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Duidelijke toegang tot gebied
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1.1 Historie
Tijdens het uitwerken van de concepten, 
is er gekeken naar kenmerkende 
eigenschappen van landgoederen in 
Nederland. Met name het Kasteel de 
Haere in Olst. Elementen zoals lanen, 
open ruimte voor het hoofdgebouw, 
diversiteit aan groen en doorkijkjes, 
de waterloop en de duidelijke entree. 
Deze elementen geven architectonisch 
kernwaarden aan het nieuwe landgoed. 
Deze elementen krijgen een eigentijdse 
uitwerking. 

Kronkelende paden naar bijgebouwen



3 concepten
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1.2 Drie havezaten
• Landschapsader door het midden
• Stedelijke burcht
• Collectieve plekken verdeeld
• Veel dakterrassen
• Grotere collectieve plekken 
• Bouwhoogte neemt toe naar het midden

1.4 Geworteld wonen
• Sterke onderliggende structuur
• Landschapskamers/binnenplaatsen
• Moestuinen en wintertuinen
• Vlonders, poorten, bruggetjes en veranda’s
• Bouwhoogte neemt toe naar het midden
• Grote diversiteit
• Privacy en gezamenlijkheid goed uitvoerbaar

1.3 De ruggengraat
• Lange bouwblokken
• Glooiend landschap
• Collectieve plekken 
• Diversiteit aan boomlanen
• Wonen is onderschikt 
• In het midden een plein
• Bouwhoogtes verspreid

Geworteld  wonen is door Stichting de 
Noordmanshoek gekozen om verder uit te 
werken. Dit neemt niet weg dat sommige 
onderdelen  uit  de  andere plannen 
meegenomen worden. 
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1.5 Basis
Als basis voor het onderzoek is het  
schetsontwerp uit dec. 2020 gebruikt. 
Hierin is een havezate gesitueerd van 
30 woningen. Vanuit verschillende 
opzetten m.b.t. het aantal m2 woningen, 
collectieve ruimtes, openbaar groen, 
wegen, paden, pleinen, parkeren, etc. 
zijn er vergelijkingen gemaakt op basis 
van 50, 80 en 110 woningen. Uiteindelijk 
is er gekozen om te werken met het 
maximale aantal, 110 woningen, om 
vanuit daar te kijken naar een haalbaar 
grondgebruik. Hierbij moet het plan 
zelfvoorzienend zijn. 

1.6 Doelgroep
In deze fase is gekeken naar  de  
beoogde doelgroepen die hier gaan 
wonen. Een groot deel daarvan zijn 
gezinnen en starters, aangevuld met 
woningen voor  alleenstaanden jongeren 
en ouderen. Een deel van de woningen 
voor ouderen zijn rolstoel aangepaste 
woningen. Kortom een grote diversiteit 
aan bewoners. 

Deelopzet van het onderzoek naar aantal woningen

Startpunt onderzoek



Ontwerpvisie
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1.7 Uitgangspunt
De visie  op  het landgoed en de 
bebouwing refereert aan oude 
Nederlandse dorpen zoals Bronckhorst, 
Ootmarsum en aan landgoederen zoals 
Kasteel de Heare. Stuk voor stuk zetten 
ze een sterke en verbindende energie 
weg. Hierdoor wordt er een eenvoud 
en eenheid gecreëerd. Vaak is er een  
duidelijk centrum en loopt het landschap 
door tot in de kern. De bebouwing 
varieert aangaande grootte en hoogte 
van 1 tot 3,5 laag. Ten slotte zit er eenheid 
in het materiaal- en kleurgebruik. Deze 
stedenbouwkundige en architectonisch 
taal zorgt voor meer gezamenlijkheid, 
eenheid en saamhorigheid. Deze 
uitgangspunten worden gebruikt bij het 
nieuwe plan voor de bebouwing van De 
Noordmanshoek. 

