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Voorgeschiedenis en aanleiding
Aan de oostzijde van de kern Spierdijk wordt woningbouwplan Spierland
ontwikkeld. De woningbouwlocatie is gelegen achter de bowling en de
begraafplaats aan de Spierdijkerweg. Op deze locatie moet - onder de
projectnaam ‘Spierland’ - een nieuwe woonbuurt met grondgebonden
woningen verschijnen.
In september 2018 is daarvoor een ruimtelijke visie opgesteld. In december
2018 is deze visie vertaald naar een stedenbouwkundig verkavelingsplan.
Deze stedenbouwkundige verkaveling vormt de basis voor dit
beeldkwaliteitplan, waarin de spelregels voor de toekomstige architectuur
van de bebouwing in Spierland worden vastgelegd.

Waarom een beeldkwaliteitplan?
In het verlengde van de ruimtelijke visie voor Spierland is door
KuiperCompagnons een stedenbouwkundige verkaveling gemaakt voor
de gronden aan de achterzijde van het lint. Nu er een stedenbouwkundige
verkaveling is opgesteld, kan begonnen worden met de uitwerking van de
openbare ruimte en architectuur. Het gewenste eindbeeld van de nieuwe
wijk vraagt enerzijds om een zekere mate van flexibiliteit en diversiteit bij
de nadere uitwerking van de architectuur, maar vraagt anderzijds ook om
duidelijke spelregels. Het uiteindelijke doel voor alle betrokkenen is immers
een woonbuurt met een herkenbare samenhang en hoogwaardige uitstraling
te realiseren. Het beeldkwaliteitplan voorziet in deze spelregels. Het is
enerzijds een inspiratiebron waarmee binnen flexibele kaders kan worden
uitgewerkt, maar geeft tegelijkertijd concrete toetsbare spelregels waaraan
moet worden voldaan. Hiermee is het beeldkwaliteitplan voor alle partijen
een helder, realistisch en bruikbaar document voor de architectonische
uitwerking van de bebouwing in Spierland.

als keurslijf worden gezien, maar als aansporing en inspiratie voor de
verschillende bij de planontwikkeling betrokken partijen. Het schept een
kader voor de stapsgewijze ontwikkeling van het gebied, garandeert
samenhang in het uiteindelijke beeld en vormt een aanzet tot het leveren
van een op kwaliteit gerichte inspanning. Het beeldkwaliteitplan is vooral
een communicatiemiddel, dat met behulp van beelden en tekst aangeeft
wat de ‘doelstellingen’ zijn ten aanzien van de stedenbouwkundige en
architectonische kwaliteit en samenhang en waar ruimte ligt voor eigen
invullingen. Binnen dit kader is het de uitdaging voor de architect om
tot creatieve oplossingen te komen. Het beeldkwaliteitplan mag voor de
betrokken partijen geen creatieve beperkingen oproepen, moet flexibel
van opzet zijn en in kunnen spelen op maatschappelijke en economische
veranderingen.
In dit beeldkwaliteitsplan wordt niet alleen een inspirerend kader geschetst,
maar zijn per deelgebied tevens beeldkwaliteitscriteria benoemd. Het
gaat daarbij om concrete toetsingscriteria, die als zodanig kunnen
worden toegepast door de Welstandscommissie bij de beoordeling van
de (toekomstige) bouwplannen. De beeldkwaliteitscriteria zijn daarom
uitgewerkt in heldere, toetsbare criteria. Door het beeldkwaliteitplan,
gelijktijdig bij vaststelling van het bestemmingsplan, ook als onderdeel van
de welstandsnota vast te stellen, kunnen de beeldkwaliteitrichtlijnen ook
daadwerkelijk als toetsingscriteria worden gehanteerd bij de aanvraag van
een omgevingsvergunning.

Het doel van het beeldkwaliteitplan
Het beeldkwaliteitplan geeft in woord en beeld de uitgangspunten voor
de bebouwing in Spierland. Het is in die zin een uitwerking van de
ruimtelijke visie en een verfijning van de stedenbouwkundige verkaveling,
die uiteindelijk vertaald moet worden naar een bestemmingsplanregeling.
Het beeldkwaliteitplan en de daarin gegeven richtlijnen moeten niet
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Een nieuwe woonbuurt voor Spierdijk
Spierdijk is een van de kleinere dorpen in de gemeente Koggenland. Het
dorp omvat de historische kern, langs de Spierdijkerweg en de latere dorpse
uitbreidingen aan de (noord-) westzijde. Na de realisatie van een kleine
woonbuurt aan het Wezenweid (ca. 1997) en Oeverland (2002-2007) is er het
afgelopen decenium weinig gebouwd. Toch bestaat er een grote behoefte
onder Spierdijkers om in het dorp te kunnen blijven wonen. De zoektocht
naar een nieuwe woningbouwlocatie is enige jaren geleden gestart.
Gelet op het waardevolle open polderstructuur dienen toekomstige
woningbouwontwikkelingen in Spierdijk zorgvuldig ingepast te worden.
Om tot een zorgvuldige (landschappelijke) inpassing te komen is in 2018
een ruimtelijke visie opgesteld. Daarin zijn diverse ontwerpuitgangspunten
opgenomen, die besproken zijn met de Adviescommissie Ruimtelijke
Ontwikkeling van de Provincie Noord-Holland. De uitgangspunten zijn in
woord en beeld doorvertaald naar het voorliggende beeldkwaliteitplan en
bestemmingsplan.
In het vervolg van dit beeldkwaliteitplan wordt een (sfeer)beeld geschetst van
de nieuwe woonbuurt aan de oostkant van Spierdijk; Spierland.

