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Dit Beeldkwaliteitsplan bestaat uit twee delen.

In het eerste deel, het sferenplan, worden met 

veel tekst en beeld vooral de intenties van de 

ontwikkeling overgebracht. Dit deel geeft de 

achtergrond van het plan en beschrijft en ver-

beeldt de indeling in verschillende plansferen. 

De relatieve criteria die zijn opgenomen zijn 

bedoeld om uitwerkingen in architectuur én bui-

tenruimte aan ‘de geest van het plan’ te toetsen.

In het tweede deel, de appendix, worden 

heel concreet de randvoorwaarden voor de 

architectuuruitwerking gegeven. Middels een 

toetsmatrix krijgt elke kavel een code waarin 

ontwerpambitie, materiaaltoepassing en kleur 

een richting krijgt. Ook krijgt de samenstelling 

van het architectenteam en de verdeling over 

het plan hier zijn beslag. In een aantal thema-

kaarten krijgt elke kavel extra ‘kleur’ door het 

type gebouw te benoemen, tot welk ensemble 

ze behoort, wie opdrachtgever is en wat de 

kwaliteitsnorm is in verhouding tot het hele 

plan. Deze kaarten bieden overzicht en inzicht 

in de relatie die elke kavel onderhoudt met zijn 

directe en verder weg gelegen buren.

N.B. In beide delen worden verschillende refe-

rentiebeelden gebruikt van bestaande gebou-

wen. Historische voorbeelden in deel 1 omdat 

die heel goed de beoogde sferen overbrengen 

(en daar eigenlijk (nog) geen moderne van te 

vinden zijn); eigentijdse voorbeelden in deel 2 

omdat in de concrete uitwerking van de archi-

tectuur historiseren niet de bedoeling is. 

Beide zijn voorbeelden en niet letterlijk wat er 

gevraagd wordt. We wensen geen historiserende 

gemakzucht of revolutionaire moderniteit, we 

zoeken naar innovatie gebaseerd op traditie.

Leeswijzer
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...naast een bescheidener dorps huis. Twee zeer verschil-
lende panden...

Nieuwbouw in ‘beeldkwaliteitsdorp’ De Rijp: een grote 
formele korrel van allure...

2003

2002

...met dezelfde plattegrond en techniek achter de gevel. Ruimtelijke rijkdom gerealiseerd in een modern bouwproces door strategische verschei-
denheid aan te brengen in kapvorm, beukmaat, gevelindeling, details en kleur- en materiaalgebruik.
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binnen het samenhangende geheel op een natuurlijke 
manier verschillen zullen onstaan. Dit is belangrijk 
omdat samenhang heel goed ‘gemaakt’ kan worden, 
maar werkelijke verscheidenheid (die zo kenmerkend 
is voor dorps en landelijk bouwen) eigenlijk nooit te 
ontwerpen is; die moet ontstaan. 
Vroeger ging dat vanzelf, vanwege het langzame 
tempo waarin dorpen en landschappen groeiden en de 
veelheid aan opdrachtgevers en uitvoerders die deze 
groei vorm gaven. Tegenwoordig hebben we meestal 
één opdrachtgever en een honderdste van de tijd om 
eenzelfde ruimtelijke rijkdom te maken. Van zo moge-
lijk nog grotere invloed is dat we binnen een modern 
en gestandaardiseerd bouwproces moeten werken dat 
gebaat is bij uniformiteit en de neiging heeft alle ver-
schillen uit te vlakken.  De vormcoördinator zal dus 
tot en met de bouwaanvragen zowel de samenhang 
bewaken, als minstens zo belangrijk de verscheiden-
heid in het geheel. 
De insteek is om de seriematigheid vooral in de 
casco’s te zoeken en niet in de gevels. Door een be-
perkte verscheidenheid aan volumes, kapvormen, 
materialen, kleuren en details slim te mengen en uit te 
wisselen kan met een normaal bouwkostenniveau een 
grote variatie aan woningen ontstaan waarbinnen dus 
wel degelijk repetitie mogelijk is.
Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om het kopiëren 
van het beeld van vroeger, maar om  het realiseren van 
dezelfde ruimtelijke kwaliteit.

Kwaliteitssturing

Dit beeldkwaliteitsplan hoort bij het Dorpsbouwkun-
dig plan voor de uitbreiding Abcoude Zuid, de Win-
kelbuurt. In dit document worden in tekst en beeld de 
ingrediënten voor planvorming en de criteria voor 
plantoetsing gegeven. Het richt zich op de uitwer-
king van het dorpsbouwkundige plan in concrete 
ontwerpen voor architectuur én buitenruimte.

De ambitie is hoog. Het is Abcouden’s laatste bouw-
project aan deze kant, de Winkeldijk en de EHS vor-
men een ‘harde groene’ grens. De uitbreiding zal de 
definitieve overgang van dorp naar landschap vor-
men. Bovendien gaat het om een bouwopgave in het 
Vechtplassengebied, het waardevolle landschap van 
de Veenrivieren. Dit schept grote kansen en tegelijk 
grote verantwoordelijkheid.  Vandaar dat gekozen is 
voor een specifiek proces van kwaliteitssturing.
Het beeldkwaliteitsplan is het sturingsinstrument 
waarmee de beoogde kwaliteit in het uitwerkings-
proces zal worden bewaakt. Die bewaking ligt in 
handen van de vormcoördinator. De vormcoördinator 
zal voor de gemeente alle ontwerpen toetsen aan het 
beeldkwaliteitsplan en interactief meesturen.
Door de aanwezigheid van de vormcoördinator kan 
het beeldkwaliteitsplan losser zijn, dat wil zeggen 
niet dichtgetimmerd. Dit houdt de flexibiliteit in het 
proces. Tevens geeft het de ontwerpers meer ruimte 
om hun eigen kwaliteiten in te brengen, waardoor er 

Beeldkwaliteit
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Dorp Abcoude

De nieuwe uitbreiding komt aan de zuidkant van 

Abcoude te liggen in het land van de Angstel en de 

Winkel die elkaar hier ontmoeten. Aansluiting op 

de karakteristiek van dorp en landschap is gewenst. 

Omdat Abcoude de afgelopen decennia flink is ge-

groeid met generieke woonwijken kan de toekom-

stige uitbreiding geen direct contact maken met het 

oude dorp Abcoude, maar wel met het landschap 

van Angstel en Winkel. De uitbreiding zal daarom 

een landelijk en dorps buurtje zijn, enigzins op 

zichzelf staand maar nadrukkelijk ook verbonden 

met het landschap en Abcoude. De ‘Winkelbuurt’ 

zal ruimtelijk en functioneel de brug vormen tussen 

het dorp Abcoude en haar ommeland. 

Criteria
• voortbouwen op identiteit van Veenrivierengebied

- landelijke bebouwing van groene korrels

- dorpse bebouwing van compacte pittoreske kerntjes

- allure en kwaliteit, esthetische ambitie

• inspelen op ligging tussen dorp en ommeland

- intensiteit van de dorpse kern combineren met de losse groene 

bouwvormen van het buitengebied

- reageren op de plangrenzen: de woonwijk noord, de Winkel-

dijk zuid en de snelweg west

- toegankelijkheid van landschap vanuit het dorp vergroten

Landschap van Veenrivieren

De Vecht, de Gaasp, de Gein, de Winkel, de Waver, 

de Bullewijk, de Holendrecht, de Angstel en de 

Amstel vormen een familie van  Veenrivieren.  Deze 

Veenrivieren dragen de identiteit van het landschap 

tussen Amsterdam en Utrecht. 

De rivieren zijn allemaal verschillend en hebben 

een eigen kleur binnen de familie. Alle rivieren zijn 

bebouwd met boerenerven, maar vooral langs de 

Vecht en de Amstel staan ook veel luxe landgoe-

deren en dure villa’s. De Amstel en de Vecht zijn 

druk bevaren terwijl de andere rivieren heel rustig 

zijn. De oorspronkelijke dorpskern van Abcoude is 

gegroeid op het kruispunt van drie veenrivieren: de 

Holendrecht, het Gein en de Angstel. Onderlangs 

Abcoude stroomt de Winkel, die uitkomt in de Ang-

stel. Holendrecht, Gein en Winkel zijn echte boeren-

rivieren, rustig en met  veel erven. De Angstel lijkt 

het meest op de Vecht. Net als bij de Vecht wordt in 

een ritmisch samenspel van buitenplaatsen, boe-

renerven, landelijke woningen en open ruimtes het 

landschap gemaakt, maar dan kleiner en bescheide-

ner, een jonger zusje. In VechtVisie wordt de Vecht 

een symfonie van korrels genoemd, de Angstel een 

strijkkwartet.

Nieuwe ontwikkelingen moeten voortbouwen op 

de identiteit van de familie van veenrivieren in het 

algemeen en elk familielid in het bijzonder. 

Identiteit
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Er is in een dorp geen vanuit de functionele ver-

keerstechniek opgelegde uniforme standaard, zoals 

in nieuwbouwwijken. Met name de overmaat aan 

regulering en verharding die daaruit voortkomt 

maakt in veel nieuwbouwwijken de kwaliteit kapot. 

In een dorp past het verkeer wel, maar het is niet 

dominant. Dat geldt ook voor het parkeren. Er is in 

een dorp veel minder sprake van een ‘ontworpen’ 

profiel. De straat wordt als restruimte tussen de 

gevels gevormd naar wat er al aanwezig was zoals 

een sloot, een paar grote bomen, een bruggetje, een 

bosje, een doorgaande landweg et cetera.

De inrichting van de openbare ruimte is vaak heel 

eenvoudig, geen bonte tegelpatronen en glimmend 

meubilair. Een brug met een doorzicht over de sloot 

naar het open land, of een paar grote bomen in 

een natuurlijke verharding  is de kwaliteit van de 

dorpse openbare ruimte. 

Criteria
• dorpse en landelijke samenhang én variatie in typolo-

gie en architectuur van bebouwing

• straten hebben een eigen sfeer

• verkeerstechniek latent aanwezig, ruimtelijke kwali-

teit in dorpse en landelijke sfeer zijn dominant

Bebouwing

De Winkelbuurt moet in zijn geheel een ontspannen 

dorps en landelijk karakter krijgen. Typisch voor 

een dorp is dat er een enorme variatie aan huizen 

bij elkaar staat. In de meeste nieuwbouwwijken 

staan aaneengesloten rijen van dezelfde huizen. In 

een dorp is ieder huis anders, in een wijk juist niet. 

Met al die variatie is er binnen dorpse of land-

schappelijke bebouwing ook veel samenhang. De 

boerenerven hebben bijvoorbeeld een hoofdhuis 

aan de weg en schuren erachter. De huizen in een 

dorpse straat staan allemaal op een (vaak ritmische) 

rooilijn. In sommige dorpen hebben alle huizen de-

zelfde dakbedekking en dezelfde kleur van ramen 

en deuren (met altijd weer een paar uitzonderingen 

die de regel bevestigen). Er zijn in architectuur dus 

altijd kenmerken van samenhang en van variatie. 

Openbare ruimte

De meeste nieuwbouwwijken  maken onderdeel uit 

van het stedelijk gebied, straten stoppen daar waar 

het landschap begint. Een dorp maakt meer onder-

deel uit van het landelijk gebied, de straat loopt zo 

het landschap in. Zijn in de meeste nieuwbouw-

wijken alle straten van hetzelfde brede profiel, in 

een dorp is elke straat anders. Ze hebben een eigen 

sfeer, daarom is er ook werkelijk keus. 

Karakter
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Er is bij de opzet van het dorpsbouwkundig plan 
een ruimtelijke relatie gelegd met zowel het omlig-
gende landschap als de aanliggende wijken.  Beiden 
vloeien via de nieuwe buurt in elkaar over. Daarbij 
speelt het water een structurerende rol. 
Er is een verloop van dorps naar landelijk. Dorps, 
met een zekere dichtheid in het hart van de buurt 
en landelijk met meer openheid aan de randen, met 
name langs de Winkeldijk. 
In de nieuwe buurt is doorgebouwd in de  structuur 
en met korrels die typisch zijn voor het landschap 
en het dorp. Er is voor de landelijke bouwvormen 
gekeken naar de buitenplaatsen en de prachtige 
grote en complexe boerenerven aan de rivieren. 
Voor de meer dorpse bouwvormen is vooral de 
oorspronkelijke bebouwing van Abcoude en Baam-
brugge als voorbeeld genomen, de gevarieerde 
dorpse panden aan de stenige straten en de lande-
lijke huizen aan de tuinige laantjes en weggetjes. 
Deze gebiedseigen korrels moeten net als in de op-
zet van de nieuwe structuur ook in de uitwerking 
vertaald worden naar de eisen van deze tijd ten 
aanzien van woningbouw en openbare ruimte.
De essentiële kenmerken van de korrels en hun 
samenspel moeten behouden blijven, de rest is juist 
vrij om te vernieuwen.

