
themabijeenkomst water en natuur
10 maart 2021 nog even geduld... 

we gaan om 20.00u 
beginnen









bron: Provincie Noord-Holland, “Leidraad landschap en 

cultuurhistorie 2018”

landschappelijke 
karakteristiek
openheid en ruimtebeleving
De Lange Weeren kenmerken 
het projectgebied
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boeren looppad

Palingroute

UNESCO 

fietsr
oute

zicht op landschap vanuit de wijk

boeren looppad door weide

veenpolder landschap met lange weeren fietsroute 3e ontsluitingsweg

verbonden met kaasboerderij

boeren looppad met trekpont

De Lange Weeren landschap
uitbreiden en verbinden 
van het bestaande natuur- 
en recreatienetwerk



slagenlandschap 
zichtbaar maken in 
het raamwerkplan 

onderliggende landschap 

heeft goede basismaat voor 

raamwerkplan

ritme en dynamiek van het 

slagenlandschap

gemiddelde breedtemaat
60 m
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DRIE- TOT VIER-LAAGS WONEN IN HET CENTRUM VAN LANGE WEEREN
Nederland kent veel 
voorbeelden van 
slagenverkavelingen

mooi wonen in een 
slagenlandschap

Duyfrak, Katwijk Wipstrik, Zwolle

De Bras, Den Haag

de watergangen 
vormen een verrijking 
voor de wijk, de 
woonbeleving en 
klimaatbestendigheid

[94] [95]

referentie gevarieerd grondgebonden wonen aan het water

flexibiliteit



landschap als onderlegger en groenblauwe loper



een 
klimaatbestendige 
wijk



 
klimaatbestendig

Klimaatbestendige inrichting 
van de groenblauwe loper



 
waterberging

Klimaatbestendige inrichting 
van de groenblauwe loper



groene flanken
gezond en 
klimaatbestendig



 
Zuidflank



 
Zuidflank in de regen



 
Noordflank

Natuurlijke inrichting 
flanken geeft wonen 
extra dimensie



 
Noordflank 
in de regen

De noordflank als 
waterbergingszone voor 
extreme regenbuien 







groen en 
biodiversiteit



gevarieerde 
beplanting
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GEBIEDSEIGEN BEPLANTING 
GESCHIKT VOOR NATTE OMSTANDIGHEDEN







groen in de wijk

















duurzame  wijk



community based 

development

nieuwe collectiviteit klimaatbestendigheid

speciale 
doelgroepen

samen 
ontwikkelen

bijzondere 
ontwikkeling

[94] [95]

referentie gevarieerd grondgebonden wonen aan het water

flexibiliteit

verharding 
beperken

watersysteem 
integreren

hittestress

fruitbomen

gemeenschappelijke 
voorzieningen 
& beheer

verkeersruimte 
delen

brede duurzaamheids-
benadering

natuurinclusief smart mobility energieneutraal metabolisme

groen in de buurt

groenblauwe loper

toepassing 
natuurlijke 
materialen

gebouw- 
gebonden 
ingrepen

deelsystemen

OV hubs

sociaal veilige 
loop/fietsroute

langzaam verkeer 
door de wijk

geothermie

energieneutrale 
woningen

duurzaam 
energiesysteem

laadpalen

afwatering

circulair 
bouwen

ophoging

slim 
afvalsysteem



Dank voor je aandacht!


