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Inleiding

Studio Selva en Dijk&co is door DeAlliantie gevraagd
een ruimtelijke onderbouwing te maken voor tijdelijke
woningen aan de Insingerstraat te Soest.

Op 23 juni is een eerste ontwerp met in totaal 130
woningen aan de buurt gepresenteerd. Na de reacties
die de plan heeft opgewekt is er gekeken of de
aantallen tot 100woningen teruggebracht zou kunnen
worden, voor een goede balans tussen betaalbaarheid
en impact.

In de nieuwe plan wordt het duidelijk dat het reduceren
van het aantal woningen door het uiteentrekken van de
bouwblokken een groot verschil maakt in de inrichting
van de kavel. Dit is beter voor het waarborgen van de
cultuurhistorische kwaliteiten van de kavel en geeft ook
meermogelijkheden voor het opnemen van groen en
water in de plan.

Dit document bevat in deel 1 een inventarisatie van de
vigerende zowel als niet-vigerende beleidsstukken van
toepassing in de grotere omgeving. Op basis hiervan is
in deel 2 een analyse gedaanmet de belangrijke
kwaliteiten van de kavel zelf en een concept voor de
bebouwing en landschappelijke inrichting. Ten slotte
volgt in deel 3 een aantal randvoorwaarden van het
ontwerp met een variant van 100woningen op locatie.

Studio Selva en Dijk&co
September 2022

Historische kaarten 18755 t/m 1995
www.topotijdreis.nl
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1. Beleid
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Landschap en groen

Omgevingsvisie Soest en Soesterberg
Gemeente Soest (2021)

Landschapsontwikkelingsplan
Brons + partners landschapsarchitecten (2005)

De grotere omgeving bestaat uit een halfopen
slagenlandschapmet houtsingels en bos. Vooral de
oude houtwallen zorgen voor een sterk landschappelijk
raamwerkmet open “boskamers” waarbinnen allerlei
functies zich kunnen ontwikkelen.

Het gebied is bijzondermet betrekking tot de
waterhuishouding. Het ligt deels in een laag gelegen
veengebied. Het waterwordt in zuidwestelijke richting
afgevoerd en er is in de Omgevingsvisie Soest en
Soesterberg aangegeven dat het een streven is om
water lokaal vast te houden om zo verdroging tegen te
gaan.
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Ontwikkeling en bebouwing

De kavel ligt in een overgangsgebied tussen stad en
landschap, het Soesterveen. Dit gebied heeft zich
stapsgewijs ontwikkeld als dorprandzone: noch stad,
noch historisch open landschap. De oorspronkelijke
lintbebouwing aan deWieksloterweg is sterk verdicht,
de achtererven zijn veelal bebouwd en van de
gebiedseigen openheid is weinig meer over.

Volgens de Structuurvisie ligt de kavel binnen de rode
contouren en is in eigendom van de gemeente. Maar
juist op deze locatie voelt de huidige scherpe grens van
de bebouwde kom logisch en een overschrijding
daarvan niet. Daaromwordt het noodzakelijk geacht om
eventuele bebouwing te situerenmet “gevoel” voor de
omgeving.

Structuurvisie 2009-2030

Gemeente Soest / KuiperCompagnons (2009)

Beeldkwaliteitplan buitengebied Soest

Brons + partners / Amer adviseurs (2004)
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Cultuurhistorie

De hoge cultuurhistorische waardering voor
cultuurlandschap en stedenbouw is ook zichtbaar in de
beleidskaarten.

Ten noorden van de kavel loopt de Insingerstraat
(voorheen Schoolstraat) die een cultuurhistorisch
waardevolle verbinding is. Ten zuiden van de kavel loopt
een historische hoofdgroenstructuur. Het historische
landschapstype is een jonge veenontginning met
veenkoloniale kenmerken.

Cultuurlandschappelijke en historischstedenbouwkundigewaardering

Gemeente Soest / RAAP /VanMeijel / Els Bet (2014)

Cultuurhistorische kenmerkenkaart

Gemeente Soest / RAAP /VanMeijel / Els Bet (2014)
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Kernrandzone

Structuurvisie Kernrandzone Soesterveen

Gemeente Soest / Rho adviseurs (2016)

In 2016 is een structuurvisie voor de Kernrandzone
Soesterveen uitgewerkt. Deze is nooit vastgesteld en
kan als inspiratie dienen voor het opstellen van een plan
in de typische overgangszone tussen stad en landschap.
De uitgangspunten voor nieuwe bebouwing sluiten aan
bij eengezinswoningen en zijn daarom te beperkend om
op deze locatie toegepast te worden.

