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ZUIDELIJK PLANDEEL 
 
beeldkwaliteit  
In dit plandeel dient variatie en onderlinge verschillen nadrukkelijk aanwezig te zijn. 
Hoewel de woningen allemaal in hetzelfde orthogonale patroon staan zijn de rooilijnen door het 
slingerende stratenpatroon verschillend. Woningen van klassiek tot modern jaren 30 kunnen 
gerealiseerd worden. 
  

Onderhavig beeldkwaliteitplan is van toepassing op het groene gebied 



stijl, thema 
Jaren ’30 (klassiek, landelijk en modern). 
 
rooilijn 
In het zuidelijke deel van Thiendenland II volgt de rooilijn de al dan niet meanderende kavelgrens. 
De rooilijn ligt op 4 meter uit de erfgrens. Bij de bebouwingsstrook evenwijdig aan de 
Vrouwenmantel wordt de hoofdbouwmassa in de rooilijn gesitueerd, waarmee een antwoord wordt 
gegeven op de huidige, lineaire bebouwing aan de westzijde van de Vrouwenmantel.  
In het overige deel volgt de bebouwing het orthogonale systeem, volgend uit het bestaande 
landschapspatroon. Met uitzondering van erkers mag voor de rooilijn niet gebouwd worden. Erkers 
mogen tot maximaal 1 meter voor de rooilijn gebouwd worden (afstand tot perceelsgrens bedraagt 
minimaal 3 meter). Het resultaat zal een onregelmatig bebouwingspatroon zijn, dat refereert aan 
de oude lintbebouwing langs tiendwegen en weteringen. 
 
bouwhoogte 
Variatie in bouwhoogte, waarbij de goothoogte van 3 tot 7 meter kan variëren. 
 
nokrichting 
De nokrichting is vrij.  
 
materialisatie 
Gevels bestaan uit baksteen, keimwerk, houten (gepotdekselde)delen of stucwerk, eventueel in 
combinatie met elkaar. Hellende daken worden bedekt met pannen en/of riet. 
 
kleurgebruik 
Het kleurgebruik van het metselwerk varieert van geel tot rood tot bruin. In keim- en stucwerk 
varieert het kleurgebruik van wit tot crème tot lichtgrijs met een zwarte of antraciete plint. De 
houten (gepotdekselde) delen zijn in donkere tinten. 
Er dient een afwisselend straatbeeld te worden nagestreefd. Dakpannen (niet geglazuurd) 
grijs/antraciet, blauw gesmoorde, en in beperkte mate oranje/rood. 
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duurzaamheidsaspecten 
Het toepassen van gebakken materialen, hout (met FSC keurmerk) en keramische dakpannen 
komt de beeldkwaliteit ten goede en is in het algemeen duurzaam. 
 
Het toepassen van zonnepanelen en –collectoren wordt gestimuleerd. 
Bij de keuze en plaatsing van zonnepanelen en – collectoren dient rekening gehouden te worden 
met: 

 Plaats de zonnepanelen/-collectoren bij voorkeur aan de achterzijde van de woning zoveel 
mogelijk uit het zicht van de openbare ruimte 

 Maak bij voorkeur gebruik van geïntegreerde systemen (de zonnepanelen liggen in het 
dakvlak in plaats van erop en vervangen de waterkerende functie van dakpannen) 

 Plaats zonnepanelen en -collectoren in een regelmatig patroon in overeenstemming met 
de dakvorm en in samenhang met andere elementen in het dakvlak zoals dakkapellen en 
dakramen, evenwijdig aan de dakvoet of nok en niet uitstekend 

 
  



 
 

 
 

 
  

KLASSIEK 
 Statige en elegante uitstraling 
 Symmetrie, orde en harmonie 
 Verticale openingen 
 Klassieke ornamentiek 
 Individualisme en variatie in de gevels 
 Grote goot- en geveloverstekken 
 Sfeervolle erkers 
 Stevige en bijzondere vormgeving van 

kozijnen 
 Fraai afgewerkte entrees 
 Rijke detaillering metselwerk 

 



 
 
 
  

LANDELIJK 
 Natuurlijke uitstraling 
 Knusse sfeer, warme en gezellige uitstraling 
 Uitstraling van landelijke boerderijen met luiken en 

mooi siermetselwerk 
 Bijzondere elementen als luiken en een Frans 

balkon 
 Grote ramen met roedes 
 Gevels bestaan uit metselwerk, keimwerk, 

stucwerk en hout 
 Daken bestaan uit keramische dakpannen of riet 



 

MODERN 
 Geometrische en abstracte vormen 
 Rechte lijnen 
 Vrije en gestileerde gevelindeling 
 Horizontale belijning 
 Ontbreken van ornamenten en decoraties 
 Gevels bestaan uit beton, staal, glas, wit 

stuc- of keimwerk al dan niet 
gecombineerd met hout en donker 
metselwerk 


