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Informatie-avond 18 juni 2018



Angelique Remijn > Triborgh Gebiedsontwikkeling

18 juni jongstleden bijeenkomst met:

- Werkgroep leden (Voorzieningen – Landschap – Nabuurschap) 

- Dorpsraden Udenhout en Berkel-Enschot

Welkom



 ` Terugblik

 ` Planconcept

 ` Verkeerskundige vraagstukken

 ` Uitwerking landschap - participatie

 ` Uitwerking clusters - participatie

 ` Uitwerking architectuur - participatie

 ` Vooruitblik

 ` Discussie en vragen

Informatie-avond



Even terugkijken

• December 2016 en januari 2017 diverse bijeenkomsten werkgroepen

• 2017 afscheid Stichting Berkenhout – samenwerking Thebe blijft

• 2017 – 2018 Overleg omgevingscommissie over opzet buurtschappen > 

verdere verfijning richting typologie boerenerven met input van werkgroepen 

als basis



Nieuwe Koers

• Co-creatie proces ingericht op woonomgeving> inspraak over architectuur, 

inrichting erven en woningtypen 



En het goede blijft

Kansen en mogelijkheden

> gemeenschappelijk aangegeven woonwensen worden 

projectmatig gerealiseerd

> ruimtelijke integratie van het landschap en bebouwing die 

passend is op de locatie

> een buurtschap waar mensen iets voor elkaar over hebben en 

een helpende hand bieden

> ruimte voor bijzondere woonvormen - mantelzorg

❖ Berk&Hout biedt ruimte
❖ Samen gaan we het maken
❖ Ruimte om Samen te leven 



Enquêteresultaten respondenten (178 reacties)

Merendeel wenst een tweede 

slaapkamer / hobbykamer 

Bewustwording energiegebruik woning begint te komen 

maar is maar voor een kwart van de respondenten 

belangrijk

Appartementen op 

deze locatie zijn 

gewenst
Een woning moet 

aanpasbaar zijn op 

toekomstige 

zorgbehoefte

Maximaal genieten 

van het 

aangrenzende 

landschap is 

belangrijk

Privacy is 

belangrijk



Enquêteresultaten respondenten (178 reacties)

Een jaarlijkse 

buurtactiviteit staat 

hoog op de agenda

Incidenteel helpen is 

geen probleem

Beperkt animo voor 

gemeenschappelijke 

voorzieningen

Samen activiteiten 

ondernemen is minder 

belangrijk

Voornamelijk huishoudelijke 

hulp en klusjesman zijn 

gewenst

Contact met buren alleen 

als men het zelf opzoekt

Als iemand hulp vraagt zijn 

veel mensen bereid te bieden

Winkels op 

loopafstand 

is gewenst

Volledig programma op 

één woonlaag is 

belangrijk



Enquêteresultaten respondenten (178 reacties)

De helft heeft één auto en 

40% bezit twee auto’s

40% vind het niet erg om 

minder dan 5 minuten 

naar de auto te lopen

40% wil één privé parkeerplaats

Meer dan 75% van de mensen 

vind het belangrijk om de buren 

te kennen en in een omgeving 

te wonen waar men iets voor 

elkaar over heeft

Het animo voor een deelauto 

begint te komen

Gemengde samenstelling 

qua leeftijd is belangrijk

Een praatje op straat met 

buurtbewoners is gewenst Een helpende hand 

voor een buur is 

geen probleem



Enquêteresultaten respondenten (178 reacties)

20-30jaar 5%

30-40jaar 15%

40-50jaar 15%

50-60jaar 25%

60-70jaar 25%

70-80jaar 15%

Leeftijd respondenten

65% zoekt een plek waar men 

samen met partner oud kan 

worden, 30% zoekt een plek waar 

men samen met bevriende stellen 

oud kan worden en elkaar de 

helpende hand te bieden

55% bestaat uit tweepersoons 

huishoudens, 25 % gezinnen met 

kinderen en 15% alleenstaanden

60% woont nu in de 

directe omgeving en wil er 

blijven wonen

Meer dan 85% wil een 

koopwoning

Het groene landschap is 

erg belangrijk



landschaps analyse

project opdrachtgever datum onderdeel blz nr.

berkenhout udenhout triborgh gebiedsontwikkeling 28 09 2016 15

schaal

nvt
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mozartlaan 2  5283 kc boxtel t 0411 624162  m 06 27254714

karakteristieke bebouwingsstructuren                                                karakteristieke groenelementen