1.8 Structuur
Een sterke structuur als basis voor 
het stedenbouwkundig ontwerp  met  
een grote mate van diversiteit in de 
architectuur / bebouwing en vele 
woontypologieën is de basis voor het 
ontwerp.  Voor de stedenbouwkundige 
opzet is de kristalvorm een fraaie 
structuur als basis. De kristal genereert 
energie en geeft   een optimale relatie 
weer tussen de bebouwing en  het 
landschap. De bebouwingsarmen 
strekken zich, vanuit een centrum, uit 
naar het landschap, terwijl het landschap 
tussen de armen door  naar binnen 
dringt. Er  ontstaat een samenspel tussen 
natuur en bebouwing. De waterkristal 
kun je zien als een verwijzing naar de 
ligging aan het water van de IJssel, een 
belangrijk element in de omgeving. De 
symmetrische sterke structuur wordt 
visueel niet doorbroken. Maar door 
de bouwblokken diversiteit te geven 
ontstaan er verschillende karakters. 
De woningen scharen en schakelen 
zich rond binnenplaatsen / pleintjes. 
In het midden ontstaat een duidelijk 
centrumgebied waar activiteiten kunnen 
plaatsvinden. 

De beoogde ruimtelijke beleving (los van 
materialisering) Sfeerbeeld uit Ootmarsum.

Vertaalde waterkristal naar bebouwingsvorm

Onderzochte structuren
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Bebouwing versterkt en verbindt biodiversiteit

Groene daken
Verblijfswaarde

1.9 Vervolg
Hierna volgde het samenvoegen van het 
grondgebruik, de doelgroep, structuur 
en uitgangspunten. 

1.10 Uitgewerkt schetsontwerp 
De varianten zijn doormiddel van 
situatie- en bebouwingsvarianten en 
een maquette gepresenteerd aan de 
omwonenden, belanghebbenden en 
de gemeente. In de maquette  is goed 
de impact van de bebouwing te zien. 
Door de groene daken, e.v.t. voorzien 
van energieopwekking en subtiele 
hoogte verschillen in de bouwvolumes 
blijft de menselijke maat en relatie 
met het landgoed gewaarborgd. De 
opmerkingen van de verschillende 
partijen en bewoners zijn verwerkt in 
het uiteindelijke schetsontwerp. Diversiteit aan woontypologieën

Schetsmaquette van 110 woningen

Doorsnede profiel bebouwing



Onderzoek aantal woningen

6

1.11 Resultaat
Vanuit alle gekozen uitganspunten 
(waarbij ook de hinder van de  
omgeving is meegenomen) is naast 
de maximale variant, 110 woningen, 
ook gekeken naar de minimale variant, 
zijnde 50 woningen. Deze zijn beidde 
op dezelfde manier uitgewerkt. Vanuit 
het grondgebruik in relatie tot het 
landgoed en de zelfvoorzienendheid, 
bleek 110 woningen niet haalbaar en 
50 woningen te klein. Volgens de 
berekeningen van Bureau Ruimtewerk 
is een 70-tal woningen een ideaal 
aantal voor De Noordmanshoek. ( zie 
hiervoor de onderbouwing  van Bureau 
Ruimtewerk). Op basis van de schets 
hiernaast is het plan uitgewerkt tot een 
schetsontwerp met referentiebeelden. 

110 woningen 50 woningen

Gekozen en uitgewerkte variant

Hinderkaart van de omgeving met de  
geluid- en milieuzones. 



Het geworteld wonen is gedefinieerd door bebouwingsarmen te laten 
samenvloeien met het landgoed, waarbij de natuur en het wonen naadloos 
in elkaar over gaan en elkaar versterken. De Noordmanshoek is een 
nieuw,  eigentijds landgoed,  waar het gezamenlijk  en  zelfvoorzienend 
wonen in balans met de natuur een belangrijk iconische oplossing is. 
Gebruiks-,  belevings- en toekomstwaarde zijn belangrijke pijlers.

Het landgoed bestaat voor een groot  deel uit aangelegde natuur in de 
vorm van o.a. voedselbossen en kwekerijen. Daarnaast is er een groot 
deel extensieve natuur, dit zijn grasvelden als ‘kruidenrijke weides en 
natte gebieden optimaal ingericht voor flora en fauna’. Daartussen 
bevindt zich een bebouwingsgebied met een 70-tal woningen verdeeld 
in zeven woongebieden met elk hun eigen karakter en samenstelling. 
Deze zijn onderverdeeld in erven, hoven en in het centrum een havezate. 
Het wonen in de hoven stimuleert het sociale contact en voorkomt 
eenzaamheid. Het welbevinden van de bewoner en de bezoeker wordt 
mede bepaald door natuurlijke vormen en de toepassing van gezonde  
materialen. Biodiversiteit en duurzame energievoorzieningen zijn voor 
het creëren van een gezonde woonomgeving een belangrijk aspect. 
Parkeren vindt plaatst buiten het woongebied en is ingepakt met groen. 
Ter plaatse van de lobben kan incidenteel geparkeerd worden.