< Ligging en begrenzing plangebied
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Dit is Spierland!
De nieuwe wijk ‘Spierland’ heeft het karakter van een kleinschalige, landelijke en intieme woonbuurt, waar het open
polderlandschap nooit ver weg is. Het dorpse karakter, met een variatie aan woningtypen, kleur- en materiaalgebruik,
sluit aan bij de karakteristiek van Spierdijk. De nieuwe woningen zijn weliswaar allemaal verschillend, maar in
hoofdlijnen wel ‘familie’ van elkaar. Hierdoor ontstaat een gevarieerd en afwisselend straatbeeld, zonder dat daarbij
de samenhang verloren gaat. Door de toepassing van erkers, dakkappellen en andere verbijzonderingen in de gevel
krijgen de woningen bovendien een verfijnde uitstraling, wat het dorpse en kleinschalige karakter van Spierland
versterkt. Door de ruime opzet, de zichtlijnen richting het polderlandschap en de toepassing van groene (voor)tuinen
met hagen en gebiedseigen beplanting, krijgt de nieuwe woonbuurt een groene (en dorpse) uitstraling.
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Entrees
De entrees van de woningen dienen
op een zorgvuldige wijze te worden
vormgegeven, waarbij diverse
uitvoeringen denkbaar zijn. Er kan
enerzijds gekozen worden voor een
sobere omlijsting door de toepassing
van eenvoudige betonnen elementen
of een subtiele verbijzondering in het
metselwerk. Anderzijds kan de entree een
duidelijke verbijzondering van de gevel
vormen, door de toepassing van een
meer uitgesproken omlijsting.
Ten aanzien van de voordeuren wordt
gestreefd naar een balans tussen
eenheid en verscheidenheid. Het is van
groot belang dat er een zekere mate
van samenhang tussen de verschillende
woningen tot stand wordt gebracht.
De voordeuren zijn in de basis ‘familie’
van elkaar, maar kunnen onderling
verschillen door de toepassing van
een beperkt aantal kleuren en subtiele
verbijzonderingen.
Voorkomen moet worden dat er een te
sterke herhaling van dezelfde entrees op
rij komt. Daarom is diversiteit binnen de
bouwblokken gewenst.
Concreet wordt, bij voorkeur, het aantal
beperkt tot vier tot vijf varianten, die
onderling van elkaar verschillen, maar wel
‘familie’ van elkaar zijn. De foto’s zijn hier
een inspirerend voorbeeld van.
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Erkers
Om het dorpse en informele karakter
van de woningen te benadrukken kan
toepassing worden gegeven aan
verschillende verbijzonderingen in de
gevel, waaronder ook erkers. Erkers zijn
optioneel, maar op meerdere plekken
wenselijk omdat deze bijdragen aan
de ‘representativiteit’ van de woning en
aan een gevarieerd gevelbeeld. Erkers
en andere ondergeschikte bouwdelen
zorgen voor een schaalverkleining van de
woning, waardoor de hoofdmassa kleinschaliger oogt. De toepassing van erkers
is bovendien typisch dorps, ze fungeren
als ‘ogen op straat’ en dragen bij aan de
sociale veiligheid van de buurt.
Net als bij de entrees, is het bij de
vormgeving van de erkers van groot
belang dat er een zekere mate van
samenhang tussen de verschillende
woningen tot stand wordt gebracht,
waarbij de erkers onderling van elkaar
verschillen, maar wel nadrukkelijk ‘familie’
van elkaar zijn. Op deze wijze ontstaat de
gewenste verscheidenheid, zonder dat dit
ten koste gaat van de samenhang in het
straatbeeld.
Indien roeden worden toegepast in
het ontwerp, dient sprake te zijn van
glasdelende roeden, zoals weergegeven
op de afbeeldingen hiernaast.
Erkers mogen de bouwgrens uit het
bestemmingsplan overschijden.
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Veranda’s