De analyse stelt de kamerachtige ruimtelijke opbouw in
het gebied vast, hoewel deze in de directe omgeving
van Insingerstraat minder zichtbaar is. Meestal loopt de
voorkant van de kleinschalige bebouwing dwars op de
verkavelingsrichting.

Voor een goede landschappelijke inpassing wordt in
ieder geval kavels voorzien van opgaande
(gebiedseigen) beplanting en groene erfafscheidingen,
met inachtname van dewensen van doorzicht,
zichtlijnen en openheid. De nieuwe bebouwing is
kleinschalig, met een groene kavelinrichting en
voldoende afstand tot de erfgrens. Dematerialisering
van de gebouwen leidt tot een gedekte kleurstelling.
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Foto’s

Bron: Studio Selva / GoogleMaps
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2. Analyse



De kavel ligt in een overgangszone tussen stad en
landschap, met een grote variatie in ruimtelijke opzet en
functies zoals bijvoorbeeld sport, bedrijven enwonen.
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Overgang tussen stad en landschap

Stad

Land

Overgangszone

Kavel

Bos

Rode contourFotos: Structuurvisie Kernrandzone
Soesterveen
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Wegen en bebouwing

Insingerstraat

Straat

Pad in particulier eigendom

Langs de historische Insingerstraat is het te ontwikkelen
terrein de enige goed zichtbare open boskamer zonder
bebouwing. De Insingerstraat vormt een “harde”
dorpsrand die direct grenst aan het cultuurhistorische
landschap zonder groene inkadering.

Aan de zuidelijke rand van de kavel loopt een pad dat in
particulier eigendom is.

Fotos: Studio Selva
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Groenstructuur

Hoofdgroen structuur / historische houtwal

Bomenrij

De cultuurhistorisch belangrijke houtwallen zijn
zichtbaar vanaf Insingerstraat. De bomenrijen langs de
straat zijn onderbroken doorwoningbouw en niet meer
continu.

Illustratie: Beeldkwaliteitplan
buitengebied Soest
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Ecologische verbindingen
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Er is hoogst waarschijnlijk een belangrijke ecologische
verbinding tussen het park en achtertuinen richting het
bosperceel. De verbinding is vooral belangrijk voor
amfibieën.

Fotos:Wikimedia, Piet Reens, Charles J.
Sharp
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3. Randvoorwaarden
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Boskamer

Door afstand te houden tot de rand van het perceel is
de vorm van de kavel beter zichtbaar en privacy van de
buren gewaarborgd. De bebouwing houdt ook
voldoende afstand (≥ 11 m) tot de houtwal voor het
beschermen van de bomen en de foerageerroutes van
vleermuizen. In het verlengde vanVan der
Weijdenstraat is de houtwal goed zichtbaar tussen de
bebouwing.

De ruimte opent zich naar de weg om de unieke
boskamer te laten zien. Langs de straat wordt een
nieuwe rij van bomen geplant om het lineaire karakter
van de houtwal te versterken en voor een zachtere
overgang tussen stad en landschap. Het gaat over het
herstellen van een historische bomenstructuur die in de
loop van tijd versnipperd is geraakt, maar nog steeds
zichtbaar is in Smitsveen enOverhees.

Relevante beleidsstukken:
• Beeldkwaliteitplan buitengebied Soest (2004)
• Structuurvisie 2009-2030 (2009)
• Cultuurlandschappelijke en historisch-

stedenbouwkundige waardering (2014)
• Cultuurhistorische kenmerkenkaart (2014)
• Groenstructuurplan ‘De groene kernkwaliteit van

Soest’ (2014);
• Nota ‘Bescherming en kap van bomen’ met

bomenkaart (2012/2014)
• Structuurvisie Kernrandzone Soesterveen (2016)
• Landschaps- en ontwikkelingsplan (2019)

Onbebouwde zonemet afstand tot kavelgren

Nieuwe bomenrij

Nieuwe zichtlijn

x

~11 m

~11 m

~11
m

CentrumOverhees
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Biodiversiteit

Met het oog op de natuur en de klimaatveranderingen
is het ook hier gewenst om in te zetten op de
biodiversiteit. Het huidige weiland draagt momenteel
weinig bij aan de biodiversiteit. Het verstreken van de
biodiversiteit begint bij de bodem. Een
geoptimaliseerde bodem die aansluit bij de
gebiedseigen bodemstructuur zorgt ervoor dat het
bodemleven in balans is en water kan vasthouden in
droge periodes. Dit is de basis voor een gevarieerde
beplanting en bomen die bestaan uit inheemse soorten
en passen op deze Soester grond. Ook zorgenwe
hiermee voor een goede basis voor amfibieën.

