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1 Inleiding

1.1 Inleiding

De gemeente Steenwijkerland streeft bij de ontwikke-
ling van de wijk Van den Kornputkwartier in Steenwijk
naar een goede functionele en stedenbouwkundige
ruimtelijke invulling. Hierbij wordt optimaal invulling
gegeven aan de principes van duurzaamheid, veilig
wonen, leefbaarheid, mobiliteitsaspecten en de diffe-
rentiatie in woonplekken en woonvormen.
Dit ambitieniveau dient zichtbaar te worden in een wel-
overwogen samenhangend plan. De stedenbouwkun-
dige karakteristieken, architectuur van de bebouwing
(bestaand te handhaven/renoveren en de toekom-
stige woningbouw) en een fraaie uitvoering van de in-
richting van de openbare ruimte zijn hierin op elkaar
zijn afgestemd.
Naast het bestemmingsplan Van den Kornputkwartier
is een beeldkwaliteitsplan het belangrijkste instru-
ment om te komen tot een samenhangende beoorde-
ling.
De ervaring leert dat een samenhangende bebouwing
en inrichting van de openbare ruimte alleen tot stand
kan komen als de ontwikkeling van bouwplannen (zo-
wel individueel als projectmatig) tijdig op elkaar zijn af-
gestemd.
Een beeldkwaliteitsplan kan daarin een middel zijn.
Door dit beeldkwaliteitsplan "naast" het bestem-
mingsplan vast te stellen laat de gemeente zien dat ze
plannen voor Van den Kornputkwartier zo goed moge-
lijk in overeenstemming met dit beeldkwaliteitsplan

wil laten ontwikkelen. Van externe partijen, ontwikke-
laars en particulieren wordt verlangd dat zij zich aan
het beeldkwaliteitsplan conformeren. Het beeldkwali-
teitsplan vormt geen onderdeel van het bestemmings-
plan maar is een aanvulling daarop.

Het voorliggende beeldkwaliteitsplan is als een
separaat plan door de gemeenteraad vastgesteld. Het
beeldkwaliteitsplan op zich heeft geen juridische
status. De bepalingen ten aanzien van de beeldkwa-
liteit van de bebouwing (3.3) dienen een juridische
status te krijgen, zodat de welstandscommissie
bouwplannen eraan kan toetsen. Om die reden zullen
de betreffende bepalingen ook nog afzonderlijk als
onderdeel van de welstandsnota worden vastgesteld
door de gemeenteraad.

In de Welstandsnota van de gemeente Steen-
wijkerland is het welstandsbeleid vastgelegd voor de
te onderscheiden deelgebieden binnen de gemeente.

Het plangebied van den Kornputkwartier is gelegen
binnen het “Heideontginningslandschap”, onderdeel
van het Stuwlandschap tussen Steenwijk en de Johan-
nes Postkazerne. Het spreekt voor zich dat het beleid
herschreven moet worden in verband met het gege-
ven dat er een geheel nieuw woongebied zal worden
gecreëerd. Dit beeldkwaliteitsplan geldt dan ook na
vaststelling als onderdeel van de Welstandsnota als

1.2 De status van het beeldkwaliteitsplan

welstandsbeleid in plaats van het vigerende wel-
standsbeleid voor het gebied.
De bouwplannen alsmede de inrichting van de
openbare ruimte moeten voldoen aan de eisen, voor-
waarden en beschrijving zoals die in het plan zijn neer-
gelegd. Daarnaast is het vanzelfsprekend ook zo dat
de bouwplannen in overeenstemming moeten zijn
met de bestemmingsplanvoorschriften en de bestem-
mingsplankaart.

Om duidelijk te maken welk beeld de gemeente voor
ogen heeft bij de nieuwe wijk zijn referentiebeelden
het meest effectief. Daarnaast zijn er randvoorwaar-
den en criteria opgesteld. De referentiebeelden en de
randvoorwaarden en criteria hebben betrekking op de
bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte.
De beoordelingsprocedure verloopt via een kwaliteits-
team (gemeente, welstand en stedenbouwkundige).
In het kwaliteitsteam worden de plannen in samen-
hang per straat of per straatdeel beoordeeld. De in-
houd van dit beeldkwaliteitsplan en de gekozen proce-
dure zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daar
waar de richtlijnen beperkt lijken komt dit doordat een
procedure is gekozen waarbinnen gezamenlijk met op-
drachtgevers en gemeente aan kwaliteit wordt ge-
werkt. De gemeente geeft met dit beeldkwaliteitsplan
een richting aan, de detaillering daarvan vindt plaats
in de gezamenlijke beoordeling van de individuele
plannen.

