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1De Camping Tempelhof, aan de Hollandsche IJssel in Haastrecht, wordt tezamen met het ten westen van de camping gelegen 
weiland omgevormd tot woongebied en natuur. In 2008 zijn daartoe stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld, op basis 
waarvan in 2009 een Inrichtingsplan is gemaakt.  Hierover zijn door de initiatiefnemers met de gemeente en met de provincie 
gesprekken zijn gevoerd over het woningaantal, de typologie en de ontsluiting; ook is door middel van een grondexploitatie 
aangetoond dat de ontwikkeling in overeenstemming is met het gemeentelijke beleid.

Ten behoeve van de realisering van het overeengekomen resultaat is een bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Gepaard 
daaraan gaat een beeldkwaliteitplan, dat het beleid weergeeft met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit van gebouwen en 
openbare ruimte, voor zover dat niet in het bestemmingsplan is vastgelegd.

Het beeldkwaliteitplan wordt tegelijk met het bestemmingsplan vastgesteld. Het beeldkwaliteitplan vormt daarbij een ‘voorloper’ 
op het welstandstoezicht: indien het beeldkwaliteitplan wordt vastgesteld als uitbreiding van de welstandsnota van de gemeente 
Vlist, kunnen de beleidsregels van het beeldkwaliteitplan gebruikt worden in de welstandstoetsing.

Het beeldkwaliteitplan is geënt op het inrichtingsplan en het bestemmingsplan.

INLEIDING
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Luchtfoto Tempelhof
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OMGE VING EN INRICHTINGSPL AN2De Tempelhof ligt in de zuidelijke uiterwaard van de Hollandsche IJssel, even ten oosten van Haastrecht. Ten oosten van het 
plangebied ligt een loods; daarachter het Klooster St. Gabriël, met kerk, boomgaard en tuin. Ten westen van het plangebied is 
de ruimte van de uiterwaard open: weilanden, waarin een uitgraving een watervlakte van dijk tot rivier vormt. Aan de zuidzijde 
ligt het dijklint van Boven-Haastrecht: gemengde bebouwing met een hoofdzakelijk traditionele uitstraling. Het dijklint is 
transparant; daarachter is de ruimte van het veenweidenland beleefbaar.

Het plangebied vormt de overgang van het verdichte deel van de uiterwaard, en de open ruimte ten westen daarvan.

Het plan voor de transformatie v an de camping Tempelhof tot wonen en natuur speelt daarop in: daarin wordt een 
transparanter beeld gecreëerd, aansluitend op het beeld in de nabije omgeving van klooster en kerk.

Voor het belendende perceel aan de oostzijde van de Tempelhof  zijn stedenbouwkundige randvoorwaarden voor transformatie 
opgesteld, die een soortgelijke omvorming van dichte bebouwing naar een groene landelijke woonomgeving geleiden.

Mogelijke woningtypen
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Inrichtingsplan

Op basis van door de gemeente gegeven uitgangspunten is een schets van de mogelijke toekomst van de Tempelhof gemaakt 
(2009). 

De schets toont het volgende.
Het weiland wordt uitgegraven en getransformeerd tot een natuurgebied, aan de westzijde grenzend aan het bestaande 
natuurgebied tussen de Provinciale weg en de Hollandsche IJssel, aan de oostzijde aan een nieuw wooneiland, op de plaats van de 
voormalige camping. Een openbaar toegankelijke kade geeft toegang tot de Hollandsche IJssel en maakt natuurbeleving mogelijk. 
Het wooneiland is omgeven met water. Alle woningen hebben grote tuinen aan het water en zijn vanaf de Hollandsche IJssel 
bereikbaar. Langs de oever van de IJssel is op het eiland een zone van 5 m gereserveerd voor landschappelijke beplanting (elzen, 
riet).

Op het eiland is ruimte voor zes woningen op ruime kavels (1000 – 1400 m2). De dichtheid is laag, de grootte van de kavels 
voorkomt gebouwde erfscheidingen. 
Er zijn twee rooilijnen waarachter de woningen worden geplaatst: de geluidscontour van wegverkeerslawaai (100 vanuit de as van 
de Provinciale weg) en een lijn die uitzicht over het weiland vanaf de Provinciale weg vrijlaat (landschappelijke inpassing).

De woningen worden ontsloten via een nieuwe ontsluitingsweg over een brug, die even ten oosten van de bestaande oprit aansluit 
op de Provinciale weg.

