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Luchtfoto plangebied en omgeving

Inleiding
Aanleiding en doel

De aanleiding om een beeldkwaliteit te maken voor de Poort van Stolwijk komt met name voort uit de wens 

om binnen het nieuw te ontwikkelen plangebied een vooraf bepaald ruimtelijke kwaliteitsniveau vast te leg-

gen. Voorafgaand aan het opstellen van dit beeldkwaliteitplan (hierna BKP) is een stedenbouwkundig kader 

opgesteld. In het stedenbouwkundig kader is de hoofdstructuur van het plan vastgelegd. 

De ontwikkeling vormt feitelijk de nieuwe bebouwde dorpsrand van Stolwijk en tevens de entree van Stolwijk 

vanuit het noorden. Daarnaast grenst het gebied aan het oude lint van de Goudseweg. Om goed in te spelen 

op deze gebiedskenmerken moeten er naast het stedenbouwkundig kader ook heldere beeldkwaliteitscri-

teria opgesteld worden waaraan de uiteindelijke invulling van het plangebied moet voldoen. Op die manier 

is vooraf duidelijk welk kwaliteitsniveau wordt nagestreefd. 

Planlocatie

Het gebied is gelegen aan de westzijde van de kern Stolwijk in de gemeente Vlist. Het gebied is momen-

teel in gebruik als weiland en wordt omringd door sloten. Aan de westkant ligt de Schoonhovenseweg, de 

provinciale weg N207 van Gouda naar Bergambacht. De andere omliggende straten, de Goudseweg en 

Populierenlaan zijn bestaande polderlinten met een specifieke bebouwingskarakteristiek. Aan de overzijde 

van de Schoonhovenseweg ligt bedrijventerrein ‘t Vaartland.  

Waarom een beeldkwaliteitplan?

Het BKP heeft tot doel een kader te bieden waarbinnen de gewenste stedenbouwkundige en architectoni-

sche uitwerking en planbeoordeling kan plaatsvinden. Het gaat hier met name om beoogde ruimtelijke kwa-

liteit van de bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte. Het BKP geeft richtlijnen om de ruimtelijke 

kwaliteit te bevorderen. Hierbij gaat het om richtlijnen ten aanzien van stedenbouw, landschap, architectuur 

en de inrichting van het openbaar gebied.



8

Beeldkwaliteit lijkt een persoon- en tijdgebonden begrip. “Wat de één mooi vindt, vindt de ander lelijk” en “oude gebouwen zijn toch 

mooier dan nieuwe gebouwen”. In onze visie is beeldkwaliteit echter niet persoonsgebonden en heeft het begrip meer te maken van 

‘zorgvuldig’ en ‘passend’. De mate waarin bebouwing, straten en groen passen in een bepaalde situatie bepaalt de beeldkwaliteit 

van een gebied.

Het maken van een beeldkwaliteitplan heeft drie grote voordelen:

1. Juridische aanvulling

Niet alle aspecten die de beeldkwaliteit en identiteit van een locatie bepalen kunnen in een bestemmingsplan of welstandnota wor-

den geregeld. Het beelkwaliteitplan vult aan waar nodig.

2. Ontwikkelingsinstrument

Het beelkwaliteitplan is altijd ontwikkelingsgericht. De elementen die de beeldkwaliteit van de locatie bepalen, worden beschreven. 

Hieruit kunnen richtlijnen voor toekomstige ontwikkelingen worden vastgesteld. Deze hoeven niet per se een historiserend karakter 

te hebben. Het beeldkwaliteitplan biedt het kader waarbinnen toekomstige ontwikkelingen gerealiseerd kunnen worden. Hierbij kan 

gedacht worden aan;

• stedenbouwkundige eenheden;

• uitstraling van de bebouwing in de te onderscheiden zones;

• onderlinge samenhang van de bebouwing;

• gewenste geleding van de bebouwing;

• dak- en kapvormen;

• gewenst materiaal- en kleurgebruik voor de bebouwing;

• overgangen van privé naar openbaar;

• materiaal- en kleurgebruik voor de inrichting van de openbare ruimte;

• nagestreefd beeld met betrekking tot beplanting in relatie tot het landschap.
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3. Enthousiasmerend

Naast de juridische aanvulling heeft het BKP ook een belangrijke functie in de communicatie met belang-

hebbenden. Daar waar het bestemmingsplan en de welstandsnota zich vaak manifesteren als regels waar-

aan burgers zich moet houden, doet het beeldkwaliteitplan ook uitspraken over de openbare ruimte. Met 

andere woorden: de gemeente legt zichzelf ook een inspanningsverplichting op.

