
Bij Common Woods koop je niet alleen een 

huis, maar ook een plek in een fijne en 

gezonde leefomgeving. Daarin speelt de 

openbare inrichting van de wijk een grote 

rol in. In de inrichting van Common Woods is 

daarom extra aandacht besteed aan twee 

belangrijke thema’s: collectiviteit en natuur. 

Samen Wonen

In de duurzame nieuwe woonwijk Common Woods draait het 

om de collectiviteit die de wijk haar bewoners biedt. Diverse 

onderdelen van de wijk zijn dusdanig ingericht dat ze bijdragen 

aan het vormen van een hechte gemeenschap, waarin elke 

bewoner zich verbonden voelt met de buurt. In de openbare 

common space vinden buren elkaar voor een kop koffie en de 

gemeenschappelijke kas biedt ruimte om voedsel te verbouwen. 

Je werkt, geniet en bouwt met elkaar aan een bijzondere 

gemeenschap en een betere toekomst. 

Deze manier van ‘samen wonen’ komt niet alleen tot uiting 

via duurzame woonvormen en het delen van voorzieningen, 

maar ook door verschillende manieren van samenkomen in het 

landschap te stimuleren. 

Bij de entreezone zijn er mogelijkheden voor natuur-sport 

en spellen, en onder de iconische bestaande eik wordt een 

ontmoetingsplek gecreëerd. Na een kop koffie op het terras 

van de openbare common space, kun je direct vanuit de wijk 

landgoed Nimmerdor binnenwandelen. 

Ook in de centrale zone van de wijk zijn diverse 

gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen voor de gehele 

buurt te vinden. Het collectieve hart wordt omringd door de 

6 Familyhomes en er staat een grote buurttafel waaraan 

buurtbewoners plaats kunnen nemen. Daarnaast kan de ruimte 

voor de gehele wijk gebruikt worden om bijvoorbeeld een 

barbeque te organiseren met de zelfgekweekte producten uit de 

naastgelegen moestuin, of om als collectief te vergaderen over 

de toekomst van deze duurzame woonwijk.

Landschap



Landschap Bosrijk Karakter

Naast de collectiviteit is de ligging aan de rand van het bosrijke 

Nimmerdor een belangrijk uitgangspunt. De bestaande bomen 

vormen de basis voor een groen plan, waarin onder andere de 

introductie van boskamers en de minder prominente rol voor de 

auto, een nieuwe manier van bosrijk wonen creëren. De straat 

wordt een smalle rijstrook met aan weerszijden een wandelpad. 

De wijk krijgt hiermee een zachte uitstraling, omdat er minder 

verharding wordt toegepast. Het wandelpad vormt tegelijkertijd 

de verbinding met de openbare ruimtes, dit materiaal vloeit 

van het pad over in de pleinen en paden in het plan. Daarnaast 

worden er enkel vergroene parkeerplaatsen gerealiseerd, 

waardoor - als de auto er niet staat - er sprake is van een 

groene uitstraling.

De woningen in het plan bevinden zich midden in het bos 

door de introductie van boskamers. Deze kamers bestaande 

uit de bosrand en bosschages, omsluiten de geschakelde, 

gegroepeerde en individuele woningen. Hierdoor is het bos 

gevoel zowel vanaf het collectieve hart als vanuit de woningen 

voelbaar. 

Het privéterrein en de privétuinen zullen naadloos overlopen 

in de bosrand om het gevoel van wonen in het bos verder te 

in de wijk, zorgen we voor een stukje privacy van de bewoners, 

en bieden we ruimte voor regenwaterinfiltratie. 

Daarnaast wordt bestaande houtwal aan de Leusderweg 

verstevigd voor extra privacy in de woningen. Door de houtwal 

een ruime minimale breedte te geven ontstaat er een goede 

buffer tussen de Leusderweg en Common Woods. Ook hier 

worden kruidachtige, heesters en boomtypes toegepast. 

Daarmee biedt deze vernieuwde houtwal ook nestgelegenheid 

en voedselvoorziening aan de lokale biodiversiteit versterken. De 

bosranden worden daarbij ingericht op basis van de bestaande 

en aanvullende bomenstructuur, aangevuld in afstemming met 

lokale ecologie. Deze bosrand - ook op het eigen perceel - 

wordt in zijn geheel door de VvE beheerd, waardoor de wijk zijn 

uniforme uitstraling behoudt. De bosrand zal duidelijk worden 

afgebakend door bijvoorbeeld houten paaltjes. Daarmee wordt 

het voor jou als bewoner duidelijk welk deel van de tuin in eigen 

beheer valt.

versterken. Ook de erfgrens tussen de woningen wordt met 

een natuurlijke uitstraling opgebouwd door een circa 2m brede 

bosschage toe te passen. Deze strook bestaat uit kruidachtigen, 

opgaande heesters, dennen of loofbomen met een smalle 

kroon-structuur. Deze gelaagde opbouw dient als ecologische 

overgang voor lokale diersoorten en vormt daarmee een 

natuurlijke afscheiding tussen de woningen. Door de erfgrenzen 

op deze manier in te richten creëren we een algeheel bosgevoel 