1.3 Vorm van het beeldkwaliteitsplan
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Het plangebied Van den Kornputkwartier biedt plaats
aan circa 400 woningen. Voorshands is dit aantal qua
woningtypologie als volgt onderverdeeld: 25 apparte-
menten, 108 rijenwoningen, 98 twee-onder-een-kap-
woningen en 172 vrijstaande woningen. Het Van den
Kornputkwartier heeft een tweedelig karakter. Deze
twee gezichten van de wijk zijn het gevolg van het ver-
schil in historie, gebruik en uitstraling van deze gebie-
den. Bewust is ervoor gekozen deze verschillen in het
stedenbouwkundige ontwerp tot uitdrukking te laten
komen. Deze delen gaan wel op een natuurlijke ma-
nier in elkaar over.
De twee verschillende delen zijn helder te onderschei-
den. Het gebied dat tot de voormalige kazerne be-
hoorde wordt gekenmerkt door een meer formele en
rechtlijnige structuur. De meest bepalend gebouwen
van het kazernecomplex (waaronder het poortge-
bouw) blijven gehandhaafd. Het gebied rondom deze
gebouwen wordt heringericht, waarbij de formele,
rechtlijnige structuur die in dit plandeel aanwezig is in
het stedenbouwkundig ontwerp is gebruikt en ver-
sterkt. Het bebouwingspatroon is rationeel. In dit plan-
deel zijn veel rijenwoningen geprojecteerd.
Het overige plangebied heeft veel meer organische
kenmerken. Dit gebied is grotendeels onbebouwd en
kent grote hoogteverschillen. Gekozen is om dit plan-
deel te ontwerpen met een meer natuurlijke structuur,
gebruik makend van de hoogteverschillen en klein-

schaligheid van het landschap. Het wegenpatroon is or-
ganisch en bestaat uit vloeiende lijnen. De bebouwing
is niet gesloten zoals bij rijenwoningen, maar open en
daardoor veel luchtiger en meer ruimtelijk. De wo-
ningen staan in groene setting. Er is geen sprake van
"harde" bebouwingswanden.

De tweedeling in het gebied ook tot uitdrukking ge-
bracht in de bebouwing. Een hoge (stedelijke) bebou-
wingsdichtheid ter plekke van het voormalige kazer-
neterrein en een veel lagere dichtheid in het meer land-
schappelijke deel van de wijk. Gesteld kan worden dat
de dichtheid van de bebouwing afneemt naar mate de
afstand tot de stad toeneemt. Dit is tevens het geval
met de bebouwingshoogte. Grofweg is de bebou-
wingshoogte in het noordwestelijke plandeel 2 lagen
met een kap (stedelijker) en in het zuidoostelijk deel 1
bouwlaag met een kap. De bebouwing in het landelijke
deel van het gebied dus laag gehouden zodat hier de
overgang naar het landelijke gebied en de natuurlijke
glooiing van het gebied goed zichtbaar blijft.

Het verkavelingsplan is verder zodanig ontworpen dat
nergens sprake is van erg grote eenheden. Wel be-
staat de mogelijkheid om de clustering zodanig te be-
nadrukken dat hierdoor een zekere verwantschap in
de toe te passen architectuuruitstraling mogelijk is.
Zeker op plaatsen die vanaf de openbare ruimte direct
duidelijk zichtbaar zijn, moet ervoor gewaakt worden
dat er een al te 'rommelig' beeld ontstaat.

