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3. HET BEBOUWINGSBEELD
VAN RIETWIJK ZUID
3.1. Inleiding
De bebouwingsregels voor Rietwijk dienen een aantal doelen. In
de eerste plaats moeten de regels recht doen aan de uitgangspunten van het Masterplan. Belangrijk daarin is het creëren van
een natuurlijke, waterrijke woonomgeving met een woningarchitectuur die daarbij aansluit. Ten tweede moeten de regels
bijdragen aan de “eenheid in verscheidenheid”: Rietwijk moet als
geheel zowel een eenduidig, samenhangend beeld als een rijk
beeld opleveren. Daarom zijn er duidelijke regels opgesteld over
de toepassing van materialen en kleuren van de woningen, maar
wordt tegelijkertijd relatief veel vrijheid geboden bij de specifieke architectonische uitwerking daarvan. In paragraaf 3.3
worden de woningtypen omschreven met de bijbehorende regels
voor de beeldkwaliteit.

3.2. Architectuur
Ambitie
De ambities voor de architectuur in Ter Borch zijn hoog. De
woonhuizen stralen allure uit. De architectuur in Rietwijk sluit
aan bij de omgeving door de gekozen sfeer in de wijk. De mogelijke menging van dubbele en vrijstaande woningen in een woonveld leidt tot een ontspannen en gevarieerde woonomgeving. Er
wordt in een eigentijdse architectuur gebouwd. Een doordachte
heldere opbouw van de massa, kwalitatief hoogwaardige detaillering en duurzaamheid van materialen zijn bepalend om deze
ambities te realiseren.
Algeheel geldende bebouwingsregels
De bouwvolumes zijn opgebouwd uit eenduidige hoofdvormen
afgedekt met kappen. Aan- en uitbouwen, dakkapellen behoren
zeker tot de mogelijkheden.
De kleuren en materialen zijn gedekt, natuurlijk en harmonieus
en passend in de waterrijke omgeving met veel riet, zoals hout
baksteen en riet.
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Hieronder het toe te passen palet van materialen met de bijbehorende kleuren.
-- Daken en omgevouwen daken gedekt met niet te glanzende
gebakken pannen, gebakken leien of houten delen in de
kleuren warm antraciet tot zwart, riet (geen kunstriet), of
naturel houten delen.
-- Gevels van handvorm baksteen in kleuren van beigegrijs,
beige, mangaan tot mangaanzwart. Kleurschakeringen door
middel van bakprocessen behoren tot de mogelijkheden
(genuanceerd/gereduceerd/bont e.d.). Vormbaksteen en
strengperssteen alleen toegestaan indien voldoende reliëf
aanwezig is. Voegwerk harmoniërend bij baksteenkeuze.
-- Gevels van naturel hout of dekkend geverfd in de kleuren van
parelwit tot grijszwart, zie RAL-kleurenschema.
-- Gevels met keimwerk, dekkend geverfd in de kleuren parelwit
tot grijszwart, zie RAL-kleurenschema.
-- Kozijnen, draaiende delen en daklijsten in naturel hout of in
de kleuren van het basispalet of een afwijkende
harmoniërende kleur. Geen harde witte kleuren toegestaan.
Voor elk woningtype is een specifieke keuze gemaakt uit het
basispalet van materialen met de bijbehorende kleuren. Binnen
de specifieke keuze mogen materialen of kleuren in combinatie
worden gebruikt. Andere materialen en kleuren niet vallend
onder het basispalet mogen worden toegepast, mits harmoniërend en ondergeschikt: maximaal 20% van een gevel- of dakvlak.
De woningen op de tusseneilanden vormen een uitzondering. De
woningen krijgen een rieten kap en deze woningen worden voor
minimaal 80 % in de materialen van het basispalet met de bijbehorende kleur bruinzwart (RAL 8022) opgetrokken. De overige
20% is vrij, mits harmoniërend en ondergeschikt.
De ambitie is eigentijdse architectuur, hiertoe horen geen traditionele (horizontale) trasramen in afwijkende kleur, topgevels met
houten (horizontale) delen, of kozijnen/draaiende delen/
daklijsten met een harde witte kleur.
Algeheel geldende regels voor de erfinrichting.
De parkeernorm bedraagt twee plaatsen op eigen erf (bij voorkeur naast elkaar), waarbij de garage niet wordt meegeteld.
De woningen liggen verhoogd ten opzichte van de tuin, zodat
het water en de rietkragen vanuit de woningen goed zichtbaar
zijn.
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Basispalet van materialen met de bijbehorende kleuren
Daken en omgevouwen daken (pannen, leien en houten delen)

