de duurzaamheidsvisie die tevens van
toepassing zijn voor de stedenbouwkundige en landschappelijke uitgangspunten ten aanzien van de herstructurering van het azc Dronten, worden
meegenomen in de verschillende onderdelen van het beeldkwaliteitsplan.

Duurzaamheid slaat ook op de ﬂexibiliteit waarmee de woning op termijn
van functie kan wijzigen. Er moet tevens rekening worden gehouden met
de mogelijke transformatie van twee geschakelde woningen naar één woning. Voor de nieuwe bebouwing is het belangrijk dat er een architect geselecteerd wordt met een duidelijke visie op duurzaamheid die gekwaliﬁceerd
is in duurzame architectuur en woning transformaties.

Voorbeelden van duurzame woningen geïntegreerd in het landschap
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Eenheden bebouwing
5.5 Eenheden bebouwing
5.5.1 Bebouwing langs de buitenrand

In het hele park dient eenheid te zijn in de hoofdvorm en kleurstelling
van de woningen. Per ruimtelijke eenheid zijn er echter wel een aantal
speciﬁeke kenmerken van de oriëntatie van de woningen te benoemen
waar met accenten in de architectuur rekening mee gehouden kan worden.
Elke woning zal zon ontvangen op de kavel. Doordat de woningen met de
kopse kant georiënteerd staan aan de ontsluitingswegen zal er een verschil zijn ten aanzien van de hoeveelheid zon die een woning ontvangt.
Zo zijn er woningen waarvan de achterzijde meer op het zuiden is gericht
en andere waarbij de woningen juist de vroege ochtendzon of juist de
avondzon ontvangen. Voor de woningen langs de buitenrand geldt dat deze
georiënteerd staan met de achterkant naar de parkrand en de voorkant op
de weg gericht. Woningen bevinden zich aan de hoofdontsluitingsweg van
het azc.
5.5.2 Bebouwing langs de middenas
Woningen staan georiënteerd aan de groene middenas.
De voorkant van de woning dient met de kopse kant georiënteerd te zijn
aan de straatzijde, de rustige ontsluitingsweg van het azc.
Zowel de voorkant als de achterkant zijn zichtbaar voor bewoners die gebruik maken van de openbare ruimte. Beide zijden dienen daarom een
aansprekende karakteristieke gevel te hebben.
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Ruimtelijke sfeerimpressies;
Afbeeldingen boven bebouwing
langs buitenrand
Afbeeldingen rechts bebouwing
langs de middenas

37

5.5.3 Bebouwing langs binnenpark

Woningen staan georiënteerd als clusters rondom verschillende openbare
ruimtes.
De woningen zijn zowel aan de hoofdontsluiting als de rustige ontsluitingsweg georiënteerd.
Zowel de voorkant als de achterkant zijn zichtbaar voor bewoners die gebruik maken van de openbare ruimte. Beide zijden dienen daarom een
aansprekende karakteristieke gevel te hebben.

5.5.4 Bestaande bebouwing
Bestaande bebouwing blijft tot aan de functiewijziging van het azc behouden. Het is aannemelijk dat deze bebouwing na functiewijziging wordt
vervangen, maar dit is niet zeker. Voor de beeldkwaliteit van de mogelijk
nieuwe bebouwing na functiewijziging is het belangrijk dat deze aansluit
bij de beeldkwaliteitsuitgangspunten voor de nieuwe woningen. Hiermee
ontstaat eenheid in de uitstraling van de bebouwing.
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Ruimtelijke sfeerimpressies;
Afbeeldingen boven bebouwing
langs binnenpark
Afbeeldingen rechts bestaande
bebouwing.
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Materiaal- en kleurgebruik
5.6 Materiaal- en kleurgebruik
Materiaalgebruik
Gebruik van authentieke, natuurlijke duurzame materialen zoals baksteen,
hout, gebakken dakpan. Daarnaast is het gebruik van glas wenselijk. Glas
is onderhoudsvrij materiaal en zelfreinigend.
Voor een natuurlijke uitstraling heeft het de voorkeur om het aantal materialen te beperken tot een maximum van drie tot vier materiaalsoorten.
Voor gevels zijn hout en steen geschikt. Voor de daken is gebakken dakpan
met eventueel een accent van hout en of riet geschikt.

