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Overzichtskaart Ter Borch 2012

Bungalowbuurt
Groene Lint
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ruimtelijk concept Ter Borch; tussen het Groene Lint
en de Autonome Loper liggen drie woonmilieu´s:
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.

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
bestemmingsplan Rietwijk Zuid, 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 maximaal 147 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.”

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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2. De openbare ruimte
van Rietwijk
2.1. Algemene uitgangspunten

In het noordelijk deel ligt een tweede groenzone gesitueerd over
een gasleidingtracé. In het rapport “Ecologische aspecten inrichting Rietwijk en omgeving Bruilweering” van Altenburg en
Wymenga wordt de flora en fauna nader omschreven. De inrichting wordt in samenwerking met de Vereniging Natuurmonumenten verder uitgewerkt.
Alle watergangen rondom de eilanden staan in verbinding met
elkaar om een goede waterkwaliteit te kunnen garanderen. De
watergangen zijn geschikt om in te varen met kleine (niet-gemotoriseerde) vaartuigen, zoals kano’s en roeibootjes.

De hoofdstructuur van Ter Borch wordt ondersteund door enerzijds de ruimtelijke samenhang van het gehele woongebied en
anderzijds de verschillen in sfeer en woonmilieu tussen Rietwijk,
Tuinwijk en Waterwijk. Belangrijke ontwerpmiddelen hiervoor bij
de inrichting van het openbaar gebied zijn op het niveau van de
uitwerking: de straatprofielen, de verblijfsplekken, de verschillende bruggen, het materiaalgebruik, de beplanting, en de overgangen naar de watergangen.
Er wordt gestreefd naar een krachtig en samenhangend ruimtelijk beeld waarbinnen ruimte is voor betekenisvolle variatie en
accenten. Vanuit het gegeven dat verschillende opdrachtgevers
en architecten bij het planproces zullen worden betrokken is het
belangrijk dat de openbare ruimte een rustig en natuurlijk beeld
uitstraalt. Dit betekent onder andere dat noodzakelijke voorzieningen als (kleine) elektriciteitskasten, pompputten en dergelijke
worden geïntegreerd in de bebouwing of de erfafscheidingen, en
dat verlichtingselementen in één lijn komen te staan langs de
straten.

2.2. Groenstructuur Rietwijk
Rietwijk wordt omrand met groen. Aan de westzijde de Madijk
en het Omgelegde Eelderdiep met daarachter de ruige en natte
natuurgebied Onlanden. De andere zijden worden omzoomd met
de Borchsingel (hoofdontsluitingsweg). In de bermen van de
singel komen drie rijen Hollandse zomereiken in los verband. De
Bruilweering, een oude landweg met aan weerszijden houtsingels, geeft naast de Borchsingel een duidelijke beëindiging aan
de noordrand.
Het groen binnen Rietwijk past in het waterrijke woonmilieu,
eilanden met rietkragen en waterminnende beplanting. Een
ecologische verbindingszone dient als schakel tussen het natuurgebied Onlanden en de Piccardthofplas en scheidt tevens Rietwijk in een zuidelijk en een noordelijk deel.
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2.3. Groen in de straatprofielen
Ook de woonstraten van Rietwijk Zuid laten een groen beeld
zien, in de eerste plaats bepaald door een asymmetrisch profiel
met aan één zijde een brede greppel met wilgen (Salix alba) op
de bovenzijde van het talud en aan de andere zijde een smalle
holle grasstrook. De brede greppel wordt extensief onderhouden, waardoor grassen en bloemen de kans krijgen te
bloeien en mede een landelijker beeld creëren. De brede greppel
wordt voorzien van een overlaat, waardoor het water niet te snel
wordt afgevoerd naar de watergangen. Dit is goed voor de
ontwikkeling van de waterminnende wilgen en hagen.
De korte doodlopende woonpaden en de tussenwoonstraten
worden aan weerszijde voorzien van knotwilgen (Salix alba) in
een holle grasstrook.
Het profiel van de tussenwoonpaden is smal en wordt aan weerszijde voorzien van een smalle grasstrook.
Zowel in de beëindigingen van de woonpaden en woonstraten
als bij de eilandentrees en speelvelden komen aan het water gele
treurwilgen (Salix).
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A = woonstraat
B = tussenwoonstraat
C = woonpad
D = tussenwoonpad
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2.4. Erfscheidingen
Alle particuliere tuinen gericht op de openbare weg worden afgeschermd met een zogenaamde boeren haag (een combinatie van
onder andere veldesdoorn-, meidoorn- en/of elzenhaag). De
hagen staan voornamelijk op de particuliere erven, maar worden
de eerste drie jaar door de gemeente onderhouden. Daarna zijn
de bewoners/eigenaren verplicht de hagen in stand te houden en
te snoeien. De hagen die op openbare grond staan worden door
de gemeente onderhouden, maar de kant die grenst aan de kavel
moet door de bewoners worden onderhouden.