Bijzondere aandacht zal de bebouwing aan het centrale
groen hart moeten krijgen. Deze woningen liggen in het
zicht, op beeldbepalende locaties. dit geldt tevens voor
de bebouwing welke zichtbaar is vanaf de Meppelerweg
dan wel direct gelegen langs de hoofdontsluiting van
het gebied. De beeldkwaliteit van deze bebouwing moet
tevens hoog zijn. Op genoemde plaatsen - die vanaf de
openbare ruimte direct duidelijk zichtbaar zijn - moet er-
voor gewaakt worden dat er een al te 'rommelig' beeld
ontstaat. Een deel van de woningen in het plangebied
zal projectmatig worden gerealiseerd. Dit betreft met
name de woningen ten noord-oosten van de groen
blauwe zone. De verdeling projectmatig/particulier per
wooncluster is in dit beeldkwaliteitsplan aangegeven.

Het plangebied wordt op twee plaatsen afgesloten, al-
lereerst de kruising Meppelerweg-Schansweg, Den-
nenallee waar een rotonde zal worden gerealiseerd.
De tweede aansluiting is een nieuwe aansluiting (ver-
vanging van de huidige aansluiting) van de Steen-
akkers op de Meppelerweg.
Hier zal eveneens een rotonde worden aangelegd.

De interne wegenstructuur is gebaseerd op de hoogte-
verschillen die in het gebied aanwezig zijn. De wegen
benadrukken de natuurlijke glooiingen in het land-
schap. De noordwest-zuidoost lopende wegen lopen
parallel aan de hoogtelijnen. De veelal (korte) wegen
die noordoost-zuidwest lopen zijn haaks op deze lijnen
geprojecteerd.
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Bij het ontwerpen van de wegenstructuur is rekening
gehouden met de in het gebied aanwezige houtwallen.
Deze zijn zoveel als mogelijk gehandhaafd en ge-
ïntegreerd in het ontwerp. De Dennenallee zal alleen
als fiets- en voetgangersroute in stand blijven.

Alle woningen in het plangebied zijn per auto bereik-
baar. Doodlopende straten komen niet voor. Het ver-
keerssysteem is zodanig fijnmazig dat nauwelijks ge-
vreesd behoeft te worden voor overlast van door-
gaand autoverkeer.

Het groen is van invloed op de beleving en aantrekke-
lijkheid van een wijk. Daarnaast is het groen ook func-
tioneel, ondermeer doordat in het groen speelplekken
gerealiseerd kunnen worden en ook fiets en wandel-
paden een rol in het planconcept vervullen. Het maakt
- indien goed ingericht - een wijk aantrekkelijker.
Groene zones vervullen stedenbouwkundig ruimtelijk
een belangrijke bijdrage in het zichtbaar maken van
het landschap en dan met name van het hoogtever-
schil. De in het plan geprojecteerde groenzones zijn
gekoppeld aan het bestaande groen, dat vanuit land-
schappelijk oogpunt zoveel mogelijk is gehandhaafd.
Er is ook 'groen' nodig in het kader van de waterhuis-
houding van het plan. In het groen zal infiltratie en af-
voer van hemelwater plaatsvinden. Een belangrijke
rol hierin wordt vervuld door het centrale groeng-
ebied. Deze laagte fungeert als buffer voor het afge-
koppelde hemelwater en kan bij grote hoeveelheden

neerslag het water opvangen. Vanwege de grote om-
vang van deze groene ruimte speelt ze bovendien een
grote rol in de beleving van het gebied. Deze groen
blauwe zone is van belang voor de hele wijk.

Bestaande houtwallen en bomenrijen zijn gehand-
haafd en geïntegreerd in het ontwerp voor de wijk. De
beplanting langs de Dennenallee is een belangrijke
groene singel aan de rand van het gebied en is om die
reden gehandhaafd. Daarnaast is, met name aan de
randen van het gebied gestreefd naar een inbedding
dan wel een afscherming van het nieuwe woongebied
in het landschap. Achterkanten van woningen die
zichtbaar zijn vanaf de Meppelerweg zijn bijvoorbeeld
afgeschermd.
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BEELDKWALITEIIT

Stedelijk
dorps
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3 Het beeldkwaliteitsplan