Kleurgebruik
Kleuren moeten niet contrasterend zijn, dus geen harde felle kleuren.
De polderboerderijen uit het omliggende landschap worden gekenmerkt
door rode dakpannen daken. Deze kleur is kenmerkend voor de omgeving
en kan als zodanig streekeigen worden ervaren.
referentiewoningen in Zuidhoorn

Een combinatie van
materialen kan een
duurzaam karakteristiek beeld geven zoals
op de woningen aan de
rechterzijde.
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Materiaal- en kleurgebruik

Het toevoegen van kleine rustige
kleuraccenten zoals bijvoorbeeld is
gedaan in de kozijnen bij de woning aan de linkerzijde kan wenselijk zijn voor het creëren van een
aansprekende gevel zonder dat het
een contrasterend beeld geeft in
het landschap.

Recreatiewoning in park Scor
Recreat
Scorleduyn nabij Schoorl

Een berging die niet in de woning woning wordt
geintegreerd, maar daar aan vast zit moet passen
bij het beeld van de woning.

Indien er na functiewijziging van
het azc naar recreatie nieuwe gebouwen komen op de locatie van
de bestaande azc dienstgebouwen,
dan dient de nieuwe bebouwing
aan te sluiten op het beeld van de
nieuwe huizen. De dienstgebouwen
bevinden zich op een zichtlocatie
aan het einde van een oprijlaan van
allure en dienen daarom ook allure
uit te stralen.
woonhuis van allure in Soest
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6. Beeldkwaliteitseisen openbare ruimte
6.1 Infrastructuur
6.1.2 Parkontsluiting algemeen
Binnen de locatie is een goede ontsluiting noodzakelijk voor het bestemmingsverkeer wat bestaat uit zowel wandelaars, ﬁetsers als automobilisten.
De kans om de randen van het azc beter te integreren met het omliggende
landschap zoals deze is beschreven paragraaf 3.6 worden benut door een
nieuwe infrastructuur binnen de locatie in te passen. De rijwegen komen
niet meer langs randen te liggen,waardoor er een kavelsituering ontstaat
waarbij het principe van ‘wonen aan randen’ mogelijk wordt. Dit zorgt voor
een grotere beleving van het omliggende bos en natuurgebied.

Binnen de infrastructuur is rekening gehouden met het handhaven van de
huidige dienstgebouwen na herstructurering. De ligging van de toegangsweg vanaf de Vossemeerdijk en de hoofdentreeweg naar de dienstgebouwen blijft behouden. Binnen de nieuwe opzet wordt met de situering van
de wandelpaden een verschil gemaakt tussen de functie van het terrein
als azc en de functie van recreatie. Dit is inzichtelijk in de onderstaande
afbeeldingen.

Infrastructuur bij gebruik als azc

Infrastructuur bij gebruik als recreatie

A

Een wandelpaden structuur langs de woningen
geeft
meer
overzicht
en draagt bij aan de
veiligheidseisen voor het
azc die vanuit het COA
zijn gesteld.

E
‘A

D

‘E
‘D

C

B
‘B

Na functiewijziging blijft
de hoofdopzet van de infrastructuur
behouden.
Er dient echter een aantal wandelpaden te verdwijnen. Daarnaast worden er nieuwe verbindingen met recreatiepaden buiten de locatie
gerealiseerd.

‘C

42

Proﬁelen
Huidig proﬁel entreeweg vanaf de Vossemeerdijk

6.1.2 Proﬁelen
De hoofdentreelaan vanaf de Vossemeerdijk krijgt een nieuw proﬁel. Het huidige proﬁel heeft een
rijweg
welke
versmald
richting
de oprit van het azc. De nieuwe
rijbaan is breder van opzet met aan
weerszijden een ﬁetssuggestiestrook.
Laanbomen begeleiden aan weerszijden de rijbaan. Hiermee ontstaat er
een oprijlaan van allure.
Bij gebruik als azc
De scheiding tussen het azc en de oprijlaan bestaat uit een beeldbepalende
haag. In het begin kan langs de haag
nog een laag hek komen zoals in de
huidige situatie, maar zodra de haag
dik genoeg is zal dit genoeg zijn als erfafscheiding en kan het hek eventueel
verdwijnen.
Bij gebruik als recreatie
Het bestaande proﬁel blijft behouden.
Een nieuwe watergang in plaats van
een haag zorgt voor de scheiding tussen de oprijlaan van allure en het recreatiepark.
* Voor het vrij uit laten groeien van de
laanbomen dient het proﬁel van de entreeweg breder te worden opgezet richting de bosstrook van het Roggebotzand. Hierover dient echter nog overeenstemming met het Staatsbosbeheer
te worden bereikt.

