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beeldkwaliteit
Het bestemmingsplan voor de uitwerking van het plangebied Giethoorn
Noord 1e herziening biedt de kaders voor de woningbouwplannen.

De beoordeling van de bouwplannen vindt in eerst instantie plaats door
een kwaliteitsteam dat de plannen per deelgebied in samenhang
beoordeelt. Deze toetst maakt vervolgens een vlotte behandeling in de
welstandscommissie mogelijk.

Daarin zijn zowel de goothoogte als de kaprichting voorgeschreven.
Om de beeldkarakteristiek van de bebouwing nader vast te leggen
wordt deze in dit beeldkwaliteitplan omschreven.
Het plangebied bestemmingsplan Giethoorn Noord 1e herziening
beslaat het totale gebied voor de woningbouwontwikkeling. Aangezien
de 1e fase van gronduitgifte al is gerealiseerd, heeft dit
beeldkwaliteitplan betrekking op de 2e en laatste fase van de
gronduitgifte. Dit laatste deel is verdeeld in een drietal deelgebieden.
Deze verdeling is gemaakt op basis van kenmerken in de omgeving,
woningdichtheid en de stedenbouwkundige verkaveling. De
deelgebieden zijn op de volgende pagina afgebeelde kaart
aangegeven.
Het doel van dit beeldkwaliteitplan is meer eenheid en daardoor
samenhang in het bebouwingsbeeld te krijgen. Dat wordt met name
bereikt door de kleurstelling en materiaalkeuze voor de dakbedekking
en de gevels voor te schrijven. Deze zal overwegend donker van aard
zijn.
De erfafscheidingen die grenzen aan het openbaar gebied maken deel
uit van het ontwerp voor de woning of worden in de vorm van
streekeigen beplanting uitgevoerd (hagen).
ligging plangebied Giethoorn Noord
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overzichtskaart deelgebieden Giethoorn Noord
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deelgebied I
vrijstaande, twee onder één kap en rijen woningen
In dit deelgebied wordt een mix van vrijstaande, twee onder één kap en
rijen woningen ontwikkeld.
Het gebied sluit aan op het inmiddels gerealiseerde deel van Giethoorn
Noord. Met uitzondering van de vrijstaande woningen is de nokrichting
overwegend evenwijdig aan de weg, waarbij de kleurstelling voor zowel
de gevelbekleding als de dakbedekking donker van kleur is.

beeldkwaliteit:
• de oriëntatie van de woning is gericht op de weg, hoekwoningen zijn
meervoudig georiënteerd;
• de kleurstelling van de dakbedekking is donker (zwart, antraciet) en
niet glimmend;
• de kleurstelling van de gevels is donkerrood (blauwrood/rood,
paarsblauw);
• blokhutten of houtenwoningen zijn niet toegestaan;
• een bijgebouw wordt qua ontwerp afgestemd op het hoofdgebouw;
• erfafscheidingen grenzend aan het openbaar gebied moeten
gebouwd in gevelmateriaal van de woning of in de vorm van
streekeigen beplanting worden uitgevoerd.

deelgebied I

toe te passen kleurstelling gevels:
De te hanteren kleurstelling van de gevelsteen dient overeen te komen
met onderstaande afbeelding.

gevelsteen deelgebied I
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deelgebied II
vrije kavels aan de rand van het plangebied
Aan de rand van het plangebied wordt een zestal kavels ontwikkeld ten
behoeve van vrijstaande woningen. Deze kavels grenzen aan het
buitengebied en maken derhalve onderdeel uit van de overgang naar
het open landschap.
Het voorgestane beeld richt zich op ruim opgezette kavels, voorzien
van vrijstaande woningen van een laag plus een kap. Om aan de
overgang naar het landschap zoveel mogelijk recht te doen wordt
voorkomen dat de woningen te dicht naar elkaar toe ‘groeien’. Er wordt
een nokrichting toegepast die haaks op de weg staat. Daarnaast
worden donkere kleurstellingen toegepast voor zowel de dakbedekking

deelgebied II

als de gevelbekleding.

beeldkwaliteit:
• de oriëntatie van de woning is gericht op de weg, erkers worden aan
de voorgevel niet toegepast;
• de kleurstelling van de dakbedekking is donker (zwart, antraciet) en
niet glimmend;
• de kleurstelling van de gevels is donker (bruin, effen uitstraling);
• houten woningen/gevels in de juiste kleurstelling zijn wel
toegestaan;
• een bijgebouw wordt qua ontwerp afgestemd op het hoofdgebouw;

toe te passen kleurstelling gevels:
De te hanteren kleurstelling van de gevelsteen dient overeen te komen
met onderstaande afbeeldingen.

• erfafscheidingen grenzend aan het openbaar gebied moeten in de
vorm van streekeigen beplanting worden uitgevoerd.
gevelsteen deelgebied II
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deelgebied III
vrijstaande woningen op royale kavels
Dit deelgebied bestaat uit vrijstaande woningen en ligt aan de
noordzijde van het plangebied. Hier is sprake van waarschijnlijk
projectmatige woningbouw.
De woningen staan op royale kavels en bestaan uit een laag plus een
kap. De kap staat haaks op de weg staat. De kleurstelling van zowel de
gevels als dakbedekking is donker van aard.

beeldkwaliteit:
• de oriëntatie van de woning is gericht op de weg, hoekwoningen zijn
meervoudig georiënteerd;
• de kleurstelling van de dakbedekking is donker (zwart, antraciet) en
niet glimmend;
• de kleurstelling van de gevels is donker (rood/bruin);
• blokhutten of houtenwoningen zijn niet toegestaan;
• een bijgebouw wordt qua ontwerp afgestemd op het hoofdgebouw;
• erfafscheidingen grenzend aan het openbaar gebied moeten worden
uitgevoerd in de vorm van streekeigen beplanting.

deelgebied III

toe te passen kleurstelling gevels:
De te hanteren kleurstelling van de gevelsteen dient overeen te komen
met onderstaande afbeeldingen.

gevelsteen deelgebied III

8

erfafscheidingen
De erfafscheidingen die grenzen aan het openbaar gebied maken deel
uit van het ontwerp voor de woning (gebouwd) of worden in de vorm
van beplanting uitgevoerd (hagen).
De beste oplossing om slordige erfafscheidingen te voorkomen is door
deze af te stemmen op de woningen en dus te laten meeontwerpen met
het bouwplan.
Ten aanzien van beplanting gaat de voorkeur uit naar het toepassen
van streekeigen beplantingssoorten. Voor de erfafscheidingen in de
vorm van hagen wordt bij voorkeur een veldesdoorn of een beuk
toegepast.
Het gemeentelijk groenplan voorziet voor een groot deel in het
inplanten van erfafscheidingen op openbaar gebied.

veldesdoorn

beuk
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