3.1 Algemeen

Dit beeldkwaliteitsplan is bedoeld als inspiratiebron
voor individuele bouwers en de projectmatig te reali-
seren woningen en dient tevens als richtsnoer voor de
coördinatie van de (beoordeling van de) ontwerpen.
Het plan is verder van belang omdat het de weerslag is
van de toenemende aandacht en behoefte bij de ge-
meente en de burgers om een woonwijk te ontwikke-
len met aandacht voor duurzame stedenbouw en ar-
chitectonische kwaliteit.
Deze twee elementen moeten leiden tot de realisering
van een woonwijk waar het plezierig wonen is en die
ook op lange termijn zijn waarde blijft behouden.
In de wijk Van den Kornputkwartier zullen rijenwo-
ningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande
woningen gerealiseerd worden. Verder zullen enkele
bestaande gebouwen van de voormalige kazerne ver-
bouwd worden tot appartementen. De woningen zul-
len deels door particulieren en deel door ontwikke-
laars (inclusief de woningstichtingen) gerealiseerd
worden.
Dat betekent dat er verschillende opdrachtgevers en
hun ontwerpers aan de slag zullen gaan.
Wanneer er geen coördinatie zou zijn dan zou er een
wijk ontstaan die bestaat uit woningen die op zichzelf
beschouwd een goede kwaliteit hebben maar die geen
gezamenlijke meerwaarde hebben.
Dat neemt niet weg dat voor alle delen van het plan-
gebied de behoefte aan beeldkwaliteitseisen even

groot is. In de volgende paragraaf wordt hierop nader
ingegaan.

In de woonwijk zal alleen woningbouw ontwikkeld wor-
den, in verschillende vormen.

De woningen zullen zowel door particulieren als door
ontwikkelaars gerealiseerd worden. Er is niet gekozen
voor het streven van een woonwijk met één of meer-
dere architectuurstijlen.

De ligging van de planlocatie in het terrein, die door de
bestaande situatie (zowel landschappelijk als qua be-
bouwingsstructuur) bepaald is, is als uitgangspunt ge-
nomen. Dit uitgangspunt zal zichtbaar moeten worden
in de uiteindelijke architectuur van de woningen.

Aan de westzijde van het plangebied is het voormalige
kazerne terrein gelegen. Hier is in het stedenbouw-
kundige plan gekozen voor de projectie van de rijen-
woningen. Samen met de gebouwen van d voormalige
kazerne die gehandhaafd zullen worden is hier dan
ook sprake van een meer bebouwde omgeving die qua
karakter dan ook als “stedelijk” is aan te merken. De
structuur is hoofdzakelijk rechtlijnig.

In het qua oppervlakte grootste deel van het plang-
ebied is de structuur en opbouw van het landschap (in-
clusief de hoogteverschillen in het terrein) uitgangs-
punt geweest voor de planopzet.

3.2 Uitgangspunten

Dit heeft naast invloed op de verkaveling ook gevolgen
voor de architectuur van de woningen. Waar sprake is
van een losse structuur en open verkaveling daar mag
de architectuur van de bebouwing ook gekenmerkt
worden door meer “dorpse” invloeden. Landelijke ar-
chitectuur, waarbij eigentijdse benaderingen mogelijk
zijn maken deel uit van het thema “dorps”. Het is ook
het gebied waarbij voor het merendeel sprake is van
de realisering door particulieren gelegen.

In het plangebied zullen alleen woningen geprojec-
teerd worden en zal het voormalig kazernecomplex als
woonbebouwing gerenoveerd/geherstructureerd wor-
den.

Met betrekking tot de bebouwing zijn hierna criteria op-
genomen ten aanzien van de situerig, de hoofdvorm,
de vormgeving, detaillering, kleuren en materialen.

Deze criteria kunnen als aangepast beleid in de wel-
standsnota opgenomen worden.

Hierbij is op basis van het geen in vorige paragrafen
aangegeven uitgegaan van twee gebiedsdelen, “ste-
delijk” en “dorps”. Bij de beschrijving van de criteria is
uitgegaan van de redactie zoals die ook in de wel-
standsnota (voorvergelijkbare gebieden) is gehan-
teerd.

3.3 Uitwerking criteria
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Dat neemt niet weg dat voor alle delen van het plan-
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nomen. Dit uitgangspunt zal zichtbaar moeten worden
in de uiteindelijke architectuur van de woningen.