Proﬁ
roﬁel A - ‘A entreeweg vanaf de Vossemeerdijk bij gebruik als azc

A

‘A

Proﬁel B - ‘B entreeweg vanaf de Vossemeerdijk bij gebruik als recreatie

B

‘B
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Proﬁelen
Proﬁel C - ‘C hoofdontsluiting azc

C

‘C

Proﬁel rustige ontsluitingsrijweg azc

D

De hoofdontsluiting van het azc bestaat uit
een dorpsproﬁel. Een dorpsproﬁel kenmerkt
zich door nooit alleen maar kaarsrechte wegen. Kenmerkend aan verschijningsvorm zijn
verder onregelmatigheden in bebouwing en
een wisselend proﬁel. Er is geen niveauverschil in de straat en geen aanduiding tussen een rijgedeelte en voetgangersdeel. Nuancering in de proﬁelopbouw wordt bereikt
door de aanleg van molgoten en speciﬁeke
bestratingsverbanden.

Verbredingen binnen het proﬁel
Op vier strategische plekken is er een
verbreding in het proﬁel waar auto’s
naast elkaar kunnen rijden. Dit draagt
tevens bij aan het karakter van een
dorpsproﬁel wat een wisselende verschijnigsvorm heeft.

Op het azc zijn tevens een paar rustige ontsluitingswegen die evenwijdig lopen aan de
groene middenas. De rijbaan wordt gekenmerkt door een smaller proﬁel waarbij er een
lichte kromming is in de straat.

‘D

E

‘E
E
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Verharding / materialen
6.2 Verharding / Materialisatie

6.3 Overgang prive-openbaar

Bestrating moet worden uitgevoerd in gebakken klinkers. Daarnaast kan
er ook gekozen worden voor waterdoorlatende klinkers ten behoeve van
de waterberging. Er dienen geen verhogingen door middel van niveau verschillen te zijn. Wandelpaden dienen aan te sluiten bij het karakter van de
openbare ruimte. Als materiaal voor de wandelpaden kunnen schelpen- of
splitkorrelpaden gebruikt worden voor een duurzame uitstraling. Pleinen
rondom de dienstgebouwen dienen in hetzelfde materiaal als de bestrating
van de infrastructuur te worden uitgevoerd.

6.3.1 Gebruik van erfafscheidingen
Bij gebruik als azc
Het azc is in zijn geheel openbaar toegankelijk terrein voor alle inwoners. Alle kavels rondom de woning zijn openbaar terrein. Er is geen mogelijkheid voor een eigen tuin bij de woning. Alleen de ruimte onder een
mogelijke overkapping bij de woning zelf is privé voor bewoners van de
desbetreffende woning. Hagen worden ingezet om een uniform beeld te
creëren langs de rand van het park bij de hoofdentree van het azc en in
groenvakken op de azc lokatie zelf. Verder worden hagen gebruikt voor het
creëren van privacy bij het terras van de woningen. Dit komt bij de verdere
uitwerking van het plan aan de orde. Het gebruik van hekwerken alleen
toepassen indien noodzakelijk voor het creëren van veiligheid, bijvoorbeeld
bij watergangen aan de randen van het park.
Bij gebruik als recreatie
Geen ‘harde’ afscheidingen gebruiken, maar bij erfafscheidingen gebruik
maken van hagen en groene beplanting. Schuttingen zijn verboden! Van
de oorsponkelijke eerste bewoners aan het nieuwe ﬂevoland werden de
(moes)tuinen omzoomd door hagen om een net aanzien te garanderen. In
de nieuwe verkavelingsopzet worden hagen toegepast om enerzijds eenheid te creëren in het totaal ensemble van bebouwing en anderzijds geeft
de nieuwe aanplant van hagen een groene erfafscheiding van de individuele kavelpercelen.

Schelpenpad voor wandelroutes
geeft natuurlijke uitstraling en verwijzing naar historie van het gebied.

Het toepassen van hagen kan bijdragen aan de seizoensbeleving van
voorjaar en herfst. Het geeft daarnaast een groene erfafscheiding.

