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Aanleiding en voornemen

Het bedrijf Kruiswijk B.V.  bereidt zich voor op een verplaatsing 
naar het bedrijventerrein in Bergambacht. Hierdoor komt de grote 
bedrijfskavel in Vlist vrij voor een nieuwe inrichting passend in het 
lint van de Oost Vlisterdijk. 
In overleg met de gemeente Vlist is een plan ontwikkeld voor 
het gebruik van de opstallen en de inrichting van de gronden. De 
herontwikkeling zal bestaan uit de verbouw van het hoofdkantoor 
tot enkele wooneenheden eventueel met kantoorruimte, de bouw 
van een extra woning aan de Oost Vlisterdijk en de nieuwe inrich-
ting van de bedrijfsgronden in relatie met het daarachter gelegen 
open landschap. De twee bestaande bedrijfswoningen blijven 
gehandhaafd waarbij de functie van bedrijfswoning en kantoor 
vervalt en een woonbestemming wordt toegekend.  

De locatie
De locatie ligt in de landelijke omgeving van Vlist, tussen de Oost 
Vlisterdijk en het open buitengebied. Direct tegenover de locatie 
liggen tussen het water van de Vlist en de weg enkele woningen 
en een garagebedrijf. Via een loopbrug is de kern van Vlist te 
bereiken aan de overzijde van het water. De locatie bevindt zich 
nabij twee bochten in de loop van Vlist. In deze twee bochten is, in 
afwijking op het doorgaande bebouwingspatroon, direct langs het 
water gebouwd, waardoor de openheid langs het water plaatselijk 
is verdwenen en een verdichting in de bebouwing is ontstaan.
 
De bedrijfskavels zijn in de loop der tijd opgehoogd en liggen ten 
opzichte van het aanliggende landschap iets hoger, namelijk op 
het niveau van de dijk.  Het doel bij de herinrichting is het creëren 
van een aantal kwalitatieve woonkavels én de versterking van het 
landelijk gebied door een groene invulling van een significant deel 

van de locatie die de overgang naar het veenweidegebied maakt. 
De locatie zal worden ingericht voor wonen. Bij de inrichting wordt 
uitgegaan van de volgende uitgangspunten:
• het voorste deel van de kavels is de woonkavel;
• het achterste deel van de kavels wordt ruimtelijk bij het land-

schap betrokken;
• alle bedrijfsbebouwing wordt gesloopt, met uitzondering van 

de bebouwing achter nummer 28b, deze bebouwing wordt 
functioneel bij de woonkavel betrokken;

• de bedrijfswoningen (nr. 28a en 28b) worden reguliere wonin-
gen;

• het huidige hoofdkantoor (nr. 32) wordt omgebouwd tot wo-
ning met twee appartementen, mogelijk met een kantoordeel; 

• op de meest zuidelijke kavel mag een nieuwe woning worden 
gebouwd;

• het landschappelijk patroon wordt zoveel mogelijk hersteld.  

Beschermd dorpsgezicht Vlist
De locatie bevindt zich binnen het beschermd dorpsgezicht van 
Vlist. Dit betekent dat de locatie zorgvuldig wordt ingericht en dat 
nieuwe bebouwing zorgvuldig dient te worden ingepast. 
Vlist is een langgerekt ontginningsdorp en als zodanig sinds 1969 
aangewezen als een beschermd dorpsgezicht. De ontwikkeling 
dient zich daarmee te verhouden. Dat betekentdat er eisen ge-
steld worden aan:
• de positionering van de woningen aan de dijk;
• de oriëntatie van gebouwen op de dijk en op de kavelrichting; 
• de breedte en hoogte van gebouwen; 
• de kapvorm;
• het herstel van landschappelijke patronen;
• de architectuur en vormgeving door een bijzonder welstands-

niveau voor de hoofdgebouwen.
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Nieuwe inrichting

Verkavelingspatroon
Vlist wordt aangemerkt als een uitloper/buurtschap in een 
stroomruglint en is opgebouwd uit een mix van haaks op de weg 
georiënteerde bouwmassa’s en enkele kleinere bouwmassa’s. De 
buurtschap in het stroomruglint is een aaneengesloten lint van 
individuele, vrijstaande objecten die gezamenlijk de loop van de 
stroomrug volgen, met daartussen doorzichten op het open ach-
terland. 

