Het antwoord
voor een
woonbaar
Soest

Stedenbouwkundige Visie
Landelijk & duurzaam wonen tussen groen en dorp
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Welkom in
DE MATEN
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De Maten Soest
Prettig wonen in het groen samen met duurzaam denken en doen.
De Maten is landelijk wonen in het groen. Energiebewust en met respect voor de natuur. Met ruimte voor een rijke
mix van woningtypologieën. Voor senioren uit Soest die kleiner willen wonen maar ook starters die nu onvoldoende
lokaal aanbod vinden. Dat kan anders en beter, voor iedereen. Met koopwoningen die deels gerealiseerd worden door
burgerinitiatieven en huizen voor een deel in eigendom van de corporatie. In de groene spie gaan de walwoningen op in
het groen, terwijl enkele ‘parels’ als objecten het landschap sieren. Door het gebruik van slimme geluidwering inclusief
zonnepanelen is het mogelijk om de treinen grotendeels aan oog en oor te onttrekken en wordt fietsen en wandelen hier
aangemoedigd. Het parkeren van de auto, die meer en meer elektrisch is, gebeurt hier onder een dak van zonnepanelen.
Zo houden we Soest vitaal en gaat prettig wonen in het groen samen met duurzaam denken en doen.

4 \\

DE MATEN Soest

Onze ambities
Toevoegen substantieel aantal woningen
Focus op doelgroepen: lokale starters & senioren
Lokaal, aantrekkelijk, duurzaam energie opwekken
voor nieuwbouw & bestaande woningvoorraad
Behouden groenheid, versterken beleving landschap
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Kwaliteitsambities

Woningbouwopgave
(toekomstbestendig maken aanbod
voor alle doelgroepen

Duurzame energieopwekking & bouwen in

op de lokale markt)

de Spoorwegdriehoek mogelijk maken door
verschillende belangen met elkaar te verenigen.
Een woongebied met een unieke identiteit, een

Visie /
Planvorming
De Maten

kwaliteitsimpuls voor Soest

Energietransitie
(toekomstbestendig
maken energievoorziening
woningvoorraad)

Duurzame
Leefomgeving
(klimaatadaptatie,
natuur-inclusief bouwen,
mobiliteit, gebruikskwaliteit
& gezondheid)

6 \\

DE MATEN Soest

\\ 7

Waarom dit plan?
» Het antwoord op de twee actuele ruimtelijke vraagstukken waar de
gemeente Soest in de nabije toekomst voor staat: duurzame elektriciteits

» De driehoek ligt onzichtbaar geïsoleerd achter de spoordijk maar op een
steenworp afstand van voorzieningen in de dorpskern.

opwekking en de woningbehoefte.
» Een goed te ontsluiten gebied met rondlopende route voor de wandelaar
» Woningbouw in verschillende categorieën, van sociale huur tot

en fietser, zonder buitensporige investeringen in infrastructuur.

duurdere koop. De huizen bieden ruimte aan een brede doelgroep, met
een bovengemiddelde focus op ouderen die kleiner willen wonen en
starters.
» We laten zon en water voor ons werken terwijl we er wonen. Met een

» Een plan in balans tussen het opwekken van duurzame energie,
de woningbouwopgave en het landschap.
» Én: elk huis en bouwblok is energieneutraal.

overschot aan energie voor nog eens 700 woningen.
» Energie, wonen, recreatie en landschap verhouden zich in balans tot de
‘groenheid’ van het gebied.