Aan de westzijde van het plangebied is het voormalige
kazerne terrein gelegen. Hier is in het stedenbouw-
kundige plan gekozen voor de projectie van de rijen-
woningen. Samen met de gebouwen van d voormalige
kazerne die gehandhaafd zullen worden is hier dan
ook sprake van een meer bebouwde omgeving die qua
karakter dan ook als “stedelijk” is aan te merken. De
structuur is hoofdzakelijk rechtlijnig.

In het qua oppervlakte grootste deel van het plang-
ebied is de structuur en opbouw van het landschap (in-
clusief de hoogteverschillen in het terrein) uitgangs-
punt geweest voor de planopzet.

3.2 Uitgangspunten

Dit heeft naast invloed op de verkaveling ook gevolgen
voor de architectuur van de woningen. Waar sprake is
van een losse structuur en open verkaveling daar mag
de architectuur van de bebouwing ook gekenmerkt
worden door meer “dorpse” invloeden. Landelijke ar-
chitectuur, waarbij eigentijdse benaderingen mogelijk
zijn maken deel uit van het thema “dorps”. Het is ook
het gebied waarbij voor het merendeel sprake is van
de realisering door particulieren gelegen.

In het plangebied zullen alleen woningen geprojec-
teerd worden en zal het voormalig kazernecomplex als
woonbebouwing gerenoveerd/geherstructureerd wor-
den.

Met betrekking tot de bebouwing zijn hierna criteria op-
genomen ten aanzien van de situerig, de hoofdvorm,
de vormgeving, detaillering, kleuren en materialen.

Deze criteria kunnen als aangepast beleid in de wel-
standsnota opgenomen worden.

Hierbij is op basis van het geen in vorige paragrafen
aangegeven uitgegaan van twee gebiedsdelen, “ste-
delijk” en “dorps”. Bij de beschrijving van de criteria is
uitgegaan van de redactie zoals die ook in de wel-
standsnota (voorvergelijkbare gebieden) is gehan-
teerd.
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Welstandscriteria

Stedelijk

Situering

Hoofdvorm

Vormgeving

1 De bebouwing dient zich te oriënteren op de open
bare ruimte, haaks of evenwijdig aan deweg;

2 Bijgebouwen dienen zodanig gesitueerd te zijn dat
zij ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw;

3 De straatwand vormt een samenhangende compo-
sitie.

1 De hoofdvorm dient qua hoogte, breedte, kapvorm
en dergelijke te passen in het gewenste sfeer/archi-
tectonische beeld;

2 De nokrichting dient conform de kaart “nokrichting”
(in dit beeldkwaliteitsplan) te zijn;

3 De hoofdvorm an de te handhaven woningen (van
de Van den Kornputkazerne) wordt gehandhaafd.

1 Het bouwplan voldoet aan de sfeer en het architec-

2 In de vormgeving van de woningen dient per cluster
samenhang te zijn;

3 Gedeeltelijk vernieuwing van de gebouwen van de
Van den Kornputkazerne is mogelijk als het ver
bouwplan een versterking van de architectonische
kwaliteit betekent;

4 De plaats, afmeting en verhoudingen van de ramen
en deuropeningen dienen goed op elkaar afge
stemd te zijn;

5 Uitbreidingen dien ondergeschikt te zijn aan het
bestaande gebouw en dienen qua vormgeving te
harmoniëren;

6 Bij de gevels op de hoek van twee straten moeten
beide gevels behandeld worden als voorgevels (de
bedoelde locaties zijn op de kaart aangegeven).

1 Eenvoudige en strakke detaillering die het totaal-
beeld van de architectuur en de stedenbouwkun-
dige opzet versterkt;

2 Strakke baksteen in alle beschikbare kleuren.
Moderne plaatmaterialen (aluminium, staal).
Kozijn van hout, kunststof, aluminium. Strakke
dakpannen (geen glazuurde, reflecterende pan-
nen);

Detaillering, kleur

4 Daar waar (achter-)tuinen grenzen aan de open-
bare ruimte dienen gebouwde erfafscheidingen in
het ontwerp meegenomen te worden.