Criteria
• in architectuur en buitenruimteontwerp vernieuwen 

met behoud van de gebiedseigen essentie

Plan
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Criteria
• in architectuur benadrukken van de twee sferen, dorps 

hart en landelijke rand

- verschil maken in (afwisseling van) volumes, stijl, materiali-

sering, detaillering

• in buitenruimte benadrukken van de twee sferen, dorps 

hart en landelijke rand

- verschil maken in profielen, verharding, beplanting, erfschei-

dingen, meubilair en verlichting

• in architectuur en buitenruimte bewaren van de samen-

hang tussen de twee sferen

- uitwisseling van kenmerken tussen de twee delen

Dorps hart en landelijke rand
De Winkelbuurt kent in hoofdopzet een tweedeling: 
een dicht, dorps hart, levendig en intiem, en een 
losse landelijke rand, informeel en groen.
De nieuwe buurt is daarmee wel degelijk dorps, 
maar voegt zich tegelijk in de omgeving, naar het 
landschap én naar de bestaande wijk wordt een 
zachte overgang gemaakt.

Het dorps hart en de landelijke rand worden in 
structuur gemaakt door te variëren met de verhou-
ding en het samenspel van de verschillende typen 
korrels en door specifieke profilering van de bui-
tenruimte. In basis is het ‘bouwmateriaal’ voor de 
buurt dus hetzelfde, maar wordt door verschillende 
toepassing ervan verschil in sfeer gecreëerd. De 
scheiding is daarom niet hard, de twee sferen gaan 
in elkaar over en de buurt als geheel blijft samen-
hangend.
De twee verschillende sferen worden in architec-
tuurstijl, volumeopbouw, materialisering en detail-
lering benadrukt, terwijl er tegelijk samenhang in 
het geheel blijft bestaan. Ook in openbare ruimte 
zal in de uitwerking van oevers, beplanting, ver-
harding, erfscheidingen, meubilair en verlichting 
zowel de dorpse sfeer van het hart als de landelijke 
sfeer van de rand onderbouwd worden, terwijl er 
toch sprake blijft van één buurt.

Hoofdopzet
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Criteria
• in landelijke rand landschapseigen korrels bouwen

- typische kenmerken volumes en groene voet overnemen

Tot voorbeeld van de landelijke bouwtypen in de 
groene rand dienen de landschapseigen ‘korrels’ 
uit de omgeving (een korrel is de eenheid van 
gebouw(en) en buitenruimte). Aan de Winkel, de 
Angstel en het Gein, maar ook aan de Amstel liggen 
boerenerven, buitenplaatsen en losse woningen die 
typisch zijn voor het veenrivieren landschap. Deze 
korrels hebben elk een eigen opbouw van volumes 
op een groene voet. De buitenplaatsen hebben een 
voornaam ensemble van hoofd- en bijgebouwen 
op een fors park. De boerenerven tonen een stevig 
kappenspel van hoofdhuis en schuren op een ruim 
erf. De losse woningen zijn als villa’s afwisselend 
in hun manifeste kapvormen op ruime kavels. Ook 
in stijl zijn ze specifiek. De buitenplaatsen heb-
ben de hoogste esthetische allure, de boerenerven 
zijn juist sober en boers, de villa’s heel gemengd. 
Dit verschil is evengoed in de groene voet terug te 
vinden. Geknipte hagen en exotische bomen in de 
parken van buitenplaatsen, grof grind en inheemse 
bomen op de erven en een kakofonie aan burgerzin 
in de particuliere tuinen maken dat elke korrel ook 
zonder zijn bebouwing herkenbaar is.
De architectuurstijl in de voorbeelden is klassiek, 
omdat er de afgelopen 80 jaar nagenoeg alleen 
generieke stedebouw is gepleegd in het landelijk 
gebied en er dus eigenlijk geen moderne voorbeel-
den zijn. Het is echter nadrukkelijk niet de bedoe-
ling klassiek (na) te bouwen. Alleen de essentie van 
de landschapseigen korrels hoeft te worden vastge-
houden.

Landelijke korrels
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Criteria
• in dorps hart dorpse typologieën bouwen

- typische kenmerken volumes en architectuur gebruiken

- bewust inzetten tuinen en erfscheidingen voor sfeer

Er zijn in de omgeving een aantal typerende dorpse 
korrels die tot voorbeeld dienen voor het bouwen in 
het dorpse hart van de nieuwe buurt. Er is een op-
bouw in sferen van buiten naar binnen, van groen 
naar stenig. 
Aan de rand van het dorp Baambrugge zijn de tui-
nen en hagen dominant, de woningen tonen vooral 
hun manifeste kap. Er ontstaat een dorpse sfeer 
omdat de huizen dichter opeen staan dan in het lan-
delijk gebied, hun groene erfscheiding direct aan de 
weg staan en de weg smal is. 
In Abcoude staan woningen met tuinen zo dicht op-
een dat ze ‘groene’ dorpse straten maken. De hui-
zen zijn ruim en met name de voortuinen creëren 
een aangename luwe sfeer. De architectuur is ‘stads’ 
qua esthetische ambitie, maar dorps qua maat.
In de kern van de beide dorpen staan de huizen di-
rect aan de straat. Voortuinen ontbreken nagenoeg, 
de sfeer is stenig, echt dorps, vooral ook door de 
bonte variatie aan gevels. Opvallend is hier dat het 
slechts spaarzaam aanwezige groen in de vorm van 
snoeibomen, een enkele tuin of erfscheiding toch in 
de dorpse sfeer een belangrijke rol spelen.
De voorbeelden zijn allen in klassieke architectuur-
stijl omdat er de afgelopen decennia nauwelijks 
dorps gebouwd is in Nederland. Het is de bedoe-
ling om de wezenlijke kenmerken van dorpsheid te 
behouden en te vertalen naar een moderne manier 
van bouwen.

Dorpse korrels

Beeldkwaliteitsplan Winkelbuurt - augustus 201021



1 2

5 6 7

8 9 10

3

4

Beeldkwaliteitsplan Winkelbuurt - augustus 201022



  

 

Er zijn 10 sfeergebieden binnen het plangebied: 

1 de dorpse buurt   (blz 20)

2 het wilgenlaantje  (blz 22)

3 het wegerf   (blz 24)

4 de herenboerderij  (blz 24)

5 de wetering met erven (blz 26)

6  het pleintje   (blz 28)

7 de dorpsweide  (blz 30)

8 de buitenplaats  (blz 32)

9 het eiland   (blz 34)

10  de landweg   (blz 36)

Binnen het landelijke en dorpse karakter van de 

Winkelbuurt zijn meerdere sferen te onderscheiden. 

Sfeer wordt met name gemaakt door de ruimtelijk-

heid binnen de dorpsbouwkundige opzet, de stijl 

van de architectuur en de inrichting van de open-

bare ruimte. 

De openbare ruimte is door het hele plan eenvoudig 

van opzet, maar geen straat, erf of water is het-

zelfde. De variatie zit niet in een uitgebreid assorti-

ment materialen, maar in verschillende profielen en 

beplantingen. De bebouwing varieert met name in 

volume en architectuurstijl. 

Er zijn stenige straten met voorname en dorpse hui-

zen direct aan de straat en er zijn landelijk wegen 

met water, grote bomen en huizen in groene tuinen. 

Er zijn voorname boerenerven met rijke gebouwen 

in een statige tuin op een grote groene voet en er 

zijn sobere erven met een gewoon voorhuis en lage 

schuren rond een verhard erf. 

Voor elke sfeer wordt navolgend benoemd wat de 

criteria zijn voor de uitwerking van architectuur en 

buitenruimte. Daar waar gebouwen in meerdere 

sfeergebieden liggen gelden de criteria van alle 

sferen waar het gebouw onder valt. De vrije ka-

vels die in particulier opdrachtgeverschap worden 

gebouwd moeten aan dezelfde eisen voldoen en 

zullen daarop door de vormcoördinator getoetst.

De sferen
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Criteria

Bebouwing

Huizen dicht op elkaar.

Huizen dicht op de straat.

Grote en kleine volumes door elkaar.

Gemengde woningtypologieën.

Gemengde dorpse architectuurstijl. 

Mooie gevel naar de straat.

Voordeur aan de straat.

Mooi vormgegeven stoep of hekje aan de straat.

Hoogte van kappen en nokken ritmisch mengen.

Zonne-energievoorzieningen passend in

architectuur meeontwerpen.

Schuurtjes en bergingen daar waar niet getekend

meeontwerpen in of aan de architectuur van het huis.

Openbare ruimte

Brug als pronkstuk.

Straat op één niveau, geen trottoirs.

Gebakken materiaal of natuursteen.

Geknotte bomen.

Verlichting op masten langs het water

en aan de gevel in het straatje.

Eigentijds en elegant armatuur.

Belangrijkste onderdeel van de dorpse straat is de 

brug over de nieuwe Wetering. Dit moet een pronk-

stuk worden. Deze brug ‘luidt’ het dorpse deel in. 

Vanaf de brug worden de straten steniger en staan 

de huizen dichter op elkaar. 

De huizen staan met hun voorgevel direct aan de 

straat en hebben hooguit een klein voortuintje met 

een hekje of alleen een stoepje. 

Verschillende woningtypologieën zoals vrijstaande 

huizen, rijtjes en twee onder een kappers staan door 

elkaar. Bouwvolumes en architectuurstijlen zijn 

gemengd. Grote voorname huizen staan naast in-

formele kleine huizen. Als er inpandig geparkeerd 

wordt is de garage in de architectuur van de huizen 

opgenomen. 

De straat is echt dorps smal en heeft een duurzame 

verharding. Alle huizen hebben hun voordeur 

aan de straat. De bomen die in de straat staan zijn 

gekandelaberd. De sloten hebben een rechte kade 

aan de straatzijde en een steil talud aan tuinen. 

Langs de watergang is de verlichting met masten, 

in het smalle straatje aan de gevel. De armaturen 

zijn hetzelfde in de hele dorpse buurt: eigentijds en 

elegant.

De Dorpse buurt
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Criteria

Bebouwing

Huizen evenwijdig aan de straat.

Kaprichting evenwijdig aan de straat. 

Kleine voortuin naar de straat.

Voordeuren aan de straat.

Gemengde woningtypologieën.

Ontspannen architectuurstijl.

Hoge kappen.

Zonne-energievoorzieningen passend in

architectuur meeontwerpen.

Schuurtjes en bergingen daar waar niet getekend

meeontwerpen in of aan de architectuur van het huis.

Openbare ruimte

Haag als afscheiding van de tuin. 

Straat op één niveau, geen trottoirs.

Grasberm langs waterloop.

Gedeeltelijk harde oever bij. 

Geknotte bomen in slootberm.

Het Wilgenlaantje loopt van de Johan van Gorkum-

straat naar de Winkeldijk. Het is een smal laantje 

met aan één zijde een sloot met knotwilgen. 

De huizen aan het  laantje zijn wat kleiner dan in de 

dorpse straat. Ze hebben anderhalve laag plus een 

hoge kap met een kaprichting die evenwijdig aan 

de straat ligt waardoor het straatbeeld ‘laag’ blijft. 

Op de kop naar het landelijk gebied draaien de 

laatste volumes zich evenwijdig aan de Winkeldijk. 

De architectuurstijl in het laantje is meer eenduidig 

en landelijker dan in de dorpse straat. 

De tuinen zijn afgezet met hagen. 

De verharding is van gebakken klinkers, de rijbaan 

en stoepen liggen op hetzelfde niveau. Het laantje is 

één richtingsverkeer.

De verlichting is met eenvoudige maar fraaie licht-

masten.

Het Wilgenlaantje

architectuurbewerking gebaseerd op woningen in Nederhorst den Berg van Arcas Architecten
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Criteria

Bebouwing

Voorzijde hoofdhuis naar Winkeldijk. 

Gebouwen vormen een samenhangend geheel. 

Overeenkomst in architectuur tussen alle gebouwen.

Landelijke architectuur voor alle gebouwen. 

Schuurachtige bijgebouwen.

Versierd hoofdhuis bij herenboerderij.

Hoge manifeste kappen.

Zonne-energievoorzieningen passend in

architectuur meeontwerpen.

Schuurtjes en bergingen daar waar niet getekend

meeontwerpen in of aan de architectuur van het huis.

Openbare ruimte

Informele paden en wegen.

Landelijke verhardingsmaterialen.

Grote bomen in landelijke tuin.

Groene rand met bomen rond korrel.

Verlichting uitsluitend aan de gevel.

Fraaie landelijke armaturen.

Aan de noordoostzijde van de nieuwe wijk liggen 

twee clusters.  Op de noordhoek ligt een wegerf, 

een groep woonvolumes rond een erf waar de weg 

‘doorheen’ gaat. Op de oosthoek ligt een bebou-

wingscluster op een grote groene voet, vergelijkbaar 

met een grote herenboerderij. Beide clusters zijn lan-

delijk en boers. Zij zorgen voor een mooie overgang 

naar het aangrenzende landelijk gebied. 

De herenboerderij vormt een onderdeel van de be-

staande ‘ervenreeks’ aan de Winkeldijk. 

Het wegerf is in architectuur eenvoudig en bestaat 

voornamelijk uit vier hoge kappen met grote stal-

deuren rond erf en weg, met de voorzijde naar de 

omgeving. Alle gebouwen hebben eenzelfde bouw-

stijl en materiaalgebruik, alleen de volumes ver-

schillen. 

De herenboerderij daarentegen heeft een herkenbaar 

hoofdhuis, dat zich naar de Winkeldijk richt. Het 

hoofdhuis is hoger en heeft een opvallende architec-

tuur terwijl de bijgebouwen schuurachtig zijn. De 

verlichting is aan de gevel en van een fraai landelijk 

type. De tuinen worden gezamenlijk omgeven door 

een groene rand met bomen.

