LEF IN HET GROENE HART
Alphen aan den Rijn

locatie

GNEPHOEK

Gnephoek is het westelijk poldervenster van Alphen
aan den Rijn. De historische slagenstructuur van
watergangen en het groen zijn kenmerkend voor het
gebied. In het hart van de Gnephoek ligt een
waterplas.

De “oksel” van de Gnephoek (hoek Heimanswetering
en Oude Rijn) kent een stedelijk karakter, dat aansluit
op de dynamiek van de Rijnhaven. Hier zijn nieuwe betaalbare duurzame woonvormen gerealiseerd. Verder
de polder in, kent de bebouwing lagere dichtheden.

De hoge fietsbrug over de Oude Rijn biedt een
prachtig uitzicht op de nieuwe woonwijk in het landschap. Deze snelle fietsverbinding naar het centrum
en station maakt de voorzieningen in de bestaande
stad goed bereikbaar. Andersom worden zo de
recreatieve netwerken in het buitengebied vanuit het
centrum beter ontsloten.

Alle woningen zijn energieneutraal, waar mogelijk
energieleverend. De ligging aan de Oude Rijn maakt
aquathermie mogelijk. Op het water liggen drijvende
zonnepanelen, zonnewarmte wordt opgeslagen in de
bodem of separate buffers. Het water van de Oude Rijn
wordt in het gebied gezuiverd.

GNEPHOEK
LANDSCHAPPELIJK RAAMWERK
•
•
•
•

Landschappelijke structuur wordt versterkt door
het verbreden van de sloten.
Ontwikkelingen volgen het patroon van het
slagenlandschap.
Westelijk poldervenster op het landschap.
Waterplas voor watercompensatie, biodiversiteit
en recreatie.

NETWERKEN
•

•
•
•

Fietsbrug over Oude Rijn verbindt de stad
(voorzieningen en station) met het buitengebied
(recreatie).
Ontsluiting via de Maximabrug en ’s-Molenaarsbrug.
Aansluiting op het (H)OV-netwerk via snelle
langzaamverkeersroute.
Ringdijk voor recreatief gebruik.

LEEFOMGEVING
•

•
•
•

•

•

Nieuwe vormen van duurzame stedelijke woonvormen met hogere dichtheden in de “oksel” van de
Gnephoek en lagere dichtheden verder de polder in.
Sociale, maatschappelijke en zorgvoorzieningen
voor verschillende doelgroepen.
Winkelvoorzieningen in de Baronie zijn goed
bereikbaar.
Openbare ruimte is duurzaam en klimaatadaptief;
stimuleert gezond gedrag en biedt ruimte aan
ontmoeten, spelen en ontspanning.
Energieleverend door zonnepanelen op daken,
gebruik van warmte van omliggende bedrijven, 		
benutting van de plas voor aqua- en geothermie
en drijvende zonnepanelen.
Adaptief ontwerp geeft ruimte aan 		
veranderende maatschappelijke 			
opgaven.