Door inzichtelijk te maken wat de kwaliteit van het dorp is, kan gemakkelijk duidelijk worden gemaakt dat de 

regelgeving een doel heeft. Zo fungeert het BKP als aanjager voor kwaliteit. Een goed BKP enthousiasmeert 

en maakt ons bewust van de kwaliteit die er is en die behaald kan worden, ook bij nieuwe ontwikkelingen.

Het BKP wordt door de gemeenteraad vastgesteld en moet als aanvulling op de vigerende Welstandsnota 

worden gezien. Het gaat dan specifiek om zowel de bebouwde als onbebouwde ruimte binnen de Poort van 

Stolwijk waarbij de kwaliteit van het totaalplan de leidraad is. 



Polderlint Goudseweg
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Context
Stedenbouwkundig kader

De hoofdstructuur van de Poort van Stolwijk is vastgelegd in het stedenbouwkundig kader. Op basis van een voorkeurs-

model zijn de belangrijkste stedenbouwkundig uitgangspunten vastgelegd, zoals de verkeersstructuur, de wateropgave, 

het groen en bebouwingstypologieën. Het voorkeursmodel vormt voor dit BKP de basis aan de hand waarvan criteria 

zijn opgesteld.  

Voorkeursmodel

De stedenbouwkundige opzet gaat uit van een nieuwe ontsluitingweg die via twee aansluitingen op de Goudseweg (in 

het verlengde van de Jan Steenlaan en de Rembrandtlaan) in een lus, parallel aan de Schoonhovenseweg (N207) loopt. 

Door deze opzet ontstaat een grotere afstand tussen de nieuwbouw en de N207, waardoor de aanwezige geluidhinder 

afkomstig van deze provinciale weg zo beperkt mogelijk blijft. Doordat de woningen met hun voorzijde op de nieuwe 

ontsluitingsweg zijn georiënteerd ontstaat tegelijkertijd ook een representatieve nieuwe “dorpsrand” langs de N207. 

Ondanks de relatief grote afstand tot de provinciale weg dienen de woningen langs de N207, vanwege het verkeerla-

waai, op de eerste verdieping uitgevoerd te worden met een zogenaamde dove gevel. Op de begane grond geldt deze 

beperking echter niet. Door de wandvormige (geschakelde) structuur van het plan is de achterzijde van de woningen aan 

N207 geluidluw. Dit zorgt er tevens voor dat de hoge geluidbelasting op de bestaande woningen langs de Goudseweg 

sterk afneemt. Hierdoor ontstaan ondanks de nabijheid van de N207 toch een aantrekkelijke woonomgeving.

De uitstraling van het plan is dorps. De woningen bestaan uit één of twee lagen met in de meeste gevallen een kap 

en staan in een licht verspringende rooilijn. De woningtypes zijn bewust gemengd zodat op een natuurlijke manier een 

afwisselend straatbeeld ontstaat. Kleinschaligheid en informele opzet vormt ook het uitgangspunt bij de verdere ste-

denbouwkundige en architectonische uitwerking.

Met de nieuwbouw aan de Goudseweg is nadrukkelijk aansluiting gezocht bij de bestaande lintbebouwing in de vorm 

van vrijstaande woningen op relatief smalle kavels. In het middengebied zijn de bijzondere woningtypes in de vorm van 

de patiowoningen en beneden-bovenwoningen gesitueerd.

