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Het perceel ligt aan de zuidrand van de Loonse en Drunense duinen. Het gebied bestaat uit 
stuifzandheiden met struikhei, zandverstuivingen, eiken- , berken- en dennenbossen. Het 
achterste deel van de kavel maakt deel uit van Natura 2000.
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» HUIDIGE SITUATIE

Op het perceel staan één woonhuis en twee bijgebouwen. Achter het huis ligt een netjes aangelegde tuin 
met veel gazon waarachter een tennisbaan ligt. Het achterste deel van het perceel is bosgebied waarin 
een natuurlijke vijver is aangelegd. Het bosgebied en de tuin worden van elkaar gescheiden door een 

laan.
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Voorzijde bestaande woning van Hornestraat 31. Aan 
beide zijden van het hoofdgebouw staat een bijgebouw. 
Er is geen doorzicht naar achteren en de bossen zijn niet 
zichtbaar.

Achterzijde bestaande woonhuis. De tuin bestaat voor 
het grootste deel uit gazon.

De bestaande laan door de achtertuin

'aan scheidt het bos vahaetuinerhan.
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Het achterste deel van de tuin bestaat uit bos en een 
natuurlijke (aangelegde) vijver.
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estaanDe Ie tennisbaan in de achtertuin
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* RELIEF

Hoogtekaart AHN

Het perceel ligt op de hoge Brabantse zandgronden. Er is veel relief in het gebied, als gevolg 
van het door de wind aangevoerde zand, dat plaaselijk meer of minder werd vastgehouden door 
begroeiing. Door de hoge ligging is het hele gebied een water infiltratie gebied. De bodem is 
daardoor afhankelijk van regenwater en erg droog.
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* BODEM EN WATER
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Bodemkaart (Bodemdata)

Bodemsoort ter plaatse van perceel:

Zd21 Duinvaaggronden; leemarm en zwak lemig
fijn zand

Verder:

zEZ21 Hoge zwarte enkeerdgronden; leemarm en
zwak lemig fijn zand

Hn21 Veldpodzolgronden; leemarm en zwak
lemig fijn zand

cHn21 Laarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig
fijn zand

Zn21 Vlakvaaggronden; leemarm en zwak lemig
fijn zand
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Grondwatertrappen (Bodemdata)

Grondwatertrappen:

I = H <40 L ^0
II = H <40 L 50-80
III = H ^0 L 80-120
IV = H M0 L 80-120
V = H <40 L >1 20

VI = H 40-80 L M20
VII = H 80-140 L M20
VIII s H ^40 L >160

De landschappelijke analyse laat zien dat de bodem uit zand bestaat, relatief hoog gelegen is 
en een zeer lage grondwaterstand kent. De bodem kent een hangwaterprofiel, waardoor de 
begroeiing hier volledig afhankelijk is van regenwater. Dit maakt het gebied gevoelig voor 
verdroging en verzuring.
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* LANDSCHAPSHISTORIE
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Door erosie door overbegrazing en te intensief afplaggen van heidegebieden in de late Middeleeuwen, 
is een uítgestrekt stuifzandgebied ontstaan. De 'sahara van Brabant' werd een zichzelf uitbreidende en 
verplaatsende zandvlakte en een groot probleem voor de omliggende dorpen, die bedolven raakte onder 
het zand. In de 18e en 19e eeuw zijn veel dennen aangepland om het zand vast te houden. Rond het het 
projectgebied, aan de rand van het stuifzand- I bosgebied, was de grond vruchtbaarder en werd deze als 
akkerbouwland gebruikt. Het projectgebied zelf was in 1 850 al (her)bebost.
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1900
Het zandverstuivingsgebied neemt af. Er is meer bos aangeplant en ook breiden bestaande bossen zich 
uit, ten koste van heidegebieden en open zandvlaktes. Dit is natuurlijke successie, een proces dat altijd 
doorgaat. De Nieuwe Warande is als bos aangeplant en werd gebruikt als jachtterrein.
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1950
Loon op Zand breidt zich uit in noordelijke richting. De akkers aan de rand van de Loonse en Drunense 
duinen werden als eerst bebouwd. Door de hoge en droge ligging was dit ook de meest geschikte plek, 
het nattere gebied ten zuiden van de kern werd niet bebouwd.
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2018
Het dorp is flink uitgebreid met nieuwe woonwijken, nog steeds voornamelijk aan de noordkant op de 

