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De Basis
Aan de basis van de ontwikkeling van Weide-
landen liggen het Beeldkwaliteit Weidelanden, 
Hazerswoude-Dorp en het Definitief Ontwerp 
Stedenbouw Weidelanden. In de gemeen-
teraadsvergadering van 26 mei 2011 is dit 
stedenbouwkundige ontwerp vastgesteld. In 
het stedenbouwkundig ontwerp wordt de
voorgestane ruimtelijke structuur van de 
locatie weergegeven. Omdat het plan is op-
gedeeld in een 4tal fasen kan de woningdiffe-
rentiatie in de toekomst nog veranderen. Deze 
flexibiliteit is ook opgenomen in de regels van 
het bestemmingsplan. 
Beeldkwaliteit Weidelanden, Hazerswoude-
Dorp vormt de aanvulling met het accent op 
verschijningsvorm en beeld- en belevingskwa-
liteit.

Programma
Het programma voor onderhavig ontwikkelge-
bied wordt in zowel grondgebonden woningen 
(rijtjes, 2 onder 1 kap woningen, vrijstaande 
woningen) en appartementen gerealiseerd. 
Wat betreft de woningdifferentiatie binnen het 
plangebied wordt uitgegaan van een verdeling 
van zo’n 21 procent sociale sector en zo’n 79 
procent vrije sector.

Hiernaast zijn de plattegronden van de IQ-
Bebo’s afgebeeld. IQ staat voor het prefab 
bouwsysteem van Ballast Nedam. Zie ook 
iqwoning.nl

Bebo staat voor beneden- bovenwoning. 
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De Woningen
Plattegronden, gevels en doorsneden.
Een doorlopend blok van 12 woningen, 6 be-
neden en 6 bovenwoningen met twee toegan-
gen naar de galerij op de 1e verdieping waar-
aan de zes bovenwoningen worden ontsloten. 
De galerij is dusdanig breed, dat daarop ook 
de buitenruimten van de bovenwoningen zijn 
gesitueerd.

Iedere woning heeft een zelfstandige bui-
tenberging. Voor de benedenwoningen in 
hun privé tuin, voor de bovenwoningen in de 
zijaanbouw van de trappenhuizen..

Op de begane grond bevindt zich een drie 
kamerappartement, optioneel kan de derde 
slaapkamer komen te vervallen.

De bovenwoning is een 2 laagse woning. 
1 Laag met kap. In de kap bevindt zich de 
slaapruimte(n). De badkamer is direct naast 
de trap op de 1e verdieping.
De slaapverdieping is vrij indeelbaar.
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Het Gevelbeeld
Alsof het drie geschakelde 2 kapwoningen 
zijn, zo komt het beeld over.
Toch bevinden zich achter dit gevelbeeld 2x6 
is 12 woningen.

Ook voor de bewoners betekent dit dat zij niet 
het gevoel hebben in een appartementenge-
bouw te wonen. 
Voor starters is dit een prima entree op de 
woningmarkt.
Bovendien zou de begane grondwoning een 
prima seniorenwoning kunnen zijn.
Senioren die goed kunnen opschieten met 
jongelui kunnen hier prima terecht.

Het beeld van de 3 geschakelde 2 kappers 
wordt uiteraard vooral bepaald door de driede-
ling die in kleur wordt aangebracht. Het wordt 
versterkt door de spiegeling en de gevelpe-
nanten die extra zwaar worden aangezet tus-
sen de 2 woningen in.
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De Vormgeving
Wij denken aan duurzame baksteenarchitec-
tuur, passend binnen de stedenbouwkundige 
randvoorwaarden die voor Weidelande zijn 
opgesteld.

Daarnaast moeten stevige omlijstingen extra 
accenten in de gevels verzorgen.
Hiernaast is een voorbeel daarvan opgeno-
men.

Hieronder zijn de stenen afgebeeld die 
door de gehele wijk heen toegepast zullen 
gaan worden.

Het Bouwsysteem
De naam werd al eerder gebruikt; IQBebo. IQ 
staat voor het prefabbouwsysteem dat door 
Ballast Nedam is ontwikkeld en inmiddels in 
praktijk gebracht. Het systeem kent 2 beuk-
breedten, te weten 5400mm en 6300mm.
Bij de IQBebo wordt de 6300mm toegepast.

Het grote voordeel van het systeem is de vol-
ledige prefabrikage. Hierdoor is de bouwtijd op 
de bouwplaats tot een minimum gereduceerd.
Op de bouwplaats worden de prefab tunnel-
elementen simpelweg op hun plaats gehesen, 
zie de foto links.  Na één dag werken is de 
woning wind- en waterdicht en hoeft alleen 
nog de buitenschil aangebracht te worden.

De elementen zijn  binnen volledig afgewerkt. 
Keuken, badkamer, wc en trappen zijn al 
geplaatst. De installaties hoeven alleen nog 
aan elkaar te worden gekoppeld, waarna de 
woning gereed is voor bewoning.

Doordat alle onderdelen geprefabriceerd 
zijn vervaardigd ligt de kwaliteit ook een stuk 
hoger dan de gemiddelde bouw. Hier geen 
overlast van vervelende weersinvloeden, altijd 
wordt onder prima condities gewerkt.

Bij de IQ-Bebo worden de trappen naar de 
galerij op de 1e verdieping, met de ombouwen 
er wel traditioneel tegenaan gebouwd.
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TOVERSTRALEN
werken aan een duurzaam ontspannen samenleving
Stedenbouw - Landschap - Architectuur

TOVERSTRALEN architectuur BV . 06 515 530 02 . www.toverstralen.nl 