1

02. Landgoed De Noordmanshoek
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Wilgengriend (nat gebied)

Nat gebied,  riet,  vogels

Voedselbos, n.t.b. door adviseur

Kwekerij/tuinderij, n.t.b. door adviseur

Gras / weide

Wandelpaden

Energieveld (elektrisch, wind, bodem, water)

Moestuin/akker

Voedselbos n.t.b. door adviseur

Bloemenveld

Poort/entree, vleermuizen, vogels

Camping

Wilgengriend 

Hondenveld

Centrum, levendigheid, Havezate

Toren, 4 lagen (herkenningspunt)

Dienstwoning, voedselbos / kas

Kas nabij het voedselbos

Woonmilieu 1, woonerf, actief

Woonmilieu 2, begijnhof, rustig

Woonmilieu 3, hof, geborgen

Ecologisch parkeerveld, 54 plekken 
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Heuvel, uitkijkpunt

9

Woonmilieu 4, Havezate

Afvalverzameling, terugsteken vrachtwagen

10

PV-park

Vlonders / bruggen

Legenda

Landbouwschuur11

Draaipunt landbouwverkeer

12 Winkel

13

Parkeren op grastegels
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Hoofdweg
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Landbouwweg

Over watergang



03. Bebouwingsgebied

Het wordt een eigentijds landgoed. Ieder oud landgoed heeft over het 
algemeen en markant gebouw met verspreidde bijgebouwen en kleinere 
woningen. In De Noordmanshoek is het hogere gebouw in het centrum  
het markante gebouw en de woningen, die de pleintjes vormen, de 
verspreidde woningen over het landgoed. De verspreide gebouwen zijn 
bij De Noordmanshoek geclusterd om zo de rust in het landschap van 
het landgoed te waarborgen. Het markante “hoofdblok” is een meer 
gesloten plein met daar omheen de 6 armen (lobben) met de lagere  
woningen. De woningen nestelen zich in het groen en omsluiten een 
hofje. 

Via een lange bomenlaan, de hoofdontsluiting,  wordt de bewoner en 
bezoeker begeleid naar het woongebied. De laan vormt een zichtlijn 
tot aan het centrum van de bebouwing met in het zicht een toren met 
gemeenschappelijke functies. Deze toren is een herkenningspunt op 
het landgoed. Via de eenrichtingsweg, ingericht als woonerf rond de 
havezate, worden de lobben ontsloten. Deze weg zal bestaan uit een 
open bestrating met voldoende draagkracht voor hulpdiensten. Alle 
woningen zijn te bereiken met een auto. Bij elk hofje zijn zes, in het 
groen gelegen,  parkeerplaatsen. Boven de parkeerplaatsen kunnen 
zonnepanelen geplaatst worden. Het aanzicht wordt ingepakt met groen. 
In de grijze blokken bevinden zich collectieve bergingen en installaties. 
De grotere collectieve functies zijn gesitueerd in het centrum. Deze 
functies zijn, logeerkamers, vergaderplekken, ontmoetingsruimte, etc. 

De bestaande waterlopen  worden opgenomen in het ontwerp. Een van 
deze waterlopen “stroomt” door het midden van het gebied en verbindt 
de aanwezige waterlopen. Hierdoor krijgt het water een belangrijke 
belevingswaarde in het woongebied. Overtollig regenwater wordt 
middels de sloten vastgehouden en afgevoerd. De woongebieden zijn 
verbonden door paden en  zijn  verschillend in hun ruimtelijke uitstraling. 
Hierdoor ontstaat er een gevarieerde beleving van de woongebieden 
en de omliggende natuur en wordt het een interessant gebied voor  
iedere bewonersgroep en elke bezoeker. Zitelementen voor ouderen 
en speelelementen voor kinderen zijn hierbij belangrijk. De openbare 
ruimte wordt hierdoor interessant in beleving en gebruik.