D

Warm
antraciet

Zwart

Ombergrijs

Grijszwart

pannen of leien

pannen of leien

pannen of leien

pannen of leien

Mangaan

Mangaanzwart

handvorm

handvorm

Gevels in baksteen
Beigegrijs

Beige
bont/geredu.

handvorm

C

handvorm

Gevels in geverfde houten delen of keimwerk

B

Zijdegrijs

Kiezelgrijs

Kwartsgrijs

Ombergrijs

RAL 7044

RAL 7032

RAL 7039

RAL 7022

Parelwit

Beigegrijs

Bruingrijs

Grijszwart

RAL 1013

RAL 7006

RAL 7013

RAL 7021

Overige materialen met eigen (natuurlijke) kleur
Rietwijkwoningen
Entreewoningen Borchsingel
Randwoningen Madijk

A

Naturel Hout

Naturel Hout

behandeld met

onbehandeld

lak/beits/olie

verduurzaamd

Riet

Bruinzwart

geen kunstriet

tusseneilanden

RAL 8022

vergrijsend

Randwoningen Zuid
Tusseneilandwoningen
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3.3. Welstandscriteria per woningtype

Hieronder het toe te passen palet van materialen met de bijbehorende kleuren.

3.3.1 Rietwijkwoningen (vrijstaand en halfvrijstaand, W1)
Ligging en situering
Veruit de meeste woningen in Rietwijk zijn Rietwijkwoningen.
De woningen krijgen twee parkeerplaatsen naast elkaar op eigen
erf en naast de woningen. Als de ruimte daarvoor ontbreekt,
mogen de parkeerplaatsen ook achter elkaar komen te liggen.
De garages en andere bijgebouwen van de op de straat georiënteerde woningen worden minimaal 3 meter, maar bij voorkeur 5
meter teruggerooid ten opzichte van de voorgevel van de
woning. De parkeerruimte in de garages mag niet in mindering
worden gebracht op de twee parkeerplaatsen op eigen erf.
Alle tuinen gericht op de openbare weg worden afgeschermd
met een ruige haag (veldesdoorn-, meidoorn- en/of elzenhaag).
De overige erfscheidingen bestaan uit hagen of gebouwde
contructies voorzien van groenelementen (bijvoorbeeld wilgentenen of klimop. Er is één onderbreking toegestaan ten behoeve
van de inrit met een breedte van maximaal 3,5 meter. Een
gecombineerde inrit (alleen bij halfvrijstaande woningen toegestaan) is de breedte maximale 5,0 meter.
Steigers zijn toegestaan tot maximaal 4,5 meter gerekend vanaf
de beschoeiing met een maximale breedte van 1,25 meter en
maximaal 1 steiger per kavel.

-- Daken en omgevouwen daken gedekt met niet te glanzende
gebakken pannen, gebakken leien of houten delen in de
kleuren warm antraciet tot zwart, riet (geen kunstriet), of
naturel houten delen.
-- Gevels van handvorm baksteen in kleuren van beigegrijs,
beige, mangaan tot mangaanzwart. Kleurschakeringen door
middel van bakprocessen behoren tot de mogelijkheden
(genuanceerd/gereduceerd/bont e.d.). Vormbaksteen en
strengperssteen alleen toegestaan indien voldoende reliëf
aanwezig is. Voegwerk harmoniërend bij baksteenkeuze.
-- Gevels van naturel hout of dekkend geverfd in de kleuren van
parelwit tot grijszwart, zie RAL-kleurenschema.
-- Gevels met keimwerk, dekkend geverfd in de kleuren van
parelwit tot grijszwart, zie RAL-kleurenschema.
-- Kozijnen, draaiende delen en daklijsten in naturel hout of in
de kleuren van het basispalet of een afwijkende
harmoniërende kleur. Geen harde witte kleuren toegestaan.
De materialen mogen in combinatie worden gebruikt. Andere
materialen en kleuren niet vallend onder het basispalet mogen
worden toegepast, mits harmoniërend en ondergeschikt: maximaal 20% van een gevel- of dakvlak.