hogere droge gronden. Alle akkerpercelen zijn volgebouwd, tot aan de oorspronkelijke bosrand. De 
Loonse en Drunense duinen hebben inmiddels een beschermde status als Natura 2000 gebied en als 
Nationaal Park. De open zandverstuivingen die in het centrale deel nog voorkomen zijn van deze afmeting 
uniek in Europa. De kwaliteit van de natuur loopt echter achteruit door verdroging, verzuring en hoge 
stikstof concentraties via regenwater. Het beschermen en herstellen van natuur is daarom urgent.
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» NATURA 2000

Loonse en Drunense Duinen: Natura 2000 gebied

De laatse eeuw loopt de kwaliteit, de diversiteit en het oppervlak aan 
natuur achteruit. Om zeldzame natuur te beschermen is Natura 2000 
in het leven geroepen. Het is een Europees netwerk van beschermde 
natuurgebieden. Het project ligt grotendeel in de beschermde Natura 
2000 zone Z Nationaal park de Loonse en Drunense Duinen. Veel 
habitattypen in het gebied zijn in slechte tot matige staat, als gevolg van 
hoge stikstof depositie in het gebied.

Natuurlijke successie stadia: zandverstuiving, heide en gras vegetatie, eiken- f dennenbos
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Natuurinclusief bouwen

De laatste jaren wordt steeds vaker pijnlijk duidelijk dat de urgentie hoog is om natuurlijke ecosystemen 
te beschermen. Door verdroging en verzuring sterven bomen en gaat het slecht met de natuur op de 
Brabantse droge zandgronden. Terwijl een veerkrachtig ecosysteem essentieel is voor een duurzame 
leefomgeving in de toekomst.

Om verdere achteruitgang van biodiversiteit en de opwarming van de aarde te verminderen, is een 

belangrijke opgave voor de komende decennia het beschermen van bestaande natuur en het op grote 
schaal aanplanten van bomen / nieuw bos.

Dit zien we als een kans! Al is het oppervlak maar klein, hier is een bijdrage te leveren aan een groenere, 

veerkrachtige omgeving. Dit is voor ons een belangrijk doel van de opdracht. De Loonse Bloementuin 
wordt een voorbeeld van natuurinclusief bouwen en denken!
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Sterfte van eiken en achteruitgang van biodiversiteit en veerkracht in heide- en bos vegetaties op de droge 
zandgrond.
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* TOELICHTING LANDSCHAPPELIJKE 
INPASSING

Wens

De wens van de eigenaar I initiatiefnemer is om het woonhuis, de twee bijgebouwen, de tuin en de 
tennisbaan op te offeren om woongelegenheid te creëren voor jongvolwassenen met een lichte handicap. 
Hieruit volgt de vraag voor inpassing van 14 zorgwoningen en 1 hoofdgebouw op het perceel. De rust en 
de ligging aan de natuur maakt deze plek uitermate geschikt voor de beoogde doelgroep.

Ontwerpdoelen

Hoe is deze wens ruimtelijk te vertalen naar het perceel aan de van Hornestraat? Drie ontwerpdoelen zijn
hiervoor leidend:

1. Rust en natuur, de belangrijkste bestaande kwaliteiten van de plek, blijven behouden en worden 
versterkt. Een groene, rustige omgeving is belangrijk voor de beoogde doelgroep. Doel is het 
voelbaar maken van de bossfeer op het hele perceel, voor iedere bewoner.