De eenheid in beeld (“wooneiland Tempelhof”) wordt bereikt door samenhang in de architectuur van de woningen  -  niet alle 
hetzelfde, maar wel alle met toepassing van dezelfde materialen en kleuren. 

Aan de oostzijde van het plangebied is een beplantingsstrook aangegeven, aan het water afgezoomd met riet, om de bebouwing 
daarachter aan het oog te onttrekken (landschappelijke inpassing).
Een nieuwe waterkering vrijwaart de bestaande woningen aan de Provinciale weg van overstroming.
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BESTEMMINGSPL AN EN WELSTANDSNOTA33.1 Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan ”De Tempelhof” Haastrecht (2011), dat ten behoeve van het initiatief voor de transformatie van de Tempelhof is op-
gesteld,  zijn de intenties van het inrichtingsplan vertaald in juridische regelingen. 

Met betrekking tot de beeldkwaliteit is het volgende relevant.

In de kaart is het eiland met een woonbestemming aangegeven. Op het eiland zal toestemming worden gegeven om 6 vrijstaande woningen te 
realiseren, binnen op de kaart aangegeven vlakken (kavels). Tussen de Provinciale weg en het eiland liggen twee bestemmingvlakken met de be-
stemming wonen: de bestaande twee woningen. De inhoud van een woning mag niet meer dan 700 m3 bedragen, de goothoogte is maximaal 6 
m, de bouwhoogte maximaal 9 m. Dakkapellen en dakopbouwen zijn op bijgebouwen niet toegestaan. Erfbebouwing wordt gelimiteerd: niet ho-
ger dan 6 m, niet verder van het hoofdgebouw dan 10 m. Afmeersteigers mogen niet hoger dan 1 m zijn. Om transparantie te waarborgen moet 
de afstand van een woning tot een zijdelingse perceelgrens minimaal 3 m bedragen, de onderlinge afstand tussen de woningen minimaal 10 m, 
en de afstand van de woningen tot de weg minimaal 5 m (2 m berm, 3 m tuin).

Aan de westzijde van het eiland, aan de waterkant, is een zone uitgesloten van bebouwing.

In de twee kavels onder de bestaande woningen wordt aan de waterkant met de bestemming Natuur erfbebouwing voorkomen. 

Op grond van artikel 11 kan het college nadere eisen stellen, indien de belangen van het landschap, en de ruimtelijke en functionele structuur 
daartoe aanleiding geven. Ten aanzien van de situering van woningen op een bouwperceel kan geëist worden dat de afstand van de woning tot 
de zijdelingse perceelsgrenzen dan wel de insteek van een gemeenschappelijke sloot ten minste 5 m bedraagt. Ten aanzien van bijgebouwen kan 
geëist worden dat deze worden opgericht op een afstand van ten minste 5 m achter de lijn, welke kan worden getrokken in het verlengde van de 
naar de weg gekeerde gevel van de woning; of achter de lijn, welke kan worden getrokken in het verlengde van de achtergevel; of op een afstand 
van ten hoogste 20 m uit de woning.

Beeldkwaliteit
Doordat de bestemmingsplankaart het eiland, het water, de natuurzone, de bebouwingszone en de ontsluiting vastlegt, is 
in het bestemmingsplan de basisvoorwaarde voor het ontstaan van de in het Inrichtingsplan beoogde ruimtelijke kwaliteit 
vastgelegd. Begrenzen van bouwhoogten, en minimaliseren van toegestane onderlinge afstanden regelt op hoofdlijn de beoogde 
transparantie; regeling van plaats en volume van bijgebouwen draagt daaraan bij. 
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Stedenbouwkundige randvoorwaarden 
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3.2 Welstandsnota

De gemeentelijke Welstandsnota is vastgesteld in 2004. In het onderstaande wordt uit deze Welstandsnota geciteerd.
Naast de algemene welstandscriteria, die betrekking hebben op ruimtelijke identiteit, ensembles en
samenhang, gelden gebiedsgerichte welstandscriteria, waarin bovendien onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende niveaus. 
De Tempelhof ligt in het buitengebied (G6) en daarin in het deelgebied Uiterwaarden (G6.2). Voor het buitengebied geldt voor 
één niveau van welstand: het BASIS niveau. Het welstandstoezicht is in deze gebieden beperkt tot het handhaven van de 
basiskwaliteiten. Er zal bij de toets niet gedetailleerd op architectonische kwaliteiten worden beoordeeld.
Bij het BASIS niveau van welstand wordt de toets door welstandstoezicht beperkt tot die aspecten die te maken hebben met de 
situering van het bouwwerk (rooilijn, zijdelingse afstand, oriëntatie), de hoofdvormen van het bouwwerk (bouwmassa, bouwhoogte, 
kapvorm en kaprichting), de schaal en geleding van het gebouw, het overwegende materiaalgebruik en de gebruikte kleurtoon. De 
toets is vooral gericht op het gebouw als geheel in relatie tot zijn omgeving. 