Tussen de twee erven ligt rond een weitje een klein 

cluster met fraaie huizen van allure en een prieeltje, 

als het rudiment van een landgoed. Alle gebouwen 

daarin hebben een overeenkomst in bouwstijl en 

materiaalgebruik. 

Het Wegerf en de Herenboerderij
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Criteria

Bebouwing

Losse landelijke woningen liefdevol en verzorgd.

Erfgebouwen vormen een samenhangend geheel.

Voorzijde hoofdhuis naar weg langs hoofdvaart.  

Ensemble in architectuur.

Overeenkomstig materiaalgebruik voor alle gebouwen.

Landelijke architectuur voor alle gebouwen. 

Schuurachtige bijgebouwen.

Versierd hoofdhuis.

Stevige hoge kappen.

Zonne-energievoorzieningen passend in

architectuur meeontwerpen.

Schuurtjes en bergingen daar waar niet getekend

meeontwerpen in of aan de architectuur van het huis.

Openbare ruimte

Informele erfinrichting.

Landelijke verhardingsmaterialen.

Groene tuin aan weg.

Hagen of mooie hekken rond de tuinen.

Verlichting uitsluitend aan de gevel.

Eenvoudige landelijke boerse armaturen.

Aan de zuid-westzijde wordt de wijk beëindigd door 

een reeks erven met hier en daar een paar landelijke 

losse woningen ertussen. De landelijke woningen zijn 

vrij in architectuur, maar wel liefdevol en verzorgd. 

Een erf is een complex van grote landelijke volumes 

rond een gemeenschappelijke buitenruimte. De erven 

hebben hun hoofdhuis en ingang aan de weg langs 

de hoofdvaart. De gebouwen rond het erf vormen een 

ensemble in architectuur en hebben een overeenkom-

stig materiaalgebruik. De bijgebouwen zijn schuur-

achtige volumes, het hoofdhuis is een ‘echt huis’.

De openbare ruimte wordt gevormd door een oprij-

laan en een gezamenlijk erf waar alle bijgebouwen 

hun voordeur hebben en waar de auto’s worden 

geparkeerd. De inrichting van het erf is informeel 

landelijk. Een losse grindverharding of met grind 

afgestrooid asfalt zonder rijbaanstrepen en parkeer-

vakken. 

Sommige erven hebben een gemeenschappelijke tuin 

aan de weg naast het hoofdhuis. Deze speelt een 

belangrijke rol in het landelijke beeld naar de weg en 

wordt daarom ingericht als boomgaard, moestuin of 

siertuin. Hier kan ook een speelplekje voor de kleine 

kinderen komen. De tuin is met een lage heg of mooi 

hek van de straat afgeschermd. De particuliere tuinen 

worden ook afgeperkt met een haag of mooi hekje. De 

verlichting komt uitsluitend aan de gevel en heeft een 

eenvoudige landelijke boerse uitstraling. 

De Wetering met erven
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 Het Pleintje

Criteria

Bebouwing

Eenvoudige architectuur.

Gebouwen vormen een architectonisch geheel.  

Overeenkomstig materiaalgebruik voor alle gebouwen.

Voordeur aan de straat.

Klein stoepje met trapje of hekje naar de straat.

Ontworpen kapritmiek.

Zonne-energievoorzieningen passend in

architectuur meeontwerpen.

Schuurtjes en bergingen daar waar niet getekend

meeontwerpen in of aan de architectuur van het huis.

Openbare ruimte

Informeel stenig.

Duurzaam verhardingsmateriaal.

Geen parkeervakbelijning.

Plantsoen met sierheesters of eenjarigen.

Verlichting aan de gevel en in het plantsoen met lanta-

rens.

Eigentijdse elegante armaturen aan de gevel, bijzondere 

armaturen in het plantsoen.

In het midden van de nieuwe wijk ligt een dorps 

pleintje. De huizen rond het pleintje vormen een 

mooi ensemble van gelijke architectuur.

De huizen staan direct aan het plein met een klein 

voortuintje of ze hebben een stoepje. Dit is het geval 

met de huizen aan de noordoostzijde van het  plein. 

Zij staan op een verhoogde plint (50-90 cm) en heb-

ben een stoepje met trapje. Alle huizen hebben hun 

entree aan het pleintje.

Op de zuidoostkant van het plein staat een opval-

lend huis met afwijkende architectuur. 

De inrichting van het pleintje is informeel maar 

stenig. Middenin ligt een plantsoen met bloeiende 

hagen en een zit/speelplek. 

De parkeerdruk is groot, maar het plein ziet er niet 

uit als een parkeerplaats. De pleinverharding loopt 

van gevel tot gevel en de auto’s  staan op het plein 

zonder parkeervakbelijning. Als de auto’s weg zijn 

moet er een mooi plein overblijven met een fleurig 

plantsoen.

Het pleintje wordt verlicht aan de gevel en met een 

aantal lantarens in het middenplantsoen. De arma-

turen zijn eigentijds en elegant, in het plantsoen 

mogen ze meer bijzonder zijn.
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Criteria

Bebouwing

Huizen in grote groene tuinen.

Voorzijde naar bestaande wijk.

Dorpse architectuur.

Gevarieerde niet te opvallende architectuurstijl.

Zonne-energievoorzieningen passend in

architectuur meeontwerpen.

Schuurtjes en bergingen daar waar niet getekend

meeontwerpen in of aan de architectuur van het huis.

Openbare ruimte

Geen auto’s in straatbeeld.

Landelijke houten bruggen.

Erfscheiding met gesnoeide hagen.

Minimale en landelijke verlichting.

Naar de bestaande woonwijk vormt de nieuwe wijk 

een rustige voorkant met veel groene ruimte ertus-

sen. Hierdoor blijft er ‘lucht’ tussen de bestaande en 

de nieuwe woonwijk. 

De huizen die aan dit dorpsfront staan hebben 

grote groene tuinen, waardoor het beeld landelijk 

is. Ze staan met hun voorgevel naar de oude wijk. 

De architectuur is dorps en gevarieerd, met liefde-

volle details, maar niet al te opvallend.

De wegen zijn  landelijk informeel met groene weg-

bermen en grote bomen. Er staan geen geparkeerde 

auto’s in de straat. Tuinen worden afgeschermd met  

hoge gesnoeide hagen. Bruggen zijn landelijk en 

van hout. Alleen de paden zijn verlicht, minimaal 

en met bescheiden lichtmasten met een landelijke 

uitstraling.

De Dorpsweide
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 De Buitenplaats 

Criteria

Bebouwing

Ensemble in architectuur.

Rijke architectuurstijl.

Opvallende gevel naar entree van de wijk.

Geen repeterende balkons, maar loggia’s of veranda’s.

Buitenruimten moeten in de gevel varieren.

Duurzame materialen.

Parkeren in parkeerschuur.

Bijzondere esthetische kapvormen.

Zonne-energievoorzieningen passend in

architectuur meeontwerpen.

Schuurtjes en bergingen daar waar niet getekend

meeontwerpen in of aan de architectuur van het huis.

Openbare ruimte

Parkachtige paden en wegen.

Parkachtige verhardingsmaterialen.

Grote bomen en bloeiende planten in siertuin.

Parkachtige verlichting langs parkpaden.

Informeel parkeren langs brede parkpaden. 

Geen parkeervakken aangeven.

De noordwesthoek van de wijk wordt gevormd 

door een buitenplaats in een parktuin. De bebou-

wing vormt een mooi ensemble in architectuur. 

Er is een hoofdhuis en een aantal bijgebouwen. 

Het hoofdhuis is het hoogste en meest opvallende 

gebouw, maar de bijgebouwen doen in architectuur 

niet onder voor het hoofdhuis. Alle gebouwen heb-

ben een rijke architectuurstijl. De buitenplaats richt 

zich naar de entree van de wijk en heeft daar een 

opvallende gevel. 

De buitenplaats is een appartementencomplex, 

maar de architectuur mag niets weghebben van flat-

jes of ‘urban villa’s’. Er moet daarom extra aandacht 

besteed worden aan de ritmiek van de gevel en met 

name de  ‘balkons’.  Er mag geen repeterende bal-

konnetjesgevel ontstaan, buitenruimtes moeten als 

veranda’s en loggia’s een gevarieerde gevelbeeld 

maken.

De groene voet rond het gebouw heeft de sfeer van 

een park met bloeiende heesters, bloemperken en 

grote bomen.  De inrichting van wegen en paden is 

parkachtig. 

Parkeren gebeurt in een parkeerschuur. Bezoekers- 

parkeren kan informeel in de tuin plaatsvinden 

langs brede paden. Er mogen geen parkeervakken 

in de tuin komen. De verlichting is parkachtig. 

Beeldkwaliteitsplan Winkelbuurt - augustus 201037



Beeldkwaliteitsplan Winkelbuurt - augustus 201038



  

 

Criteria

Bebouwing

Gebouwen vormen een samenhangend geheel.

Voorzijde hoofdhuis naar weg.  

Ensemble in architectuur.

Ecologische opzet van de gebouwen.

Ecologisch materiaalgebruik voor alle gebouwen.

Landelijke architectuur voor alle gebouwen. 

Schuurachtige bijgebouwen.

Versierd hoofdhuis.

Manifeste kappen.

Zonne-energievoorzieningen passend in

architectuur meeontwerpen.

Schuurtjes en bergingen daar waar niet getekend

meeontwerpen in of aan de architectuur van het huis.

Openbare ruimte

Informele erfinrichting.

Landelijke open verhardingsmaterialen.

Hagen rond de tuinen.

Houtwallen naar het landelijk gebied.

Verlichting uitsluitend aan de gevel.

In de zuidelijke punt van de nieuwe wijk ligt als 

eindpunt van de hoofdwetering een groot eiland 

langs de Winkeldijk. Het eiland is een verhoogde 

‘fortachtig’ natuurplek. Aan het eiland grenzen 

twee erven die bijzondere aandacht verdienen. 

De architectuur en het materiaalgebruik moeten 

aansluiten bij de natuurlijke invulling van het 

eiland. 

De gebouwen op de erven vormen een complex van 

landelijke volumes rond een gemeenschappelijke 

buitenruimte. De erven hebben hun hoofdhuis en 

ingang aan de weg. Het hoofdhuis is een ‘echt huis’, 

de bijgebouwen zijn schuurachtige volumes. De 

gebouwen rond het erf vormen een ensemble in ar-

chitectuur. De erven hebben een ecologische opzet 

en materiaalgebruik. Hout met grasdaken, leem en 

strobalen, of zonnepanelen en kaswoningen.  

De openbare ruimte wordt gevormd door een ge-

zamenlijk erf waar alle bijgebouwen hun voordeur 

hebben en waar de auto’s worden geparkeerd. De 

inrichting van het erf is informeel landelijk. Een 

losse grindverharding of open klinkerverharding 

zonder rijbaanstrepen en parkeervakken. De erven 

liggen op de overgang van de wijk naar het lande-

lijk gebied, de erfafscheiding is daarom een mooie 

groene landelijke haag of houtwal. De verliching 

aan de gevel is met boerse armaturen.

Het Eiland
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 De Landweg

Criteria

Bebouwing

Vrije architectuur.

Bijzondere daken.

Mooi samenspel tussen de daken onderling.

Samenspel in volume, kleur en materiaal van de daken. 

Landwegzijkant extra aandacht in architectuur. 

Erfscheiding aan de landwegzijde in architectuur mee-

ontwerpen.

Afwisseling van fraaie samengestelde kapvormen.

Zonne-energievoorzieningen passend in

architectuur meeontwerpen.

Schuurtjes en bergingen daar waar niet getekend

meeontwerpen in of aan de architectuur van het huis.

Openbare ruimte

Informeel  verhardingsmateriaal.

Geen stoep.

Geen parkeerplaatsen, maar versterkte berm.

Verlichting tussen parkeerplaatsen op masten.

Fraaie dorpse armaturen, eigentijds en elegant.

De zuidoostelijke begrenzing van de wijk wordt ge-

vormd door een landweg.  Het is een informele weg 

langs een sloot met mooie landelijke bomen aan de 

slootkant.  De huizen aan de weg liggen verscholen 

in het groen van hun tuinen. De daken van de hui-

zen vormen hier het silhouet van het dorp. Daarom 

speelt in de architectuur van het huis de kap een 

belangrijke rol. De architectuur van de verschil-

lende daken moet een mooi spel van volume, kleur 

en materiaal opleveren. 

Drie huizen worden ontsloten vanaf de landweg 

met een brug over de sloot. Deze huizen liggen met 

hun voorkant naar de landweg. De andere huizen 

worden ontsloten via de zijstraten en hebben een  

zijkant naar de landweg. Deze zijkant moet extra 

aandacht krijgen als ze zichtbaar is vanaf de weg.  

Hier kan een veranda of een loggia een accent ge-

ven.  

Erfscheiding die aan de landweg gelegen is moet 

vanuit de architectuur worden meeontworpen als 

hoge groene hagen of muren.  

In de wegberm van de landweg kan tussen de bo-

men informeel geparkeerd worden. Hiervoor wordt 

de wegberm ‘versterkt’. Er worden geen parkeer-

havens aangelegd. Verlichting is eenzijdig aan de 

parkeerzijde met fraaie dorpse lichtmasten.
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Criteria

Openbare ruimte

Landelijke paden en wegen.