2. Een zelfstandige woonruimte voor iedereen. De bewoners vinden privacy en hebben hun eigen 
huishouden.

3. Ruimte voor ontmoeting. Tuin en landschap worden ingericht als sociale ruimte, een plek waar 
ontspanning, contact en samenkomst wordt gefaciliteerd.

4. Minimale impact op natuur, omgeving, bodem en water.

Ruimtelijk concept

Diverse modellen zijn onderzocht, zoals 'vrijstaande woningen I tiny houses', 'woonblokken van 4-5 
eenheden', en 'clustering in één gebouw'. Bij alle modellen zijn de ontwerpdoelen getest door de 
volgende vragen te stellen: 'Blijft er voldoende ruimte voor groen over?', 'Ontstaat er rust en privacy voor 
de bewoners?', 'Ontstaat er een groene ruimte die ontmoeting stimuleert?'

Er is gekozen voor het model 'omarming'. Dit model gaat uit van één hoofdgebouw aan de straat en twee 
'armen' waarin 2x7 woningen geschakeld worden. In deze opstelling ontstaat een soort hofje, waardoor 
een centrale open ruimte ontstaat waar contact en ontmoeting als vanzelfsprekend plaatsvindt.

Het concept gaat over 'omarming van de toekomstige bewoners' en over 'omarming van de natuur'.
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Zoals schematisch weergegeven wordt de scheiding tussen bos en tuin diffuser gemaakt en wordt 
de bestaande bosbegroeiing doorgetrokken tussen de 'armen' en verder tot aan de straat. Zo wordt 
bebouwing toegevoegd zonder dat dit ten koste gaat van natuur en groen. Tuin, tennisbaan en gazon 
wordt ingewisseld voor een begroeiing die beter past bij de bestaande (droge) zandgrond waardoor de 
sfeer van het bosgebied tot aan de van Hornestraat voelbaar is.

In het ontwerp wordt het oppervlak aan verharding geminimaliseerd door voornamelijk met halfverharding, 
halfopen verharding of houten vlonders te werken. Regenwater van daken wordt in de bodem geïnfiltreerd 
en draagt zo bij aan het herstellen van de (te) lage grondwaterstand.
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* TOELICHTING BEBOUWING

Het voorstel voor de nieuwe bebouwing op het perceel is afgestemd op het huidige (straat)beeld aan 
de Van Hornestraat; riante woonhuizen met bijgebouwen gelegen aan een ruime en groene voortuin. 
Momenteel is er aan de Van Hornestraat 31 ook sprake van een riante woning op het midden van de 
kavel met links daarvan een groot bijgebouw. Aan de rechterzijde bevindt zich nog een schuur. De beide 
volumes zijn verbonden met een tuinmuur/toegangspoort over de gehele breedte van het perceel.

Het ontwerp voor het hoofdgebouw met de zorgwoningen is op deze ruimtelijke verschijningsvorm 
gebaseerd; er verandert weinig aan het huidige straatbeeld.

De hoofdwoning past binnen de voorschriften/kaders van het huidige bestemmingsplan. Ook de 
maatvoering van de bijgebouwen (goothoogte 3m, nokhoogte 5m, afstand tot perceelsgrenzen etc) past 
binnen die voorschriften. Hierdoor ontstaat een relatief vriendelijk profiel cq dwarsdoorsnede over het 

achtererfgebied met de lage goothoogte aan de zijde van beide perceelsgrenzen.

Uitgangspunt voor de materialisering van de bebouwing is dat hoofdgebouw en bijgebouwen 'familie van 
elkaar' zijn waarbij de bijgebouwen (de geschakelde zorgwoningen) in maatvoering duidelijk ondergeschikt 
zijn aan het hoofdgebouw. De hoofdmassa van het hoofdgebouw (anderhalf-laags met zadeldak) , waar de 
gezamelijke functies in zijn ondergebracht, zal opgetrokken worden in metselwerk, met veel accenten in 
hout. De bijgebouwen zullen met hout worden bekleed. Alle gebouwen openen zich naar de gezamelijke 
binnentuin door middel van transparante gevels en zijn wat meer gesloten naar de straat toe. Het ritme 
van de houten (half)spanten in de tuingevels zal 'opgaan' in het ritme van de bomen van de natuurlijke 
binnentuin, en het achterliggende bos.

