DE SCHEG
Woningbouwprogramma

Planning

- ca. 325 appartementen
waarvan
- ca. 35% sociale huur en/of koop
- ca. 15% middel dure huur
- ca. 50% betaalbare koop (tot een maximum van 355.000 euro)

Wensbeeld

Relatie binnen -buiten

Parkeren tussen groen
Deels gesloten bouwblokken

Op De Scheg wordt er extra aandacht besteed aan het creëren
van uitnodigende en verbindende overgangen van binnen naar
buiten en andersom. Op deze manier kan de beperktere ruimte
toch tot een samenhangend geheel gemaakt worden.

Op sommige plekken in het gebied wordt het parkeren nog verder
ingepakt door groen direct rondom de parkeervakken te plaatsen.
Op deze manier wordt er nog meer ruimte gegeven aan (zicht op) groen.

Deels gesloten bouwblokken bieden ruimte voor maximale efficiëntie
wat de betaalbaarheid ten goede komt. De appartementen op de begane
grond krijgen buitenruimtes gelijk aan de bovenliggende buitenruimtes,
omzoomd door lage hagen. Dit zorgt voor een zachte overgang tussen
privaat en publiek terrein.

Geluidswering in bouwblok
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Overgang naar groen
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De overgang naar het groen wordt op een kleiner oppervlak
ingericht, maar alsnog zo ontworpen dat het een zachte overgang
creëert tussen de bouwblokken en het omringende groen.
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Er zijn verschillende mogelijkheden om de benodigde geluidswering
op De Scheg in de bouwblokken zelf te verwerken.
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Groene binnentuinen

Biodiversiteit en openbaar groen

Natuurlijke oevers

Bij de woonblokken op De Scheg wordt extra aandacht gegeven aan het
ontwerp van de binnentuinen. Deze beschutte plekken zijn van groot
belang voor de bewoners van de blokken die in vergelijking met bewoners
van Westpoort minder groen tot hun beschikking hebben rondom het bouwblok.
In de binnentuinen wordt de ruimte ontworpen voor een rustige sfeer.
Een plek om even uit te ademen.
Het groene karakter van het gebied zit in biodiversiteit en veelvuldige aanwezigheid van openbaar groen. Bij het ontwerp van
het groen kan er gekozen worden voor bomen- en plantensoorten
die grotere biodiversiteit stimuleren.

Aan deze afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend

Voor meer biodiversiteit kunnen waar mogelijk natuurlijke oevers
worden gecreëerd. Oevers waar de soortenrijke begroeiing tot in
het water doorloopt en tot op zekere hoogte mag verwilderen.