Landelijke verhardingsmaterialen.

Landelijke grote bomen. 

Klein hoogstamfruit in boomgaard.

Geen formele speelplaatsinrichting.

Omgevallen bomen. 

Touwen en hout voor huttenbouwen. 

Minimale verlichting langs paden.

Kleine vlondertjes aan de slootkant.

Boerse bloeiende planten. 

Boerse meubels en bruggen.

Er zijn in de wijk een aantal grote groene plekken.

Al deze plekken krijgen een landelijke en robuuste 

inrichting. De natuur moet de ruimte krijgen.

Geen formeel ingerichte speelplekken en kortge-

maaide grasvelden. Het spelen en wandelen is 

avontuurlijk en afwisselend. 

Aan de westzijde van de wijk loopt een doorgaand 

fietspad langs een sloot met knotwilgen. 

Aan de noordzijde loopt een wandelpad over 

landelijke kavels met gras om te gebruiken als 

speelplek voor grotere kinderen of dierenweide. De 

kavels zijn verbonden door kleine houten bruggen 

over de sloot. 

Aan de oostzijde loopt een wandelpad langs een 

weide met fruitbomen waar speelgelegenheid is 

voor kleine kinderen. 

Aan de zuidzijde ligt een groot natuur en avontuur 

eiland aan de Winkeldijk. Hier liggen omgevallen 

bomen, palen en touwen om hutten te maken en 

vlondertjes aan het water om te vissen, zwemmen 

en bootje varen. 

Slootkanten, paden en beplanting zijn allemaal van 

landelijk materiaal. Banken, bruggen  en bloeiende 

heesters zijn boers. De bomen zijn gevarieerd, maar 

groot en echt landelijk. In de boomgaarden staat 

klein hoogstamfruit. Verlichting is in het openbaar 

landschap minimaal en altijd eenvoudig landelijk.

Openbaar landschap
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 Dorpse ruimten

Criteria

Openbare ruimte

Rijbaan en loopstrook op gelijk niveau.

Duurzaam materiaalgebruik.

Alle straten zelfde bestratingsmateriaal. 

Per straat ander bestratingspatroon.

Gesnoeide bomen in smalle straten.

Op ruime plekken echte grote bomen. 

Verlichting hangend aan gevels.

Staande verlichting aanpassen aan sfeer straat.

Parkeren zonder parkeervakken en ‘parkeeroren’.

De dorpse ruimten liggen in het middengebied van 

de nieuwe wijk. Het zijn de straten en het plein. 

De straten zijn smal, er zijn geen stoepen met trot-

toirbanden, hooguit een verschil in materiaal of 

patroon.  De materialen zijn in alle dorpse ruimten 

duurzaam, natuursteen of gebakken materiaal. Per 

straat kunnen de materialen of het bestratingspa-

troon verschillen.

De verlichting is zoveel mogelijk hangend aan de 

gevel. Daar waar lichtmasten in de straat staan slui-

ten ze in sfeer aan op de sfeer van de straat.  

Materiaal van de gebouwen en van de straat moe-

ten elkaar versterken. 

In de smalle straten staan gesnoeide bomen zoals 

geknotte Platanen op het pleintje, Leilinden in de 

dorpse buurt en Knotwilgen in het Wilgenlaantje. 

Op speciale ruimere plekken komen echte grote 

bomen, zoals Kastanjes, Iepen en Linden.

Geparkeerd wordt er zoveel mogelijk op eigen ter-

rein. Er is een grote parkeerhof achter de huizen. 

Deze krijgt een informele sfeer, met gefundeerd 

grind en hagen. In de openbare ruimte is er op 

plekken eenzijdig langsparkeren in de straat. Dit 

gebeurt in een speciaal voor het parkeren gereser-

veerde strook zonder parkeervakaanduiding en 

parkeeroren. Het parkeren op het pleintje krijgt een 

bijzondere aanpak binnen het totaalontwerp.
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gebied, is er ook een strakke coördinatie nodig die 
de sterk ontworpen eenheid tussen bebouwing en 
buitenruimte tot stand laat komen.

Behouden van samenhang - continuïteit in team
Nog meer dan eerst is het dus hoofdzaak de sa-
menhang van het plan als geheel te behouden in 
het proces. 
Dit legt meer gewicht bij de rol van de vormcoör-
dinator (VC). Die moet niet alleen meer verschil-
lende architecten binden, maar ook verschillende 
ontwikkelaars, en dat in verschillende fasen over 
een langere tijdsspanne. Continuïteit in de betrok-
ken personen op het vlak van de coaching en toet-
sing en een stevig mandaat is dan ook een voor-
waarde (zoals ook gebleken in Opbuuren). Elke 
fase van elk ontwerp moet langs de VC en kan pas 
verder als er een positief advies is gegeven. Dit 
overigens in alle openheid en redelijkheid. 
Eveneens is continuïteit in de architectengroep 
die uitwerkt heel belangrijk. Als het team van 
architecten over de verschillende fasen en ontwik-
kelaars min of meer gelijk blijft zal er samenhang 
kunnen ontstaan. Het sturen en bewaken van de 
verdeling van architecten over de verschillende 
plandelen en individuele gebouwen in de buurt 
is van groot belang. Die bewuste gestructureerde 
menging van architecten is de basis onder de kwa-
liteit van eenheid in verscheidenheid. Daarom is 
er een specifieke methode voor architectenselectie 
en verdeling opgezet die voor het hele plan, alle 
fasen en alle ontwikkelaars zal gelden.

Het Definitief Stedebouwkundig Ontwerp (DO) 
zoals nu voorligt is een ruimtelijk sterk coherent 
en technisch uitvoerbaar plan. Het DO was echter 
oorspronkelijk beoogd om volgens concessiemo-
del door één ontwikkelaar in één hand uitgevoerd 
te worden, zowel de gebouwen als de openbare 
ruimte. 
In de huidige procedure zal het DO volgens het 
traditionele model worden ontwikkeld. Het uit-
geefbaar gebied plus bebouwing wordt in 2 fasen 
aanbesteed, uitgewerkt en gerealiseerd door nu 
nog grotendeels onbekende ontwikkelende par-
tijen. Er zijn 3 typen ontwikkelaars die ieder voor 
zich andere belangen en andere mogelijkheden 
hebben: een woningbouwcorporatie zal de soci-
ale huur en koopwoningen ontwikkelen, de vrije 
sectorwoningen zullen door commerciële markt-
partijen worden gedaan en voor het substantiële  
aantal vrije kavels zal een grote groep individuele 
particulieren ‘veelkleurig‘ opdrachtgever en ont-
wikkelaar zijn. De commerciële ontwikkelaar kan 
één partij zijn, maar ook per fase een andere. 

De huidige procedure van ontwikkelen vraagt om 
een aangepaste procedure voor architectuuruit-
werking.  
Elke ‘ontwikkelaar’ heeft eigen inzichten en er 
is een bewuste regie van vrijheden nodig om 
daar een samenhangende verscheidenheid uit te 
laten ontstaan en geen aparte wijkjes of los zand. 
Omdat de gemeente zelf de openbare ruimte zal 
realiseren en de ontwikkelaars het uitgeefbaar 

Proces
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fase naar voortschrijdend inzicht en gewijzigde 
marktomstandigheden te handelen en voor de 
nog onbekende ontwikkelaar(s), architecten en 
particulieren om inbreng te hebben.
We willen immers geen van tevoren ‘doodontwor-
pen’ woonwijk, maar een levende dorpse buurt. En 
dan moet juist niet alles kloppen, het geheel niet 
totaal harmonisch zijn en niet alles esthetisch ver-
antwoord. Dat maakt het geheel  juist levend, en 
dat is precies de eigenschap die we in dit proces 
zoveel mogelijk proberen in te brengen. Daarvoor 
moeten toeval en vrijheid in het planproces de 
ruimte krijgen en moeten er meer meningen en 
ambities te lezen zijn in de architectuurontwerpen 
dan er passen bij de ‘voorkeur’ van één persoon.

Sturing op ontwerpambitie, sturing op sfeer
In elke levendige door de tijd gegroeide kern of 
buurt vind je zorgvuldige gebouwen die gewoon 
fraai zijn, expressieve en eigenzinnige gebouwen 
die de kwaliteit boven het gemiddelde uittillen en, 
net zo belangrijk, onnadrukkelijke en doorsnee 
gebouwen die het geheel ‘normaal’ en verteerbaar 
maken. De verhouding tussen de drie is per kern 
en per buurt weer anders en dat bepaalt in sterke 
mate de sfeer.
Het verschil tussen de drie typen zit in essentie 
niet in bepaalde stijl en vormkenmerken, maar in 
het verschil in de ontwerpambitie die aan elk ge-
bouw ten grondslag ligt. Het interessante is dat zo 
moeilijk als de discussie over architectuur en over 
mooi en lelijk is, zo makkelijk is de discussie over 

Uitwerking en aanvulling BKP in Appendix
Daarnaast is er om stringenter regie te kunnen 
voeren een verdieping van het BKP nodig. Het 
oorspronkelijke vrije en flexibel opgezette Beeld-
kwaliteitsplan biedt in het huidige proces in zijn 
eentje niet genoeg handvatten om de kwaliteit in 
de hand te houden. De beeldende beschrijving 
van sferen en intenties en de relatieve criteria 
vormen nog steeds een belangrijke basis, maar om 
de gewenste eenheid in verscheidenheid tot stand 
te laten komen met zoveel opdrachtgevers in zo’n 
onzekere tijdsspanne is het nodig per woning hel-
dere en concrete richtlijnen te geven die vastleg-
gen wat de essentie is, en heel belangrijk ook vrij 
laten wat vrij kan zijn. Dit is gedaan middels een 
uitwerking en aanvulling op het oorspronkelijk 
Beeldkwaliteitsplan: de BeeldkwaliteitsAppendix. 

Regie van toeval en vrijheid 
In deze Appendix worden de voorwaarden voor 
architectuuruitwerking heel precies en in een 
samenhangende menging per gebouw vastgelegd. 
Hiermee ontstaat grip op de verhouding en verde-
ling in de variatie die we nastreven. 
De beeldkwaliteitsappendix wordt echter nadruk-
kelijk geen keurslijf waarin stijlvoorschriften, 
kapvormen of andere details worden voorgeschre-
ven, alle architecten al vastliggen en alles richting 
uitzonderlijke architectuur stuurt. We sturen alleen 
op wat echt essentieel is en laten verder zoveel 
mogelijk vrij. 
Hierdoor zal er veel flexibiliteit  blijven om per 
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en elders zijn schoonheid pas van dichtbij toont. 
Met op bewuste plekken een enkele uitschieter 
die alles lijkt te hebben en op andere plekken een 
gebouw dat niet ontworpen lijkt. 
Met betrekking tot kleur wordt in de Appendix aan 
elke kavel een van de vastgestelde kleurpaletten 
gekoppeld. Elk palet bevat een spectrum waarbin-
nen de architect een keuze kan maken voor de 
hoofdkleur van het huis. Dorps hart en Landelijke 
rand hebben elk apart drie basis paletten. Dorps 
hart heeft ook nog drie accent paletten. Deze 
betreffen eveneens de hoofdkleur van het gebouw, 
maar geven een accent ten opzichte van de andere 
gebouwen in de betreffende sfeer.  
Ten aanzien van de materiaalkeuze is het eerste 
deel van het BKP intentioneel, beelden en soms 
tekst geven per sfeer toepasselijke materialen. Ook 
de materialen worden apart geconcretiseerd voor 
Dorps hart en Landelijke rand. 
Materialen en kleuren samen vormen voor de twee 
delen een eigen totaalpalet van basis en accenten. 
Er is altijd de mogelijkheid om gemotiveerd af te 
wijken met kleuren en materialen die niet in het 
gestelde palet voor komen. Alle voorstellen zullen 
door de VC getoetst worden in het totaal.
Met deze methode ontstaat een controleerbare (en 
betaalbare) gelaagdheid die zowel recht doet aan 
het collectieve geheel als aan de herkenbaarheid 
van het individu.

Samenhangaspecten
Naast de ambitiematrix geeft de Appendix ook 

ambitie; elke leek kan die herkennen. 
In de appendix worden dan ook geen ontwerpstij-
len of ontwerpelementen vastgelegd, maar ont-
werpambities. Er is een systeem bedacht dat met 
de specifieke sferen uit het beeldkwaliteitsplan als 
basis op variatie in ambitie per woning stuurt en 
de architectuur daarop toetst. 