Bekijk de complete uitleg op
www.DeMatenSoest.nl
of scan de QR code.
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Inleiding
Voor u ligt de stedenbouwkundige visie ‘Herontwikkeling Langeindsche Maatweg’. Aanleiding voor het verrichten van
deze studie in opdracht van de eigenaar van deze locatie vormen de twee actuele ruimtelijke vraagstukken waar de
gemeente Soest in de nabije toekomst voor staat: duurzame elektriciteitsopwekking en de woningbehoefte. De huidige
eigenaar – de heer H.P.M. Kuijper en familie – is niet meer agrarisch actief, de grond wordt verpacht.
In het kader van de energietransitie, een nagenoeg CO2-neutrale en aardgasloze energievoorziening voor Soest in 2050,
wordt ruimte gezocht binnen de gemeente grenzen om door middel van zon of wind energie op te wekken. Daarnaast
is er nu op termijn een tekort aan passende en betaalbare woningen voor met name ouderen en starters op lokale
woningmarkt. Daar tegenover staat een door de inwoners van de gemeente Soest hoog gewaardeerde groene omgeving.
De uitkomsten van het participatietraject maken de spagaat tussen de kwaliteit van de leefomgeving enerzijds en de
behoefte aan woningen anderzijds duidelijk.
Zie de twee recente documenten “Aan de slag met nieuwe energie - Programma-Energietransitie -Soest-2020-2025” en
de concept-omgevingsvisie ”Soest en Soesterberg, kwaliteiten voor de toekomst”, d.d. 24-03-2021, alsmede de notities
“Vragen en antwoorden informatiebijeenkomst zon en wind”, inwoners (12-04-2021) en grondeigenaren (14-04-2021).
In onze stedenbouwkundige visie formuleren we een antwoord op de diverse opgaven waar de gemeente Soest en haar
inwoners voor staan. Hoe verhouden de verschillende ruimtevragers energie, wonen, recreatie en landsbouw zich tot
elkaar? Is een ruimtelijke en functionele verandering denkbaar en daarbij tegelijkertijd de ‘groenheid’ te behouden en het
gebruik en de beleving van het landschap te versterken?
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Voorts geven we antwoord op de vraag: op welke wijze is het voorstelbaar dat hier woningbouw wordt ingepast,
met een identiteit en uitwerking die zowel ruimtelijk als architectonisch passend is bij de kenmerken en de identiteit van
de plek? Zaken als categorieën (koop, huur, sociaal), aantallen en differentiatie zijn nader uit te werken. Wel geven we aan
de hand van het in beeld gebrachte scenario aan wat de schaalgrootte van de gebiedsontwikkeling is, hoe deze ruimtelijk
kan worden ingepast, en wat de bijbehorende beeldkwaliteit is. Maar bovenal: welke kwaliteitsimpuls kunnen we hier
bereiken?

Onze visie gaat uit van het op diverse manieren vormgeven aan het
opwekken van zonne-energie. Maar bovendien biedt de locatie ruimte
aan veel meer dan alleen dat.
Adviesbureau Duinwijck uit Baarn heeft gerekend aan de energieopbrengst van onze visie en hoe deze zich verhoudt
tot de in de Omgevingsvisie genoemde opbrengst voor deze plek. Per saldo levert het te transformeren gebied het
energieverbruik van ca. 700 bestaande eengezinswoningen in de gemeente Soest. In de bijlage vindt u het rapport.
In deze verkenning is gebruik gemaakt van het onderzoek dat Bureau Maris in 2017 namens onze opdrachtgever uitvoerde.
Ook verwijzen wij u naar de bovengenoemde documenten van de gemeente Soest.
Graag nemen wij u in dit boek mee in onze visie.
De heer H.P.M. Kuijper & Schippers Architecten BNA
19 mei 2021 | 30 november 2021

Het plan
om betaalbaar
wonen nu
te realiseren
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Kadastrale
locatie
Onze opdrachtgever heeft ca. 17 hectare agrarisch land in eigendom.
Perceel 24 is het volkstuinencomplex “Ons Buiten”.
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Opgave
Het plan spitst zich toe op de ontwikkelmogelijkheden ter plaatse van de zogenaamde Spoorweg-driehoek. Het onderzoek
naar deze locatie kan echter niet los gezien worden van de kijk op het gebied ten westen en zuiden ervan: de overgang
richting zowel Soest en Soestdijk als het omringende polderlandschap rondom de Eem, tussen Soest en Amersfoort. In onze
planvorming nemen we dan ook stelling ten aanzien van de ruimtevraag voor het plangebied inclusief haar directe context.
Het plangebied bevindt zich buiten de rode contour.
De locatie vormt in haar verschijningsvorm een overgangsgebied tussen het hoger gelegen, gesloten landschap rondom de
Eng en het lager gelegen, open slagenlandschap rondom de Eem. Het landschap kenmerkt zich ter plaatse van het plangebied
door haar half-openstructuur, die naast de twee aanwezige verhoogde sporen wordt bepaald door de groenstructuren langs de