2.5. Waterkanten
De waterkanten van de wooneilanden bestaan uit circa vier
meter brede onderwaterbermen met een rietvegetatie. Op de
grens tussen land en water komt een klampenbeschoeiing
(schotten, gesteund door palen). Particuliere 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. De steiger steekt circa 0,5 meter uit de rietkraag om
het aanleggen van kleine boten mogelijk te maken zonder
beschadiging van het riet. De breedte van de watergangen is
zodanig dat de doorvaarbaarheid gewaarborgd is.

boerenhaag laag (1,0 m)
boerenhaag variabel (tussen 1,0 m en 1,8 m)
boerenhaag hoog (1,8 m)
boerenhaag met laag hekwerk
basis watergang tussen de wooneilanden
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2.6. Bijzondere plekken
Op elk eiland in Rietwijk Zuid worden bijzondere plekken aangelegd met een zo natuurlijk mogelijke uitstraling. De bijzondere
plekken bestaan uit (speel)velden en bijzondere oeverinrichting
in het verlengde van de straten en paden tot in het water.
De (speel)velden, gelegen aan de west- of oostzijde van een
tussenwoonstraat, krijgen een inrichting van gras beplant met
gewone en treurwilgen (Salix) en zwarte elzen (Alnus glutinosa)
en een omranding van een ruige haag in combinatie met een
hekwerk om te voorkomen dat kleine kinderen al spelende in het
water terechtkomen.
De speelvoorzieningen zijn gemaakt van robiniahout en/of
andere natuurlijke ogende materialen. Het is eveneens denkbaar
om gerecycled kunststof toe te passen. Het type speel-voorziening passend binnen het thema ‘natuurlijk spelen’ worden nader
bepaald samen met de toekomstige buurtbewoners.
De woonstraten worden beëindigd met een plateau op maaiveld
en een plateau in het water met daartussen een trap over de
gehele breedte. De bermen van de woonstraat gaan over in een
talud van brokken graniet. De brokken worden onder water
opgesloten met een beschoeiing om verschuiving te voorkomen.
In het droge deel van het talud staat een gele treurwilg. De overhangende takken zorgen voor een intieme plek onder de boom.
De woonpaden worden beëindigd met een talud van brokken
natuursteen en een gele treurwilg. De beëindiging van het
middelste woonpad op de Grasjuffer krijgt als verbijzondering
een plateau in het water.
De twee tusseneilanden krijgen een pleintje als beëindiging.
In de bijlagen zijn voorbeelduitwerkingen van deze beëindigingen opgenomen.

