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Een rapport in opdracht van de gemeente Tynaarlo
Het beeldkwaliteitplan is samengesteld door HKB Stedenbouwkundigen
Het BKP is een aanvulling op het Masterplan Ter Borch van 2002
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Overzichtskaart Ter Borch 2012
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Ruimtelijk concept Ter Borch
en de Autonome Loper liggen drie woonmilieu´s:
Tussen het Groene Lint en de Autonome Loper liggen drie
Rietwijk, Tuinwijk en Waterwijk
woonmilieus: Rietwijk, Tuinwijk en Waterwijk.
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1. INLEIDING
In het Masterplan voor Ter Borch uit 2002 zijn de programmatische en ruimtelijke hoofdstructuur van de wijk vastgelegd. Een
belangrijk onderdeel van deze hoofdstructuur is de opdeling van
het plangebied in drie woonmilieus, gebaseerd op de aard van
de landschappelijke ondergrond: Rietwijk, Tuinwijk en Waterwijk.
Het Masterplan is voor deze gebieden uitgewerkt in deelplannen.
De overzichtskaart toont de actuele stand van de uitvoering en
de ontwikkeling van de plannen. Voor elk woonmilieu is of wordt
een beeldkwaliteitplan opgesteld met regels voor de openbare
ruimte en de bebouwing. Dit is het beeldkwaliteitplan voor de
bebouwing en de openbare ruimte in Rietwijk Zuid. De trefwoorden die voor de inrichting van de openbare ruimte in Ter
Borch worden gehanteerd zijn: stevig, ongedwongen, landschappelijk, vernieuwend, duurzaam en chic.

1.1. Eenheid in verscheidenheid
Een belangrijk doel van het Beeldkwaliteitplan voor Rietwijk Zuid
is om het beeld van de wijk als “eenheid in verscheidenheid” te
bewerkstelligen. Op verschillende schaalniveaus voorziet het
Beeldkwaliteitplan in de nodige variatie, zonder het geheel uit
het oog te verliezen. Op het hoogste schaalniveau van Ter Borch
als geheel wordt recht gedaan aan de driedeling die in het
Masterplan is vastgelegd. Op het niveau van de wijk gaat het er
in de eerste plaats om samenhang te creëren in de wijk als
geheel en tegelijkertijd een subtiele, levendige variatie tussen de
woningen onderling mogelijk te maken. Het resultaat is een wijk
met een natuurlijke uitstraling en ontspannen karakter. In het
stedenbouwkundige ontwerp heeft de uitwerking van de oevers,
de woonstraten en de openbare ruimtes bijzondere aandacht
gekregen.
Het gaat uiteindelijk om de juiste dosering van verschillen.
Ongecoördineerde verschillen leiden niet tot verrijking, maar tot
vergrijzing. Dat geldt niet alleen in ruimtelijk, maar ook in markttechnisch opzicht. Of, zoals verwoord in het voortraject: ‘Het is
belangrijk de wijk positief en eenduidig in de markt te zetten’.
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1.2. Juridisch kader
Dit beeldkwaliteitplan is het toetsingskader voor de Welstand
van bouwplannen. Het wordt vastgesteld als onderdeel van de
gemeentelijke welstandsnota.
De openbare ruimte van Rietwijk Zuid (hoofdstuk 2), is richtinggevend voor het beeld van de wijk.
De bebouwing van Rietwijk Zuid (hoofdstuk 3), is het juridische
toetsingskader voor de bouwplannen en de inrichting van de
percelen, hiervoor zijn per woningtype welstandscriteria opgenomen. Voor de toetsing van materialen zijn bemonsteringen
aanwezig bij de gemeente Tynaarlo.
Alle afbeeldingen in dit beeldkwaliteitplan zijn richtinggevend of
voorbeelden, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Ook
de maatvoering van de profielen is richtinggevend. Het betreft
principeprofielen, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Naast dit beeldkwaliteitplan gelden nog andere toetsingskaders
voor het bouwen in Rietwijk Zuid. Dit zijn onder andere het
Uitwerkingsplan Rietwijk (8 april 2008), Ter Borch, plan van
uitwerking Rietwijk Tusseneilanden (2012), het Bouwbesluit, en
de koopovereenkomst bij de kavel. Bij de koopovereenkomst
hoort een lijst met technische voorwaarden die een kavelkoper
of ontwikkelaar in acht moet nemen bij de realisatie van een
bouwplan. In de uitwerkingsplannen zijn de bestemmingen vastgelegd met de bouwvlakken en de regels waaraan de bebouwing
moet voldoen, zoals bijvoorbeeld maximale bouwhoogten en
dakhellingen. In totaal kunnen in Rietwijk Zuid circa 140
woningen worden gebouwd.

“Alle afbeeldingen in dit beeldkwaliteitplan zijn richtinggevend of voorbeelden, er kunnen geen rechten aan worden
ontleend. Ook de maatvoering van de profielen is richtinggevend. Het betreft principeprofielen, er kunnen geen rechten
aan worden ontleend.”
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