Het toepassen van veranda’s kan
zowel ruimtelijk als functioneel
gewenst zijn. Bij toepassing van
veranda’s ontstaat een buitenruimte
die zowel de gebruiksmogelijkheden
van de voortuin als de sociale
interactie tussen buurtbewoners
vergroot.
Ruimtelijk gezien ‘breken’ veranda’s
de gevel, waarbij de lagere horizontale
lijn bijdraagt aan een kleinschaliger
en dorpser beeld. Met name bij de
langere bouwblokken aan het lint
kunnen veranda’s of luifels zorgen dat
het blok niet te massaal oogt.
Het toepassen van veranda’s dient op
niveau van het bouwblok te gebeuren
en moet integraal deel uitmaken
van het woningontwerp. Dit om te
voorkomen dat een rommelig beeld
ontstaat. Bovendien moet voorkomen
worden dat veranda’s dicht gezet
worden, waarmee de openheid
richting de straat verdwijnt.
Veranda’s liggen (net als erkers)
over de bouwgrens en zijn in het
bestemmingsplan explicitiet benoemd.
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Groene (voor)tuinen
Spierland is een woonbuurt met
een groene en landelijke uitstraling.
Daarbij horen groene, natuurlijke
erfafscheidingen in de vorm van
hagen. Aan de voorzijde van de
woningen hebben deze hagen een
hoogte van maximaal 0,7 meter.
Achter de voorgevel kunnen de
hagen hoger worden, om de privacy
in de achtertuin te waarborgen. Een
hoge haag biedt bovendien voedsel
en nestelgelegenheden voor vogels
en insecten, hetgeen aansluit bij de
landelijke uitstraling van Spierland.
(Voor)tuinen hebben een groen
karakter, waarbij de toepassing van
beukenhagen de voorkeur geniet.
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Dakkapellen en tuitgevels
In Spierland wordt ingezet op een kleinschalig,
informeel en ingetogen woonmilieu, waarbij de
individuele woning de basis vormt. Bij een dorpse
architectuur horen zorgvuldig en individueel
vormgegeven woningen, in een eenvoudige
hoofdmassa met kappen. Ondergeschikt aan de
hoofdbouwmassa is ruimte voor verbijzonderingen
in het gevelbeeld, zoals erkers, tuitgevels en
dakkapellen. Met name de toepassing van één
of meerdere tuitgevels in korte rijen woningen
benadrukken het dorpse karakter van Spierland.
Ze onderbreken de ritmiek en accentueren de
individualiteit van de woningen. Tuitgevels zijn er in
verschillende vormen en maten.
Dakkapellen mogen alleen in de goot indien ze
meeontworpen zijn en een wezenlijk onderdeel
uitmaken van de architectuur van de woning.
Het is onwenselijk dat iedere woning een andere
dakkapel heeft. Ook hierin wordt gestreeft
naar een subtiele balans tussen eenheid en
verscheidenheid. Net als voor erkers geldt dat
dakkapellen en tuitgevels niet verplicht, maar
optioneel zijn.
Voor dakkapellen op woningen met een lage goot
van circa 3 meter, geldt een maximale breedte
van 60% van de breedte van het voordakvlak
en een maximale hoogte van 1,80 meter. Voor
overige dakkapellen gelden de regels uit de
welstandsnota.
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PV-panelen
Om duurzaamheidsambities te halen
ligt toepassing van zonnepanelen
voor de hand. Door PV-panelen in het
woningontwerp mee te nemen wordt
voorkomen dat een wildgroei aan verschillende vormen ontstaat en kunnen
panelen integraal deel uitmaken van
het dakvlak.
De panelen worden bij voorkeur in
het dakvlak geïntegreerd, maar een
goede toepassing van panelen op het
dakvlak is ook denkbaar.
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Inleiding
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de
gewenste beeldkwaliteit van de toekomstige
woonbuurt. Het plangebied valt uiteen in drie
deelgebieden, te weten:

3

1. Wonen aan het poldertapijt
2. Wonen aan het Lint
3. Wonen aan de Rand
De drie deelgebieden onderscheiden zich
niet zozeer in maat, schaal en korrel, maar
wel in oriëntatie en kap(vorm) en in de wijze
waarop ze inspelen op de openbare ruimte.
In het vervolg van deze paragraaf wordt de
beeldkwaliteit van Spierland op hoofdlijnen
beschreven aan de hand van diverse
thema’s. Hiermee wordt de beeldkwaliteit
helder in kaart gebracht. Achtereenvolgens
komen de volgende beeldkwaliteitsaspecten
aan bod:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

oriëntatie;
entrees;
groene lopers en -randen;
zichtlijnen en accenten;
typologieën en woningaantallen;
overgang privé - openbaar;
rooilijnen;
hoogte en kap(vorm);
profielen woningen;
materialisering en kleurgebruik;
parkeren;
parkeerkoffers;
straatprofielen;
groenplekken.

1

2
1

3

deelgebieden
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Oriëntatie
De deelgebieden zijn opgedeeld aan
de hand van hun oriëntatie. Voor
het totale gebied wordt de nodige
flexibiliteit gehanteerd. Uitgangspunt
is dat de woningen - los van de
uiteindelijke verkaveling - zich in ieder
geval oriënteren op de woonstraten.
Deelgebied 1 bestaat uit woningen
die zijn gericht op de groene
lopers. Deelgebied 2 en 3 zijn
beide georiënteerd op de interne
hoofdstructuur. Voorkomen moet
worden dat aan deze zijde een blinde
gevel ontstaat. De hoekwoningen
worden zodanig vormgegeven
dat sprake is van een tweezijdige
oriëntatie. Met name de zijgevels
gericht op de groene lopers dienen
een verbijzondering te krijgen, om
een blinde gevel te voorkomen.
Hetzelfde geldt ook voor de andere
hoekwoningen, waarvan de zijgevel
aan de openbare ruimte grenst.

Entrees

Oriëntatie bebouwing
Groene lopers
Lint
Water
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oriëntatie

Om een afwisselend en dorps
straatbeeld te krijgen, kunnen de
entree’s van vrijstaande woningen,
twee-onder-één-kapwoningen en
hoekwoningen zowel in de voorgevel
als in de zijgevel van de woning.
Als special kan iedere woning een
andere voordeur krijgen, waardoor
de identiteit van de woningen nog
individueler en daarmee dorpser
wordt.

Groene lopers en -randen
De groene lopers, ofwel
‘poldertapijten’ vormen de
belangrijkste groenstructuren waar
de woningen aan zijn gelegen.
De woningen kunnen een (kleine)
voortuin krijgen, maar de kwaliteit
van de informele groene ruimte staat
voorop. De ‘laan naar de kerk’ is een
belangrijke doorgaande route naar het
dorp en daarmee een ander karakter
dan de poldertapijten. Het profiel is
minder informeel en wordt aan één
zijde met bomen begeleidt.
De randen van het plangebied
worden gekenmerkt door een
groene inrichting, waarbij natuurlijke
beplanting wordt toegepast, passend
bij de plek. Een vlonder als deel van
een terras kan worden toegestaan
mits deze niet uitsteekt over het water.
Een onbebouwde zone langs het
water heeft tot doel een geleidelijke
groene overgang te creëren van het
“stedelijk gebied” naar het groene
buitengebied. Hierbij zijn de oevers
geen groene muur maar vormen
ze een open “vitrage” tussen deze
gebieden, waarbij ruimte is voor het
borgen van de privacy.
De kavels van de woningen in
deelgebied 3, aan de oostzijde
van Spierland, zijn zodanig diep
vormgegeven dat een groene
inrichting van de tuin logisch en
vanzelfsprekend is. Alle functies

die verharding behoeven zijn zoveel
mogelijk nabij de woning gesitueerd.
De parkeerplaatsen voor de auto en de
toegang tot de entree is aan de straatkant
(voor of zijkant) van de kavel gesitueerd,
terwijl direct achter de woning een royale
buitenruimte is gecreëerd. Dit voorziet in
de directe behoefte om buiten te kunnen
zitten.
Om de hoogst mogelijke kwaliteit
te kunnen garanderen wordt de
oevervegetatie aan de zuidelijke en
noordelijke randen bij de realisatie
integraal vormgegeven en aangelegd
conform de eisen van het HHKN. Zo
ontstaat een mooi uniform beeld dat
door afwisseling van riet (op land), lagere
beplanting en hoger struweel of lage
geknotte bomen voor een goede opbouw
van de zone zorgt, en tevens enige
afscherming voor de tuin biedt.
Voor de groene uitstraling wordt gezocht
naar gebiedseigen beplanting. Verder zal
veel gewerkt worden met kruidenrijk gras.
Gras is bij uitstek gebiedseigen. Borders
en perken zijn van een schaalniveau
dat dit nauwelijks een rol speelt bij
het overall beeld. Schuttingen langs
de groene lopers zijn niet toegestaan.
Hagen omzomen de parkeerkoffers en
begeleiden de groene uitlopers naar de
polder. Ter plaatse van achtertuinen zijn
de hagen hoog (1.80 of 2 meter)

