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7 - GECLUSTERD LANDSCHAPPELIJK

Openbare ruimte
Het milieu kenmerkt zich door clusters van 
geschakelde woningen in een parkachtige, 
landschappelijke setting: omgeven door een 
ruime, groene openbare ruimte, vaak in de 
vorm van grasvelden, extensief beheerd groen, 
of water. Woningen zijn veelal naar (semi-) 
openbare binnenruimte gericht die direct bij 
de voordeur begint. Aan de buitenzijde van het 
geclusterd landschappelijk milieu bevindt zich 
vooral openbaar groen, vaak met mogelijkheden 
tot recreatie. Veel van deze geclusterde 
landschappelijke milieus zijn ontworpen met 
de huidige parkeernormen in acht genomen. 
Er komt alleen bestemmingsverkeer, waardoor 
de autoluwe binnenruimte mogelijkheden biedt 
voor verschillende activiteiten.

Sociale netwerken
Doordat alle woningen georiënteerd zijn op de 
(semi-) openbare binnenruimte is er een zeer 
hoge sociale controle binnen het cluster. Mensen 
binnen dit milieu zijn over het algemeen erg 
bewust en betrokken bij wat er zich in hun 
directe leefomgeving afspeelt, te meer als de 
openbare ruimte in collectief eigendom is en/
of afsluitbaar is. Buiten het cluster neemt de 
betrokkenheid snel af.

Invloed van de overheid
Over het algemeen een zeer lage invloed van 
de overheid. Openbare ruimte vereist weinig 
onderhoud. Aan de andere kant is de overheid 
sterk betrokken bij het landschap in de directe 
omgeving langs de landschappelijke clusters.

Huisvestingskwaliteit
Binnen het geclusterd landschappelijk milieu 
wonen relatief veel gezinnen en tweeverdieners. 
De woningen zijn vaak gebouwd als ensemble. 
Rond de woning is weinig ruimte voor 
transformatie zonder de stedenbouwkundige 
vorm van het wooncluster te beïnvloeden. De 
mogelijkheden tot het levensloopbestendig 
maken zijn hierdoor beperkt. 

Collectieve voorzieningen organiseren
Bewoners binnen het geclusterd landschappelijk 
milieu zijn collectief sterk betrokken bij wat 
er in de publieke ruimte gebeurd doordat ze er 
direct aan wonen en allen gebruik maken van de 
openbare ruimte. Demografisch gezien is bestaat 
het milieu veelal uit gezinnen, over het algemeen 
een doelgroep die zelf graag initiatieven opstart.

Energie & duurzaamheid
Door de recente bouw van woningen in het 
geclusterd landschappelijk milieu is er meestal 
sprake van een goede energieprestatie. De 
natuurlijke ligging van dit milieu is vaak aan 
stadsranden, dit betekent dat de mobiliteit van 
de bewoners beperkter is dan centraler gelegen 
woonmilieus. OV is minder goed bereikbaar, 
fietsen is niet altijd een optie en dan blijft alleen 
de auto nog over. 

Woningaanbod
De meeste van deze milieus zijn volgens de Vinex 
normen gerealiseerd, dit betekent dat er in veel 
gevallen verschillende typologieën in het milieu 
staan. Voor veel verschillende doelgroepen biedt 
dit milieu daarom aantrekkelijke wooncondities, 
van gezinnen die ruimte voor de kinderen willen 
tot ouderen die in een rustige omgeving willen 
wonen. Gezien het rustige, groene karakter van 
dit milieu dat vaak aan de rand van de stad ligt, 
zullen doelgroepen die graag in de stedelijke 
dynamiek willen wonen zich hier minder vaak 
vestigen. 

Mobiliteit
Het landschappelijk cluster ligt vaak aan de rand 
van steden, dorpen en wijken. Het openbaar 
vervoer is in veel gevallen wat minder goed dan 
de meeste woonmilieus. Parkeren is daarentegen 
goed geregeld.
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AANZIENLIJKE 
INVESTERINGEN 

NODIG

Vergrijzing VerdunningVergroening

0

O: Inwoners met een hoger 
inkomen en opleidingsniveau en 
een relatief hoog aandeel 
koopwoningen 
G: weinig urgentie investeringen 
nodig op korte termijn

O: Demografische en 
stedenbouwkundige opbouw biedt 
kansen voor collectief georganiseerde 
voorzieningen 
G: Hoge collectiviteitszin
en participatie in de (openbare) ruimte O: Directe nabijheid van 

landschappelijke elementen
G: Integrale benutting van het 
landschap, waarbij economie, natuur, 
wonen en werken een gesloten, 
duurzaam systeem vormen

O: Vrij recente bouw en 
bijzondere vormen van 
collectieve openbare ruimte 
G: Woningen binnen het milieu 
zijn zeer gewild en voldoen  aan 
de huidige duurzaamheidseisen

O: Steeds meer thuiswerken 
in de wijk.
G: Stijgende vraag naar 
bijbehorende voorzieningen 
voor ontmoeting 

O: Het geclusterd landschappelijk 
milieu blijft op lange termijn 
gewild maar ook dynamisch en 
veranderlijk
G: Behoefte aan innovatie en 
flexibiliteit en tegelijkertijd een 
borging van het algemene belang.

O: Nieuwe vervoersvormen 
maken de wijk toegankelijker
G: Verschuiving van individuele 
naar een combinatie van 
individuele en collectieve 
vervoersconcepten

O: Hoog aantal gezinnen 
en tweeverdieners 
G: Hoge collectiviteitszin
en participatie in de 
(openbare) ruimte
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