6.3.2 Parkeren
Bij gebruik als azc
Parkeren vindt niet plaats bij de woning, maar zoals in de huidige opzet van
het azc bij het centrale parkeerplein bij de entree van het park.
Bij gebruik als recreatie
Bij elke woning is ruimte vrijgehouden om parkeren bij de woning mogelijk
te maken. Auto’s mogen echter niet dominant zichtbaar aanwezig zijn bij
de woning. Het centrale parkeerplein bij de entree van het park blijft behouden maar gaat dienen als parkeerterrein voor bezoekers of voor de
tweede auto van parkbewoners.
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Groen en water

6.4 Groen / Water
Bij gebruik als azc
Het azc is in zijn geheel openbaar toegankelijk terrein voor alle inwoners, hierdoor is er veel openbaar groen in de periode bij gebruik als azc.
Waar mogelijk worden bestaande waardevolle bomen behouden. Om de
entreelaan allure te geven, wat past bij landgoed karakter in de omgeving,
komt er een nieuw proﬁel met aan weerszijden een laanboombeplanting.
Groen dient ter versterking van de ruimte of functie waarbij moet worden
ingespeeld op de karakteristieken in de straat. Hierbij kunnen er accenten
zijn met solitairen of boomgroepen. Voor de veiligheid van bewoners van
het azc wordt er geen water ingepast op de locatie. De middenas van
het gebied wordt wel vrijgehouden voor een toekomstige watergang. Deze
zone kan wel worden ingericht met ‘natte natuur’, met bloeirijke beplanting die goed op een ondergrond met een hoge waterstand kunnen groeien.
Belangrijk is ook het behouden van open doorzichten. In de functie van azc
dient er overwegend laagblijvend beheersbaar groen te zijn ten behoeve
van de overzichtelijkheid en veiligheid.

Huidige
groenstructuur

Inpassing nieuwe
bomen

Nieuwe
groenstructuur

Voor het deﬁnitief stedenbouwkundig ontwerp wordt de digitale inmeting
met de exacte ligging van waardevolle bomen verwerkt in het ontwerp.
Daarbij komt ook de deﬁnitieve situering van nieuwe bomen naar vor
Daar
voren.

Bij gebruik als recreatie
De basis voor het groen en water is reeds aanwezig in de azc opzet. Na
functiewijziging tot recreatie wordt water breder opgepakt als structuurverbindend element. Bij grotere wateroppervlaktes dienen ﬂauwe natuurlijke oevers met rietvegetatie de randen een natuurlijk beeld te geven.
Hierbij ontstaan er meer ontwikkelingsmogelijkheden voor ﬂora en fauna.
Een waterpartij kan bijvoorbeeld gaan dienen als kikkerpoel en binnen ﬂauwe oevers kunnen diverse soorten ﬂora zich gaan ontwikkelen.

46

6.5 Inﬁltratie
Hemelwater afvoeren op openwater of inﬁltreren in de bodem indien dit
mogelijk is.
6.6 Straatmeubilair en speeltoestellen

Voorbeeld van een groene inpassing van afvalbakken door een omzoming van een haag.

In het park zal straatmeubilair zich beperken tot een aantal banken, prullenbakken en speeltoestellen. Banken dienen altijd in combinatie met
een prullenbak geplaatst te worden. Informatieborden, wegwijsvoorzieningen en overige elementen dienen in vormgeving van materiaal,
omvang en kleur op de inrichting van het park te worden afgestemd.
Straatmeubilair en speeltoestellen dienen duurzaam te zijn. Dit wil zeggen
dat ze robuust, grafﬁti en vandalisme bestendig dienen te zijn. Verder dient
de uitstraling te passen bij de materialisering van de openbare ruimte. Dus
geen felle kleuren of contrasterende materialen gebruiken.

Lantaarnpalen en speeltoestellen met een duurzame uitstraling passen bij de duurzame architectuur en inrichting
van de locatie.
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Colofon

Colofon
Dit rapport bevat een beeldkwaliteitsplan voor de azc locatie aan de
Vossemeerdijk 40 in Dronten en is vervaardigd door:

Landschapsarchitectuur
Stedenbouw
Recreatieontwikkeling

iepstraat 22
3581 LL Utrecht
T: 030 785 1683
E: info@b4o.nl
I: www.b4o.nl

Opdrachtgever:

Postbus 3002
2280 ME Rijswijk ZH
T: 070 372 70 00
Datum: 13 oktober 2009
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microﬁlm of
op welke manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van
B4o Landschapsarchitectuur + Stedenbouw + Recreatieontwikkeling.
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