Tekstregel voor onderschrift bij afbeelding cursief 10

spoorlijnen en het lint, de Grote Melmweg. De twee spoordijken maken dat het gebied een relatief slecht zichtbaar en ontsloten
deel van de polder vormt. Daarnaast betekent de aanwezigheid van de twee treinverbindingen dat bij het ontwikkelen van
woningbouw de wet geluidhinder van toepassing zal zijn. Een nadere studie naar de geluidscontouren is noodzakelijk.
NB: uit de concept-omgevingsvisie, d.d. 24-03-2021, blijkt dat de vervoerwaarde van de lokale spoorlijn laag is. Een vraag waar
de gemeente voor staat is hoe een duurzaam behoud van de spoorlijn door Soest kan worden geborgd. Hoewel de lijn onder
druk staat gaat onze visie uit van behoud en maakt het onderdeel van onze gedachten over de mobiliteit.
Enkele speerpunten die uitgangspunt vormden bij de totstandkoming van onze visie op de opgave en plek zijn:

» Remmen klimaatverandering: schone energie (electra én » Gebruikskwaliteit & gezondheid: het via het toegankelijk
warmte); een hoogwaardige thermische schil.

» Klimaatadaptatie: van bodeminfiltratie tot bouwkundige
luifels tegen opwarming; bomen als verkoeling en opname
CO2

maken van de polder creëren van kansen tot recreatief
medegebruik en bevorderen van een gezond leefmilieu;

» Duurzaamheid en natuurinclusiviteit: van regenton
en composthoop tot nestkast en het stimuleren van de
biodiversiteit.

afbeelding bron: Bureau Maris b.v.
Stedenbouwkundig onderzoek 04-2017
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Noorderlijk deel
einde Langeindsche
Maatweg

Soest
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Projectlocatie
RWZI
stuin
volk

De spoorwegdriehoek – gelegen tegen de dorpskern, ten noordoosten van station Soestdijk - is in gebruik als agrarisch land.
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De Stadhouderslaan vormt een lijnvormige groene structuur.

su

er
ilv

H
-A

slagen is gelijk aan die van de zone tussen de lokale spoorlijn en de Stadhouderslaan en vindt zijn oorsprong in de hoger gelegen

rt

oo
sf

er

m

tweg
Maa

De ruimtelijke structuur wordt verder bepaald door de aanwezige noord-zuid gerichte watergangen. De oriëntatie van deze
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In het noordoosten is een deel van een ‘slag’ ingericht als volkstuinen-complex. In de directe omgeving, aan de randen

gronden. Het deel ten oosten van de Langeindsche Maatweg en het gebied onder de Grote Melmweg heeft een opstrekkende
verkavelingsstructuur, haaks op het spoor Hilversum-Amersfoort. Naast de oppervlakkige afvoer van water naar de Eem,
komt er in dit laagste gedeelte van het gebied ook kwelwater naar de oppervlakte. Deze kwelstromen lopen vanaf de Utrechtse
Heuvelrug richting de Eem.
Het gebied tussen de twee sporen en de Grote Melmweg (voorheen: Molenweg) aan de onderzijde wordt door drie lijnen
doorsneden. Allereerst is er de oost-west gerichte watergang ter hoogte van de zuidoostelijke hoek van de waterzuivering:
oorspronkelijk geheten ‘de Oude Gracht’, een verbinding vanaf Soestdijk naar de Eem. Verder is er de Langeindsche Maatweg
die het gebied rechtsonder in noord-zuid richting doorsnijdt en in het noorden haaks tussen de sporen. Deze smalle weg
eindigt vandaag de dag halverwege tegen de spoordijk, aan de oostzijde van de waterzuivering. In het verleden liep deze weg

Station
Soestdijk

over het spoor ononderbroken door richting de Stadhouderslaan.
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Zuidzijde rondom
Grote Melmweg
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Middengebied rondom
Langeindsche Maatweg
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Geschiedenis
Plangebied
Bron: Topotijdreis.nl

1890

1971
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Analyse
Plangebied
Het gebied bestaat uit landbouwgrond en is daarnaast in gebruik als volkstuinencomplex. Het geheel heeft een blauw-groen
karakter van noord-zuid gerichte sloten en groenstructuren.

Het gebied bevat vandaag de dag geen doorgaande weg(en). De twee
spoordijken vormen samen met de water- en groenstructuur de primaire
dragers van het plangebied.