Criteria 
De toepasselijke welstandscriteria in deelgebied G6.2 hebben betrekking op type A: kleinere (…) blokvormige bouwmassa’s met een 
niet-agrarische functie.  
Situering van het bouwwerk
- Bij de situering van (…)woongebouwen moet aansluiting worden gezocht bij de structuurlijnen in het landschap.
Hoofdvormen van het bouwwerk
- Enkelvoudige bebouwingsmassa’s met duidelijke kappen.
- Elke bouwmassa kent zijn eigen karakteristiek, maar past bij de bouwmassa’s in de omgeving.
- De bouwhoogte is aangepast en past in het landschap: toepassen van 1 tot 1,5 bouwlaag met kap wordt aanbevolen.
- De kapvorm bestaat in principe uit een zadeldak of een afgeleide van dit daktype.
Gevelaanzichten van het bouwwerk
- In de bestaande gevels domineert de traditionele indeling waarbij de gevelopeningen verticaal gericht zijn.
- Nieuwe invullingen kunnen modern (zijn), mits ze respect tonen voor de bestaande of omliggende kwaliteiten.

Materialisatie en detaillering van het bouwwerk
- De hoofdkleurtoon en het overwegend materiaalgebruik dienen afgestemd te zijn op de karakteristiek van het landschap.
- Het gebruik van gedekte kleuren en natuurlijke materialen wordt aanbevolen.
- Daken: (gebakken) pannen of riet.
- Gevels: baksteen of hout.
- Accenten: natuursteen, pleisterwerk.

Beeldkwaliteit
De welstandscriteria leiden tot een eenvoudige, op traditionele leest geschoeide vormgeving van de bebouwing. Het 
situeringscriterium (aansluiting bij de structuurlijnen in het landschap) leidt tot een opstelling volgens een raster dat de richting 
van de dijk als hoofdrichting heeft  -  evenals de overige bebouwing in de uiterwaard. Met het criterium ‘past bij de bouwmassa’s in 
de omgeving’ is de wens uitgedrukt dat de gebouwen onderling architectonische verwantschap hebben. De criteria met betrekking 
tot materialisering en detaillering wijzen op een beleid de architectuur van de nieuwbouw aan te laten sluiten op die van bestaande 
gebouwen in de nabije omgeving.

Relatie welstandsnota – beeldkwaliteitplan
De mogelijkheid bestaat om een beeldkwaliteitplan vast te stellen als aanvulling op een vastgestelde welstandsnota; bijvoorbeeld als 
het beeldkwaliteitplan een nieuw project betreft waarin het beleid dat reeds in de welstandsnota is verankerd wordt gecontinueerd en 
gepreciseerd. 
Wil het beeldkwaliteitplan kunnen functioneren als kader voor welstandstoetsing, dan dient deze aanvulling van de welstandsnota 
weer door de gemeenteraad te worden vastgesteld en dient de inspraakprocedure conform de gemeentelijke inspraakverordening te 
zijn gevolgd. 
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Het beeldkwaliteitplan vormt een complement op het bestemmingsplan, waarbij het bestemmingsplan de basis is: wat op 
grond daarvan mag, kan niet op grond van het beeldkwaliteitplan verboden worden. Het beeldkwaliteitplan sluit aan op het 
welstandsbeleid, in die zin dat het in het beeldkwaliteitplan opgenomen beleid consistent is met dat van de welstandsnota.