Het commerciële/maatschappelijke programma is geconcentreerd in één zelfstandig gebouw in de noordelijke punt van 

het plangebied. Dit markante gebouw, gelegen aan de provinciale weg, vormt tezamen met de bedrijfsbebouwing aan 

de overzijde de Poort van Stolwijk.
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Welstandsnota

Voor gebieden met een planmatige functieverandering kan voor de sturing van welstand ook een BKP worden opgesteld. Het deel 

van het BKP dat betrekking heeft op het bouwen kan dienen voor welstandstoetsing bij bouwaanvragen. Het onderliggende BKP zal 

gebruikt worden voor de toetsing van bouwplannen in het gebied. In de welstandsnota is een uitgebreide beschrijving gegeven van de 

bestaande karakteristieken in het gebied. De Goudseweg  maakt deel uit van de gebiedstypering “landelijk polderlint” en heeft een 

plus niveau wat betreft welstand. Dit niveau betekent dat de welstantstoets vooral is gericht op het gebouw als geheel in relatie tot 

zijn omgeving, en op deelaspecten die te maken hebben met de gevelaanzichten en de belangrijkste detailleringen van het bouwwerk.

Een landelijk polderlint is langs een wetering gelegen, tamelijk recht, en wordt gekenmerkt door openheid. Bij de Goudseweg is dit 

minder het geval. De bebouwing aan de polderlinten bestaat voornamelijk uit staafvormige bouwmassa’s en enkele kleinere bouw-

massa’s die gezamenlijk de loop van het polderlint volgen. Bij nieuwbouw of vervanging van de hoofdbouwmassa kan één van deze 

typen worden (terug)gebouwd. De typen komen naast elkaar voor. In dit BKP zijn voor de lintbebouwing de criteria uit de welstandnota 

overgenomen.

Deelgebieden

In de welstandnota van de gemeente Vlist worden verschillende gebieden onderscheiden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om historische 

dorps- en stadscentra, bebouwingslinten, woonwijken en bedrijventerreinen. Voor elk deelgebied gelden andere criteria. Dit BKP sluit 

in hoofdlijnen aan bij deze systematiek. Het stedenbouwkundig plan valt uiteen in een viertal gebieden met elk een eigen ontwerp-

opgave. Van elk deelgebied volgt een korte beschrijving van de karakteristiek en zijn specifieke citeria opgesteld. De basis voor deze 

criteria vormt de welstandsnota. Waar nodig zijn aanvullende eisen opgenomen. Hiermee wordt ingespeeld op specifieke situaties in 

het plan die extra aandacht in de uitwerking vragen.  De te onderscheiden deelgebieden in het stedenbouwkundig plan zijn:

1. Lintbebouwing 

2. Nieuwe dorpsrand

3. Patiowoningen

4. Beneden-Bovenwoningen

5. Kopgebouw (commerciёle functie) 

Naast criteria per deelgebied worden afzonderlijk richtlijnen gegeven voor de inrichting van het openbaar gebied.

uitsnede gebiedstyperingenkaart Welstandsnota

uitsnede welstandsniveaukaart Welstandsnota



afwisselende kapvormen aan de Goudseweg
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Beeldkwaliteit
Algemene criteria

Met de ontwikkeling van de Poort van Stolwijk ontstaat de mogelijkheid een nieuwe entree en dorpsrand vorm te geven waarmee 

Stolwijk zich presenteert aan de provinciale weg. De kwaliteit van deze nieuwe dorpsrand wordt voor een groot deel bepaald door het 

samenspel van bebouwing en openbare ruimte.  

In de ruimtelijke opzet is rekening gehouden met nieuwe woonbebouwing die als het ware een nieuwe dorpsrand vormt. Een bijzonder 

accent vormt de kop. De ontsluitingsweg voor de nieuwe bebouwing vormt samen met het parkeren, het groen en water een kwalita-

tieve overgang naar de N207. Tussen de bestaande woningen aan de Goudseweg en de nieuwe dorpsrand wordt een waterijkgebied 

voorgesteld waaraan tuinen grenzen. Dit draagt bij aan de beleving van het woongebied en de groene ruimte.

Hoewel de verschillende woningtypes in het plan afzonderlijke ontwerpopgaves zijn wordt in dit beeldkwaliteitplan in een bepaalde 

mate gestreefd naar eenheid tussen de verschillende deelgebieden. Deze eenheid zorgt er enerzijds voor dat de nieuwe ontwikkeling 

op een logische manier wordt opgenomen in de omgeving en levert anderzijds een bijdrage aan de kwaliteitbeleving van het nieuwe 

woongebied.