Structuur Groen

Structuur Water

Ter plaatse van de spoorwegdriehoek bevindt zich, naast het belendende waterzuiveringscomplex, geen zichtbare bebouwing.
In de directe omgeving bepalen de Stadshouderslaan (lijnstructuur) en de agrarische bebouwingsensembles in het landschap
(clusters) samen met de randen van de dorpskern (Korte Brinkweg) het bebouwingsbeeld.
Beeldbepalende ensembles in het open landschap aan de oostzijde van het recht spoor zijn KDV en BSO ‘De Boerderij’
(Weg in de Maten) en de bebouwing aan het einde van de Grote Melmweg aan De Eem.

Structuur Infra

Station Soestdijk

Structuur Bebouwing
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STEDENBOUW
KUNDIGE VISIE
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Structuur Slagenlandschap

Structuur Nieuwe wegen

In onze stedenbouwkundige visie formuleren we een antwoord op de vraag hoe de verschillende ruimtevragers energie, wonen,

Met het introduceren van een weg vanaf de rotonde van de Beek en Daalselaan krijgt het gebied – net als in het verleden - een

recreatie en landbouw zich tot elkaar kunnen verhouden en hoe daarbij de ‘groenheid’ behouden en beleving van het landschap

westelijke ontsluiting maar ontstaat ook een nieuw polderlint, als structurerend element in het landschap. Het lint is gekromd

versterkt kunnen worden. De spoorweg-driehoek is een slecht zichtbaar deel van de polder. Tegelijkertijd bevindt het zich

en kan zich ontwikkelen als lommerrijke landweg. Ten behoeve van deze nieuwe verbinding wordt, op maaiveldniveau,

op een steenworpafstand van de voorzieningen in de dorpskern maar ligt het onzichtbaar en geïsoleerd achter de spoordijk.

een doorgang gemaakt in de spoordijk. De smalle doorgang bij de Brinkweg wordt ontlast en wordt secundair. Verder wordt

De eerste stap vormt het aantakken van de locatie op haar omgeving om op die manier onderdeel te kunnen uitmaken van een

aan de noordoostzijde de voormalige verbinding met de kruising Bremeentje/A.P. Hilhorstweg/Weg in de Maten nieuw leven

‘groene, bruikbare polder’.

ingeblazen, bestemd voor langzaam verkeer. Tezamen met een nieuw pad parallel aan de westelijke spoordijk ontstaat een goed
ontsloten, rondlopende route voor de wandelaar en fietser.

20 \\

DE MATEN Soest

Referentie
beelden
»
»

PV park
Geluidswering
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Structuur PV park [monofunctioneel]

Structuur PV [geïntegreerd] en Geluidswering

Onze visie gaat nadrukkelijk uit van het ruimte bieden aan elk van de belangrijkste ruimtevragen: het opwekken van

Het overgrote deel van het plangebied echter biedt ruimte voor geïntegreerde vormen van pv-toepassingen, waardoor de grond

duurzame energie, de woningbouwopgave en het landschap. Door de ruimtelijke impact op de uitstraling en de sfeer van het

niet wordt opgesoupeerd door enkel PV en zo de ontwikkeling tot een zorgvuldigere, aantrekkelijke inpassing in haar omgeving

polderlandschap staat het realiseren van zonneweides of windturbines en de woon- en belevingskwaliteit steevast op gespannen

mogelijk wordt gemaakt:

voet met elkaar. Via de bewonersparticipatie komt naar voren dat de voorkeur voor wat betreft zonne-energie niet uitgaat naar

Zon + bebouwing			

zonneweides maar zon op dak. In de meest noordelijke spie – het minst zichtbare en meest geluidsbelaste deel - bevat ons

Ons plan zoekt een balans tussen energie, wonen en natuur. Om die reden mogen de toe te voegen woningen niet te koste gaan

inrichtingsvoorstel een PV-park. Een monofunctionele zonneweide, met de PV zuid-gericht. Zo mogelijk beidt de zonneweide

van het energievraagstuk. Het 100% NOM bouwen vormt dan ook een voorwaarde om op verantwoorde wijze woningbouw te

ruimte aan grazende schapen.

realiseren op deze plek. NB: bovendien onderzoeken wij de mogelijkheden om de energie uit het afvalwater van de rioolwater

Zon + parkeren			

zuivering (RWZI) in te zetten voor verwarmen en warm tapwater.