19

Centrum, levendigheid, Havezate

Toren, 4 lagen (herkenningspunt)

Dienstwoning, voedselbos / kas

Winkel / kas / landbouwschuur

Woonmilieu 1, woonerf, actief

Woonmilieu 2, begijnhof, rustig

Woonmilieu 3, hof, geborgen

Ecologisch parkeerveld, 54 plekken 
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Woonmilieu 4, Havezate

Legenda

39 (6x6) parkeerplekken in gebied + 3 bij kas

Tuinen/vlonders zijn 50m2 of 25m2
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04. Woontypologieën

Het plan bestaat uit +/- 70 woningen verdeeld over zeven woongebieden 
(lobben) met vervolgens zes woontypologieën. In de “bouwblokken” 
zijn  collectieve ruimtes opgenomen die de saamhorigheid, sociale 
interactie zullen versterken. Een voorbeeld daarvan is de plantenkas aan 
de rand van het voedselbos, maar ook een gezamenlijke huiskamer.  Het 
zijn plaatsen waar bewoners ( en bezoekers ) kunnen samenkomen en 
belangrijke en minder belangrijke zaken kunnen delen. Door het aantal 
en soort woningen per lob anders samen te stellen ontstaat er per lob 
een ander karakter. De woontypologieën spelen in op de behoeftes 
van alleenstaanden, gezinnen, starters en senioren.  De woningen zijn 
compact en hebben verschillende groottes van 200m3 tot 500m3. Een 
deel van de woningen is huur ( al dan niet sociaal ) en een deel is koop.

111

Legenda

Alleenstaande starter   6x huur   (1 laag)

Ouder echtpaar   3x koop   (2 lagen) 

Starters    14x koop   (3 lagen)

Alleenstaande senior  8x koop  (1 laag)

Klein gezin   9x koop & 12x huur  (3 lagen)

Groot gezin   17x huur  (3 lagen)

Collectieve ruimtes (+1 dienstwoning)  
* gezamenlijke bergingen en installatieruimtes

Dienstwoning   1x huur   (2 lagen)

Woonmilieu 4, Havezate:

1 2 3

Collectieve ruimtes

Toren

Balkons

Trappenhuis met galerij

Balkons

Trappenhuis met galerij
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05. Havezate

Het middel punt van de bebouwing is vormgegeven als een binnenplaats 
waar activiteiten plaats vinden. De meeste collectieve functies zijn 
gesitueerd aan de rand van deze binnenplaats. Hierdoor ontstaat een 
levendig middel punt voor alle bewoners en bezoekers. Deze plek geeft 
een knipoog aan de havezaten in de buurt: een stevige sociale burcht. 
Dit blok zal hoger zijn dan de rest van de bebouwing. Zodoende zorgt dit 
blok voor een herkenningspunt in de omgeving. De collectieve functies 
zoals een buurtkamer en een buurtkeuken zijn transparant en “open” 
en maken hierdoor ook visueel een verbinding met de aangrenzende 
hofjes en het landgoed. Boven de collectieve functies bevinden zich 
kleine appartementen. 

Het plein is omringt door wat hogere bebouwing. Met een torentje die 
uitzicht geeft over het landgoed. Dit is het herkenningspunt. 

13



In de bebouwingsring zitten transparante collectieve functies voorzien 
van veel glas en zicht. 

Levendigheid en samenkomst staat centraal. Activiteiten zoals een 
buurtfeest, markt en spelletjesmiddag kunnen hier plaatsvinden. 

Referenties
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De voorzijde van de woningen bevindt zich altijd rond een gezamenlijk 
middel punt. Dit is vormgegeven in een versplinterd erf, stedelijk plein 
(havezate), hofje en een meer besloten begijnhof. Kleine elementen 
zoals een bankje, luifel of opstapje bij de voorgevel stimuleren de 
verblijfswaarde en creëren daarmee sociaal contact en verbondenheid. 
Door het eigenaarschap  van het gezamenlijk middel punt bij de 
bewoners te leggen, zal dit een eigen invulling krijgen die past bij de 
behoeftes van de bewoners. Elk hofje zal een ander en eigen karakter 
krijgen. Aan de rand, bij de entree van het hofje wordt geparkeerd 
en is ruimte voor stalling van b.v. een bakfiets. Solitaire bomen geven 
beschutting en levendigheid in het hofje. 

06. Voorzijde

De toegang van het hofje krijgt een duidelijke entree. Het wordt 
voelbaar dat je een woongebied inloopt. 

15



De voorzijde van de woning krijgt een geborgen uitstraling. Hierbij 
staat nabuurschap en saamhorigheid centraal. Er ontstaat contact.