Referentiebeelden randen van het plan

groene lopers
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Zichtlijnen (rode pijlen)
De ruimtelijke structuur van
Spierland kan bogen op enkele
lange zichtlijnen richting het
achterliggende slagenlandschap,
bijvoorbeeld vanaf het pleintje bij
de kerk aan de Spierdijkerweg. Om
de lange zichtlijnen te waarborgen
dienen de (vrijstaande en/of tweeonder-een-kap) woningen op de
kop van de woonstraten zodanig
gepositioneerd te worden, dat vrij
zicht op het achterliggende landschap
gewaarborgd is. De zichtlijnen zijn
in de basis vrij van bebouwing, en
worden vormgegeven als straat of
groene ruimte.
Accenten (sterretjes)
De hoekwoningen, waarvan de
zijgevel aan de groene lopers
grenst, worden voorzien van een
verbijzondering of accent in de
vorm van een erker, entree, uitbouw,
raampartijen of accenten in kleur- en
materiaalgebruik. Enerzijds worden
daarmee de hoeken geaccentueerd,
anderszijds wordt voorkomen dat er
blinde gevels ontstaan. Waar garages
op de hoeken zijn gesitueerd, moeten
deze integraal meegenomen worden
in het ontwerp van de woning en/of
erfafscheiding.
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Typologieën en woningaantallen
Binnen het voorliggende plangebied
wordt uitsluitend ruimte geboden aan
grondgebonden woningen met tuin,
aansluitend bij het dorpse karakter
van Spierdijk. Daarbij wordt een grote
mate van vrijheid gehanteerd, hetgeen
tot uitdrukking komt in de flexibiliteit in
woningtypen. In de deelgebieden 1 en 2
zijn zowel twee-onder-een-kapwoningen
als (korte rijen) aaneengebouwde
woningen mogelijk. Tevens moet
voorkomen worden dat lange rijen
aaneengebouwde woningen ontstaan.
Alleen langs het de hoofdontsluiting,
in deelgebied 2, zijn twee rijen van 6
woningen mogelijk. Een geleding in de
gevel, accenten in de kap of een (kleine)
verspringing van de rooilijn kunnen het
blok vriendelijker laten ogen. Ook het
toevoegen van een veranda kan het blok
in hoogte ‘breken’ en het horizontale
karakter van het beeld versterken.
In de overgang naar het landelijk
gebied (deelgebied 3) komen zowel
vrijstaande, twee-aaneengebouwde
als (maximaal drie) drie-onder-1kap-woningen voor, gelegen in een
overwegend groene setting en met
uitzicht op het slagenlandschap. De
aantallen woningen zoals hiernaast
aangegeven zijn richtinggevend. Van
de woningaantallen per veld kan in
beperkte mate worden afgeweken,
zolang het totaal niet meer dan 82
bedraagt en er voldoende ruimtelijke
kwaliteit behouden blijft.

6

1

2
22

2

3

22

4
11

2

3
2
2

7

Vrijstaand/twee-aneen
Vrijstaand/twee-aaneen/
drie-onder-1-kap
Rijwoningen (>3)
Max. aantal woningen

typologieën en woningaantallen
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Overgang Privé - openbaar
Bijzondere aandacht gaat uit
naar de overgang tussen privé en
openbaar gebied, met in het bijzonder
erfafscheidingen. Omdat diverse
woningen met de achtertuin aan het
openbaar gebied grenzen, is aan
de achterzijde van de woningen een
hoge doorgaande groene haag, of
begroeid scherm als erfafscheiding
verplicht. Naast groene hagen is (een
combinatie met) gaashekwerk met
klimplanten toegestaan.
Aan de voorzijde van de woningen
wordt gekozen voor een lage
doorgaande groene erfafscheiding.
De achtertuinen bij de woningen
in deelgebied Wonen aan de Rand
hebben een bijzonder karakter. Om
de overgang naar het omliggende
open landschap, en de werking
als ‘vitrage’naar het landschap te
waarborgen, is het niet wenselijk
dat er hoge erfafscheidingen of
bouwwerken worden opgericht.

5m
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overgang openbaar-privé

Groene erfafscheiding (max 2 meter)
Groene erfafscheiding (max 1 meter)
Geen erfafscheiding toegestaan
Bebouwingsvrije zone, lage groene erf
afscheiding

Het achtererfgebied van deze
woningen bestaat uit een 5 meter
brede bebouwingsvrije zone met lage
groene, natuurlijke erfafscheiding.
Een vlonder als deel van een terras
kan worden toegestaan mits deze
niet uitsteekt over het water. Het is
enkel toegestaan om afschermend
groen aan te planten in de vorm van
struikgewassen en oeverbeplanting.

Rooilijnen
Voor de woningen aan de
poldertapijten (deelgebied 1) geldt
een dat de rooilijn per bouwblok licht
kan verspringen. Vanwege de grote
groene ruimte voor de woningen is
een diepe voortuin niet noodzakelijk.
Hierdoor is, ondanks de beperkte
kavelmaat, toch een voldoende diepe
achtertuin mogelijk.

5m
3-5m
5m
3-5m

Ook de woningen in deelgebied 2,
Wonen aan het Lint, kennen een
strakke rooilijn. Voor de woningen
aan de rand, deelgebied 3, is een
verspringende rooilijn denkbaar,
waarbij de woningen minimaal 5
en maximaal 7 meter uit de voorste
perceelsgrens worden gepositioneerd.

5-7m

5m
3-5m
5-7m
3-5m
5m

Veranda’s en erkers zijn voor de
rooilijn toegestaan.

