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Eco Shell 6m x 4m 3m

De Eco Shell is een kleinschalige trekkershut accommodatie
voor 2-4 personen. Deze is opgebouwd met duurzame
materialen. De Eco Shell wordt wel geïsoleerd waardoor deze
een groot deel van het jaar te verhuren is. De Eco Shell’s zijn
een nieuwe en succesvolle trend op recreatiegebied. Dit huisje
heeft een eigen sanitaire voorziening en een klein keukentje.
Door ze ook in een groep te plaatsen kunnen de huisjes
zowel individueel als aan groepen verhuurd worden. De
wanden worden gemaakt van ruwe hout materialen en zullen
natuurlijke kleuren krijgen. De daken worden indien technisch
mogelijk afgewerkt met een groen of planten dak.
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Eco Kotta 9m x 4m 3m

De Eco Kotta is een door Eco Bouwprojecten zelf ontwikkeld
trekkershutmodel. Deze heeft een tweetal bedstedes
waardoor hij geschikt is voor 2-4 personen. De Eco Kotta
heeft een dak dat doorloopt tot op de grond aan de
achterzijde. Hierdoor is het mogelijk een groen dak te
maken wat aansluit op het landschap waar hij in staat.
Dit huisje heeft een eigen sanitaire voorziening en een
klein keukentje. De materialen die gebruikt gaan worden
zullen voornamelijk bestaan uit ruwe hout materialen en
natuurlijke kleuren.

A

Natuurhuisje 6m x 5m x 3m
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wandeldijk Arnhem

De natuurhuisjes hebben dezelfde faciliteiten als een
vakantiewoning. De accommodaties worden voorzien
van luxe sanitair en keuken. Door ook accommodaties te
plaatsen waarbij gebruik gemaakt kan worden van eigen
voorzieningen is er ook antwoord gegeven op de vraag
naar meer luxere accommodaties. De natuurhuisjes zullen
evenals de andere accommodaties worden voorzien van
groendaken en zullen gebouwd worden met duurzame en
natuurlijke materialen en kleuren. Een van de huisjes wordt
aangepast voor rolstoel gebonden bezoekers. Dit huisje zal
dan ook volledig rolstoel toegankelijk zijn.

Drijvend huisje 6m x 5m x xm?

De drijvende huisjes worden rond en in het midden
van de plas geplaatst. Zo zijn de drijvende huisjes in het
midden van de plas met een fluisterbootje te bereiken.
De drijvende huisjes zijn langs de waterkant toegankelijk
d.m.v. een houten loopbrug. De huisjes zullen evenals de
Eco Kotta en de Eco Shell een dak krijgen van natuurlijke
materialen. De drijvende huisjes hebben alleen een slaap
en verblijfsvoorziening. Eventueel zal er kunnen worden
gewerkt met een compost toilet om toch een toilet
voorziening in de huisjes te maken.

Boomhut 6m x 5m x variabele hoogte

Het ontwerp van de boomhutten krijgt een speels
karakter. Deze accommodaties kunnen worden gezien als
trekkershutten en zijn van dezelfde gemakken voorzien als
de Eco Kotta en de Eco Shell. Ook de boomhutten zullen
worden voorzien van natuurlijke dakbedekking waardoor
ze opgaan in het landschap. De gebruikte materialen zullen
voornamelijk uit ruwe houten materialen bestaan met
natuurlijke kleuren.

sfeerimpressie vanaf het terrein: zicht op boomhutten en achter het insectenhotel en saunagebouwtje zicht op de Rijkerswoerdsestraat
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natuurbeleving
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Bijenstal 10m x 4m x 3m
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Sanitairunit 8m x 10m x 6m
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sfeerimpressie vanaf de westoever: zicht op de landtong en huisjes op en aan het water
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Horeca 11m x 8m x 8m
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bloemrijke weides
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Groepsaccommodatie 25m x 15m x 8m
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sfeerimpressie vanaf de Rijkerswoerdsestraat: zicht op het terrein, op de voorgrond de groepsaccomodatie in het groen

W
W
L

Woonhuis 20m x 10m x8m
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Loods 20m x 10m x 8m
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maak een entree met lommerrijke uitstraling
naar Kerkstraat en naar Waterrrijk-west

maak een heldere zonering:
entree, parkeren en ‘kleinschalig
programma’ aan de Kerkstraat,
luwte naar achteren

gebruik ‘hinderzone’ voor het maken
een groene, natuurlijke rand aan de
Rijkerswoerdsestraat, zonodig wat
verdichten

toegankelijkheid
Sauna 6m x 6m x 4m

weg

gebruik bestaand reliëf en maak gebruik
van natuurlijke grenzen, zo min mogelijk
of géén hekken

fietspad

W
L

stoep

handhaaf zichten op de plas
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Het woonhuis, loods, groepsaccommodatie en
horeca worden in dezelfde stijl gebouwd. Er is
gekozen voor robuuste en duurzame natuurlijke
materialen waaronder handgeschilderde en
bewerkte hele boomstammen, die als houtskelet
dienen of als hele wanden worden gestapeld. Dit
geeft een zeer natuurlijk karakter aan de entree en
gebouwen. Door alle gebouwen in dezelfde stijl en
bouwmethode uit te voeren, wordt een eenduidig
beeld gecreëerd. Alle gebouwen worden uitgevoerd
met een groendak. De horeca is eventueel
geschakeld te maken met de groepsaccommodatie,
waardoor er één gebouw ontstaat.

trimparcours
halfverharding
toegangspad halfverhard
trap
vissteiger (locatie n.t.b.)
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Uitgangspunten
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uitstraling

houd de oever openbaar

brug
groene parkeervakken
(80x norm 1.3)
verharding parkeerplaats
heesters
bloemrijke weide
boomgaard
natuurvriendelijke oevers
water
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sfeerimpressie trap: voorgesteld wordt de opgang naar de Defensiedijk te verbeteren met een trap
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sfeerimpressie oversteek: voorgesteld in overleg met Gemeente Arnhem de oversteken verder te verbeteren