(Speel)velden
Woonstraatbeëindiging met plateau
Woonpadbeëindiging (met plateau)
Tusseneilandpleintje

10

HKB STEDENBOUWKUNDIGEN

stuw in de brede greppel

gele treurwilg

wilg in bloei

speelvoorzieningen

Hollandse zomereik langs de
Borchsingel

gewone wilg

houten vlonder in het water
met brokken natuursteen

bloeiwijze van de els (Alnus)

knotwilg

brede glooiende rietkragen
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2.7. Verhardingen in de profielen
Hoofdontsluitingsweg (Borchsingel)
Rijbaan asfalt met een stille deklaag;
Fietspad in rode dubbelklinkers 20x20 cm in halfsteensverband in de breedterichting van het fietspad;
Voetpad in grijze betontegels 40x60 in halfsteensverband in
de breedterichting van hetvoetpad;
Opsluiting van alle verhardingen middels diverse grijze betonnen banden.
- Verlichtingsarmaturen, kleur lichtgrijs. Plaatsing langs de
rijbaan in zigzag-opstelling op masten van 6 meter hoog.
Plaatsing langs het voet- en fietspad in zigzagopstelling op
masten van 4 meter hoog. Het armatuur aan de zijde van de
rijbaan combineren met de mast van 6 meter hoog.
Woonstraten
Hoofdrijdeel in gebakken klinkers. Dikformaat/ vormbak/
keperverband/ kleur: rood-paars;
De aanliggende rabatstrook in gebakken klinker. Dikformaat/
vormbak/ elleboogverband/ kleur: paars-bruin;
Inritten in gebakken klinker. Dikformaat/ vormbak/ elleboogverband/ kleur: paars-bruin;
Opsluiting van alle verhardingen middels betonnen banden,
- Verlichtingsarmatuur, kleur lichtgrijs. Plaatsing aan de noordzijde van de woonstraat in lijnopstelling op masten van 4
meter hoog.
Tussenwoonstraten
Hoofdrijdeel in gebakken klinkers. Dikformaat/ vormbak/
keperverband/ kleur: rood-paars;
De aanliggende rabatstrook in gebakken klinker. Dikformaat/
vormbak/ elleboogverband/ kleur: paars-bruin;
Opsluiting van alle verhardingen middels betonnen banden,
- Verlichtingsarmatuur, kleur lichtgrijs. Plaatsing 1x per eiland
voor de brug aan zijde van het speelveld op masten van 4
meter hoog.

gebakken klinker rood-paars
gebakken klinker paars-bruin
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Woonpaden
Rijdeel in gebakken klinkers. Dikformaat/ vormbak/ keperverband/ kleur: rood-paars;
Aanliggende molgoten in gebakken klinker. Dikformaat/
vormbak/ halfsteensverband/ kleur: rood-paars;
Inritten in gebakken klinker. Dikformaat/ vormbak/ elleboogverband/ kleur: paars-bruin;
- Verlichtingsarmatuur, kleur lichtgrijs. Plaatsing 3x per woonpad in lijn- of zigzag-opstelling (bepalend door ligging inritten) op masten van 4 meter hoog.

profiel woonstraat met aanzicht duikerbruggetje kavelinrit

gebakken klinker rood-paars

gebakken klinker paars-bruin

verlichtingsarmatuur 4 meter

verlichtingsarmatuur 6 meter
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Tussenwoonpaden met pleintjes
Rijdeel in gebakken klinkers. Dikformaat/ vormbak/ keperverband/ kleur: paars-bruin;
Aanliggende molgoten in gebakken klinker. Dikformaat/
vormbak/ halfsteensverband/ kleur: paars-bruin;
Pleintjes in gebakken klinker. Dikformaat/ vormbak/ keperverband/ kleur: paars-bruin;
- Verlichtingsarmatuur, kleur lichtgrijs. Plaatsing 1x per pleintje
aan de kant van de steiger op masten van 4 meter hoog.

