
22 Februari 2018

Op naar een nieuwe inrichting 
De Ridderhof en Puur



Introductie 

doel van de avond



Agenda voor de avond

• Kennis maken en meenemen in het verhaal.
• Status quo in het proces
• Ambitie Résidence De Ridderhof
• Wat hebben we tot nu toe gedaan?
• Start van het ontwerpproces 

- hoe ziet dat eruit? en wat komen we tegen?

• Vervolgstappen
- huishoudelijke mededelingen? -Hoe houden we contact?



Status quo

• Vernietiging deel bestemmingsplan bij Raad van State (15/2/205)
• Résidence De Ridderhof heeft optie op Puur (datum)
• Overeenkomst met vereniging (22/1/18)
• In gesprek met gemeente Om Puur te betrekken bij planvorming
• Samen met vereniging De Ridderhof een bomenvisie opgesteld
• Samen met vereniging ecologisch onderzoek uitwerken
• De gezamenlijke visie verder uit te werken in een nieuw 

inrichtingsplan



Het ontwerpproces – start schetsontwerpfase
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Ambitie Résidence De Ridderhof



Hoe gaan we om met bomenvisie



Van verkavelingsmodel naar Schetsontwerp

• Confrontatie verkavelingsmodel / bomenvisie
• Agendapunten zijn:

• K+L
• Typologie woningen
• Mate van openbaarheid en toegankelijkheid park
• Parkeeroplossing, waar wel en niet.

• Plaatje toevoegen van verkavelingsmodel en schetsontwerp



Landschappelijke visie



Hoe gaan we om met de bomenvisie?



Overige agendapunten voor een goede start

• Wat vindt u belangrijk? 
• Wanneer verwacht u een terugkoppeling om goed aangehaakt te 

blijven?
• Zijn er mensen die willen meedenken?
• Hoe informeren we elkaar?
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