De huidige bedrijfskavel is binnen de landschappelijke structuur 
buitenmaats. Door het terugbrengen van de oorspronkelijke 
waterstructuur komt de oorspronkelijke maat weer in beeld vanaf 
de Vlisterdijk. De inbreng van een nieuwe watergang op de voor-
malige bedrijfskavel is echter technisch niet realistisch gezien de 
verhoogde ligging van deze kavel. Nieuwe doorzichten tussen de 
gebouwen op het achterliggende landschap zijn wel realiseerbaar.  

Twee bestaande woningen
De twee bestaande woningen worden omgezet naar reguliere 
woningen in het lint. De gronden achter deze bestaande woonka-
vels worden bij de betreffende percelen betrokken en ingericht als 
landschapskavel. Bij de nieuwe inrichting van deze percelen is het 
van belang dat er een doorzicht op het achterland wordt terug-
gebracht.  

Verbouw bestaand kantoorgebouw
Voor het bestaande kantoor wordt gezocht naar een passende 
nieuwe invulling. Het heeft de voorkeur om het kantoor te ver-
bouwen tot twee woningen met eventueel een kantoorruimte aan 
huis. Een aparte kantoorruimte (los van de twee woningen) blijft 

een mogelijkheid om markttechnische redenen. Door de functie-
verandering zal er ook een nieuwe inrichting van de kavel aan de 
orde zijn, met een opdeling tot woonkavel en landschapskavel. 
Het parkeren voor zowel de woningen als de kantoorruimte dient 
op de eigen kavel en achter de voorgevellijn te worden opgelost. 
Het is gezien de omvang van de kavel gewenst dat dit zoveel mo-
gelijk achter het hoofdgebouw wordt gelegd. 

Nieuwe woonkavel, herbouw of uitbreiding
In de Welstandsnota zijn duidelijke criteria voor het bouwen in het 
stroomruglint opgenomen voor nieuwbouw dan wel herbouw of 
uitbreiding op de kavels. Vooral de situering van het hoofdgebouw 
is van belang. 
Het voorste deel van de kavel is het deel waar de woning en de 
bijgebouwen op mogen worden gebouwd. Er worden de volgende 
functies op toegelaten: woonhuis met erfbebouwing, (moes)tui-
nen, parkeervoorzieningen, paardenbakken en zwembaden.
Het hoofdgebouw dient op de kop van de kavel aan de dijk te 
worden gesitueerd.
Voorwaarde is dat de woning onderdeel wordt van het histori-
sche lint én overige bebouwing en bouwwerken achter de woning 
worden geplaatst. Om deze reden mogen nieuwe woningen ten 
hoogste 20 m uit de weg worden gebouwd.

Het uitgangspunt daarbij is dat de woning voorop de kavel bin-
nen het bouwvlak staat. Er is geen voorgeschreven rooilijn, wel 
dient de woning min of meer de lijn van de dijk te volgen. Op het 
voorste deel van de kavel wordt de woning gebouwd en daarach-
ter wordt overige bebouwing gerealiseerd en eventuele overige 
objecten zoals paardenbakken en zwembaden. Overige erfbebou-
wing wordt minimaal  3 m achter het verlengde van de voorgevel-
lijn opgericht. 



Inrichtingsschets



Overige voorzieningen zoals paardenbakken en zwembaden wor-
den achter de achtergevellijn gerealiseerd. Alle parkeerplaatsen 
worden op het eigen erf gerealiseerd waarbij het gewenst is dat 
deze zoveel mogelijk uit het zicht, bijvoorbeeld achter de woning, 
worden aangelegd. 

Woning 
• Uitsluitend één vrijstaande woning met één woonheid toege-

staan, m.u.v. nr. 32 waar maximaal twee woningen en kantoor-
ruimte zijn toegestaan.