De Matrix
Er worden 3 ambitieniveaus onderscheiden: on-
nadrukkelijk, zorgvuldig en expressief. 
Voor elk van de sferen afzonderlijk is een pas-
sende verhouding in die 3 ambitieniveaus bepaald 
en over de woningen verdeeld.
In werkelijkheid zijn gebouwen zelden geheel 
onnadrukkelijk of op alle fronten expressief. De 
differentiatie en nuance ontstaat door de ambitie 
te bepalen op 3 verschillende schaalniveaus van 
het gebouw, volume(vorm en silhouet), plasticiteit 
(gevelopeningen en oppervlaktebehandeling) en 
detail (kozijnen, ornamenten, hekwerken en ove-
rige afbouw), en als laatste de materiaaltoepassing.
Zo ontstaat een matrix van 3 x 4 = 12 ingrediënten 
van ambitie, als een soort genenpakket voor elke 
woning. Hier kunnen in theorie veel combinaties 
mee gemaakt worden, maar net zoals in werke-
lijkheid zullen ook in de nieuwe buurt de meeste 
gebouwen zich in het middenspectrum begeven. 
Daar waar bij het ene gebouw de aandacht uitgaat 
naar het bijzonder silhouet, ligt de nadruk van een 
ander gebouw juist op de expressieve detaillering. 
Een architectuur die soms verrast van een afstand, 
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Onbekend eindbeeld, bekende kwaliteit
We geven de architecten dus geen voorgese-
lecteerde ‘doos legosteentjes’ waarmee ze hun 
gebouw in elkaar moeten zetten. We geven aan 
wat de uitstraling van hun gebouw moet zijn en 
de rol die het speelt in het geheel. Het is aan hun 
om dan te kiezen met welke legosteentjes ze dat 
willen bereiken. Dit geeft de architecten uiteinde-
lijk veel meer ontwerpvrijheid. Door te sturen op 
ambitie en intentie kunnen we de sfeer van het 
geheel in de hand houden, terwijl we toeval en 
spontaniteit de ruimte geven. 
We weten dus niet precies hoe het beeld eruit 
zal komen te zien, welke kleuren en materialen 
er uiteindelijk zullen worden toegepast en welke 
kapvormen en stijlen. Maar wel dat het beeld 
een juiste verhouding van gewone, bijzondere en 
uitzonderlijke gebouwen zal laten zien en dat er 
op de juiste plekken harmonie is en contrast; dat 
er met andere woorden genoeg samenhang in de 
grote verscheidenheid zal zijn – dat is de kwaliteit.

Architectenteam
In andere vergelijkbare projecten (Opbuuren in 
Maarssen, Tuin van Elden in Arnhem) hebben we 
ervaren dat het vormen van een evenwichtig team 
op maat van verschillende architecten cruciaal is 
voor het realiseren van de gewenste variatie en 
kwaliteit. Voor een plan van deze omvang is een 
team van 6-8 architecten toepasselijk.
De architectuuropgave is bouwen in een landelijke 
en dorpse context en voortbouwen op tradities. 

sturing aan de architectuur middels een aantal 
themakaarten waarop de samenhang tussen de 
individuele woningen op een aantal wezenlijke 
aspecten wordt geduid: Opdrachtgever, Norm, En-
semble en Type.
 Opdrachtgever – welke woningen doen de 
ontwikkelaars, de corporatie en de particulieren. 
Elk type ontwikkelaar heeft specifieke mogelijkhe-
den en ambities en van daaruit een geschiktheid 
voor een bepaald soort architectuur. In de appen-
dix wordt daar bewust op ingespeeld door elk de 
architectuur toe te wijzen die hen het beste past. 
Zo krijgen ze elk een rol in de realisatie van het 
gemengd geheel. Dit is feitelijk in het DO al vast-
gelegd, maar het inzicht in wie je buren zijn geeft 
richting aan de architectuur.
 Norm  – geeft aan waar reguliere kwaliteit 
vereist is, waar beeldbepalende gebouwen zit-
ten die extra zorg en aandacht verdienen en waar 
de paar blikvangers zitten die een buitengewone 
uitstraling moeten hebben.
 Ensemble – laat zien welke gebouwen bin-
nen de stedenbouwkundige opzet een samenhan-
gende groep vormen. Die samenhang wordt voor 
de vier typen ensembles gevonden in volume, 
materiaalgebruik en/of uitstraling en stijl. Het 
nietzijn van een ensemble duidt op de noodzaak 
tot verschil.
 Type – geeft typologische richting aan ge-
bouwen. Er is een onderscheid in hoofdhuizen en 
schuren, dorpse huizen, estate villa’s en landelijke 
huizen.
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van het plan. Hiermee is bewust gestuurd op het 
bereiken van de gewenste sferen zoals genoemd 
in het beeldkwaliteitsplan. Soms worden architec-
ten bijna individueel gemengd waardoor er een 
sterk gevarieerd beeld ontstaat, soms krijgen ze 
meer aansluitende krijgen waarmee er meer een-
duidigheid en rust wordt gemaakt. 
Ondanks dat de bureaus zelf nog niet bepaald zijn 
geeft de kaart een goed beeld van de menging en 
veelkleurigheid die beoogd wordt. Ook is hiermee 
bepaald dat de architecten niet per fase geschei-
den zijn, dezelfde architecten komen in verschil-
lende fasen voor.  Dat betekent dat het grootste 
deel van het team bepaald zal worden in de eerste 
fase. In principe zal architect c in fase 1 namelijk 
dezelfde architect c zijn als in fase 2. 

Toch krijgt de ontwikkelaar van elke opvolgende 
fase de ruimte voor eigen inbreng in de architec-
tenselectie. Protocol is dat de helft plus één archi-
tect hetzelfde blijft zoals bepaald vanuit de vorige 
fasen. Bij 7 architecten in een fase kunnen er dus 
in theorie 3 wisselen, bij 6 en 5 elk 2 enzovoorts. 
Hierbij geldt dat wisselingen altijd door de VC 
getoetst en geaccordeerd moeten worden. Ook 
eventuele wisselingen van woningen tussen archi-
tecten in het team worden door de VC getoetst en 
geaccordeerd.
Zo ontstaat ruimte voor flexibiliteit en blijft de 
continuïteit van het team en de samenhang over 
de fasen heen behouden.
Voor een aantal woningen (vooral de vrije kavels) 

Alle architecten moeten daar ervaring en zichtbaar 
plezier in hebben. Vervolgens moet er tussen de 
architecten onderling weer verschil in hun benade-
ring zitten. Vooral voor wat betreft het voortbouwen 
op tradities. De totale ontwikkeling moet niet één 
interpretatie uitstralen maar meerdere om dezelfde 
ruimtelijke rijkdom te verkrijgen als ware er vele 
opdrachtgevers en vele jaren van groei geweest in 
plaats van één ontwikkelaar die alles in een hand-
vol jaren bouwde.
Zowel het traditionele als het eigentijdse moet dus 
gestalte krijgen. Het team moet daarom heterogeen 
zijn in samenstelling en tegelijk functioneren als 
één ontwerpgroep die voor één gezamenlijke taak 
staat. Ook daar moeten de architecten plezier in 
hebben, onstuurbare individualisten passen hier 
niet. De keuze voor individuele bureaus zal vanuit 
die teamtaak gemaakt worden.

Architectenselectie en verdeling
De precieze architecten worden nu nog niet vast-
gelegd, dat gebeurt pas als ontwikkelende partijen 
aan tafel zitten. Omdat coherentie in het team over 
de fasen heen essentieel is, wordt in de Appendix 
wel de wijze van architecten selecteren en verdelen 
vastgelegd.

In de architectenkaart zijn zeven nog onbekende 
bureaus over de individuele woningen verdeeld. 
Het aandeel dat de verschillende architecten krij-
gen in de ontwikkeling en de onderlinge menging 
is van grote invloed op de uiteindelijke kwaliteit 
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tectenbureaus voor bijvoorbeeld 6 of 7 gekozen 
wordt, omdat meer geen meerwaarde oplevert.

Niet historiseren, wel traditienoveren
“De grens tussen innovatie gebaseerd op traditie 
en historiserende gemakzucht is dun” (Tracy Metz)
In de nieuwe buurt is geen plaats voor historise-
rende architectuur. Wel voor traditienoverende 
architectuur.
Onder historiserend verstaan we een architectuur 
die zich in alle opzichten ‘historisch voorstelt of 
aankleedt’ zoals Van Dale definieert. Een architec-
tuur waar je op geen enkel niveau een eigentijdse 
invloed leest. Alles is letterlijk gereproduceerd. 
Historiserende architectuur kan fraai zijn en goed 
passen, maar mist per definitie iets belangrijks: het 
voegt niets nieuws toe. Met historiserende archi-
tectuur bestaat er geen innovatie en wordt de tijd 
stil gezet. Als men dat in extremo altijd gedaan 
had zou er niet eens  architectuur zijn om nu te 
historiseren.
In traditienoverende architectuur zijn steden-
bouwkundige, cultuurhistorische, sociale of archi-
tectonische karakteristieken gevat in een eigen-
tijdse vormgeving. Dat hoeft niet op alle niveaus, 
meer of minder kenmerken kunnen hetzelfde zijn 
‘als vroeger’, maar altijd ergens is er iets anders 
gedaan, iets nieuws te lezen. Eventuele verfijning 
in raamverdelingen wordt niet in letterlijke 17zo-
veel verhoudingen gedaan, profielen die voor nu-
ance zorgen zijn geen klassieke duivenjagerkopie, 
en versieringen en verbijzonderingen worden an-

is aangegeven dat de ontwikkelaar/eigenaar van 
de woning de vrijheid heeft om een architect te 
kiezen. Dit kan in twee gradaties, de keuze is hele-
maal vrij of de keuze is uit een lijst van architecten 
die al in de ontwikkeling betrokken zijn (hetzij in 
deze fase, hetzij in eerdere fasen). Dit is vooral het 
geval bij vrije kavels die een dermate belangrijke 
positie in het plan innemen dat de kwaliteit van 
de architectuur van een bepaald niveau moet zijn 
dat aansluit op de rest van de ontwikkeling. Voor 
alle woningen geldt echter dat er om moverende 
redenen alternatieve architecten aangedragen 
kunnen worden. Deze zullen dan door de VC op 
geschiktheid getoetst worden.

Bij aanvang van de eerste fase zullen VC, gemeen-
te en de dan betrokken ontwikkelende partijen 
een langlijst samenstellen met bureaus die men 
geschikt acht.
Van ±15 bureaus zal relevante documentatie 
gevraagd worden. Vervolgens zal hun geschikt-
heid voor het team beoordeeld worden middels 
een puntentelling langs een nader te bepalen set 
criteria, waarbij in ieder geval landelijkheid, dorps-
heid en benaderen van traditie een rol spelen. Uit 
de meest geschikte kandidaten zal vervolgens een 
evenwichtig team van elkaar in stijl aanvullende 
bureaus gekozen worden.  
De Vormcoördinator zal vervolgens de architecten 
verdelen over de individuele woningen in het DO, 
conform de principeverdeling uit de appendix. 
Hierbij kan het zo zijn dat er in plaats van 8 archi-
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vervolgens meer individueel en op detailniveau 
beoordelen. Tijdens het SO en het VO zal de VC de 
WC over het totaal voorinformeren. Daartoe zul-
len duidelijke onderlinge werkafspraken gemaakt 
worden. De individuele ontwerpen die de WC ter 
beoordeling krijgt aangeboden kan ze daarmee in 
de context plaatsen. Het proces van toetsing wordt 
op deze manier in de praktijk lichter en vooral ook 
voorspelbaarder. Er is meer duidelijkheid vooraf 
en meer begeleiding tijdens het ontwerpen. De VC 
toetst immers niet alleen maar geeft ook mogelijke 
verbeteringen aan.

Ontwerpproces
De architectuur zal per ontwikkelingsfase worden 
uitgewerkt en mogelijk dus telkens met verschil-
lende ontwikkelaars. Het zijn afzonderlijke pro-
cessen die eventueel overlappen, maar mogelijk 
ook ver uit elkaar liggen. De continuïteit in het 
architectenteam en van de VC zorgt voor de beno-
digde samenhang.

Schetsontwerp architectuur
Het team start met een gezamenlijke sessie waarin 
het plan en het beeldkwaliteitplan worden gepre-
senteerd. De ambities en intenties worden overge-
dragen en de processtructuur wordt besproken.
Elke architect afzonderlijk maakt vervolgens voor 
zijn/haar woningen een schetsontwerp op basis 
van het door ontwikkelaar/eigenaar aangedra-
gen Programma van Eisen (PvE) en het BKP. Met 
principevoorstellen voor materialen en kleuren 

ders bewerkstelligd dan met muurankers die geen 
balken vasthouden of gootklossen die geen goten 
dragen. Soms kunnen met doordachte toepassing 
van moderne bouwtechnieken dezelfde effecten 
worden bereikt.
Daarmee wordt zichtbaar dat de tijd niet stilstaat 
en dat ook het heden er iets eigens aan toevoegt.
Traditienoverende architectuur produceert ge-
bouwen, historiserende architectuur reproduceert 
gebouwen.
Het onderscheid is misschien niet spijkerhard en 
objectief te maken en de definities zijn wellicht 
ook niet helemaal zuiver, het gaat ons om het 
verschil in intentie tussen de twee, de uitdruk-
kelijke wens om aan het bestaande iets nieuws 
toe te voegen, of het gebrek daaraan. Dat eerste is 
essentieel en zal dan ook toetscriterium voor alle 
gebouwen zijn.