Naast ontwerprichtlijnen om de gewenste eenheid te behalen is er tevens een aantal algemene ontwerpprincipes in dit beeldkwaliteit-

plan opgenomen die een hoge kwaliteit van de nieuwbouw moet waarborgen. Deze richtlijnen doen uitspraken over de architectuur 

en de detaillering van de gehele ontwikkeling.

de plasticiteit van de gevels vergroten door het 
benadrukken van de raampartijen in architectuur door 
bijvoorbeeld een omlijsting of extra diepe ligging.

Indicatie van kleur- en materiaalgebruik

erkers als bijzondere elementen

forse dakoverstekken met een kap
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entrees benadrukken in architectuur 
door bijvoorbeeld een omlijsting.

voorbeeld van een 
omlijsting 
van een raampartij

voorbeeld van het 
verbijzonderen van 
een entree

Algemene regels voor de situering van de massa’s

• Geschakelde of vrijstaande volumes

De bouwvolumes worden vormgegeven als zelfstandige massa’s die zo nodig met elkaar verbonden zijn door middel van terug-

liggende bouwdelen. Hierdoor ontstaat een bepaalde mate van variatie en kleinschaligheid in het straatbeeld.

• Oriëntatie op de openbare ruimte

De nieuwe bebouwing is altijd gericht op de openbare ruimte. Dichte, onaantrekkelijke gevels gericht op de woonstraten moeten 

zo veel als mogelijk worden voorkomen, met uitzondering van eventueel noodzakelijke dove gevels. Dit komt de visuele kwaliteit 

ten goede en levert een bijdrage aan de sociale veiligheid van het woongebied.

• Voortuinen met hagen

De woningen, zowel grondgebonden als beneden-bovenwoningen, worden van de openbare ruimte gescheiden door een, al dan 

niet collectief beheerde, private buitenruimte. Hierdoor ontstaat een geleidelijke overgang tussen privé en openbaar en wordt 

bijgedragen aan het groene dorpse karakter van het woongebied. Hagen zorgen voor eenheid in het straatbeeld.

• Geïntegreerde bijgebouwen.

Aangebouwde bijgebouwen vormen bij voorkeur onderdeel van het hoofdgebouw. De integratie van de bijgebouwen zorgt voor 

een rustigere straatbeeld met kwalitatief betere randen. Losse bijgebouwen zijn meeontworpen bij het hoofdgebouw.

Algemene regels voor de massa en architectuur

• Traditionele metselwerk architectuur

De vormgeving van de nieuwbouw bij de Poort van Stolwijk bestaat in beginsel uit een traditionele metselwerk architectuur met 

heldere raam- en deuropeningen. Daarbij wordt verwezen naar een dorpse architectuur. De kozijnen zijn van hout of hebben 

een gelijkwaardige uitstraling. Het basismateriaal bestaat uit een gemêleerde handvorm baksteen in een bruin/paars/rood of 

zandkleur of mix hiervan. Het materiaal- en kleurgebruik van de verschillende deelgebieden wordt op elkaar afgestemd. Hoewel 

de bebouwingstypologie in het plangebied sterk verschilt ontstaat zodoende toch een bepaalde mate van eenheid. 

• Overstek

De bouwvolumes zijn allen voorzien van een kap met een overstek van minimaal 50 centimeter. Het overstek versterkt de aan-

wezigheid van de kap en verzacht de massa vanuit de openbare ruimte en/of bestaande woonomgeving. 

• Bijzondere metselverbanden als accent en verbijzondering van de gevelopeningen

De gevels krijgen extra aandacht bij de architectonische uitwerking door het toepassen van bijzondere metselverbanden. En-

trees en raamopeningen worden benadrukt in de uitwerking. Hemelwaterafvoeren worden bij voorkeur geïntegreerd in de gevel.
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1 Lintbebouwing

Situering

• Woning is georiënteerd op de Goudseweg (uitgezonderd 1c);

• Rechtlijnig karakter van het lint handhaven door rechte rooilijnen en langgerekte kavels; 

• Vrijstaande woningen;

• Woning staat op de kop van de kavel en de oriёntatie met de voorgevel haaks op de kavelrichting.