5-7m

3-5m

5m
5m

5-7m
5m

5-7m

Oriëntatie op het lint
Oriëntatie op de groene lopers
3-5m 5m Minimale afstand tot perceelsgrens

rooilijnen
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Hoogte en kap(vorm)
De woningen bestaan in de basis uit
twee bouwlagen met kap. Dit sluit niet
uit dat woningen in 1 laag met kap
worden gerealiseerd.
De kapvorm is eenvoudig en wordt in
de basis gevormd door een zadeldak
in langsrichting. Bij blokken van 4 of
meer woningen zijn enkele accenten
in de vorm van dwarskappen denkbaar om het beeld te verlevendigen.
Bij de vrijstaande en twee-onder-eenkap-woningen aan de randen van
de wijk is een variantie in kapvorm
wenselijk. Samengestelde kapvormen
vormen hier het uitgangspunt.

Samengestelde kapvorm gewenst
Eenvoudige kapvorm mogelijk
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hoogte en kap(vorm)

Profiel woningen
De woningen in deelgebied 3
bestaan voornamelijk uit twee-ondereen-kapwoningen en vrijstaande
woningen. Hierbij zijn verschillende
profielen denkbaar en mogelijk: van
één laag met kap of mansardekap
tot twee lagen met samengestelde
kapvorm. Ook een combinatie van
deze vormen (een tweekapper met
mansardekap) is mogelijk. Afwisseling
draagt bij aan een dorpse uitstraling.

11m
6m
3m

Bij blokken van 3 of meer woningen
geldt dat een eenvoudige kapvorm
met in de basis een goothoogte van
maximaal 8 meter (twee bouwlagen
11m
met langskap) het uitgangspunt is. Bij
wijze van accent is de toepassing van
6m
tuitgevels toegestaan. Door tuitgevels
3m
op de hoeken te situeren en al dan
niet een lagere goot op de hoek te
realiseren worden blokken gebroken.
Ook veranda’s kunnen er toe leiden
dat grotere blokken kleinschaliger
ogen.

11m

11m

6m

6m

3m

11m

Ook bij rijen is een bijzondere
kapvorm zoals een combinatie van
twee lagen met kap en mansardekap
denkbaar. Hiermee krijgen de
kleinere woningen voldoende
gebruiksoppervlak, terwijl de
gedeeltelijk lagere goot en grotere
dakoppevlak voorkomen dat het
volume massaal oogt.
5m

3m

3m 2m 2m
375m

380M - 730m

3m-5m 2m

5m

5m-7m

11m

6m

6m

3m

3m

variabel

profiel woningen

3m-5m

060m

5m

3m
6m

5m

060m

3m-5m

410m

3m
4m
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circa 15m

4

Materialisering en kleurgebruik
De samenhang in het woongebied
wordt voor een belangrijk deel
gewaarborgd door het consequent
toepassen van baksteen als hoofdmateriaal voor de gevels, binnen de
bandbreedte van zand - rood - (donker)
bruin, met eventueel een wit accent. Dit
sluit aan op de materialen en kleuren van
de bebouwing aan het oude lint. Om de
buurt een eigentijds karakter te geven zijn
witte accenten toegestaan.
Om de individualiteit van de verschillende
woonblokken herkenbaar te maken is
een een zekere variatie binnen dit palet
aan kleuren wenselijk. Ook bij tweeonder-één-kapwoningen is variatie in
kleurgebruik wenselijk.
Naast het consequent toepassen
van baksteen worden de woningen
bij voorkeur afgedekt met donkere
(antraciet) of rode gebakken pannen.
Geglazuurde pannen zijn niet toegestaan.
Voor het aanbrengen van
verbijzonderingen/accenten
kunnen afwijkende materialen zoals
(gepotdekseld) hout worden toegepast.
In beperkte mate is (wit of grijs) stuc- of
pleisterwerk mogelijk, zo lang de lichte
tint het beeld niet domineert. Ook glazen
gevels kunnen toegepast, mits het glas
ondergeschikt is aan het hoofdmateriaal
van de woning.
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materialisering en kleurgebruik

Parkeren
Het parkeren ten behoeve van de
vrijstaande en tweeaaneengebouwde
woningen wordt op eigen terrein
opgelost. Hiertoe is een ruimte van
minimaal 5x5 meter voor en naast de
woning gereserveerd.
Ook bij hoekwoningen is een zijtuin
van minimaal 3 meter wenselijk, zodat
een garage en parkeerplaats kunnen
worden gerealiseerd. Hier geldt dat er
1 parkeerplaats op eigen terrein wordt
gerealiseerd.

P

P

P

P

Parkeerkoffer
2 parkeerplaatsen per woning
op eigen terrein
1 parkeerplaats per hoekwoning
op eigen terrein

Openbare ruimte
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Parkeerkoffers

E1

E2

3m 2m 2m
375m

5m

3m

variabel

380M - 730m

De parkeerkoffers maken onderdeel
uit van de poldertapijten. Op de
scheiding van de aangrenzende
woningen en de parkeerplaatsen
vormen hoge groene hagen de
afscheiding. In de lengterichting van
de poldertapijten zijn lagere, brede
en robuuste blokhagen voorzien om
3m-5m 2m 5m 5m-7m
het groene karakter van de koffers
te borgen. Bij het parkeerterrein aan
de kant van de Bowling voorkomen
deze blokhagen dat zogenoemde
‘olifantenpaadjes’ ontstaan die de
groenstructuur aantasten.