grootformaat betontegel

rode dubbelklinker
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impressie woonstraat
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2.8. Bruggen en duikers
Het water in Rietwijk wordt op vier verschillende manieren overbrugd. Drie verschillende overbruggingen voor alle verkeerssoorten en één overbrugging van het water voor alleen langzaam verkeer.
Entreebrug
Elk eiland wordt ontsloten met een duikerbrug met een gemetselde voorwand. Het woonstraatprofiel loopt visueel door over
de brug met aan weerszijden een smalle grasstrook en keerwanden. De constructie van de keerwanden bestaat uit betonelementen en een halfrond gat ten behoeve van de duikerbuis. De
constructie wordt afgewerkt met metselwerk. Het metselwerk is
in wildverband met een robuuste gebakken steen en wordt
beëindigd aan de bovenkant met een brede rollaag die licht
oploopt ten opzichte van de weg en knikt halverwege de watergang. De rollaag wordt op beide einden en in de knik voorzien
van natuurstenen sluitstenen.
De duikerbuis onder de woonstraat door is ruim genoeg in doorsnede voor een maaiboot en daarmee ook geschikt voor kleine
roeiboten en kano’s. De halfronde opening wordt voorzien van
een rollaag in het metselwerk.
De gehele duikerbrug heeft een robuuste landelijke uitstraling

Entreebrug
Verbindingsbrug

Verbindingsbrug
De 4 grote wooneilanden worden per twee eilanden gekoppeld
door middel van een brug. Deze brug heeft robuuste gemetselde
landhoofden (wildverband, rollaag en natuurstenen sluitstenen)
met daartussen een smal ogende betonnen overspanning met
een knik in het midden. Het zicht in de lengterichting van het
water wordt hierdoor zo min mogelijk onderbroken. De brug is
even breed als de straat met aan weerszijden over de gehele
lengte (inclusief landhoofden) een leuning. De leuning loopt op
(meer dan het wegdek) en knikt in het midden van de brug. De
leuning bestaat uit een dik ogend kader los van het wegdek (op
rollen) met daarbinnen een wirwar van spandraden van boven
naar onder, refererend naar een rietkraag. Het binnenwerk oogt
luchtig en blijft transparant.

Duikerbrug met grondlichaam
Loopbrug Madijk
Duikerbruggetjes t.p.v kavelinritten
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Duikerbrug met grondlichaam
De tusseneilanden worden bereikt d.m.v. een woonpad over een
grondlichaam. De duiker onder de weg heeft dezelfde afmetingen en diameter als die bij de entreebrug. De duiker is afgewerkt met een stalen rand en twee lagen natuurstenen keien,
afgeschuind in de hoek van het talud.

robuuste gebakken mestelsteen

houten loopbrug

Loopbrug
De loopbrug (eerder genoemd bij 2.6) is een langzaam verkeersverbinding met de Madijk en het achterliggende natuurgebied.
De Madijk ligt iets hoger dan de eilanden, waardoor de brug op
één oor ligt. Er is rekening gehouden met de vrije doorvaarthoogte voor een maaiboot. De loopbrug wordt aan beide zijden
voorzien van een houten leuning.
Duikerbruggetjes t.p.v. kavelinritten
De kavels aan zuidzijde van de woonstraten worden ontsloten
met behulp van duikerbruggetjes over de brede greppel. De
grond wordt aan weerszijde gekeerd door damwanden voorzien
van een afdekker. De damwanden worden in de kleur zwart
uitgevoerd.
In de bijlagen zijn voorbeelduitwerkingen van al deze overbruggingen opgenomen.

stalen duiker met rand

detail rollaag met sluitsteen

voorbeeldbrug (in aanleg) uit Waterwijk opgebouwd met gelijkwaardige
materialen
beeldkwaliteitplan • rietwijk zuid
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3. Het bebouwingsbeeld
van Rietwijk Zuid

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

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 woning-architectuur 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.