Massa

• Staafvormige bouwmassa’s of blokvormige bouwmassa’s;

• Bouwhoogte maximaal 2 lagen met kap; 

• Hoogtevariatie afstemmen op de bebouwingshoogte van de omgeving.

Kapvorm

• Staafvorm:

• zadeldak met wolfseind, schilddak of een directe afgeleide van dit type;

• toepassen van forse kappen;

• daken mogen met overstekken worden toegepast.

• Blokvorm:

• zadeldak, afgeplat tentdak, mansardekap of direct afgeleide van dit type;

• Toevoegingen aan het dakvlak aan de achterzijde van de hoofdbouw situeren;

• Nokrichting haaks op het lint (of bij blokvorm ook dwars op het lint).

Bijgebouwen

• Bijgebouwen bij voorkeur met een kap.

staafvormige bouwmassablokvormige 
bouwmassa

maximaal twee lagen met kap

forse kappen
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Kleur en materiaalgebruik

• Gevels: baksteen of ijsselsteentjes; 

• Deuren en kozijnen: hout of goedgelijkende andere materialen;

• Dakbedekking: gebakken pannen of (kunst)riet (in veel gevallen alleen bij staafvormige massa toegestaan);

• Kleurgebruik afstemmen op de omgeving, passende kleuren zijn donkere aardtinten rood en bruin, zwart en donkergroen.

Parkeren en ontsluiting

• Tenminste één parkeerplaats op eigen terrein;

• Parkeren zo veel mogelijk achter voorgevelrooilijn;

• Minimaal 1 toegang voor 5 woningen vanaf de Goudseweg in de vorm van een brug  (1a);

• Ontsluiting vanaf de Goudseweg (1b).

• Ontsluiting vanaf de nieuwe toegangsweg (1c)

Erfafscheidingen

• Watergang tussen de weg en het perceel is de natuurlijke erfscheiding;

• Gebouwde erfscheidingen niet toegestaan aan de voorzijde;

• Bij voorkeur groene erfscheidingen in de vorm van rijen knotwilgen aan de zij- en achterkavelgrens, lage hagen langs de weg en 

leilindes aan de voorzijde.

staafvormige bouwmassa

parkeren zoveel mogelijk
achter de voorgevelrooilijn

watergang met brug

knotwilgen
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2 Dorpsrand

Situering

• Geschakelde grondgebonden woningen;

• Woningen zijn georiënteerd op de straat; 

• Ontheffingsgrens van het weggeluid is maatgevend voor de maximale voorgevelrooilijn; 

• Verspringende rooijlijnen (om de maximaal 3 woningen) van minimaal 1 meter voor afwisselend beeld.

Massa

• Bouwhoogte maximaal 2 lagen met kap; 

• Variatie in goot- en nokhoogte voor afwisselend beeld;

• Bijgebouwen zijn onderdeel van het hoofdvolume en liggen achter de voorgevelrooilijn. 

Kapvorm

• Kap met een hellingshoek tussen 50° en 65°;

• Zadelkappen (of eenvoudige afgeleide van dit type);

• Variatie in kaprichtingen (langskappen en dwarskappen en eventueel samengestelde kappen voor twee onder een kappers);

• Forse overstekken;

• Bijgebouwen bij voorkeur met een kap.

Kleur en materiaalgebruik

• Hoofdmassa van baksteen; 

• Deuren en kozijnen: hout of goedgelijkende andere materialen;

• Kleurgebruik afstemmen op de omgeving, passende kleuren zijn donkere aardtinten rood en bruin, zwart en donkergroen;

• Bij voorkeur afwisseling in kleurgebruik baksteen tussen bouwmassa’s om variatie in straatbeeld te versterken.

verspringende rooilijnen

variatie in goot- en nokhoogte

variatie in kaprichtingen (samengestelde kapvormen)
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Waterplas

• *eigendomssituatie*;

• Oever in bestemmingsplan bestemd als tuin, niet geschikt voor vlonders en/of vergunningsvrij bouwen;

• ...