Waar de woningen geen hofje vormen, maar meer een erf, zullen de 
woningen aan de voor- en/of achterkant een vlonder krijgen. 

Referenties
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De  achterzijde  van  de woningen hebben, in tegenstelling tot de voorzijde, 
een veel  meer open karakter en meer contact met het landgoed. 
Doordat de bewoners gebruik kunnen maken van het landgoed als hun 
‘tuin’, is alleen een kleine privé vlonder/ plek benodigd. Hierdoor krijgen 
de bewoners de ervaring dat ze midden in een natuurgebied wonen. 
Het landschap komt als het ware tot in de woonkamer. Door middel van 
lage begroeiing en verdiept zitten kan de privacy en het weids uitzicht 
gewaarborgd worden. Het groen rondom de woningen hangt samen 
met en versterkt de ecologie van het gehele landgoed. Ook worden er 
maatregelen genomen voor gebouw bewonende diersoorten. Over het 
ecologisch beheer van het groen en erfafscheidingen worden duidelijke 
afspraken gemaakt voor en met bewoners.

07. Achterzijde

Verdiept zitten in de privé tuin. Deze plek is omkleed met groen om de 
privacy te waarborgen. 

17



De achterzijde van de woning met een privé vlonder. Dit kan gezien 
worden als een intermediair van de woning naar het landgoed. 

Vanuit het perspectief van het landgoed is de bebouwing te gast. Door 
de subtiele uitstraling vloeit de bebouwing over in het landgoed. 

Referenties
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08. Overige elementen

Kas aan de rand van het voedselbos 

Sfeerbeeld van de doorwaadbare straatjes en de bouwhoogtes 
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Referenties

Geclusterd woonerf 

Grastegels voor parkeerplekken Parkeren ingepakt met groen

Water beweegt tussen woningen Houten galerij met verblijfswaarde
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09. Materiaal, energie en autarkie 
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De materialen waarvan de woningen worden gebouwd hebben een relatie 
tot het landgoed. Het zijn natuurlijke en gezonde materialen. Ook met 
voorzieningen  die  de natuurinclusiviteit en biodiversiteit dienen. Je  kunt 
hierbij denken aan kalkhennep, groene daken, lavakorrels, glasschuim, 
houtskeletbouw, inlands hout, houtvezelplaat, schelpen, leem, riet, CLT, 
vogelkasten, vleermuiskasten etc. Door goede detaillering ontstaat er een 
natuurlijke en krachtige uitstraling. De kleurkeuze voor de bebouwing gaat 
uit van natuurtinten om de relatie met het landschap te versterken. De 
bebouwing is te gast in het landgoed en moet niet overheersen. Kleur- en 
materiaalgebruik zijn daarbij een belangrijk onderdeel. Hieronder een palet 
van materialen:

LavakorrelsHennepvilt

Kalkhennep

Schelpen

Strobalen Leemstuc

Kookverf, dakrand

Metselwerk plint

Inlands hout, dakrand & gevel

Accoya kozijnenGlasschuimgranulaat 

Sedumdak



Referenties
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Het beperken van de energiebehoefte is in de essentie het meest duurzaam. 
Duurzaamheid en energieneutraliteit van de bebouwing zijn een uitgangspunt 
voor het ontwerp. Door optimaal te isoleren, compact te bouwen, zongericht te 
bouwen en het gebruik van zelf opgewekte hernieuwbare energie, maakt  het 
wonen op het landgoed zelfvoorzienend. Je kunt hierbij denken aan passieve 
energie ( zoninstraling in de winter ), wateropslag, lage temperatuur verwarming, 
wintertuin, zonnepanelen, triple glas etc. Hieronder een palet van oplossingen:
De uitwerking van de bebouwing is zoveel mogelijk zelfvoorzienend, energie- 
en klimaatpositief, natuurinclusief, biobased en gezond.

Hergebruik regenwaterPassieve energie, zomer (schaduw)

Passieve energie, winter (warmte) Warmtepomp met bodemopslag Groendak

Serre met moestuin 



Mochten er nog vragen of opmerkingen 
zijn kunt u altijd contact opnemen met:

Architecten en stedenbouwkundigen: 

Ir. Huub van Laarhoven
Nick van Dijke MSc. 

Alphenseweg 65
5126 AB Gilze
Tel: 0161 451021
Email: info@vanlaarhovencombnatie.nl

10. Contactgegevens

Kijk voor meer informatie op de site:


