
Dichtheid en beeldkwaliteit 
Tijdens de bijeenkomst van de werkgroepen voor de BORgronden  op 8 februari 2018, 
werd als één van de punten ingebracht de vergelijking tussen de woningdichtheid 
(aantal woningen per hectare) in het Componistenkwartier en de nieuwe ontwikkeling 
op de BORgronden.  
 
Om het gesprek te kunnen voeren met meer concrete gegevens, heb ik als 
stedenbouwkundig ontwerper een representatief deel van de bestaande buurt en een 
stukje ‘principe-verkaveling’ van de BORgronden in tekening gezet. Net zoals getoond op 
de betreffende werkgroepavond laat de schets zien dat de dichtheid op de BORgronden 
hoger zal zijn aan de kant van de rijksweg en af zal nemen richting het 
Componistenkwartier. De schets laat zien dat ook in het Componistenkwartier een 
verloop van hoge naar lage dichtheid aanwezig is van de Amersfoortsestraatweg naar de 
dr. Anthon v.d. Horstlaan. 
 
NB de gegevens ten aanzien van de bestaande buurt zijn afkomstig van de gemeente 
Gooise Meren. 
 
Zones  
De lijnen die de dichtheidszones in de tekening begrenzen, zijn ingegeven door de vraag 
hoe de dichtheid van beide buurten op elkaar aansluit. De zig-zag-lijn volgt de woningen 
in het Componistenkwartier die een zichtrelatie hebben op de nieuwe ontwikkeling. Zij 
zijn het meest betrokken bij het veranderende beeld waarop ze uitkijken. De zone 
ertegenover aan het water in de BORgronden wordt bepaald door de woningen die 
gezien worden vanuit Het Componistenkwartier. 
 
De middengebieden in beide buurten hebben al enige afstand tot de aansluiting van de 
twee buurten en hebben elk een wat hogere dichtheid. Zij vormen de overgang naar de 
randen aan de Amersfoortsestraatweg enerzijds en de rijksweg anderzijds.  
 
Deze buitenste randen liggen op een dusdanige afstand dat zij qua woningdichtheid 
weinig te maken met de bebouwingsdichtheid ter hoogte van de overgang van de twee 
buurten. De bebouwing in die randen kan daarom een andere, hogere dichtheid krijgen, 
Voor de BORgronden geldt voorts dat deze dichtheid nodig is om het geluid van de 
rijksweg te weren. 
 
Water en plantsoenen. 
In het kleine stukje uitwerking voor de principe-verkaveling binnen de BORgronden zijn 
nu nog geen plantsoenen, speelplekken en maar gedeeltelijk wateroppervlakte 
meegenomen. Verondersteld mag worden dat de dichtheden nog iets omlaag zullen gaan 
als het ontwerp van de nieuwe buurt - inclusief de inrichting van de openbare ruimte - 
verder is uitgewerkt. 
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