Parkeren

• Daar waar mogelijk tenminste één parkeerplaats op eigen terrein; 

• Openbaar parkeren haaks aan de overzijde van de straat;

• Openbare parkeerplaatsen in kleine clusters, met daartussen een groene inrichting met bomen;

• Openbare parkeerplaatsen zijn omzoomd met een haag van 60 cm hoog.

Erfafscheidingen

• Groene haag aan voorzijde max. 0,6 meter hoog;

• Per woning maximaal 3 meter brede onderbreking van de haag ten behoeve van inritten;

• Op het achtererf vormt het water de natuurlijke overgang naar het openbaar gebied; dus geen erfscheideingen op de achtererf-

grens; 

• Bij een zijerf grenzend aan de openbare ruimte dient de erfscheiding te bestaan uit een haag van maximaal 2 meter of een mee-

ontworpen gebouwde erfscheiding van minimaal 1 meter hoog met daarboven een hekwerk of pergola tot een maximale hoogte 

van 2 meter. 

haaksparkeren in de straat

minimaal één parkeerplaats op eigen terrein 

impressie nieuwe dorpsrand
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3 Patiowoningen 

Situering

• Geschakelde grondgebonden woningen; 

• Woningen zijn georiënteerd op de straat;

• Voorgevel minimaal 2 meter uit de erfgens; 

• Woningen staan minimaal 5 meter uit de achtererfgrens.

 

Massa

• Goothoogte maximaal 4,5 meter, nokhoogte maximaal 7 meter;

• Eén bouwlaag plus een tweede laag van maximaal 70% van het bouwvlak;

• Tweede laag minimaal 5 meter achter voorgevelrooilijn;

Kapvorm

• Flauwe kap met een hellingshoek tussen 10° en 25°; 

• Afwisseling in richting dakvlakken (lessenaarsdak);

• Geen zadeldaken door spiegelen lessenaarsdaken; 

• Daken hebben een forse overstek.

Kleur en materiaalgebruik

• Hoofdmassa van baksteen; 

• Deuren en kozijnen: hout of goedgelijkende andere materialen;

• Kleurgebruik afstemmen op de omgeving, passende kleuren zijn dondere aardtinten rood en bruin, zwart en donkergroen;

• Afwisseling in kleurgebruik baksteen tussen bouwmassa’s om variatie in straatbeeld te versterken.

Parkeren

• Tenminste één parkeerplaats op eigen terrein;

• Parkeerplaats op eigen terrein (indien mogelijk) zoveel mogelijk achter de voorgevelrooilijn. mogelijke kapvormen patiowoningen

maatvoeringen patiowoningen

dakhelling patiowoningen
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Erfafscheidingen

• Groene haag aan voorzijde 0,6 meter hoog;

• Bij het achtererf vormt het water de natuurlijke overgang naar het openbaar gebied; dus geen erfscheidingen op de achtererf-

grens; 

• Bij een zijerf grenzend aan de openbare ruimte dient de erfscheiding te bestaan uit een haag van maximaal 2 meter of een mee-

ontworpen gebouwde erfscheiding van minimaal 1 meter hoog met daarboven een hekwerk of pergola tot een maximale hoogte 

van 2 meter;

• Maximaal 3 meter brede onderbreking van de haag ten behoeve van inritten. 

impressie patiowoningen

voorbeeld van een meeontworpen gebouwde 
erfafscheiding in combinatie met een 
staalmathekwerk
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4 Beneden-Bovenwoningen 

Situering

• Woonblok met beneden en bovenwoningen;

• Woningen zijn georiënteerd op de straat.  

Massa

• Maximaal twee lagen met kap;

• Aaneenschakeling van maximaal vier woningen; 

• Verspringing in de rooilijn (maximale aaneenschakeling van vier woningen) om lengte van de voorgevel te onderbreken; 

• Geclusterde entree’s, met een aparte voordeur voor elke woning, *concreet noemen geclusterde entree’s*.

Kapvorm

• Zadelkap in langsrichting;

• Verbijzonderingen in de kap (bijvoorbeeld dakkappellen vanuit de gevel mogelijk).