Uitgangspunten voor beeldkwaliteit
De ambitie is, dat realisering van het nieuwe woon- en natuurgebied Tempelhof leidt tot een kwaliteitsverhoging in dit deel 
van het Hollandsche IJsselgebied. Geslotenheid en korte zichtafstanden maken ruimte voor transparantie, doorzicht en een 
natuurlijk beeld. Uitgangspunten voor beeldkwaliteit zijn daarom een lage dichtheid van bebouwing, relatief veel water en 
groen, en een vormgeving die dominantie van bebouwing ten opzichte van de groene en natuurlijke omgeving voorkomt.
De openbare ruimte is het domein van waaruit de ruimtelijke kwaliteit waarneembaar en beleefbaar is. Ten opzichte van het 
plangebied omvat de openbare ruimte:
- de Provinciale weg
- de Hollandsche IJssel en de overkant
- het grasdijkje aan de westzijde van het plangebied.
Vanuit de Provinciale weg  is een transparant beeld het oogmerk, met een open weiland aan de westzijde.
Vanuit de Hollandsche IJssel is een groene IJsseloever het oogmerk, en een zicht over het water rond het wooneiland. Daarbij 
speelt een rol dat de tuinen van de woningen deel uitmaken van dit beeld, en dat dus een verzorgd uiterlijk daarvan deel 
uitmaakt van de beeldkwaliteit. Een deel van de richtlijnen en regelingen is dan ook gericht op het voorkomen van beeldbederf 
aan deze oevers.
Ook de opstelling en architectuur van de woningen spelen een in het beeld vanuit de Hollandsche IJssel; een rustig beeld en het 
voorkomen van dominantie van bebouwing over het groene karakter zijn hier oogmerk.
Vanuit het grasdijkje is de beeldkwaliteit gericht op beleving van ruimte en natuur. Ook hier spelen de tuinen op het wooneiland 
een rol, alsmede de opstelling en architectuur van de woningen. 

RICHTLIJNEN4
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Richtlijnen beeldkwaliteit
Bestemmingsplan en welstandsnota leiden voor een deel tot realisering van bovengenoemde uitgangspunten (zie hoofdstuk 3). 
Aanvullend zijn de volgende richtlijnen:
Beeldkwaliteit openbare ruimte
Ontsluitingweg
- De weg wordt op het wooneiland voorzien van grasbermen van 2 m breed, waarin bezoekersparkeren is opgenomen in   
	 de	vorm	van	een	verharding	met	grasstenen	(profielmaat	regelen	in	BPkaart).	
- De tuinafscheiding aan de voorzijde wordt gevormd door lage hagen.
- De toegang tot het wooneiland wordt bij voorkeur gevormd door een brug.
Natuurdeel: dijkje, pad, rietzone
- Het resterende deel van het weiland wordt als grasland beheerd (eventueel beweid).
- Het openbare pad door het natuurdeel tussen de Provinciale weg en de Hollandsche IJssel heeft de vorm van een    
 onverhard grasdijkje.
- Aan de eilandzijde van dit grasdijkje wordt een natuurvriendelijke oever aangebracht, in de vorm van een tot onder   
	 water	doorlopend	flauw	talud	(beginnend	aan	de	teen	van	het	grasdijkje),	waarop	een	rietzoom	tot	ontwikkeling		 	 	
 kan komen.
Inrichting zone tussen Tempelhof en de palingkwekerij (optioneel);
- De landschappelijk zone aan de oostzijde wordt uitgevoerd als een dijkje met landschappelijke opgaande beplanting.
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Beeldkwaliteit private ruimte
Voor dit gebied zal het PLUS niveau van Welstand gelden.
Gebouwen 
- Op het westelijk deel van het wooneiland regelt een rooilijn dat de woningen ten opzichte van de   
 openbare ruimte achter een ruime tuin liggen.
- Bij de kapvorm worden schilddaken uitgesloten.
- De nokrichting van de zes woningen op het wooneiland is in hoofdzaak evenwijdig aan de provinciale  
 weg.
- De nokrichting van de twee woningen tussen de provinciale weg en het wooneiland is in hoofdzaak   
 dwars op de Provinciale weg.
- De onderlinge afstand van de woningen is minimaal 10 m.
- Materiaal en kleurstelling van erfbebouwing moet aansluiten op die van het hoofdgebouw
Erfscheidingen
- De tuinafscheiding aan de voorzijde wordt gevormd door lage hagen.
- De onderlinge afstand van de woningen is zo groot (regelen in BP), dat gebouwde erfscheidingen   
 overbodig zijn.
- Gebouwde erfscheidingen mogen in de tuindelen, die vanuit de openbare ruimte de beeldkwaliteit   
 bepalen, niet hoger worden dan 1 m. 
Oevers 
- De oever van de Hollandsche IJssel is over een breedte van 5 m ingericht met landschappelijke   
 beplanting (elzen, riet), die een groene oever vormen, zonder het zicht op het woongebied geheel te  
 ontnemen.
- De oevers van de tuinen grenzen met begroeide taluds aan het water.  Dat betekent: geen    
 keerwanden hoger dan 30 cm boven waterpeil, die voor beschoeiing nodig is. 
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