In dit beeldkwaliteitsplan zijn foto's opgenomen van

woningen die als referentiekader dienen ten behoeve

van detaillering, gevels, kap en architectuuruitstra-

ling. Het is niet de bedoeling dat deze woningen geko-

pieerd worden. Zij geven een indicatie van de lijn die

door middel van dit beeldkwaliteitsplan wordt uitge-

zet.

3 Erfafscheiding en inritten zijn - bij projectmatig te
realiseren woningen - in samenhang met de
woning ontworpen;
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pieerd worden. Zij geven een indicatie van de lijn die

door middel van dit beeldkwaliteitsplan wordt uitge-

zet.
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realiseren woningen - in samenhang met de
woning ontworpen;
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Dorps

Situering

Hoofdvorm

Vormgeving

1 De bebouwing dient zich te richten op de
openbare ruimte;

2 Bijgebouwen dienen zodanig gesitueerd te zijn
dat zij ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw;

3 Er dient bij de situering en qua vormgeving
rekening te worden gehouden met de
zichtbaarheid van bijgebouwen en achter- en
zijgevels.

1 De hoofdmassa dient qua hoogte, breedte,
kapvorm en dergelijke te passen in de gewenste
sfeer/architectonisch beeld;

2 De hoofdvorm is minimaal één bouwlaag met kap.

1 Het bouwplan voldoet in hoofdlijnen aan de sfeer
en het architectuurbeeld dat door middel van de
referentie beelden wordt opgeroepen;

2 Een menging van verschillende bouwstijlen is
mogelijk, zowel eigentijds, tradioneel of landelijk;

3 Diversiteit in bouwstijlen, naast elkaar te
realiseren dient niet verstorend te zijn in het
beeld;

4 Uitbreidingen dienen ondergeschikt te zijn aan
een bestaand gebouw dienen qua vormgeving te
harmoniëren;

5 De plaats, afmeting en verhoudingen van de
ramen deuropeningen dienen goed op elkaar
afgestemd te zijn;

6 Bij gevels op de hoek van twee straten moeten
beide gevels behandeld worden als voorgevels (de
locaties zijn op de kaart aangegeven).

1 Het bouwplan dient een kap te krijgen;
2 Het materiaalgebruik en de kleur dient

gerelateerd te zijn aan de beschreven sfeer dan
wel het architectonische beeld;

3 De woningen worden gebouwd van rode, rood-
bruine, gele of geelbruine baksteen. Geheel witte
gevels komen niet voor;

4 Daken worden belegd met rode of zwarte pannen
of riet.

Detaillering, kleur
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4 Inrichting woonomgeving

4.1 Algemeen

4.2 Straatverlichting

4.3 Beplanting

Behalve aandacht voor de bebouwing is ook de inrich-
ting van de woonomgeving van belang voor de ruimte-
lijke kwaliteit van de wijk. Deze inrichting kan de iden-
titeit van de buurt ondersteunen maar ook te niet
doen. In dit hoofdstuk worden een aantal items ge-
noemd die daarbij een rol spelen. Een deel van de on-
derwerpen zal door de gemeente uitgevoerd worden,
een ander deel door de particuliere opdrachtgevers.

Ook het ontwerp van de straatverlichting kan bijdra-
gen aan de beoogde beeldkwaliteit. In de wijk wordt
op de volgende manier verlichting aangebracht:
1 de straten krijgen één type armatuur, een circa

3 meter hoge lantaarn;
2 de plaatsing van lichtmasten/armaturen zal goed

moeten worden afgestemd op het nagestreefde
ruimtelijk beeld;

3 er zal vanzelfsprekend aandacht besteedt worden
aan plaatsing van straatlantaarns en bomen ten op-
zichte van elkaar.

De beeldkwaliteit van de openbare ruimte wordt mede
bepaald door de aan- of afwezigheid van beplantingen.
Met name bomen zijn in dit opzicht van belang. Goede

beplantingen, dat wil zeggen de juiste soort op de juiste
plek met de juiste groeiomstandigheden, vormen met
de jaren een steeds belangrijker beeldbepalend aspect,
dat soms zelfs in staat is minder optimale architectoni-
sche kwaliteiten van de bebouwing te "vergoeden".
Toch moeten beplantingen niet gebruikt worden als een
"doekje voor het bloeden", maar als een integraal on-
derdeel van de na te streven omgevingskarakteristiek.
De (boom-)soortkeuze dient afgestemd te worden op
de beoogde ruimtelijkarchitectonische kenmerken. Dit
laatste geldt eveneens voor de brede groenzones die de
verschillende woonclusters doorsnijden. Een groenplan
zal nog worden opgesteld worden.