Massa en vorm
De Rietwijkwoningen worden voorzien van zadeldaken met een
helling van minimaal 30 en maximaal 45 graden. De nokrichting
dient evenwijdig te lopen aan de zijdelingse perceelgrens.
De woningen krijgen een heldere, hoekige hoofdvorm met duidelijke toevoegingen in de vorm van erkers, veranda’s, serres en
dergelijke. Deze zijn ondergeschikt van karakter, niet alleen door
een duidelijk geringere maat, maar bijvoorbeeld ook door een
afwijkende materialisatie.

3-5
5-7

Detaillering, materiaal en kleur
De bouwvolumes zijn afgedekt met kappen. De kleuren en materialen zijn gedekt, natuurlijk en harmonieus en passend in de
waterrijke omgeving met veel riet, zoals hout baksteen en riet.

3,5

3-5
5-7
Rietwijkwoning vrijstaand, type A

3,5
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Rietwijkwoning geschakeld, type A

3.3.2 Randwoningen Madijk (vrijstaand, W2)

Hieronder het toe te passen palet van materialen met de bijbehorende kleuren.

Ligging en situering
De Randwoningen langs de Madijk liggen aan de westrand van
Rietwijk en zijn gericht op het westen, het naastliggende natuurgebied. Het zijn vrijstaande woningen.
De woningen krijgen een representatieve uitstraling niet alleen
naar de straat, maar ook naar de rand van de wijk waarin zij
liggen.
De woningen krijgen twee parkeerplaatsen naast elkaar op eigen
erf en naast de woningen. Als de ruimte daarvoor ontbreekt,
mogen de parkeerplaatsen ook achter elkaar komen te liggen.
De parkeerruimte in de garage mag niet in mindering worden
gebracht op de twee parkeerplaatsen op eigen erf.
Alle tuinen gericht op de openbare weg worden afgeschermd
met een ruige haag (veldesdoorn-, meidoorn- en/of elzenhaag).
De overige erfscheidingen bestaan uit hagen of gebouwde
contructies voorzien van groenelementen (bijvoorbeeld wilgentenen of klimop. Er is één onderbreking toegestaan ten behoeve
van de inrit met een breedte van maximaal 3,5 meter.
Steigers zijn toegestaan tot maximaal 4,5 meter gerekend vanaf
de beschoeiing met een maximale breedte van 1,25 meter en
maximaal 1 steiger per kavel.
Massa en vorm
De Randwoningen 2 dienen te worden voorzien van lessenaarsdaken met een helling van minimaal 20 en maximaal 30 graden,
met de nok oost-west gericht. De nokrichting dient evenwijdig te
lopen aan de zijdelingse perceelgrens.
De woningen krijgen een heldere, hoekige hoofdvorm met duidelijke toevoegingen in de vorm van erkers, veranda’s, serres en
dergelijke. Deze zijn ondergeschikt van karakter, niet alleen door
een duidelijk geringere maat, maar bijvoorbeeld ook door een
afwijkende materialisatie.

-- Daken en omgevouwen daken gedekt met niet te glanzende
gebakken pannen, gebakken leien of houten delen in de
kleuren warm antraciet tot zwart, riet (geen kunstriet), of
naturel houten delen.
-- Gevels van handvorm baksteen in kleuren van beigegrijs,
beige, mangaan tot mangaanzwart. Kleurschakeringen door
middel van bakprocessen behoren tot de mogelijkheden
(genuanceerd/gereduceerd/bont e.d.). Vormbaksteen en
strengperssteen alleen toegestaan indien voldoende reliëf
aanwezig is. Voegwerk harmoniërend bij baksteenkeuze.
-- Gevels van naturel hout of dekkend geverfd in de kleuren van
parelwit tot grijszwart, zie RAL-kleurenschema.
-- Gevels met keimwerk, dekkend geverfd in de kleuren van
parelwit tot grijszwart, zie RAL-kleurenschema.
-- Kozijnen, draaiende delen en daklijsten in naturel hout of in
de kleuren van het basispalet of een afwijkende
harmoniërende kleur. Geen harde witte kleuren toegestaan.
De materialen mogen in combinatie worden gebruikt. Andere
materialen en kleuren niet vallend onder het basispalet mogen
worden toegepast, mits harmoniërend en ondergeschikt: maximaal 20% van een gevel- of dakvlak.