Zon + geluidswering
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Referentie
beelden
»

Woonstroken
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Structuur Groene en rode vingers

Structuur Wal en Parels

In ons inrichtingsvoorstel biedt deze plek - in de polder én nabij de dorpskern - ruimte om een flinke bijdrage aan het

In het gebied tussen de westelijke spoordijk en de Landeindsche Maatweg worden 5 ‘vingers’ in het weidelandschap geschoven

woningbouwvraagstuk te leveren. Woningbouw in verschillende categorieën, van sociale huur tot duurdere koop. De huizen

die de noord-zuid slagen oppakken en zichtbaar maken: drie rode vingers – bestemd voor bebouwing – en 2 groene vingers.

bieden ruimte aan een brede doelgroep, maar met een bovengemiddelde focus op ouderen die kleiner willen wonen en starters.

De westelijke vormt – naar analogie van de kenmerkende historische houtsingels – een groene buffer tussen wonen en het

De bebouwing respecteert omgeving en natuur in brede zin: het heeft een passende schaal, hoogte en architectuur en is

spoor. De oostelijke groene vinger bevindt zich in de slag van het volkstuinencomplex.

zorgvuldig landschappelijk ingepast. Én: elk huis of bouwblok is energieneutraal.

Ten oosten van de Langeindsche Maatweg, waar de structuur van de watergangen de overgang maakt naar de opstrekkende
verkavelingsstructuur ten zuiden van de Grote Melmweg, krijgt een invulling waar groen en bebouwing samengaan zodat de
driehoek en het open polderlandschap elkaar ontmoeten. Tegen de spoordijk bevindt zich een serie geluidwerende walwoningen.
In de spie ervoor liggen enkele volumes als een soort objecten in het groen.
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Referentie
beelden
»
»

Parels
Wal wonen
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Referentie
beelden
»

Accenten
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Structuur Doorsnijding

Structuur Ontsluiting

De rode vingers waarop de ‘woningbouw onder een dak van PV’ wordt gerealiseerd, liggen in het landschap temidden van de

In het groene profiel van de toe te voegen diagonalen wordt een lusvormige weg ingepast die fungeert als ontsluiting voor

noord-zuid gerichte structuur van sloten, groene houtwallen en ander groen. De rigide opzet van langgerekte woonstroken

het autoverkeer. De weg slingert vanaf het polderlint aan de onderzijde door het gebied en eindigt aan de noordzijde van het

wordt twee keer doorkruist door een diagonale groene as. Tezamen met de aanwezige blauwe diagonaal wordt de primaire

volkstuinencomplex. De Langeindsche Maatweg blijft, samen met het nieuwe pad aan de westkant, voorbehouden aan de

structuur daarmee drie keer doorsneden. Op deze manier ontstaan niet alleen verbindingen (doorzichten) tussen de lange

wandelende of fietsende bewoner of recreant.

zijden van de driehoek die het gebied lucht geven, maar vindt door deze ingreep in het te realiseren woongebied ook een eerste

De lus is duidelijk zichtbaar als nieuwe ingreep in het heldere noord-zuid stramien, maar benadrukt dat tegelijkertijd juist ook.

schaalsprong plaats. De stroken vallen uiteen in bouwblokken en enkele scherven.

Via het wisselende perspectief wordt de bestuurder het gebied ingetrokken. Bovendien verwijst de niet-lineaire vorm naar de
polderlinten in de directe context.
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Referentie
beelden
»

De Erven
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Structuur Groen

Structuur Nieuwe Erven

Het plangebied en haar omgeving worden onderdeel gemaakt van een ‘groene, bruikbare polder’. Daartoe wordt de

De Grote Melmweg en het nieuwe polderlint zorgen voor de ontsluiting van autoverkeer het plangebied uit. Aan de onderzijde

spoorwegdriehoek voor de gebruiker (bewoners, tuinders, bezoekers) via twee westelijke en twee oostelijke connecties ontsloten

van de huidige Langeindsche Maatweg start een lusvormige weg die het gehele gebied daarboven ontsluit. Via aftakkingen

aan zowel dorp- als polderzijde. Een belangrijke ingreep is het terugbrengen van een vroegere verbinding aan de noordoostzijde.

worden de bouwblokken in het plangebied aaneen geregen. Om de blauw-groene ruimtelijke structuur de boventoon te laten

