Schetsontwerp
Ontwerpvisie

Identiteit openbare ruimte

Identiteit woningen

Vernieuwen van de buurt is niet alleen
sloop en herbouw van woningen maar
een kwestie van identiteit.

• Stedenbouwkundige opzet: samenhang
lijnen, plekken en gebouwen;
• Versterken groen karakter;
• Zeister profiel zoals overige lanen
Griffensteijn doorzetten;
• Behouden en toevoegen plantsoenen
(met bomen) aan voorzijde woningen;
• Creëren van plekken voor spelen en
ontmoeten;
• Rekening houden met Programma van
Eisen openbare ruimte.

• Tweedeling in woningontwerpen terug
laten komen;
• Cornelis Schellingerlaan: witte gevels
met oranje kap;
• Ridderschapslaan en J. v. Beierenlaan:
grijze gevels zonder kap;
• Duurzame woningen (gasloos, nul-opde-meter).

Griffensteijn = structuur van een jaren
‘30 Tuindorp met in het plangebied
afwijkende architectuur
Bestaande tweedeling tussen
woningontwerpen terugbrengen en
versterken met eigentijdse kwaliteit.

Grijze gevels
zonder kap
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Witte gevels met
oranje kappen

Te behouden
Airey woningen
van J. Berghoef

Te behouden
On Site woningen
van Jan Wils

Straatprofielen
• Huidige situatie:
parkeren op straat
• Toekomstige situatie:
meer aansluiting
Zeister profiel met
laanbeplanting
• Overwegend
parkeren langs
de straat (niet
op de straat of
haaksparkeren).
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Bestaand profiel en plattegrond
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Profiel en plattegrond schetsontwerp

Doorzetten groen laanprofiel, parkeren
op kleine parkeerterreinen

Extra parkeren op kleine parkeerterreinen

Griffensteijn informatiebijeenkomst
september 2018

Cornelis Schellingerlaan
Hoekaccent als blikvanger

Wit gekeimd
metselwerk

Donkere plint

Wit stucwerk

Oranje dakpan

Witte gevels met oranje kappen

Sterke horizontaliteit in
bestaande gevels, doorbroken
door verticale portieken

Horizontaliteit in de gevels

Drie bouwlagen met kap
in passende sfeer

Hoekaccent door gedraaide
kap en extra bouwlaag
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Ridderschapslaan / J. v. Beierenlaan
Bestaande woningen met
bruin-grijs, platte gevel en
(vrijwel) plat dak

Bestaande benedenbovenwoningen met
geclusterde voordeuren

Gevarieerde
massa-opbouw

Massa-opbouw in
twee of drie lagen
zonder kap

Grijs gekeimd
metselwerk

Grijs stucwerk

Van eenvormig
bruin-grijs naar
gevarieerde
massa in fris
lichtgrijs met
kleuraccenten?
Massa met gevelsprongen

Accent op
hoeken

Donkere plint

Stucwerk plint

Kleurrijke clustering
van voordeuren

Architectuur van een
tuindorp uit de jaren ‘20
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