• Inhoud nieuwe woning  maximaal 700 m3.
• De goothoogte van een vrijstaande woning bedraagt ten hoog-

ste 4 m.
• De bouwhoogte bedraagt ten hoogste 10 m.
• De breedte bedraagt ten hoogste 10 m.
• Afstand van de voorgevel tot de weg bedraagt minimaal 8 m 

en maximaal 20  m.
• Ten minste 5 m uit de slootrand. 

Erfbebouwing
• De gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen, aanbouwen en 

overkappingen mag ten hoogste 100 m2 bedragen.
• Ten minste 3 m achter het verlengde van de voorgevel.
• De goothoogte bedraagt ten hoogste 3 m.
• De bouwhoogte bedraagt ten hoogste 6 m.
• De afstand tot het hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 20 m.
• Dakkapellen en dakopbouwen zijn op erfbebouwing niet toe-

gestaan.
• Erfscheidingen tot ten hoogste 2 m hoog.

Paardenbakken, zwembaden en tennisbanen
• Maximaal 1 paardenbak per woonperceel.
• Een paardenbak is alleen achter de woning toegestaan. 
• Een paardenbak wordt in de lengterichting, parallel aan de 

kavel, gesitueerd; 
• Ten minste 20 m uit de rand van de weg en 1,5 m uit de sloot-

rand.
• Maximaal 50 m achter de woning.
• Minimaal 30 m van woning van derden;. 
• De omvang van de paardenbak is niet meer dan 20 m bij 40 m.
• Hekken en afscheidingen rond paardenbakken mogen ten 

hoogste 1,5 m hoog zijn.
• Wanneer de paardenbak vanaf de weg zichtbaar is wordt 

afschermende gebiedseigen beplanting gebruikt, mits hierdoor 
geen doorbreking plaatsvindt van bestaande zichtlijnen op het 
open weidegebied.

• Paardenbakken worden voorzien van doorlatend bodemmate-
riaal.

• Geen verlichting.
• Zwembaden en tennisbanen mogen uitsluitend achter (het ver-

lengde van) de achtergevel van de woning worden gebouwd. 
• Bij zwembaden en tennisbanen is geen verlichting toegestaan. 
• De bouwhoogte van zwembaden mag niet meer bedragen dan 

0,35 m. 
• De oppervlakte van zwembaden mag niet meer bedragen dan 

100 m2. 
• De bouwhoogte van overige andere bouwwerken bedraagt niet 

meer dan 1,5 m.



Landschapskavel / agrarische kavel

De gronden achter de woonkavel krijgen een semi-agrarische 
bestemming en kunnen door de bewoners van de woonkavels 
worden gebruikt en beheerd.

De landschapskavel legt de relatie met het aanliggende agrarische 
gebied. Op deze kavels worden de landschappelijke, natuurlijke 
en/of cultuurhistorische waarden zoveel mogelijk hersteld. Deze 
kavels worden gebruikt voor aan oorspronkelijke agrarische be-
drijfsvoering aanverwante activiteiten zoals:
• grasland;
• beweiden van dieren;
• waterberging;
• kleine landschapselementen (zoals pestbosje, hoogstamboom-

gaard etc.).

Het is van belang dat de kavels landschappelijk worden ingericht 
en beheerd. De kavels kunnen afzonderlijk worden ingericht met 
grasland, plasdraszones, bomenrijen langs het water en enkele so-
litaire bomen. Het is van belang dat daarbij gebiedseigen beplan-
ting wordt ingezet zoals wilg, els en berk. Bosschages langs sloten 
kunnen worden behouden en ingezet om erfbebouwing in te 
passen of achterkanten te camoufleren. Moestuinen zijn op deze 
kavels niet toegestaan. 

Op deze kavels zijn geen bebouwing en bouwwerken toegestaan, 
met uitzondering van de benodigde hekwerken ten behoeve van 
het houden van dieren en een schuilgelegenheid voor dieren.