Deze doorsteek biedt – voor langzaam verkeer en calamiteiten - toegang tot de fietsroute richting Baarn en De Eem.

voren zijn deze secundaire wegen in de bouwblokken gelegd, vormgegeven als een auto-te-gast-straat. Deze eveneens noordzuid gerichte wegen vormen een aanvullende laag in het slagenlandschap. De buitenzijdes van de bouwblokken zijn als gevolg
van deze opzet autovrij waardoor de bebouwing letterlijk in de natuur staat. Niet alleen zijn binnen de driehoek autoverkeer en
langzaam verkeer gescheiden, ook zijn er geen straten voor de woningen: een onderscheidende woonkwaliteit!
Het noordelijke deel van de oostelijke ‘rode vinger’ bevindt zich tussen het volkstuinencomplex, de groene spoorsingel en de
oost-west gerichte waterloop. Hier liggen een bouwblok en een scherf die samen als een satelliet, via een brug, worden ontsloten
via de woonstraat in het bouwblok ten zuiden ervan. Vanaf de lus zorgt een eveneens slingerend weggetje voor de ontsluiting
van zowel de ‘parels’ als de walwoningen.
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Referentie
beelden
»

Buitenleven
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Structuur Ontsluiting Recreatief

Structuur Autoverkeer

De wijze waarop de spoorwegdriehoek wordt ervaren wordt sterk bepaald door de zogenaamde ‘groenheid’. Samen met de

Aan de onderzijde, aan de linten, is ruimte voor het realiseren van een handje vol boerenerven aan zowel de dorpsrand als

waterlopen en de twee spoordijken vormt het groen de primaire ruimtelijke drager. De drie rode vingers met bebouwing, de

daarbuiten, meer oostwaarts, in het buitengebied. Deze bebouwingsclusters variëren in schaal en zijn omzoomd met groen.

walwoningen en de parels voegen zich hierin. Het groen wordt op een passende wijze voorzien of aangeheeld, naar analogie van

Door in bebouwingstypologie en beeldkwaliteit aansluiting te zoeken bij sterke voorbeelden uit de Utrechtse Heuvelrug wordt

het in het half-openlandschap (nu of voorheen) aanwezige groen: houtsingels (die de geluidwering aan het zicht onttrekken),

een sterke connectie met het omliggende landschap mogelijk gemaakt. Hierdoor kunnen het landschap en de bebouwing als

bomen ter weerszijden van de twee linten, overwegend laag groen ter plaatse van de groene spie aan de zuidoostzijde en in de

het ware in elkaar opgaan en wordt de kwaliteit van het landschap versterkt.

groene vinger met daarin integraal opgenomen ruimte om te spelen en te verblijven en het te bestendigen volkstuinencomplex.
De zonneweide tot slot wordt aan de zuidrand begrenst met hagen.
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Een totaalplan
Wanneer we uitzoomen spreken we ons via het inrichtingsvoorstel als volgt uit: de tot op heden slecht waarneembare

Het wonen in De Maten is landelijk wonen in de polder. Energiebewust en met respect voor de natuur waarvan volop

spoorwegdriehoek wijzigt van weiland in een gebied waarin, op korte afstand van de kern en tegelijkertijd aan

kan worden genoten. Door het voorzien van een slimme geluidwerende oplossing inclusief PV is het mogelijk om

de rand van het polderlandschap, door een brede doelgroep wordt gewoond en gerecreëerd. De opwekking van

de treinen grotendeels aan oog en oor te onttrekken. Fietsen en wandelen wordt hier aangemoedigd. Het parkeren

elektriciteit voor de bewoners van Soest gaat, met uitzondering van de meest noordelijke punt, hand in hand met

van de auto, die meer en meer elektrisch is, gebeurt onder een dak van PV. Naast de bebouwing, als het ware de

de ten behoeve het wonen benodigde voorzieningen zoals parkeren, geluidschermen en een dak boven je hoofd.

fundatie van de voor de gemeenschap op te wekken elektriciteit, is er zo weinig mogelijk verharding in het gebied.