Vormcoördinatie en welstandstoetsing
Naast de vormcoördinator zal ook de welstands-
commissie (WC) in dit proces een toetsende rol 
houden. De twee partijen zullen elkaar echter aan-
vullen in hun toetsing, niet dubbelen. De VC toetst 
als eerste partij de schetsontwerpen (SO’s) en 
voorlopig ontwerpen (VO’s) en van de architecten 
of ze voldoen aan het BKP. Het gaat daarbij om de 
principes en de hoofdlijnen van de architectuur, 
vooral in de stedenbouwkundige context en in re-
latie tot de andere gebouwen. Als de VO’s volgens 
de VC op dat gebied voldoen zal de WC aan de 
hand van het BKP de definitief ontwerpen (DO’s) 
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en de uitwerkingen.
Tegelijk zullen er sessies opgezet worden tussen de 
architecten en een constructeur en eventueel zelfs 
aannemers. Vroeg inzicht in constructiemogelijkhe-
den en kosten is nuttig om de gewenste kwaliteit 
van verscheidenheid en vele kappen in het plan te 
realiseren in een normaal bouwbudget. Hoe eerder 
architecten wat dat betreft de realiteit ontmoeten 
hoe meer tijd er is om samen oplossingen te be-
denken voor eventuele moeilijkheden.
 
Definitief ontwerp architectuur
In de DO fase krijgen de details gestalte; raamty-
pen, kozijnen, deuren, goten, dorpels, versierin-
gen et cetera. Het is zeer relevant dat daar genoeg 
verfijning en variatie in zit en dat deze details niet 
exclusief ‘architectgebonden’ zijn. Juist door de-
tails uit te wisselen en te ‘delen’ worden bijzondere 
details betaalbaar in het proces en ontstaat een veel 
grotere rijkdom, meer samenhang in verscheiden-
heid. Het is de taak van de VC om ook de details te 
toetsen en de uitwisseling te faciliteren.
Aan het eind van de DO fase zullen alle ontwerp-
tekeningen een finale toetsronde krijgen. De WC 
toetst op individuele gebouwen en details van de 
daarop volgende bouwaanvragen.

Onvoorzien
Ook alle eventuele planaanpassingen die nadien 
nodig zijn, hetzij vanuit technische, financiële of 
commerciële overwegingen (ook herontwikkeling), 
moeten langs de VC voor een positief advies.

en gevelbeelden plus werkmakettevolumes 1op200 
wordt een ontwerprichting verbeeld.
De VC legt alle ontwerpen naast elkaar om de sa-
menhang en complementariteit te toetsen. In een 
beperkt aantal gezamenlijke sessies worden lijnen 
uitgezet en waar nodig wordt er bijgestuurd. Ook 
een gedelegeerde van de WC is daarbij. Het geza-
menlijke van de sessies maakt dat de architecten 
elkaars werk en interpretaties zien en op elkaar 
kunnen reageren. Tussentijds zijn er mogelijk bila-
terale sessies tussen VC, gemeente en architect. Aan 
het eind van de SO fase is een beeld ontstaan van de 
richting waarin het geheel zich beweegt. Van hieruit 
zal de VC richtlijnen uitzetten voor het VO, voor het 
algemeen, maar ook voor elke architect afzonderlijk, 
sturend op meer samenhang en of meer verschei-
denheid.
 
Voorlopig ontwerp architectuur
In de VO fase worden de plattegronden ontworpen, 
krijgen de volumes gestalte en worden er concrete 
materiaal en kleurvoorstellen gedaan. Vooral in de 
werkmakette kan de werking van kappen en kleu-
ren voor het totaal beoordeeld worden. Vanuit de 
waarschijnlijke veelheid van voorstellen van de 
architecten zal de VC een beperkt pallet van kleuren 
en materialen samenstellen dat zowel de gewenste 
kwaliteit inhoudt, als een logistiek en financieel 
haalbaar bouwproces mogelijk maakt.
Tijdens de VO fase zullen er voornamelijk bilaterale 
sessies gehouden worden tussen VC en architecten. 
De WC zal voorgeïnformeerd worden over het plan 
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Historiserend
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Traditie noverend
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Plan
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fasering
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Opdrachtgever Elk type opdrachtgever heeft specifieke mogelijkhe-
den en van daaruit een geschiktheid voor een bepaald 
soort architectuur. In de appendix wordt daar bewust 
op ingespeeld door elk de architectuur toe te wijzen 
die hen het beste past. Zo krijgen ze elk een rol in de 
realisatie van het gemengd geheel. 
Een corporatie heeft een ideële basis en wil vaak wel 
meer investeren in kwaliteit dan puur rendabel is, 
maar heeft per definitie de meest beperkte middelen 
van de drie. Ze neigen naar coherentie en collectiviteit. 
Een commerciële ontwikkelaar zoekt naar de meest 
rendabele verhouding tussen kosten en opbrengsten 
en kijkt op die manier naar kwaliteit als verkoop-
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middel: er wordt alleen in geïnvesteerd als het wat 
oplevert. De middelen zijn ruimer in het midden- en 
hoger segment, maar de marges krap, zodat er altijd 
de neiging is tot standaardisering en uniformisering. 
Tegelijk vraagt hun markt ook om variatie en uniciteit. 
De particulieren hebben in principe de ruimste mid-
delen en vaak de grootst ambitie, het is hun eigen 
huis en ze kijken niet louter naar rendement en op een 
dubbeltje. Ze zijn een gevarieerde groep en neigen dus 
van nature tot variatie. Ze hebben echter het minste 
inzicht en overzicht en focussen puur op de eigen 
woning, meestal onbewust van de rol die die woning 
speelt in de kwaliteit van het geheel.
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norm In dit plan is geen plaats voor arme architectuur. Arme 

architectuur ontstaat niet door gebrek aan versiering of 

dure materialen, arme architectuur is liefdeloze architec-

tuur. Aan alle gebouwen moet bewust en met zorg en 

aandacht worden ontworpen. Dit heet reguliere kwaliteit.

Door de grote variatie en menging zullen er toch ‘on-

volkomenheden’ ontstaan, blinde gevels, grote versprin-

gingen, rare ingangen, maar dat is juist goed. De niet 

bewust ontworpen ‘fouten’ in het samenspel maken het 

geheel uiteindelijk ‘echt’ en verteerbaar, dus die worden 

zoveel mogelijk behouden. 

 

Op sommige plekken zijn gebouwen beeldbepalend, bij-

voorbeeld omdat ze recht in de as van de weg staan, of 
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 het perspectief vanuit het landschap domineren. Beeld-

bepalende gebouwen vragen vanwege hun representa-

tiviteit extra zorg en aandacht. Dat betekent niet dat ze 

perfect of t allermooist moeten zijn, alleen dat er extra 

op gelet zal worden of dat wat er voorgesteld wordt ook 

past en bijdraagt aan de beoogde sfeer. Beeldbepalende 

gebouwen zijn wat dat betreft wat minder vrij.

Het meest vrij zijn de blikvangers, gebouwen die opvallen 

omdat ze juist een buitengewone uitstraling hebben.
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gebouw ensembles

erven ensemblesestate ensembles

dorpse ensembles

Ensembles
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Gebouwen die binnen de stedenbouwkundige op-
zet een samenhangende groep vormen. 
In het plangebied komen een vier soorten Ensem-
bles voor

erven ensembles
Landelijk ensemble
Groep gebouwen die rond een gezamenlijk erf lig-
gen  met een duidelijk onderscheid in gebouwtype 
en volumes van hoofdgebouw en bijgebouwen, 
maar met een overeenkomst in utilitair materiaalge-
bruik en sobere architectuurstijl. 

gebouw ensembles
Dorps of landelijk ensemble
Meerdere woningen binnen één ‘gebouw ‘. Wonin-
gen verschillen onderling in gevelindeling, woning-
plattegrond en volume, maar hebben overeenkomst 
in materiaalgebruik en architectuurstijl. 

dorpse ensembles
Samenhangende groep dorpse rijtjes. De rijtjes 
vertonen overeenkomst in architectuurstijl, volume, 
materiaalgebruik en woningtype, maar de rijtjes 
verschillen onderling in gevelindeling, detaillering, 
dakaccenten en plasticiteit van de gevel. 

estate ensembles
Landelijk ensemble van allure
Groep gebouwen in of rond een gezamenlijke tuin 
of park met onderling een onderscheid in gebouw-
type en volumes van hoofdgebouw en bijgebouwen, 
met een overeenkomst in bijzonder materiaalge-
bruik en rijke architectuurstijl. 

geen ensembles
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Typen In het plan als geheel komt een rijke variatie aan ge-

bouwtypen voor. 

De verschillende sferen in het plan worden onderbouwd 

door verschillende gebouwtypen.

Een boerenerf wordt ruimtelijk beleefbaar als de gebou-

wen ook als boers herkenbaar zijn.  Een huis op een erf 

heeft een ander gebouwtype en ziet er dus anders uit 

dan een huis in de dorpsstraat. 

Per gebouwtype verschillen de aspecten als volume, 

detaillering en materialisering. 

In het Het Sferenplan, van Deel1 van het beeldkwali-

teitsplan worden in tekst en beeld aanknopingspunten 

gegeven voor de verschillende sferen en de bijbehorende 

gebouwtypen. Er zijn geen vaste regels, het gebouw 

moet op gevoel kloppen en het type moet goed herken-

baar zijn. Sommige gebouwentypen behoren tot een 

ensemble, zoals het hoofdhuis en de schuren van het 

erf en de villa en de bijgebouwen van het estate. Voor de 

ensembles gelden gezamenlijke regels voor materiaalge-

bruik en architectuurstijl. 

Hiernaast staan een aantal voorbeelden van de verschil-

lende gebouwtypen en hun beschrijving samengevat. 
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De volumes van dorpse huizen zijn 

onderling verschillend. Soms smal 

en hoog , soms laag en breed, met of 

zonder kap. De materialen en archi-

tectuurstijlen zijn onderling verschil-

lend.  Dorpse huizen staan zij aan 

zij met een markante gevel naar de 

straat.

Dorpse rijtjes zijn uit meerdere 

woningen samengestelde gebouw-

tjes met een markante gevel naar de 

straat. De volumes van dorpse rijtjes 

zijn ongeveer gelijk. De materialen 

en architectuurstijlen zijn samenhan-

gend met kleine verschillen. 

dorpse rijtjeshuizen

dorpse huizen
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Het hoofdhuis van een erf  vormt het 

gezicht van het erfensemble. Het is 

een statig volume met een duidelijke 

voorgevel naar de straat. Het gebouw 

heeft een rijk materiaalgebruik met 

een rijke detaillering.  

Het schuurhuis van een erf is een 

laag en breed volume met een 

lange kap. Het gebouw heeft een 

monotoon materiaalgebruik met 

een sobere detaillering.  

hoofdhuis erf

schuur erf
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Een landelijk huis is een alzijdige 

woning met een laag en breed volu-

me en een duidelijke voorgevel naar 

de straat. In de architectuur van het 

huis speelt de kap een belangrijke 

rol. Het gebouw heeft een landelijk 

materiaalgebruik met een verzorgde 

detaillering.

Het prieeltje is een klein bijzonder 

gebouwtje dat in een belangrijke 

zichtlijn ligt. De architectuur is 

versierd en mooi gedetailleerd. De 

materialen zijn bijzonder.

landelijk huis

prieel
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De Estate villa is een opvallend 

gebouw in de straat. Het is een hoog 

volume. Het heeft een rijke architec-

tuurstijl en een bijzondere alzijdige 

gevel. Het  materiaalgebruik is van 

hoge kwaliteit. 

Het estate bijgebouw is een laag 

volume. Het heeft een rijke archi-

tectuurstijl. Het  materiaalgebruik is 

van hoge kwaliteit. 

Materiaal en architectuurstijl sluiten 

aan bij de Estate villa. 

estate villa

estate bijgebouw
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Architecten Er zijn zeven nog onbekende bureaus over de individu-

ele woningen verdeeld. Het aandeel dat de verschillende 

architecten krijgen in de ontwikkeling en de onderlinge 

menging is van grote invloed op de uiteindelijke kwa-

liteit van het plan. Hiermee is bewust gestuurd op het 

bereiken van de gewenste sferen zoals genoemd in het 

beeldkwaliteitsplan. Soms worden architecten bijna indi-

vidueel gemengd waardoor er een sterk gevarieerd beeld 

ontstaat, soms krijgen ze meer aansluitende krijgen 

waarmee er meer eenduidigheid en rust wordt gemaakt. 

Dit in relatie tot de 30  vrije kavels die over het plan zijn 

verdeeld en waarvan de architecten (in theorie allemaal 

verschillend) dus ook onbekend zijn.

Ondanks dat de bureaus zelf nog niet bepaald zijn geeft 

de kaart een goed beeld van de menging en veelkleurig-

heid die beoogd wordt. Ook is hiermee bepaald dat de 

architecten niet per fase verschillend zijn, dezelfde archi-

tecten komen in beide fasen voor.  Het team zal bepaald 
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worden in de eerste fase, waarbij er in de tweede fase 

beperkt veranderd kan worden in de architectenselectie. 

Protocol is dat de helft plus één architect hetzelfde blijft. 

Bij 7 architecten kunnen er dus in theorie 3 wisselen, bij 

6 en 5 elk 2 enzovoorts. Hierbij geldt dat wisselingen 

altijd door de VC getoetst en geaccordeerd moeten wor-

den. Ook eventuele wisselingen van woningen tussen 

architecten in het team worden door de VC getoetst en 

geaccordeerd.

Zo ontstaat ruimte voor flexibiliteit en blijft de continu-

iteit van het team en de samenhang over de fasen heen 

behouden.