Een groen-blauwe structuur tussen dewoonblokken
zorgt voor een zachte overgang tussen stad en land. De
beplanting en de groene uitstraling geeft ook een
prettiger en gezonder leefklimaat voor de bewoners:
het biedt ruimte om te ontmoeten en de schaduw
voorkomt een “hitte-eiland” effect. Het regenwater
wordt vastgehouden in het gebied, zodat verdroging in
warme periodes voorkomenwordt. Dit betekent dat ook
het regenwater dat van de gebouwen komt in het
gebied geïnfiltreerd wordt. De juiste bodemopbouw en
beplanting zorgen hiervoor. Daarbij zorgenwe ervoor
dat er geenwateroverlast ontstaat.

De biodiversiteit wordt versterkt door het beplanten van
de kavel met inheems en Soest’s groen en het zorgen
voor natte verbindingen. De kavel heeft een zachte
overgang tussen stad en land enmet doorlopend groen
enwater tussen de blokken. De beplanting en de
groene uitstraling geeft ook een prettiger leefklimaat
voor de bewoners: de schaduw en het voorkomen van
een “hitte-eiland” effect.

De daken aan de lagere bebouwing kunnen als groene
daken uitegevoerd worden voor het verder versterken
van de biodiversiteit en een prettige, meer landelijke
uitstraling.

Relevante beleidsstukken:
• Omgevingsvisie Soest en Soesterberg (2021)

Waterinzijggebied

Natte verbinding
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Assen

Zichtlijnen over het perceel, tussen dewoongebouwen
en richting de bosrand zorgen voor de zichtbaarheid
van de houtwal vanaf de Insingerstraat. Het zorgt ook
voor goed zicht op het terrein wat het gevoel van
sociale veiligheid vergroot.

Voor de cohesie van de ensemble vanwoongebouwen
is een balans gezocht in een afstand van ca. 14 m
onderling.

Relevante beleidsstukken:
• Beeldkwaliteitplan buitengebied Soest (2004)
• Structuurvisie 2009-2030 (2009)
• Cultuurlandschappelijke en historisch-

stedenbouwkundige waardering (2014)
• Cultuurhistorische kenmerkenkaart (2014)
• Groenstructuurplan ‘De groene kernkwaliteit van

Soest’ (2014);
• Nota ‘Bescherming en kap van bomen’ met

bomenkaart (2012/2014)
• Structuurvisie Kernrandzone Soesterveen (2016)
• Landschaps- en ontwikkelingsplan (2019)
• Omgevingsvisie Soest en Soesterberg (2021)

Zichtlijnen
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Ontmoeten en paden

De padenstructuur over het perceel zorgt voor een
ommetje over het terrein. Zo kan iedereen het gebied
betreden en dit deel van het cultuurlandschap beleven.
Het zorgt ook voor ontmoetingen tussen de bewoners
en stimuleert een gezonde levensstijl. De paden en
verlichting langs de buitenkant van het terrein worden
nauwkeurig aangelegdmet oog op het niet verstoren
van flora en fauna.

Dewoongebouwen zijn zo gesitueerd dat er
pleinachtige, autovrije ruimtes ontstaan waar de
bewoners en de omwonenden elkaar kunnen
ontmoeten en kunnen verblijven. Deze worden in het
verdere ontwerpproces uitgewerkt tot prettige
verblijfsgebieden. Het gebruik van de fiets wordt
gestimuleerd door voldoende fietsparkeerplekken en
het situeren van de rekken vlakbij de entree’s.

Relevante beleidsstukken:
• Beeldkwaliteitplan buitengebied Soest (2004)
• Structuurvisie 2009-2030 (2009)
• Cultuurlandschappelijke en historisch-

stedenbouwkundige waardering (2014)
• Cultuurhistorische kenmerkenkaart (2014)
• Groenstructuurplan ‘De groene kernkwaliteit van

Soest’ (2014);
• Nota ‘Bescherming en kap van bomen’ met

bomenkaart (2012/2014)
• Structuurvisie Kernrandzone Soesterveen (2016)
• Landschaps- en ontwikkelingsplan (2019)
• Omgevingsvisie Soest en Soesterberg (2021)

Mogelijke pad beleving cultuurlandschap

Plein
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Bebouwing

De bebouwing loopt wisselend haaks op en evenwijdig
aan de Insingerstraat. Er is bewust gekozen om af te
wijken van de typische opzet met bebouwing haaks op
de verkavelingsrichting in de omgeving. Een vrijere
opzet maakt het mogelijk om de gebouwen rondom
drie centrale pleinen te clusteren en de zichtlijnen door
het gebied te waarborgen. Bij het publieke plein bij de
kruispunt Insingerstraat / Van derWeijdenstraat zijn de
gebouwde publieke ruimtes en functies in de plint van
het woonblok opgenomen.