Detaillering, materiaal en kleur
De bouwvolumes zijn afgedekt met kappen. De gevels aan de
Madijk (gericht naar het open landschap) zijn bekleed met
naturel hout of met hout dekkend geverfd. De overige gevels
vallen onder het basispalet. De kleuren en materialen zijn
gedekt, natuurlijk en harmonieus en passend in de waterrijke
omgeving met veel riet.
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Randwoning, categorie 1 (Madijk)
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3.3.3 Randwoningen Zuidrand (vrijstaand, W3)

Hieronder het toe te passen palet van materialen met de bijbehorende kleuren.

Ligging en situering
De Randwoningen liggen aan de zuidrand van Rietwijk en zijn
gericht op het zuiden, het naastliggende natuurgebied. Het zijn
vrijstaande woningen.
De woningen krijgen een representatieve uitstraling niet alleen
naar de straat, maar ook naar de rand van de wijk waarin zij
liggen.
De woningen krijgen twee parkeerplaatsen naast elkaar op eigen
erf en naast de woningen. Als de ruimte daarvoor ontbreekt,
mogen de parkeerplaatsen ook achter elkaar komen te liggen.
De parkeerruimte in de garages mag niet in mindering worden
gebracht op de twee parkeerplaatsen op eigen erf.
Alle tuinen gericht op de openbare weg worden afgeschermd
met een ruige haag (veldesdoorn-, meidoorn- en/of elzenhaag).
De overige erfscheidingen bestaan uit hagen of gebouwde
contructies voorzien van groenelementen (bijvoorbeeld wilgentenen of klimop. Er is één onderbreking toegestaan ten behoeve
van de inrit met een breedte van maximaal 3,5 meter.
Steigers zijn toegestaan tot maximaal 4,5 meter gerekend vanaf
de beschoeiing met een maximale breedte van 1,25 meter en
maximaal 1 steiger per kavel.
Aan de zuidzijde zijn terrassen toegestaan, gedeeltelijk boven
het water, tot een maximum van 2 meter uit de gevel.

-- Daken en omgevouwen daken gedekt met niet te glanzende
gebakken pannen, gebakken leien of houten delen in de
kleuren warm antraciet tot zwart, riet (geen kunstriet), of
naturel houten delen.
-- Gevels van handvorm baksteen in kleuren van beigegrijs,
beige, mangaan tot mangaanzwart. Kleurschakeringen door
middel van bakprocessen behoren tot de mogelijkheden
(genuanceerd/gereduceerd/bont e.d.). Vormbaksteen en
strengperssteen alleen toegestaan indien voldoende reliëf
aanwezig is. Voegwerk harmoniërend bij baksteenkeuze.
-- Gevels van naturel hout of dekkend geverfd in de kleuren van
parelwit tot grijszwart, zie RAL-kleurenschema.
-- Gevels met keimwerk, dekkend geverfd in de kleuren van
parelwit tot grijszwart, zie RAL-kleurenschema.
-- Kozijnen, draaiende delen en daklijsten in naturel hout of in
de kleuren van het basispalet of een afwijkende
harmoniërende kleur. Geen harde witte kleuren toegestaan.
De materialen mogen in combinatie worden gebruikt. Andere
materialen en kleuren niet vallend onder het basispalet mogen
worden toegepast, mits harmoniërend en ondergeschikt: maximaal 20% van een gevel- of dakvlak.

Massa en vorm
De woningen dienen te worden voorzien van zadeldaken met
een helling van minimaal 30 en maximaal 45 graden. De nokrichting dient evenwijdig te lopen aan de zijdelingse perceelgrens.
De woningen krijgen een heldere, hoekige hoofdvorm met duidelijke toevoegingen in de vorm van erkers, veranda’s, serres en
dergelijke. Deze zijn ondergeschikt van karakter, niet alleen door
een duidelijk geringere maat, maar bijvoorbeeld ook door een
afwijkende materialisatie.