3m-5m

0 m
5m
3m
5m
0 m
E2					E1
6m
60
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Openbare ruimte

60

Straatprofielen (1)
De entree van de wijk wordt gevormd
door een 53m-5m
meter410brede
asfalt
weg,
m
3m
410m 3m-5m
zonder boombegeleiding,
waardoor
4m
de weg vrijwel onzichtbaar door
de polder loopt. Bij de entree van
Spierland versmalt het profiel om de
snelheid van het verkeer enigszins te
af te remmen. Het profiel
is redelijk
3m-5m 410m
3m
410m 3m-5m
smal om het woonkarakter van4mde
buurt te benadrukken. Aan één zijde is
een breed verhoogd trottoir aanwezig
met schuine banden ter plaatse van
de inritten.

3m-5m 15

C1

5m 2m 3m-5m

C2
B1

B2
A1

3m-5m 15

A2

3m 2m 2m
375m

4m

5m 2m 3m-5m

A1					A2
3m-5m 2m 5m 5m-7m

380M - 730m

Het profiel is 7 meter breed en voldoet
aan de CROW norm. De afstand
tussen de gevels aan weerszijden van
de weg bedraagt minimaal 15 meter
en maximaal 19 meter.
Dwars op de hoofdroute, loopt één
van de belangrijkere dragers van
het plan: de route die eindigt in de
langzaamverkeersverbinding
naar
circa 15m
de Spierdijkerweg. Aan de zuidzijde
wordt de route begeleidt met een
groenzone voor de woningen, die
overloopt in de berm en het talud
langs de begraafplaats. circa
Het totale
15m
straatprofiel is hier 12,5 meter. De
afstand van gevel tot gevel kan
5m
3m
varieren van 18,5 tot 22,5 meter.

4m

2,00 m

4,80 m

0,20 m

Profiel hoofdontslutiing

2,00 m

variabel

4,80 m

0,20 m

3m-5m

Betonklinkers in donkerrood en rood, in hoogte gescheiden door een trottoirband
Bij inritten wordt een een schuine
toegepast
060trottoirband
m
5m
3m
5m
060m
6m

Openbare ruimte
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Straatprofielen (2)
De (hoofd)wegen kennen een
traditionele opzet met een gescheiden
trottoir en rijbaan en wordt uitgevoerd
in rode en donkerrode betonklinkers.
De poldertapijten kennen een veel
meer informeel en groen profiel.
Het profiel van voortuin tot voortuin
bedraagt ruim 12 meter. In deze
ruimte is een groenzone vóór de
voortuinen die gemeenschappelijk
of (semi-)openbaar kan worden
ingevuld.

D1

D2

3m-5m 2m

5m

5m-7m

3m-5m 4 m
3m
4 m 3m-5m
D2					D1
10

10

4m

De inrichting van de poldertapijten
3m-5m 15 ligt
4m
niet vast. In het stedenbouwkundig
plan en in het voorliggende
beeldkwaliteitsplan is een voorzet
gedaan. In het kader van Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap is het
denkbaar dat tot een andere invulling
wordt gekomen.

5m 2m

Het uitgangspunt is dat de ruimte
vooral als verblijfsgebied dient. De
auto is te gast en maakt alleen van
de ruimte gebruik om bij de garages
op eigen terrein te komen, of om
2,00 en
m lossen.
incidenteel te laden

C2			

-5m

4 m

060m

3m
4m

10

5m
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4 m 3m-5m
3m 2m 2m
375m
10

3m
6m

5m

060m

C1

3 M-7 m
80

30

B2					B1
3m-5m
3m-5m2m15 5m
4m 5m-7m
5m 2m 3m-5m

circa 15m

Openbare ruimte

Door een smalle, onopvallende rijloper
3m-5m 410m
van 3 meter met aan weerszijden
een rabatstrook van een halve
meter krijgt de rijbaan een informeel
en kleinschalig karakter en wordt
het groene karakter van de ruimte
versterkt. Tegelijkertijd is het mogelijk
om een andere auto te passeren.

3m
4m

41

Groenplekken
De groenplekken aan de rand van
de wijk kunnen ieder een eigen
thema krijgen. De 4 plekken bieden
voor verschillende leeftijdsgroepen
mogelijkheden. Een speelplek voor
de allerkleinsten, een robuuste
natuurspeeltuin of een klein trapveldje
zijn denkbaar. De voorkeur gaat uit
naar natuurlijke, duurzame materialen
met een stoer karakter.
3m-5m 410m
3m
410m 3m-5m

F1

F2

3m-5m 15

4m

4m

5m 2m 3m-5m

De uiteinden van de groene lopers
bieden ook een venster op het
landschap, waarmee de polder de
woonwijk wordt ingetrokken en
beleefbaar is voor alle bewoners.