Voor de vrije kavels is aangegeven dat de koper van de 

woning de vrijheid heeft om een architect te kiezen. Dit 

kan in twee gradaties, de keuze is helemaal vrij of de 

keuze is uit een lijst van architecten die al in de ontwik-

keling betrokken zijn (hetzij in deze fase, hetzij in eer-

dere fasen). Dit is vooral het geval bij vrije kavels die een 

dermate belangrijke positie in het plan innemen dat de 

kwaliteit van de architectuur van een niveau moet zijn 

dat aansluit op de rest van de ontwikkeling. 

Voor alle gebouwen geldt dat er om moverende redenen 

alternatieve architecten aangedragen kunnen worden. 

Deze zullen dan door de VC op geschiktheid getoetst 

worden.
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Het Genenpakket
 met de matrix van codering

• de matrix       pag. 78

• volume       pag. 80

• plasticiteit       pag. 82

• detail       pag. 84

• materiaaltoepassing     pag. 86

• voorbeelden      pag. 88

• palet materialen en kleuren     pag. 90

• materialen en kleuren palet dorps hart  pag. 92

• materialen en kleuren palet landelijke rand  pag. 96
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volume plasticiteit detaillering

schaalniveau

materiaaltoepassing

overzicht van de toetsingsaspecten in een schematisch voorbeeld

kleur
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V3

P3

D3

M3 M2 M1 M3 M2 M1M3 M2 M1

S3S2S1

DDD
S3S2S1

DDD
a1 a3a2a1? AAA

a1 a3a2a1? AAA
a1 a3a2a1? AAA

a1 a3a2a1? AAA
S3S2S1

DDD

V2

P2

D2

V1

D1

P1

3 expressief
(eigenzinnig, uitbundig)
haute-couture

Kleurenpalet
(basis en accent)

2 zorgvuldig
(kostuum)
maatkleding

1 onnadrukkelijk
(doorsnee, niet-esthetisch)
confectie

Het genenpakket - de matrix

V volume
(vorm en silhouet)

P plasticiteit
(gevelopeningen en 
reliëf)

D detail
(kozijnen, hekwerken en 
overige afbouw, ornamenten)

M materiaaltoepassing
(materiaal zelf danwel 
materiaal i.r.t. plek)
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V3

V1

V2

Volume
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V3 = expressief volume

Het gebouw als zijnde sculptuur. Vorm & silhouet zijn eigenzinnig en/of uitbundig. 
Complexiteit, verhoudingen en/of belijning maken het afwijkend van de overige be-
bouwing en verre van standaard. Iemand wilde iets bijzonders maken.

V2 = zorgvuldig volume

Het gebouw als zijnde kostuum. Vorm & silhouet zijn op maat gemaakt en propor-
tioneel bewust vormgegeven. Het volume is in essentie vrij normaal, maar in verhou-
dingen en details nadrukkelijk esthetisch. Iemand wilde iets moois maken.

V1 = onnadrukkelijk volume

Het gebouw als zijnde doorsnee. Vorm & silhouet zijn no-nonsense: een huis met 
een dak erop. Iemand wilde een huis maken.

De Matrix
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P1

P2

P3

Plasticiteit
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P1 = onnadrukkelijke plasticiteit

De gevel als zijnde doorsnee. Gevelopeningen zijn in deze categorie gewoon ramen 
en deuren (maar gewoon betekent niet kwaliteitsloos!). Negges hebben een normale 
diepte, de raamverdeling is effectief en voldoet aan de eisen betreffende daglichttoe-
treding.

P2 = zorgvuldige plasticiteit

De gevel als zijnde in de plooi. Gevelopeningen zijn zorgvuldig en specifiek ont-
worpen. Raamopeningen liggen subtiel plat in het vlak of juist met een diepe negge 
en zijn als onderdeel van de gevel ontworpen. De raamverdeling is in balans met de 
volumieke proporties en is eenduidig.

P3 = expressieve plasticiteit

De gevel als zijnde sculpturaal. Gevelopeningen en/of oppervlaktebehandeling 
zijn eigenzinnig. Ramen, deuren, balkons en erkers maken sterk reliëf in het volume. 
De raamverdeling en/of belijning is opvallend in vorm, positie, grootte,  verhouding.

De Matrix
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D2

D3

D1

Detail
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D2 = zorgvuldig detail

Het detail als zijnde boordwerk. Kozijnen, hekwerken en overige afbouw zijn op 
zorgvuldige wijze en met speciale aandacht vervaardigd. Aansluitingen zijn netjes n 
naadloos, versieringen bescheiden, een extra randje of reliëf, een subtiele tekening 
in materiaal. Het zorgvuldige detail is krachtig door diens ogenschijnlijke eenvoud en 
geijkte proporties.

D3 = expressief detail

Het detail als zijnde kunstwerk. Kozijnen, aansluitingen, versieringen, hekwerken 
en overige afbouw zijn op eigenzinnige wijze en met speciale aandacht vervaardigd. 
Het expressieve detail is lichtelijk hoogdravend met overdreven proporties of belij-
ningen. Patronen en motieven (planten, popsterren etc.) geven uiting aan individuele 
affiniteiten van bewoners.

D1 = onnadrukkelijk detail

Het detail als zijnde doorsnee. Kozijnen, hekwerken en overige afbouw zijn op 
eenvoudige en op een niet opzichtige wijze vervaardigd. Aansluitingen zijn functio-
neel, verseringen ontbreken. Het doorsnee detail is niet lelijk, maar ook niet veelzeg-
gend.

De Matrix

Beeldkwaliteitsplan Winkelbuurt Appendix - augustus 201085



M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

Materiaaltoepassing
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M3 = expressieve materiaaltoepassing

De materiaaltoepassing als zijnde een afwijkende. Het materiaal zelf is bijzonder, 
bijvoorbeeld cor-ten staal, koper, aluminium, stro, keramiek, zonnecel) en/of de toe-
passing ervan in relatie tot de plaats in het gebouw. Een baksteen in de kap, een pan 
op de gevel. Ook kan de toepassing van een standaard materiaal op een standaard 
plaats zo uitbundig zijn dat het geheel toch expressief wordt.

M2 = zorgvuldige materiaaltoepassing

De materiaaltoepassing als zijnde hoogwaardig. Het materiaal is niet zozeer bijzon-
der, maar de kwaliteit is hoger dan standaard en de toepassing geraffineerd. Bijzon-
dere verbanden, genuanceerde profilering, subtiele belijning en texturen.

M1 = onnadrukkelijk materiaaltoepassing

De materiaaltoepassing als zijnde doorsnee. Het materiaal is voor de hand liggend, 
alsmede de plaats waar het in het gebouw wordt toegepast. 

De Matrix
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onnadrukkelijke plasticiteit

expressieve materiaaltoepassing

zorgvuldig volume

zorgvuldig detail

expressieve plasticiteit

onnadrukkelijke materiaaltoepassing

onnadrukkelijk volume

zorgvuldig detail

expressieve plasticiteit

zorgvuldige materiaaltoepassing

expressief volume

zorgvuldig detail

expressieve plasticiteit

onnadrukkelijke materiaaltoepassing

zorgvuldig volume

zorgvuldig detail

V2-P3-D2-M3

V1-P3-D2-M1

V3-P3-D2-M2

V2-P3-D2-M3

Voorbeeldcodes
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expressieve materiaaltoepassing

zorgvuldig detail

onnadrukkelijk volume

zorgvuldige plasticiteit

onnadrukkelijke materiaaltoepassing

onnadrukkelijk volume

expressief detail

zorgvuldige plasticiteit

zorgvuldige materiaaltoepassing

zorgvuldig detail

onnadrukkelijk volume

expressieve plasticiteit

expressieve materiaaltoepassing

expressief volume

expressief detail

expressieve plasticiteit

V1-P2-D2-M3

V1-P2-D3-M1

V3-P3-D3-M3

V1-P3-D2-M2

De Matrix
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dorps hart

landelijke rand

Palet materialen en kleuren
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 In dit document wordt een standaardrepertoire 
van kleuren en materialen voor gevels en kappen 
vastgesteld. Het dorpse hart en de landelijke rand 
hebben elk apart een drietal paletten van kleuren 
en bijbehorende materialen. De Dorpse rand  kent 
daarnaast nog drie accent paletten. Elk palet bestaat 
uit een spectrum van kleuren waaruit de architect 
een keuze kan maken voor de hoofdkleur van het 
gebouw. Gemotiveerde voorstellen voor afwijkende 
kleuren en/of materialen zijn mogelijk.
De VC zal alle voorstellen samenvoegen en vanuit 
het totaalbeeld toetsen aan de beoogde sferen. Van 
daaruit zullen er aanpassingsvoorstellen gedaan 
worden waar de architect eventueel weer op kan 
reageren met een tegenvoorstel.
Tevens zal er in de VO fase een vereenvoudigings-
slag plaats vinden. Waar mogelijk zullen kleuren 
en/of materialen die heel dicht bij elkaar liggen 
samengevoegd worden tot één. Dat geldt vooral 
voor natuurlijk toe te passen materialen zoals on-
geverfd hout en ongekeimde metselsteen. Op die 
manier worden onnodige kosten in uitvoering en 
logistiek vermeden, opdat juist met die besparing 
de verrijking kan worden gefaciliteerd. Voor stuc en 
geschilderde/gekeimde materialen blijven er eigen 
nuances mogelijk binnen de palletkleur. De afwij-
kende kleuren en materialen blijven in principe vrij 
invulbaar voor elke architect. VC zal toetsen of de 
nuances en afwijkers nog binnen het totale pallet 
passen. 

dorps hart en landelijke rand
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Palet  dorps hart  Gevels

staal stuc

keim keim

baksteen baksteen

natuursteen
beton

rood purperbruinroodbruin

rood palet

donkerbruin zachtbruin rozebruin

bruin palet
S3S2S1

DDD
S3S2S1

DDD

92



  

 
Palet dorps hart  Gevels

stuc

keim

baksteen

natuursteen
beton

licht palet

wit koudgrijs warmgrijs beige

S3S2S1

DDD
a1 a3a2a1? AAAafwijkers

   ?

   ?
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accenten

keim keim

baksteen

hout hout
natuursteen

stuc stuc

lichtblauw grijsblauw

a1 a3a2a1? AAA

Palet  dorps hart  Gevels
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accenten accenten

zandgeeloranjerood

keim

baksteenbaksteen

hout
natuursteen

stuc

antraciet zwart

a1 a3a2a1? AAA
a1 a3a2a1? AAA

Palet dorps hart  Gevels
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stuc/leem

staal/zink

natuursteen

baksteen

hout

beton
pannen

lei

a3a1? s6 s5s4

LLL

zachtbruinzand geellicht wit beigegrijs

a3a1? s6 s5s4

LLL

Palet landelijke rand  Gevels

96



  

 

   ?

   ?

afwijkeroranjeroodrood rood

a3a1? s6 s5s4

LLL

donker zwart donkergrijs donkerbruin

a3a1? s6 s5s4

LLL

Palet landelijke rand  Gevels

97
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   ?

   ?

afwijkersbasis

Palet  Daken

grijs/bruinrood/oranje

moderne pan

staal/ golfplaat

baksteen / zink

riet/hout

oude pan / lei

Beeldkwaliteitsplan Winkelbuurt Appendix - augustus 201099



de dorpse buurt

de landweg

het wilgenlaantje

de dorpsweide

het eiland

het wegerf en de herenboerderij

de buitenplaats

het pleintje

de wetering met erven

pag 102 pag 108 pag 118

pag 120 pag 122 pag 110

pag 114 pag 126 pag 130
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De Sferen
 met toetsingscode per kavel
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De dorpse buurt
dorps hart

codering
db1: V2-P3-D1-M3

db2: V2-P1-D3-M2

db3: V2-P2-D1-M2

db4: V3-P2-D3-M3

db5: V1-P1-D3-M2

db6: V1-P2-D1-M1

db7: V2-P3-D2-M3

db8: V2-P2-D1-M2

db9: V2-P1-D3-M2

db10: V2-P3-D3-M1

db11: V2-P1-D3-M2

db12: V2-P1-D3-M2

codering
db13: V1-P1-D3-M2

db14: V2-P3-D1-M2

db15: V2-P3-D1-M2

db16: V2-P1-D1-M2

db17: V3-P2-D2-M3

db18: V1-P1-D2-M2

db19: V2-P3-D3-M2

db20: V2-P1-D2-M2

db21: V3-P1-D3-M3

db22: V3-P3-D3-M3    

db23: V2-P2-D2-M2

db24: V1-P2-D2-M2

db25: V2-P3-D3-M2

db26: V1-P3-D3-M2

db27: V3-P3-D3-M2

db28: V2-P2-D1-M2

db29: V2-P2-D1-M2

db30: V3-P1-D2-M3

db31: V2-P1-D3-M2

db32: V2-P1-D3-M2
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architectenverdeling

ensembles

types

norm
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db2    

db3    

db4    

db1    

V2 D1 M3 M2 M1 S3S2S1

DDD

M3 M2 M1

P3

V2 D3

D3

M3 M2 M1 S3S2S1

DDD

M3 M2 M1 S3S2S1

DDD

P1

V2 D1P2

P2V3 a1 a3a2a1? AAA

De dorpse buurt
dorps hart
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db6    