Er worden in de wijk verschillende formaten bestra-
tingsmateriaal toegepast. De kleur van de bestrating
wordt aangepast aan de beoogde kleur van de gevels.
Daarnaast komt de beoogde differentiatie in beeld-
kenmerken ook tot uitdrukking in de wijze van detail-
lering van de bestratingen: toepassing van trottoir-
banden of molgoten, markering van parkeerplaatsen,
vormgeving van boomspiegels, et cetera. In het alge-
meen wordt een rustig, terughoudend vormgegeven
verhardingsoppervlak voorgestaan.
Ook de bestrating op het (privé) terrein van de woning-
en kan een rol spelen in de aanblik van de wijk. Met na-
me is aandacht gewenst voor die bestratingen die aan-
sluiten op bestrating van de buren, zoals bij een geza-
menlijke oprit. Op dit aspect zal gewezen worden bij de
beoordeling van de bouwplannen.

4.4 Bestratingen

In de “welstandscriteria” is het één en ander eveneens
opgenomen.

Waar tuinen grenzen aan de openbare ruimte zal, om-
wille van de privacy, een afscherming gewenst zijn. Als
ieder hier zijn eigen oplossing kiest ontstaat een onsa-
menhangend beeld. Bij de beoordeling van de plannen
zal dan ook gevraagd worden deze afscheidingen
(muurtjes en/of hagen) mee te ontwerpen. Op de kaart
"Erfafscheiding" is aangegeven om welke kavels het
gaat. Uitgegaan wordt van het realiseren van erfaf-
scheidingen van maximaal 2 meter hoogte. Hierboven
zijn enkele referentie beelden opgenomen.

Aan de op de kaart aangegeven eindgevels op straat-
hoeken worden qua vormgeving extra eisen ge-
steld. Het ligt voor de hand hier in ieder geval raam-
openingen te plaatsen. Aan de vormgeving van ga-
rages op straathoeken moet eveneens extra zorg
worden besteed.
Voor het bouwen van carports is geen bouwvergun-
ning meer nodig. Ontsierende carports in voortuinen
zijn te voorkomen door dit in het ontwerpstadium
aan de orde te stellen en oplossingen aan te dragen.

4.5 Tuinafscheidingen

4.6 Eindgevels en garages

In de “wel-
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meen wordt een rustig, terughoudend vormgegeven
verhardingsoppervlak voorgestaan.
Ook de bestrating op het (privé) terrein van de woning-
en kan een rol spelen in de aanblik van de wijk. Met na-
me is aandacht gewenst voor die bestratingen die aan-
sluiten op bestrating van de buren, zoals bij een geza-
menlijke oprit. Op dit aspect zal gewezen worden bij de
beoordeling van de bouwplannen.

4.4 Bestratingen

In de “welstandscriteria” is het één en ander eveneens
opgenomen.

Waar tuinen grenzen aan de openbare ruimte zal, om-
wille van de privacy, een afscherming gewenst zijn. Als
ieder hier zijn eigen oplossing kiest ontstaat een onsa-
menhangend beeld. Bij de beoordeling van de plannen
zal dan ook gevraagd worden deze afscheidingen
(muurtjes en/of hagen) mee te ontwerpen. Op de kaart
"Erfafscheiding" is aangegeven om welke kavels het
gaat. Uitgegaan wordt van het realiseren van erfaf-
scheidingen van maximaal 2 meter hoogte. Hierboven
zijn enkele referentie beelden opgenomen.
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hoeken worden qua vormgeving extra eisen ge-
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openingen te plaatsen. Aan de vormgeving van ga-
rages op straathoeken moet eveneens extra zorg
worden besteed.
Voor het bouwen van carports is geen bouwvergun-
ning meer nodig. Ontsierende carports in voortuinen
zijn te voorkomen door dit in het ontwerpstadium
aan de orde te stellen en oplossingen aan te dragen.
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