2,00 m

4,80 m

0,20 m

F2					F1
circa 15m

Openbare ruimte
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beeldkwaliteit
toetsingskader
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Een toetsingskader voor bouwaanvragen
In het vorige hoofdstuk is de sfeer van de verschillende deelgebieden in
algemene zin beschreven en de beeldkwaliteit op hoofdlijnen aangegeven.
In dit hoofdstuk worden per deelgebied concrete criteria benoemd die
richting geven aan de gewenste beeldkwaliteit van Spierland en tevens
dienen als toetsingscriteria voor bouwaanvragen.
In dit beeldkwaliteitplan wordt uiting gegeven aan de gewenste diversiteit
in woontypologieën. Daarnaast wordt ook nadrukkelijk een vorm van
samenhang nagestreefd; Spierland is in die zin dan ook altijd te herkennen
als één woonbuurt, waarbij de bebouwingshoogtes, oriëntatie en de
overgangen tussen openbaar en privé slechts kleine nuanceverschillen
kennen.
Voorgenoemde zaken zijn in het vorige hoofdstuk al in algemene
zin benoemd en verbeeld. In dit hoofdstuk worden de diverse
beeldkwaliteitsaspecten per deelgebied vertaald naar concrete criteria voor
de bebouwing, steeds onderverdeeld in vier categorieën:
1.
2.
3.
4.

Situering
Massa
Architectonische uitwerking
Materialisering en kleurgebruik
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Overzicht uitgangspunten bebouwing
Situering en bouwvorm
•
•
•
•
•
•
•

Woningen aan het poldertapijt hebben een rooilijn op ten minste 3 meter vanaf de voorste
erfgrens.
Woningen aan het lint hebben een rooilijn op ten minste 5 meter vanaf de voorste erfgrens.
De woningen zijn grondgebonden en bestaan uit maximaal twee bouwlagen met kap;
De kapvorm is eenvoudig en wordt in basis gevormd door een zadeldak in langsrichting. Bij blokken
van 4 woningen of meer zijn accenten in de vorm van dwarskappen mogelijk.
Bij vrijstaande en twee- of drie onder-een- kap woningen is een samengestelde kapvorm
uitgangspunt;
Tuitgevels zijn toegestaan en accentueren de individualiteit van de woningen;
De dakhelling van de woningen is tussen de 45o en 60o, tenzij sprake is van een mansarde kap. In
geval van een mansarde kap is sprake van een ‘geknipt’ dakvlak met een hellingshoek tussen de 60o
en 80o voor het onderste deel en een hellingshoek tussen de 30o en 40o voor het bovenste 		
deel ten opzichte van de vloer.

Accenten, erkers, veranda’s en dakkapellen
•
•
•
•
•
•
•
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De entrees van de woningen worden benadrukt door een verbijzondering in de gevel of in
kleurstelling binnen het blok;
Entrees van vrijstaande, twee-onder-kap woningen en hoekwoningen mogen zowel in de voorgevel
als in de zijgevel van de woning;
Erkers mogen onderling van elkaar verschillen, maar moeten wel ‘familie’ van elkaar zijn;
Het toepassen van veranda’s dient op bouwblok niveau te worden gebouwd en integraal deel
uitmaken van het woningontwerp. Veranda’s zijn open aanbouwen en mogen niet worden dichtgezet;
Dakkapellen in de goot zijn alleen toegestaan indien ze zijn meeontworpen en wezenlijk 		
onderdeel uitmaken van de architectuur van de woning;
Voor dakkapellen op woningen met een lage goot van circa 3 meter geldt een maximale breedte van
60% van de breedte van het voordakvlak, met een maximale hoogte van 1,80 meter;
Voor overige dakkapellen gelden de regels uit de welstandsnota.

Relatie met de openbaar ruimte
•
•

Vrijstaande woningen en hoekwoningen waarvan de zijgevel aan een groene loper grenst worden
voorzien van een verbijzondering in de vorm van een een expressieve gevel.
Langs zijtuinen grenzend aan de openbare ruimte wordt een groene afscheiding gemaakt, door
toepassen van hagen, een gaashekwerk met klimplanten of een combinatie daarvan.

Kleur- en materiaal
•
•

Het gebruik van baksteen is uitgangspunt, met de kleurstelling rood, (donker)bruin of zand. Witte
accenten zijn toegestaan;
De kleurstelling van dakpannen is donker (antraciet) of rood. De dakpannen zijn van gebakken
materiaal.

Zonnepanelen
•
•

PV-panelen dienen egaal zwart van kleur te zijn en vormen een geheel met het dakvlak door ze te
integreren in het dakvlak of dicht op het dakvlak te plaatsen;
PV-panelen worden in een evenwichtige compositie met de gevel en dakopeningen opgenomen.
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