In het plan worden heldere keuzes gemaakt. De driehoek wordt aangetakt op haar omgeving en herbergt een deel

De drie rode slagen bieden ruimte aan een mix van woningtypologieën. Senioren uit Soest die kleiner willen wonen, maar

van het woningbouw- en energievraagstuk en past daarbij de volkstuinen in. Tegelijkertijd blijft het gebied dat ligt

ook starters die lokaal nu onvoldoende aanbod vinden, komen hier ruimschoots aan bod. De huizen zijn voor een deel

opgespannen tussen de Stadhouderslaan en lokale spoorlijn, ten noorden van het nieuwe lint, open en onbebouwd.

in eigendom van de corporatie. De koopwoningen kunnen deels tot stand komen door middel van burgerinitiatieven,
via CPO. In de groene spie aan de zuidoostzijde gaan de walwoningen (duurdere koop) op in het landschap, terwijl

Ten zuiden van deze twee gebieden wordt, door middel van een aantal nieuwe boerenerven van wisselende

enkele ‘parels’ als objecten in het landschap staan.

omvang aan de twee linten, een sterke connectie met het omliggende landschap gemaakt. Ter plaatse van zowel de
noordoostrand van de dorpskern als onder de driehoek versmelten landschap en bebouwing met elkaar zonder het

De lus-vormige weg die is ingepast in de brede diagonale ruimtelijke assen biedt een steeds wisselend perspectief.

landschap wezenlijk aan te tasten.

Enkele stedenbouwkundige accenten trekken de aandacht van de inzittenden van de auto’s tijdens de beweging
door het woonlandschap. Deze ‘scherven’ of koppen van de langwerpige blokken vormen de mogelijkheid tot het

Door de ingrepen als geheel ontstaat naast een functie van wonen
ook een toevoeging voor het recreatief medegebruik van het gebied
en haar omgeving en daarmee een grotere beleving van de natuur.

maken van afwijkende woningtypes of ‘gestapelde laagbouw’. Aan de zuidzijde van ‘de slagen’ wordt een zachte
overgang gemaakt naar het lint met haar geclusterde erven en het achterliggende open landschap. De stroken
houden hier wat afstand tot het lint en kennen een wat meer fijnmazigere verkaveling.
Op de volgende bladzijden vindt u het rapport van adviesbureau Duinwijck. Er is gerekend aan het in beeld
gebrachte scenario. De optelling van de diverse wijzen van opwekken van zonne-energie in het plangebied levert
per saldo een overschot op ter grootte van de behoefte van ca. 700 eengezinswoningen. Een overschot dat ten
gunste van de bestaande Soester woningvoorraad kan worden ingezet.
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Duinwijck
Rapport van adviesbureau Duinwijck: Er is gerekend aan het in beeld
gebrachte scenario. De optelling van de diverse wijzen van opwekken
van zonne-energie in het plangebied levert per saldo een overschot
op ter grootte van de behoefte van ca. 700 eengezinswoningen. Een
overschot dat ten gunste van de bestaande Soester woningvoorraad
kan worden ingezet.

\\ 35

3.

CONCLUSIE

4.

BIJLAGEN

Volgens de Omgevingsvisie voor Soest, Soesterberg en het buitengebied zouden op de
percelen van het project De Maten zonneweiden moeten worden gerealiseerd. De beoogde
energieopbrengst hiervan bedraagt 0,011 TWh/jaar.
Wanneer de percelen 1 en 2A tot en met 2E geheel als zonneweide worden ingericht,
bedraagt de jaarlijkse opbrengst ca. 0,012 TWh.
Wanneer een combinatie van een zeer energiezuinige woonwijk en een kleinere
zonneweide wordt gerealiseerd, met een groot aantal pv-panelen op overdekte
parkeerplaatsen, vrijstaande bergingen en langs geluidswallen, kan de opbrengst
ca. 0,0024 TWh/jaar bedragen; evenveel als het energieverbruik van ca. 700
eengezinswoningen. De woonwijk is in dit scenario meer dan energieneutraal. Het nadeel
van de geringere energieopbrengst wordt wellicht teniet gedaan door het ontstaan van
nieuwe woonruimte.