3,5

Detaillering, materiaal en kleur
De bouwvolumes zijn afgedekt met kappen. De kleuren en materialen zijn gedekt, natuurlijk en harmonieus en passend in de
waterrijke omgeving met veel riet, zoals hout baksteen en riet.

5
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Randwoning, categorie 2

3.3.4 Entreewoningen (vrijstaand, W5)
Ligging en situering
De Entreewoningen zijn vrijstaande woningen gelegen bij de
entreebruggen van de wooneilanden. De woningen krijgen een
representatieve uitstraling naar de Borchsingel en naar weg van
het eiland waarop zij liggen.
De woningen krijgen twee parkeerplaatsen naast elkaar op eigen
erf en naast de woningen. Als de ruimte daarvoor ontbreekt,
mogen de parkeerplaatsen ook achter elkaar komen te liggen.
De garages en andere bijgebouwen van de op de straat georiënteerde woningen worden minimaal 3 meter, maar bij voorkeur 5
meter teruggerooid ten opzichte van de voorgevel van de
woning die op de woonstraat van het eiland is gericht. De
garages dienen tussen de woningen in te worden gebouwd en
niet aan de buitenzijde van een reeks woningen. De parkeerruimte in de garages mag niet in mindering worden gebracht op
de twee parkeerplaatsen op eigen erf.
Alle tuinen gericht op de openbare weg worden afgeschermd
met een ruige haag (veldesdoorn-, meidoorn- en/of elzenhaag).
De overige erfscheidingen bestaan uit hagen of gebouwde
contructies voorzien van groenelementen (bijvoorbeeld wilgentenen of klimop. Er is één onderbreking toegestaan ten behoeve
van de inrit met een breedte van maximaal 3,5 meter.
Steigers zijn toegestaan tot maximaal 4,5 meter gerekend vanaf
de beschoeiing met een maximale breedte van 1,25 meter en
maximaal 1 steiger per kavel.
Massa en vorm
De Entreewoningen dienen te worden voorzien van zadeldaken
met een helling van minimaal 30 en maximaal 45 graden. De
nokrichting dient haaks te lopen aan de zijdelingse perceelgrens.
en gericht op de Borchsingel.
De woningen krijgen een heldere, hoekige hoofdvorm met duidelijke toevoegingen in de vorm van erkers, veranda’s, serres en
dergelijke. Deze zijn ondergeschikt van karakter, niet alleen door
een duidelijk geringere maat, maar bijvoorbeeld ook door een
afwijkende materialisatie.

Hieronder het toe te passen palet van materialen met de bijbehorende kleuren.
-- Daken en omgevouwen daken gedekt met niet te glanzende
gebakken pannen, gebakken leien of houten delen in de
kleuren warm antraciet tot zwart, riet (geen kunstriet), of
naturel houten delen.
-- Gevels van handvorm baksteen in kleuren van beigegrijs,
beige, mangaan tot mangaanzwart. Kleurschakeringen door
middel van bakprocessen behoren tot de mogelijkheden
(genuanceerd/gereduceerd/bont e.d.). Vormbaksteen en
strengperssteen alleen toegestaan indien voldoende reliëf
aanwezig is. Voegwerk harmoniërend bij baksteenkeuze.
-- Gevels van naturel hout of dekkend geverfd in de kleuren van
parelwit tot grijszwart, zie RAL-kleurenschema.
-- Gevels met keimwerk, dekkend geverfd in de kleuren van
parelwit tot grijszwart, zie RAL-kleurenschema.
-- Kozijnen, draaiende delen en daklijsten in naturel hout of in
de kleuren van het basispalet of een afwijkende
harmoniërende kleur. Geen harde witte kleuren toegestaan.
De materialen mogen in combinatie worden gebruikt. Andere
materialen en kleuren niet vallend onder het basispalet mogen
worden toegepast, mits harmoniërend en ondergeschikt: maximaal 20% van een gevel- of dakvlak.