Kleur en materiaalgebruik

• Hoofdmassa van baksteen; 

• Deuren en kozijnen: hout of goedgelijkende andere materialen;

• Kleurgebruik afstemmen op de omgeving, passende kleuren zijn dondere aardtinten rood en bruin, zwart en donkergroen.

Parkeren

• Openbaar parkeren aan de overzijde van de straat in haaksrichting.

Erfafscheidingen

• Groene haag aan voorzijde 0,6 meter hoog;

• Bij het zij- en achtererf vormt het water de natuurlijke overgang naar het openbaar gebied; dus geen erfscheidingen op de ach-

tererfgrens. dakkapel vanuit de gevel

versprining in de rooilijn

geclusterde entrees
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5 Kopgebouw

Situering

• Markant gebouw op de kop van het plangebied;

• Gebouw heeft een sterke relatie met het water, en bedrijfsbebouwing aan de overzijde van de Schoonhovenseweg;

• Toegang vanaf de zuidzijde;

• Het gebouw is alzijdig en heeft een openbaar karakter aan de Schoonhovenseweg.

Massa

• Gebouw is een kleinschalig samengestelde massa (hoofdmassa en laagbouw);

• Het hoofdvolume kan worden opgetild ten opzichte van het maaiveld (t.b.v. parkeren onder het gebouw);

• De hoofdmassa is maximaal 12 meter hoog;

• De laagbouw bestaat maximaal twee lagen.

Kapvorm

• Kapvorm in aansluiting op dorpsrandKap.

Kleur en materiaalgebruik

• Metselwerk, staal en aluminium als hoofdmateriaal; 

• Lichte materialen (zoals hout), veel glas in de gevels van de gebouwdelen aan de openbare ruimte.

Parkeren

• Parkeren deels onder het gebouw op maaiveld;

• Overig parkeren op openbare plaatsen aan de straat. 

Eigentijdse vormgeving in aansluiting op 
de dorpsrand.
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Erfafscheidingen

• Water vormt de natuurlijke erfscheiding;

• Geen gebouwde erfscheidingen toegestaan; 

• Toegang eventueel af te sluiten met zwart stalen spijlenhekwerk (zuidzijde).

Reclame

• Geen verlichte reclame-uitingen aan de zijde N207, met uitzondering van subtiele letters;

• Reclame-uitingen zijn geïntegreerd in de gevel (onderdeel van de architectuur van het gebouw);

• Indien reclameborden worden toegepast beslaan deze niet meer dan 5% van het geveloppervlak.

indien nodig zwart spijlenhekwerk bij entree

water vormt de natuurlijke erfscheiding

reclame geïntegreerd in de gevel
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Openbare ruimte

Algemeen

• Inrichting van de openbare ruimte wordt zoveel mogelijk afgestemd op de inrichting van het aangrenzende 

openbaar gebied en (polder)landschap;

• Er wordt gestreeft naar het toepassen van natuurlijke en duurzame materialen.

Straten

• Rijloper bij voorkeur uitgevoerd met (rode) gebakken straatklinkers;

• Trottoirs, rijbaan en parkeerplaatsen liggen op 1 niveau;

• Trottoirs in afwijkend verband en kleurstelling (bij voorkeur gebakken klinkers).

Parkeerplaatsen

• Uitgevoerd in afwijkende kleur en verband straatklinkers;

• Groene ruimte tussen parkeerclusters is ingericht als grasland met eventueel bomen;

• Parkeerplaatsen worden omzoomd met een groene haag van 60 cm. hoog. 

Beplanting

• Inheemse boomsoorten gebruiken ( zoals: knotwilgen, populieren, elzen, etc.).

Straatmeubilair

• Bankjes, prullenbakken passend bij de architectuur en omgeving in natuurlijke materialen;

• Straatlantaarns in aansluiting op omgeving (standaard gemeente).

Oevers

• Waar mogelijk natuurvriendelijke oevers toepassen.

• Daar waar oevers grenzen aan privé-tuinen dient de voorkeur uit te gaan naar bebouwingsvrije zones waar 

eveneens vlonders niet zijn toegestaan.
natuurvriendelijke oevers

gebakken klinkers

aanlsuiten bij polderlandschap / gebruik 
inheemse soorten zoals knotwilgen)
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