Onze ambitie is om zeer energiezuinig te bouwen. Uiteraard gaan we in de verdere uitwerking uit van de 
nieuwe BENG-normering. Dat begint met een optimale oriëntatie op het perceel. We willen zoveel mogelijk 
gebruik maken van passieve (zonne-)energie waarbij de meest gebruikte ruimtes optimaal gebruik maken 
van de warmte en het licht van de zon. We passen grote dakoverstekken toe voor passieve zonwering 
en maken de schil van de woning compact, met behoud van het uitzicht. We proberen primair energie 
te besparen door natuurlijke verwarming en isolatie - en pas in tweede instantie door het toepassen van 
technische installaties. Het ontwerp en de landschappelijke inpassing zelf vormt de meest belangrijke 
duurzaamheidsfactor.

Uitgangspunt is dat alle toe te passen materialen zo veel mogelijk 'natuurlijk' zijn: houten constructies, 
vlasisolatie en gevelbekleding. Waar dat niet mogelijk is, kiezen we bij voorkeur voor recyclebaar materiaal. 
We kiezen voor de buitenwanden voor een dampopen wandopbouw met warme natuurlijke materialen 
met hoge isolatiewaarden.

We gaan verwarmen (en koelen) middels een (aard)warmtepomp en passen pv-panelen en evt 
zonnecollectoren toe. Het dakvlak van het rechter bijgebouw lijkt daarvoor het meest geschikt.

Wat betreft de verdere installatie proberen we de woningen zo veel mogelijk "off the grid" te houden. 
Hergebruik en infiltratie van regenwater op eigen terrein is daar een voorbeeld van.
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* REACTIE OP OPMERKINGEN NAV 
VOOROVERLEG MET DE GEMEENTE

Inrit

Het voorstel voor 2 opritten blijft gehandhaafd in het ontwerp. Op deze manier kunnen de parkeerplaatsen 
zo optimaal mogelijk in de groene rand 'weggewerkt' worden; een 'groene vloer' omzoomd door hagen. 
Door aan beide zijden van het perceel een inrit te maken ontstaat juist de mogelijkheid om het middendeel 
zo groen mogelijk in te vullen; naast natuurlijke beplanting van bloeiende vaste planten en grassen (het is 
immers De Loonse Bloementuin) ook een 'groen dak' met boomkruinen.

Voortuin: ruimte om aan parkeernorm te voldoen met behoud van groen karakter.

Ongewenst alternatief: handhaven 1 oprit

Een schetsstudie (zie afbeeldingen) laat zien dat 1 oprit al snel te veel verharding noodzakelijk maakt. Van 
een groene voortuin kan dan nauwelijks sprake zijn.

Bovendien zal de combinatie van parkeren (bezoekers, privé), toegang naar garage én het halen en 
brengen met bijvoorbeeld taxi-vervoer via 1 oprit elkaar in de weg gaan zitten.

Als compensatie voor het maken van 1 extra oprit + doorgang in het gemeentegroen kan de doorgang ter 
plaatse van de huidige voordeur vervallen en groen worden. Zie hiervoor ook het begeleidend schrijven 
in de 'landschappelijke inpassing'.

Varianten met één oprit: er is snel meer (half)verharding nodig, de voortuin wordt minder groen
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Parkeren

In de praktijk zal blijken dat het behalen van een rijbewijs voor de bewoners van De Loonse Bloementuin 
zeer onwaarschijnlijk is. Het verstandelijk vermogen is veelal ontoereikend voor het succesvol slagen 
van een rijexamen. Echter voor een enkeling is het misschien wel mogelijk een 45 km rijbewijs te halen. 
Wanneer een bewoner over een zogenaamd brommobiel (voertuig voor 2 personen) beschikt kan hij of 
zij nog zelfstandiger bewegen.