Voor de oprichting van een schuilgelegenheid gelden de volgende 
regels: 
• er mag maximaal 1 gebouw per perceel worden gebouwd;
• Het oppervlak van een gebouw mag ten hoogste 25 m2 bedra-

gen;
• het gebouw is aan minimaal 1 zijde open;
• de bouwhoogte bedraagt maximaal 3 m;
• het gebouw wordt zo dicht mogelijk bij bestaande bebouwing 

op het perceel gebouwd;
• de afstand tot de woning van derden bedraagt ten minste 30 m;
• het gebouw leidt niet tot verstoring van landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden.
Daarnaast mogen deze kavels niet worden verhard.

De kavels zijn in de loop der tijd opgehoogd met puin en ander 
materiaal. De bedrijfskavels liggen daarom ten opzichte van het 
aanliggende veenlandschap iets hoger, namelijk op het niveau van 
de dijk.  

Om de landschapskavels te realiseren, zal er een deel van de 
bovengrond moeten worden afgegraven en weer worden opge-
vuld met een nieuwe, schone en natuurlijke laag. Om de aanslui-
ting met het iets lager gelegen aanliggende veenweidelandschap 
te krijgen, is het gewenst het maaiveld aan de oostzijde van de 
landschapskavels iets te laten aflopen (circa 0,5 m). De technische 
haalbaarheid hiervan wordt nog onderzocht. 

De taluds van de sloten worden na afgraving iets flauwer vormge-
geven (minimaal 1:3) waardoor ook hier een natuurlijker overgang 
ontstaat naar de iets hoger in het landschap gelegen kavels. Dam-
wandconstructies en beschoeiingen zichtbaar boven de waterlijn 
zijn niet gewenst. 



Beeldkwaliteitkader

Het is van belang dat de inrichting van de kavels en de nieuwe wo-
ning in het beeld van het beschermd dorpsgezicht passen. Hierbij 
zijn de kavelindeling, oriëntatie, (hoofd)vorm, massa, gevelindeling 
en materiaalgebruik van belang. Hierbinnen kunnen ook moder-
nere architectuuroplossingen worden ingezet. In dit beeldkwali-
teitkader zijn op hoofdlijnen criteria aangegeven hoe een passend 
beeld van de bebouwing in het lint kan worden vormgegeven. 

Kavelindeling en oriëntatie
Oriëntatie van de woning op de dijk, daarachter overige erfbebou-
wing en overige bouwwerken:
• groene en open voortuinen; 
• ruime achtertuinen;
• parkeren op eigen terrein achter de voorgevellijn;
• doorkijkjes door zicht over de (voormalige) watergangen tus-

sen de kavels, haaks op de weg.

Vorm en hoogte (bij nieuwbouw/herbouw)
• De woning staat haaks op de weg, met de smalle gevel richting 

de weg. 
• Traditionele hoofdvorm. 
• De woning wordt afgedekt met een enkelvoudige kap, schild-

daken, wolfseinden en overstekken zijn toegestaan.
• De nok staat haaks op de weg.
• Goothoogte maximaal 4 m.
• Bouwhoogte (nok) maximaal 10 m.
• Voorgevelbreedte maximaal 10 m.

Architectuur en gevelindeling
• Herhaling van eigenschappen van de landelijke bebouwing 

zoals in de directe omgeving voorkomende boerderijen of een 
bewerking hiervan binnen de architectuur.

• Overwegend symetrische voorgevel en toepassing van staande 
ramen



• Toepassing van vlakke gevels: vaste luifels, erkers, serres en 
balkons alleen aan de zij- en achterkant van het hoofdgebouw.

 
Materiaal en kleurgebruik
• Binnen de traditionele hoofdvorm is een traditionele, moder-

ne of gecombineerde architectuur met bijbehorend materiaal-
gebruik mogelijk: baksteen, IJsselsteentjes, glas, zink, alumi-
nium en hout. 

• Gevels hebben een terughoudende kleurstelling: aardkleurig, 
lichtbruin, gele baksteen (IJsselsteentjes). 

• Daken worden afgedekt met een zwart of rood pannendak 
(ongeglazuurd) of riet.

Voor meer gedetailleerde criteria wordt verwezen naar de Wel-
standsnota van Vlist waarin aanvullende gebiedsgerichtecriteria  
voor bebouwing (hoofd -, aan- en uitbouwen en bijgebouwen) 
binnen het stroomruglint zijn opgenomen. 