3-5

3,5

Detaillering, materiaal en kleur
De bouwvolumes zijn afgedekt met kappen. De kleuren en materialen zijn gedekt, natuurlijk en harmonieus en passend in de
waterrijke omgeving met veel riet, zoals hout baksteen en riet.
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Entreewoning

3.3.5. Tusseneilandwoningen (vrijstaand, W6)
Ligging en situering
De tusseneilandwoningen zijn vrijstaande woningen gelegen aan
een stenen pleintje midden op het eiland. De woningen worden
dicht op de waterkant gebouwd en krijgen een representatieve
uitstraling naar buiten gericht.
De woningen krijgen twee parkeerplaatsen naast elkaar op eigen
erf en naast de woningen. Als de ruimte daarvoor ontbreekt,
mogen de parkeerplaatsen ook achter elkaar komen te liggen.
De parkeerruimte in de garages mag niet in mindering worden
gebracht op de twee parkeerplaatsen op eigen erf.
Alle tuinen gericht op de openbare weg worden afgeschermd
met een ruige haag (veldesdoorn-, meidoorn- en/of elzenhaag).
De overige erfscheidingen bestaan uit hagen of gebouwde
contructies voorzien van groenelementen (bijvoorbeeld wilgentenen of klimop. Er is één onderbreking toegestaan ten behoeve
van de inrit met een breedte van maximaal 3,5 meter.
Steigers zijn toegestaan tot maximaal 4,5 meter gerekend vanaf
de beschoeiing met een maximale breedte van 1,25 meter en
maximaal 1 steiger per kavel.
Vlonders aan de woningen mogen uitlopen tot op de damwand,
hiermee moet rekening gehouden worden met de geringe draagkracht van de damwanden.

Hieronder het toe te passen palet van materialen met de bijbehorende kleuren.
-- Daken en omgevouwen daken gedekt met riet (geen
kunstriet)
-- Gevels van handvorm baksteen in de kleur bruinzwart: RAL
8022. Kleurschakeringen door middel van bakprocessen
behoren tot de mogelijkheden (genuanceerd/gereduceerd/
bont e.d.). Vormbaksteen en strengperssteen alleen
toegestaan indien voldoende reliëf aanwezig is. Voegwerk
harmoniërend bij baksteenkeuze.
-- Gevels van hout dekkend geverfd in de kleur bruinzwart: RAL
8022.
-- Gevels met keimwerk, dekkend geverfd in de kleur
bruinzwart: RAL 8022.
-- Kozijnen, draaiende delen en daklijsten in naturel hout of in
de kleuren van het basispalet of een afwijkende
harmoniërende kleur. Geen harde witte kleuren toegestaan.
De materialen mogen in combinatie worden gebruikt. Andere
materialen en kleuren niet vallend onder het basispalet mogen
worden toegepast, mits harmoniërend en ondergeschikt: maximaal 20% van een gevel- of dakvlak.

Massa en vorm
De woningen zijn voorzien van een dak. De woningen krijgen
een heldere, hoekige hoofdvorm met duidelijke toevoegingen in
de vorm van erkers, veranda’s, serres en dergelijke. Deze hoeven
niet ondergeschikt van karakter te zijn, maar mogen niet
afwijken in kleur van het hoofdvorm.
Detaillering, materiaal en kleur
De bouwvolumes zijn afgedekt met rieten kappen. De kleuren en
materialen zijn gedekt, natuurlijk en harmonieus en passend in
de waterrijke omgeving met veel riet, zoals hout baksteen en
riet.
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REFERENTIE
BEELDEN
BLAD
vlakke pan past goed binnen
eigentijdse uitstraling

eigentijdse uitstraling binnen
het basispalet

houten gevels en lessenaarsdaken (langs Madijk)

daken met omgevouwen daklijnen - nokrichting haaks - representatieve kopgevel (entreewoning) - rieten kap - eigentijdse uitstraling van landschappelijk wonen

aandacht voor het detail - materialen (bijvoorbeeld zink) buiten het basispalet mits harmoniserend en ondergeschikt - aanbouw geïntegreerd in hoofdvolume - erkers/serres/veranda’s
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