De bebouwing bestaat uit maximaal drie lagen. Bij
voorkeur tweewoonlagen boven elkaar. Dit sluit aan bij
omliggende bebouwing door de tweelaagse blokken
aan de straatzijde te situeren. Er ontstaat een sociaal
veilige en kleinschalige omgevingmet een goede
relatie tussenwoning en openbare ruimte en duidelijke
overgangen tussen privé en openbaar.

Relevante beleidsstukken:
• Structuurvisie Kernrandzone Soesterveen (2016)

Gebouw + aantal bouwlagen

Voorkant gebouw

3
3

22

2

2

x
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Parkeren

Het parkeren is opgenomen in een aantal kleine
parkeerkoffers aan de Insingerstraat. Zo past de
afmeting van de parkeereenheden goed bij de schaal
en maat van dewoongebouwen.

Parkeer-terreinen zijn beperkt in grootte en verspreden
over de kavel. Dit zorgt voor een veilige omgeving en
kortere loopafstanden tussen parkeren enwoning.

Parkeerterrein
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Samenvatting randvoorwaarden
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Impressie

Fietsparkeren
bij entree’s

Parkeerterreinen
faseren?

ca 2000m² ruimte voor
bio-divers groen-water, ont-
moeten, spelen en bewegen

(nader te bepalen)

Zichtbare entree met
algemene ruimtes en ontmo-
etingsplein tegen de straat

Bomenrij laten doorlopen.
Langsparkeren in kleine vakjes

langs Insingerstraat.

Grote afstanden tot
kavelgrens.(≥11 m)

Gedekte,
natuurlijke kleurstelling en
eenvoudige hoofdvormen
van bebouwingmet variatie
in gevelopeningen en/of
afwerkingen. Geen vlucht-

trappen in het zicht

49 xwoning 2 units +
51 xwoning 3 units =
100woningen +
160m2 algemene ruimte

0,55 pp / woning x 49 +
1,0 pp / woning x 51 =
78 parkeerplaatsen

2 fpp / woning x 49 +
3 fpp / woning x 51 =
251 fietsparkeerplaatsen
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Dwarsdoorsnede straat

Insingerstraat bestaande bouwbomenrij voortuin

~ 32m

tweelaagse bebouwingdrielaagse bebouwing
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Impressies

Kavel vanaf Insingerstraat
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Impressies

Kavel vanaf Van derWeijdenstraat
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Appendix
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Oorspronkelijk plan 23 juni 2022
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• KLEINSCHALIGHEID

Met een beperkte grootte van het
complex kan iedereen elkaar
herkennen en een gemeenschaps-
gevoel ontstaan. Beperk lange en
onveilige gangen door een
beperkt aantal bewoners per
verdieping en bouwblok.

• VERBINDINGEN

Stimuleer gebruik van fietsen en
openbaar vervoer door duidelijke
verbindingen en voldoende
fietsparkeerplaatsen.
Fietsparkeervoorzieningen
kunnen in tegenstelling tot
parkeerpleinen ook als
ontmoetingsplekken functioneren.

• INTEGRATIE

Bouw op een schaal die passend is
voor de locatie. Maak duidelijke
entree’s zodat de kavel goed
bereikbaar is, ook voor
buitenstaanders. Daardoor
ontstaat de kans om iets terug te
geven aan de buurt, bijvoorbeeld
door een publieke plein of tuin.

• INITIATIEVEN

Stimuleer eigen initiatieven en
bouwvoor flexibiliteit. Moestuinen
kunnen bijvoorbeeld onder-
houdenworden door de bewoners
zelf. Openbare ruimte kan door
inspraak ingericht worden en
gebruik vanmultifunctionele
ruimtes kan in eigen regie.

• VOORZIENINGEN

Ga slim ommet gedeelde voor-
zieningen zoals speelpleinen,
sportvelden en buitenzitplekken.
Gebruikwat er al aanwezig is, op
en rondom de kavel, als onderdeel
van het ontwerp en stimuleer
dubbelgebruik.

Eenwasserette naast de entree
kan bijvoorbeeld als een
ontmoetingsplek perwoonblok
dienen. Een huisartsenpost en
grotere gedeelde ontmoetings-
ruimten kan iets betekenen voor
de buurt, niet alleen de eigen
bewoners.

• TIJDELIJKHEID

Ontwerpmet materialen die later
hergebruikt kunnenworden, of al
hergebruikt zijn. Maak een
duidelijk en flexibel overkoepelend
ontwerp die in de toekomst op een
andermanier ingevuld kan
worden.

Zes punten voor tijdelijke woningen door Studio Selva
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