db10    

db7    

db11    

db8    

db12    

db5    

db9    

P1 V2S3S2S1

DDD
M3 M2 M1 D3

V2

V2

D3

D3

M3 M2 M1

M3 M2 M1

S3S2S1

DDD

S3S2S1

DDD

P3

P1

P1 V2S3S2S1

DDD
M3 M2 M1 D3

P1 V2S3S2S1

DDD
M3 M2 M1 D3

P2 V2S3S2S1

DDD
M3 M2 M1 D1

P2 V2S3S2S1

DDD
M3 M2 M1 D1

P3 V2S3S2S1

DDD
M3 M2 M1D2a1 a3a2a1? AAA

a1 a3a2a1? AAA
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V3

a1 a3a2a1? AAA

a1 a3a2a1? AAA

a1 a3a2a1? AAA

V1 D3 S3S2S1

DDD
P1

db13   

V2 D1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

S3S2S1

DDD

S3S2S1

DDD

S3S2S1

DDD

db14   

V2 D3

M3 M2 M1

M3 M2 M1

P3

P3

db15   

M3 M2 M1V2 D1P1

db16   

D2

D2

M3 M2 M1P1V1

db18   

V2 D3 M3 M2 M1

M3 M2 M1

S3S2S1

DDD

S3S2S1

DDD

P3

db19   

V2 D2P1

db20   

D3P1

db21   

P2

db17   
V3

De dorpse buurt
dorps hart
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a1 a3a2a1? AAA

a1 a3a2a1? AAA

a1 a3a2a1? AAA

a1 a3a2a1? AAA

V2

D3M3 M2 M1

M3 M2 M1

db22   

P2

V3

D2

D2

db23   

V1P2

db24

M3 M2 M1

M3 M2 M1

D3 P3

db25  

M3 M2 M1

M3 M2 M1

S3S2S1

DDD

S3S2S1

DDD

S3S2S1

DDD

D3

D3

P3

db26  

V2

V2

M3 M2 M1 P1

db27   

V2D1 P2

P2

db28   

M3 M2 M1

M3 M2 M1

V2D1 P2

db29   

V3

V3

D2 P1

db30   

V2D3M3 M2 M1S3S2S1

DDD

S3S2S1

DDD

S3S2S1

DDD

S3S2S1

DDD

P1

db31   

V2D3M3 M2 M1 P1

db32   
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architectenverdeling

types

ensembles

norm

codering

dw0: V2-P2-D3-M2 

dw1: V1-P2-D3-M2

dw2: V2-P3-D3-M2

dw3: V3-P2-D3-M3

dw4: V3-P2-D2-M3

dw5: V1-P3-D3-M2 

dw6: V2-P2-D3-M2

dw7: V2-P1-D1-M3

dw8: V2-P1-D1-M3

De dorpsweide
dorps hart
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dw2    

dw6    

dw8    

dw3    

dw4    

dw5    

dw7    

V1

V1

V2

V2

D3

D3

D3

D3

D3

M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

S3S2S1

DDD

S3S2S1

DDD

S3S2S1

DDD

a1 a3a2a1? AAA

a1 a3a2a1? AAA

S3S2S1

DDD

S3S2S1

DDD

P3

M3 M2 M1

M3 M2 M1

a1 a3a2a1? AAA

V2

V2

V2

D3P3

dw1    

dw0    

M3 M2 M1

M3 M2 M1

S3S2S1

DDD
V3

V3

D2

P2

P2

P2

P2

P2

D1

D1

P1

P1
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Het pleintje
dorps hart

codering

pl1:   V3-P2-D3-M3

pl2:   V2-P2-D3-M2

pl3:   V3-P2-D3-M2

pl4:   V3-P2-D3-M2

pl5:   V2-P2-D3-M2

pl6:   V1-P3-D2-M2

pl7:   V1-P1-D2-M2

pl8:   V3-P3-D2-M3

pl9:   V2-P2-D2-M3

pl10: V1-P2-D2-M1
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architectenverdeling

ensembles

types

norm
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P1

V2 S3S2S1

DDD
P2

V1 D2

D2

M3 M2 M1

M3 M2 M1

S3S2S1

DDD
P3

V1 M3 M2 M1 S3S2S1

DDD

pl2

pl6

pl7

D3

Het pleintje
dorps hart

P2 S3S2S1

DDD
M3 M2 M1

pl4

V3 D3 a1 a3a2a1? AAA
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V2

M3 M2 M1

S3S2S1

DDD

S3S2S1

DDD

M3 M2 M1

P2

S3S2S1

DDD

pl1

V2M3 M2 M1

V3

V3

M3 M2 M1

P3

V1

D2

D2

P2

P2

V3D2

P2

P2

S3S2S1

DDD

M3 M2 M1

M3 M2 M1

D3

D3

D3

pl3

pl5

pl8

pl9

pl10

a1 a3a2a1? AAA

a1 a3a2a1? AAA
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Het wilgenlaantje
dorps hart

codering

wl1: V2-P2-D2-M2

wl2: V2-P2-D2-M2

wl3: V2-P2-D2-M2

wl4: V2-P2-D2-M2

wl5: V3-P3-D3-M3

wl6: V2-P2-D2-M2

wl7: V2-P2-D2-M2

wl8: V2-P2-D2-M2 
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architectenverdeling

ensembles

types

norm
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V2

V2

V2

V2

D2

D2

M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1D2

M3 M2 M1

P2

P2

P2

P2 D2

wl1

wl2

wl3

wl4

Het wilgenlaantje
dorps hart

a1 a3a2a1? AAA

a1 a3a2a1? AAA

a1 a3a2a1? AAA

a1 a3a2a1? AAA
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M3 M2 M1 V3D3

P2

P2

P2

V2

V2

M3 M2 M1

P3

M3 M2 M1 D2

D2

D2 V2M3 M2 M1

wl8

wl7

wl6

wl5

a1 a3a2a1? AAA

a1 a3a2a1? AAA

a1 a3a2a1? AAA

a1 a3a2a1? AAA
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architectenverdeling

types

ensembles

norm

codering

bp1: V1-P1-D2-M3

bp2: V2-P2-D3-M2

bp3: V2-P2-D3-M2 

bp4: V3-P2-D3-M3

De buitenplaats
landelijke rand
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V2

V2

V1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1P1

V3 M3 M2 M1P2

P2

P2

bp2    

bp3    

bp4    

bp1    

D3

D3

D3 a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL
D1
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architectenverdeling

types

ensembles

norm

codering

lw1: V3-P3-D3-M3

lw2: V3-P1-D1-M2

lw3: V3-P1-D3-M3

lw4: V3-P3-D3-M3    

lw5: V1-P3-D2-M2  

lw6: V1-P2-D1-M1

lw7: V3-P2-D1-M2

lw8: V2-P2-D2-M2

lw9: V3-P2-D2-M3

lw10: V2-P2-D2-M2

De landweg
landelijke rand
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V1

V3

V3 D1

D1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

P3

P2

P1

V3

V3

V3

V3

D3

D3

D1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

P1

P2

V2

D3

P2

V1 D2

D2

D2

D2

P3

P3

V2

P2

P2

lw3    

lw7    

lw9    

lw10    

lw4    

lw5    

lw6    

lw8    

lw2    

lw1  

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a1 a3a2a1? AAA

a1 a3a2a1? AAA
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Het eiland
landelijke rand

codering

e1: V1-P2-D1-M2

e2: V2-P2-D1-M3

e3: V2-P3-D2-M1

e4: V2-P2-D1-M3

e5: V1-P2-D1-M2

e6: V1-P3-D1-M2

e7: V1-P3-D1-M2

e8: V3-P3-D3-M3

e9: V3-P1-D1-M2

  

e10: V3-P2-D3-M3

e11: V2-P1-D1-M1

e12: V2-P1-D1-M2

e13: V2-P2-D1-M2   
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architectenverdeling

ensembles

types

norm
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V2

V1

D1

D1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

P2

P2

V2

V2

D2

M3 M2 M1

M3 M2 M1

P3

V2 D1P2

V3 M3 M2 M1P2 D3

e1

e2

e3

e4

e10

D1P1 M3 M2 M1

e11

Het eiland
landelijke rand

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL
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V2

M3 M2 M1 P2D1

P3 V1

V1

M3 M2 M1 D1

D1 P1

P1

M3 M2 M1 V3

V3M3 M2 M1

D3

P3

P3

V1M3 M2 M1 D1

D1

e5

e7

e6

e8

e9

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

M3 M2 M1

e13

a3a1? s6 s5s4

LLL

D1M3 M2 M1 V2P1

e12

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL
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Het wegerf en de herenboerderij
landelijke rand

codering

wb1:   V3-P2-D2-M3

wb2:   V3-P2-D2-M3

wb3:   V1-P1-D1-M1

wb4:   V3-P2-D2-M2

wb5:   V2-P2-D1-M2

wb6:   V1-P1-D2-M1

wb7:   V1-P1-D2-M2

wb8:   V2-P2-D2-M3

wb9:   V2-P2-D2-M3

wb14: V3-P3-D3-M3

wb10: V2-P2-D2-M2

wb11: V2-P2-D2-M2

wb12: V3-P3-D3-M2

wb13: V1-P3-D2-M1

wb14
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architectenverdeling

ensembles

types

norm
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wb1

wb3

wb5

V1

V2

V3

V3

V3

D2

D2

D2

D2

D2

M3 M2 M1

M3 M2 M1

P2

P1

P2

wb2

wb4

M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

P2

P2

Het wegerf en de herenboerderij
landelijke rand

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL
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wb7

wb9

wb14

wb11

wb13

V3

V3

V2

V2

V2

D2

D2

D2

D2

D2

M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

P2

P1

P2

P2

P3

P3

P3

wb6

wb8

wb10

wb12

V1

V1

V1

V2 D2

D2

D3

M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

P2

P1

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

D3
a1 a3a2a1? AAA

wb14
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De wetering met erven
landelijke rand

codering

we1:   V2-P2-D3-M3

we2:   V1-P1-D1-M3

we3:   V3-P1-D1-M3

we4:   V2-P1-D2-M2

we5:   V2-P2-D3-M2

we6:   V3-P3-D2-M2

we7:   V2-P1-D1-M1

we8:   V1-P1-D1-M1

we9:   V2-P2-D1-M3

we10: V3-P3-D3-M3

we11: V2-P3-D2-M3

we12: V1-P2-D2-M1

we13: V1-P2-D2-M1

we14: V2-P2-D2-M2

we15: V2-P2-D2-M2

we16: V1-P1-D1-M3

we17: V1-P2-D1-M3

we18: V2-P1-D1-M3

we19: V1-P3-D1-M3

we20: V3-P2-D3-M2
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De wetering met erven

architectenverdeling

ensembles

types

norm
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we9

we8

De wetering met erven

we1

we2

we3

we4

we5

we6

V2

V2

V2

V1

V3

V3

V3

V2

V2

V1

D3

D3

D3

D2

D2

D1

D1

D1

D1

D1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

P2

P2

P2

P1

P1

P1

P1

P1

P3

P3

M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

we7

we10

landelijke rand

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a1 a3a2a1? AAA

a1 a3a2a1? AAA
a1 a3a2a1? AAA

a1 a3a2a1? AAA
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a3a1? s6 s5s4

LLL

P2

P2V3 D3

D1

D1

D1

D1P3

we11

we12

we13

we15

we14

V1

V1

V2

V2

V1

V1

V1

V2

D2

D2

D2

D2

D2

M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

P3

P2

P2

P2

P2

P1

P1

we16

we17

we18

we19

we20

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a1 a3a2a1? AAA

V2
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De wetering met erven
landelijke rand

codering

we21: V2-P1-D3-M2

we22: V2-P1-D2-M3

we23: V1-P1-D2-M3

we24: V2-P1-D2-M3

we25: V3-P3-D3-M3

we26: V2-P2-D2-M1

we27: V3-P1-D2-M1

we28: V3-P1-D1-M1

we29: V1-P1-D2-M1

we30: V2-P2-D2-M1

we31: V1-P2-D2-M1

we32: V1-P3-D1-M3

we33: V1-P3-D1-M3

we34: V1-P3-D1-M3

Beeldkwaliteitsplan Winkelbuurt Appendix - augustus 2010134



De wetering met erven

architectenverdeling

ensembles

types

norm
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we21

we22

we23

we24

we25

we26

we27

V2

V2

V2

V3

V2

V1

V3

D3

D2

D2

D2

D2

D3

D2

M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

P1

P1

P1

P1

P2

P1

M3 M2 M1

P3

De wetering met erven
landelijke rand

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL
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V3

M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

we28

we29

we30

we31

we32

we33

we34

V1

V2

V1

V1

V1

V1

D1

D1

D1

D1

D2

D2

D2 M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

M3 M2 M1

P1

P1

P2

P2

P3

P3

P3

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL

a3a1? s6 s5s4

LLL
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schuur erf

Colofon

la4sale

Marieke Timmermans

Pepijn Godefroy

Anne Dessing

Hein van Lieshout

www.la4sale.nl

In opdracht van 

Gemeente Abcoude

Andries Schilt

Onder begeleiding van 

PRC

Willem van der Vorm

Paul van Dijk

© la4sale - Amsterdam, 18 augustus 2010

dorps huis

dorps rijtjeshuis

landelijk huis

estate villa

estate bijgebouw

hoofdhuis erf

prieel

Types

reguliere kwaliteit

beeldbepalende gebouwen
extra zorg en aandacht

blikvangers
buitengewone uitstraling

Toets

architect A

architect F

architect B

architect G

architect C

architect D

keuze uit architectenlijst

architect E

vrije keuze

Architectenverdeling

Legenda