Bebouwingsclusters langs wegen

Bron: Edith Kolkman Stedenbouw Landschap



Omgeving: boerenerven



landschaps analyse

project opdrachtgever datum onderdeel blz nr.

berkenhout udenhout triborgh gebiedsontwikkeling 28 09 2016 15

schaal

nvt
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mozartlaan 2  5283 kc boxtel t 0411 624162  m 06 27254714

karakteristieke bebouwingsstructuren                                                karakteristieke groenelementen

Toevoegen nieuwe clusters

Bron: Edith Kolkman Stedenbouw Landschap



landschapsanalyse

project opdrachtgever datum onderdeel blz nr.

berkenhout udenhout triborgh gebiedsontwikkeling 28 09 2016 16
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karakteristieke bebouwingsstructuren                                                karakteristieke groenelementen

Concept: nieuwe boerenerven

Bron: Edith Kolkman Stedenbouw Landschap



landschapsanalyse

project opdrachtgever datum onderdeel blz nr.

berkenhout udenhout triborgh gebiedsontwikkeling 28 09 2016 17
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randen en groenstructuur 

Landschappelijke structuren

Bron: Edith Kolkman Stedenbouw Landschap



Zelfstandige 
erven 
in het 
landschap



Compacte 
clusters aan het 
open landschap

1

2

3



Open landschap 
vloeit tussen 
boerenerven door



Doorzichten 
tussen de 
erven



Doorzichten 
tussen de 
erven



Volgen 
richtingen 
uit het 
landschap

Maximaal 2 richtingen 
per boerenerf



Verkeerskundige 
vraagstukken 30km

toekomstig 30km?



Participatie; samen denken over:

•	 Inrichting landschap

•	 Inrichting erf

•	Architectuur



Landschap: 
weidse basis



Landschap:
weidse basis



Elementen:
natuurlijk en robuust



Elementen:
parkachtig en verfijnd



Mogelijkheden voor landschap:
Weids Elementen - natuurlijk Elementen - parkachtig



Hoofdgebouw bij 
entree erf

Wonen met zicht 
op het landschap

Bomen schermen 
erf af

Parkeren uit het 
zichtBoerenerf: 

steen

Erf opent zich naar 
het landschap



Bron: Plein 06 - Wevershof

Gevarieerde 
bebouwing

‘Stenig’ erf sluit 
aan bij dorp

Shared space

Boerenerf: 
steen



Boerenerf: 
tuin

Appartementen aan 
het open landschap

Bosschages onttrekken 
manege aan het zicht

Parkeren in de 
boomgaard

Veranda met 
uitzicht

Schapenweide

Parkeren verstopt 
achter hagen

Doorzicht vanaf 
erf naar landschap



Bron: Heren5 - Bannehof (beeld aangepast)

Vergroend erf

Gemeenschappe-
lijke moestuin

Boerenerf: 
tuin



Boerenerf: 
formeel

Doorkijk naar 
landschap

Parkeren onder de 
bomen

Veranda met 
uitzicht

Hoofdgebouw

Schuurvolume met 
mansardekap



Bron: Dorpsplein Giessen-Oudekerk

Groene eilanden 
op het erf

Zitranden geven ruimte 
voor sociale interactie

Boerenerf: 
formeel



Tuin

Mogelijkheden voor het erf
steen Formeel



Standaard          Boerentypen

Standaard



Standaard      Boerentypen

aangekapte delen zorgen voor 
agrarisch en informeel karak-

ter. Mogelijk per woning of 
enkel bij de buitenste. 

door verbrededing van het 
hoofdvolume ontstaat een 
massa die sterker refereert 
naar de agrarische schuren. 



Standaard      Boerentypen

Met een ongelijke kap kan het 
beeld ontstaat aan het erf het 
beeld met lage goten terwijl 

aan de achterzijde een ruimte 
gemaakt kan worden passend 

bij huidige woonwensen.

door verbrededing van het 
hoofdvolume ontstaat een 
agrarische massa. Met aan-
kappingen of doorgestoken 
muren kan dit worden ver-

sterkt



Architectuur - stijl
Traditioneel Eigentijds



Architectuur - stijl
Modern en strak/abstract



Eigentijds

Mogelijkheden voor architectuur
Traditioneel Modern



Planning / Vervolg

• September 2018 inspiratie sessie over architectuur, erven en woningtypen

• Eind 2018 presentatie eerste verbeeldingen / schetsen

• Planologische procedure start begin 2019

• Verdere uitwerking woningen en erven in co-creatie 

• Start verkoop medio 2019



Discussie en vragen
wat wordt het beeld van:

 ` het landschap;
 ` de erven;
 ` de architectuur?