Als we het parkeerbeleid van Loon op Zand bestuderen sluit het initiatief het best aan bij de normering 
van een verpleeg- en verzorgingstehuis. Afgaand op bovenstaande zal dit echter aan de hoge kant zijn. 
Maar als we dit als maximum aanhouden zou dat betekenen dat per wooneenheid een parkeernorm van 
(0,2 + 0,4 voor bezoek ^ 0,6 en voor de zorgwoning een parkeernorm van (1,9 + 0,3 voor bezoek ^ 2,2 
aangehouden kan worden. Dat brengt het totaal op:

(1 4x0,6) + 2,2 = 10,6 = 11 parkeerplekken

In het plan wordt daarom rekening gehouden met de mogelijkheid om 1 1 pp's te voorzien zonder daarbij 
het groene karakter van de voortuin te verliezen. Juist door het maken van een tweede inrit kunnen de 
parkeerplaatsen zo optimaal mogelijk in de groene rand 'weggewerkt' worden. De parkeerplekken zelf 
stellen we voor op een groene ondergrond van grasbetonstenen, zie referentie in de 'landschappelijke 
inpassing'.

Op het perceel zal ook voldoende aandacht worden geschonken aan voldoende en veilige fietsenstalling. 
In de voorste ruimte van het linker bijgebouw is een groot deel voor fietsen gereserveerd. Er is tevens de 
mogelijkheid een deel in de garage/berging van het hoofdgebouw te bergen.

Op het perceel komen ook nader te bepalen elektrische oplaadpunten voor auto, scooter en fiets.
De zorg van DLB zal o.a. als doelstelling hebben dat bewoners zich zo zelfstandig mogelijk kunnen bewegen. 
Dit houdt in dat het verplaatsen van bewoners waar mogelijk, te voet, op de fiets (evt. elektrisch), op de 
scooter (bij voorkeur elektrisch), openbaar vervoer, eigen vervoer van DLB (elektrische auto) en als laatste 
mogelijkheid extern persoonlijk vervoer (taxi), zal plaats vinden.

In DLB staan zelfstandigheid van haar bewoners en duurzaamheid van haar omgeving hoog in het vaandel.

Integratie

Het is een bewuste keuze om DLB in een relatief kleine dorpsgemeenschap te vestigen. DLB streeft er 
naar om haar bewoners zo zelfstandig mogelijk te maken. Om dit doel zo goed mogelijk te bereiken is het 
belangrijk dat winkels voor dagelijkse levensbehoefte op loopafstand bereikbaar zijn in de veilige Loonse 
gemeenschap.

Daarnaast is het belangrijk dat de bereikbaarheid voor sociale contacten tot de mogelijkheden behoort. 
Enkele bewoners hebben wellicht werk in het dorp of zijn lid van een vereniging. Naar gelang de behoefte 
zal DLB een actief beleid voeren om haar bewoners deel te laten nemen aan de activiteiten die in het dorp 
ontwikkeld worden.

DLB is een woongroep die mensen uit het dorp nodig heeft om goed te functioneren. Naast betaalde 
krachten zijn er wellicht ook vrijwilligers in het dorp die een actieve rol willen spelen in DLB. De vraag Wat 
kan DLB betekenen voor haar omgeving zal een grote rol spelen. Met inachtneming van de mogelijkheden 
van haar bewoners kan men denken aan kleine boodschapjes doen voor ouderen of lichte onderhoud- 
werkzaamheden van de groenvoorziening in de straat. Door met elkaar samen in contact te komen is 
integratie met het dorp een mooie basis voor meer zelfvertrouwen en wederzijds respect.
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* IMPRESSIES

Beelden op A3 formaat: zie bijlagen.

Impressie achtertuin en zorgwoningen vanuit hoofdgebouw
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Impressie voortuin 7 parkeren
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