▪
▪
▪

Plattegrond met perceelnummering
Woningtypen
Berekening opbrengst en verbruik

21101 De Maten Soest
Verwachte specifieke opbrengst zonneweide:
Oppervlak paneel/oppervlak terrein
Vermogen /m2 paneel
Correctiefactor oriëntatie Z, 10°
Vollastuur/jaar
m2/ha
Wh/TWh
Opbrengst per jaar TWh/ha

Rapport
Energieopwekking De Maten te Soest

Projectnummer
Referentie
Datum

Scenario A: alle percelen worden zonneweide
Perceel
1
2A
2B
2C
2D
2E
Totaal

: 21101
: 001/21101/WO
: 06 juli 2021

0,54
180
0,8
870
10.000
1E+12

opp [ha]

1,99
2,79
0,39
7,02
2,21
3,43
17,83

[-]
[Wp/m2]
[-]
[h/jaar]

Referentie zonneweide knoopunt Eemnes A1/A27
Zonnediagram
UU, 2014

0,0007

opbrengst [TWh/jaar]
0,0013
0,0019
0,0003
0,0047
0,0015
0,0023
0,0121

Scenario B: woningbouw op kavels 2A t/m 2E en zonneweide op kavels 1, 3 en 4.
Woningen alle gebaseerd op oriëntatie O/W. Type 2 kan ook N/Z worden toegepast en heeft dan iets meer opbrengst, wat in deze raming buiten beschouwing is gebleven.

Energieverbruik per woningtype:
Gebouwgebonden: 23 kWh/m2/jaar
Niet gebouwgebonden: 2,600 kWh/jaar voor ggb
en 1,800 kWh/jaar voor appartementen.
Bron: Beng-berekening referentiewoningen RVO
Woningtype I
Woningtype II
Woningtype III
Woningtype IV Walwoning
Woningtype V Appartementen

Energieopwekking De Maten te Soest
06 juli 2021 | 001/21101/WO

Opbrengst woningtypen:
Dakoppervlak ingedeeld met panelen 1,65 m2.
Per dakvlak verminderd met ca. 10 % t.b.v.
dakraam, doorvoeren e.d.

7

Ag [m2]

91
118
169
100
80

Verbruik
Verbruik niet
Verbruik
aantal
Verbruik
gebouwgebonden
gebouwgebonden woningtype woningen [totaal
[kWh/jaar]
[kWh/jaar]
[kWh/jaar]
]
[kWh/jaar]
2.093
2.600
4.693
70
328.510
2.714
2.600
5.314
75
398.550
3.887
2.600
6.487
65
421.655
2.300
2.600
4.900
20
98.000
1.840
1.800
3.640
135
491.400
0,0017 [TWh/jaar]

Energieopwekking De Maten te Soest

Correctiefactor opbrengst gebaseerd op O/W en
dakhelling
Aantal panelen O factor
Woningtype I, dakvlakken woning
23
Parkeerstrook à 21 panelen (3 x 7), helling 10°
21
Woningtype II, dakvlakken woning
14
Berging à 2 panelen
2
Woningtype III, dakvlakken woning
22
Berging à 6 panelen
6
Woningtype IV Walwoning
28
Woningtype V Appartementen
15
Geluidswal O, helling 80°
600
Geluidswal ZW, helling 80°

06 juli 2021 | 001/21101/WO

0,7
0,8
0,7
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,6

Aantal panelen W factor
22
23
22

400

opbrengst
Opbrengst
woning
Aantal
totaal
[kWh/jaar] woningen
[kWh/jaar]
8.139
70
569.750
4.341
70
303.867
0,7
6.692
75
501.923
413
75
31.007
0,8
9.095
65
591.196
1.240
65
80.618
5.788
20
115.759
3.101
135
418.592
93.020
93.020
0,8
82.685
82.685
0,7

Netto opbrengst
totaal [kWh/jaar]
545.107
134.379
250.159
17.759
-72.808
93.020
82.685

8
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Initiatief voor Soest
Het plan voor De Maten in Soest is een initiatief van Soester Grond. Een nieuw collectief van bedrijven, corporaties en
belanghebbenden om duurzaam wonen in Soest mogelijk te maken op een wijze die past bij ons landschap, het Soester groen
en de wensen en eisen om prettig te wonen. Daarbij denken en werken we mee om de woonopgave van Soest op een zo kort
mogelijke termijn te realiseren en kijken we naast dit plan bovendien naar andere mogelijkheden om bovenstaande doelen
te helpen realiseren.

Meer informatie?
Kijk op www.DeMatenSoest.nl
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Het antwoord
voor een
woonbaar
Soest

www.DeMatenSoest.nl

