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Pre-Advies
Op 15 september 2014 was een delegatie van de WAC Renkum aanwezig bij de presentatie
en discussie over de Locatiestudie WA Scholtenlaan- Doorwerth in de Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit.
Kort daarna kreeg de WAC de stukken van die presentatie voor advies aangeboden.
Nar aanleiding van die studie, resulterend in een verkavelingsplan en een schetsimpressie
van de nieuwbouw, komt de Woonadviescommissie tot de volgende opmerkingen in de vorm
van een pre-advies, opgesteld vanuit het oogpunt van de toekomstige bewoner. Pas in een
later stadium zal de WAC Renkum advies uitbrengen over het Voorlopig Ontwerp van de
woningen.
De locatiestudie
De architect heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar inpassingsvarianten voor vijf woningen,
nadat in een voorgaande planopzet op die locatie de bouw van zes woningen door
omwonenden is afgewezen.
Uit enkele inpassingsvarianten is een keuze gemaakt voor een voorkeursvariant. Gebruik
makend van de beeldkwaliteit van de omliggende woonbebouwing en de aanwezige
bosomgeving, is de beoogde ontwerprichting ontstaan.
Dit resulteert in een schetsimpressie van situering en opzet/ volume van vijf grondgebonden
woningen, dus geen uitgewerkt ontwerp.
Situering
Het bouwvolume sluit aan bij de volumes aan de overzijde van de straat.
De straatzijde is de zuidkant van de woningen. De achtertuinen liggen op het noorden/
noordoosten, wat met name in het voor- en najaar voor weinig zon zorgt door de lage
zonnestand. Ter compensatie van dit ongemak, zijn grote voortuinen voorzien.
Aan de straatzijde worden veel bomen behouden, wat op zich positief is, maar wel voor veel
schaduw in de woningen zorgt. Daarnaast biedt de hoge begroeiing en verspringing in de
kaprichting niet voor alle woningen mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen.
Groenstroken en bomen
De groenstroken aan de voorzijde sluiten goed aan bij de omgeving, echter onduidelijk is
door wie die groenstroken zullen worden beheerd. Veel van de grote te behouden bomen
lijken op privégrond terecht te komen. Hoe wordt omgegaan met het behoud van die voor de
omgeving kenmerkende bomen? Als deze op privégrond staan kunnen ze worden gekapt,
ten gunste van meer licht op en in die woningen. Daarmee is de groene omgeving ineens
een stuk minder groen.