-

Hellende daken gedekt met niet te glanzende dakbedekking
(pannen, gebakken leien of houten delen e.d.) in de kleuren
antraciet tot zwart, riet of naturel houten delen.
Gevels van baksteen in kleuren van grijs, beigegrijs, beige,
rood, mangaan, mangaanzwart tot zwart. 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 of gebeitst/behandeld hout of dekkend
geverfd in de kleuren van cremewit (RAL 9001) tot grijszwart, zie RAL-kleurenschema.
Gevels met keimwerk, dekkend geverfd in de kleuren cremewit (RAL 9001) 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, gebroken
wit of crèmewit (RAL9001) sluit beter aan op het gewenste
beeld.

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:
Algeheel geldende regels voor de erfinrichting.
De parkeernorm bedraagt twee plaatsen op eigen erf, waarbij de
garage niet wordt meegeteld.

Algeheel geldende bebouwingsregels
De bouwvolumes zijn opgebouwd uit eenduidige vormen. Aanen uitbouwen, dakkapellen behoren zeker tot de mogelijkheden.
De kleuren en materialen zijn gedekt, naturel en harmonieus en
passend in de waterrijke omgeving met veel riet.
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Basispalet van materialen met de bijbehorende kleuren
Daken en omgevouwen daken
Warm
antraciet

Ombergrijs

Grijszwart

Zwart

pannen of leien

pannen of leien

pannen of leien

pannen of leien

Naturel Hout

Naturel Hout

Riet

behandeld met

onbehandeld

geen kunstriet

lak/beits/olie

vergrijsend

Gevels in baksteen
Grijs

Beige

Rood

Mangaan

Mangaanzwart

Zwart

Gevels in geverfde houten delen of keimwerk en dergelijke

Rietwijkwoningen

Zijdegrijs

Kiezelgrijs

Kwartsgrijs

Ombergrijs

RAL 7044

RAL 7032

RAL 7039

RAL 7022

Crèmewit

Beigegrijs

Bruingrijs

Grijszwart

RAL 9001

RAL 7006

RAL 7013

Randwoningen Madijk
Randwoningen Zuidrand
Tusseneilandwoningen
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3.3. Welstandscriteria per woningtype

-

3.3.1 Rietwijkwoningen (vrijstaand en halfvrijstaand)
Ligging en situering
Veruit de meeste woningen in Rietwijk zijn Rietwijkwoningen.
De woningen krijgen twee parkeerplaatsen op eigen erf. De
bijgebouwen van de op de straat georiënteerde woningen
worden teruggerooid ten opzichte van de voorgevel van de
woning. Als de bijgebouwen op een integrale manier zijn
ontworpen met het hoofdgebouw, dan kan hiervan worden afgeweken.
Alle tuinen gericht op de openbare weg worden afgeschermd
met een ruige boerenhaag (een combinatie van veldesdoorn-,
meidoorn- en/of elzenhaag). De overige erfscheidingen bestaan
uit hagen of gebouwde constructies bijvoorkeur 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.
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.

-

Gevels van baksteen in kleuren van grijs, beigegrijs, beige,
rood, mangaan, mangaanzwart tot zwart. Kleurschakeringen
door middel van bakprocessen behoren tot de mogelijkheden
(genuanceerd/gereduceerd/bont e.d.). Voegwerk harmoniërend bij baksteenkeuze.
Gevels van naturel of gebeitst/behandeld hout of dekkend
geverfd in de kleuren van cremewit (RAL 9001) tot grijszwart, zie RAL-kleurenschema.
Gevels met keimwerk, dekkend geverfd in de kleuren cremewit (RAL 9001) 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, gebroken
wit of crèmewit (RAL9001) sluit beter aan op het gewenste
beeld.

De materialen mogen in combinatie worden gebruikt. Andere
materialen en kleuren niet vallend onder het basispalet mogen
worden toegepast, mits harmoniërend en ondergeschikt.

Massa en vorm
De rietwijkwoningen dienen te worden voorzien van kappen
(bijvoorbeeld zadeldaken, alzijdige daken en lessenaarsdaken).
Tevens is op het meest zuidelijke eiland, de Oeverlibel, een plat
afgedekte woning mogelijk. De woningen krijgen een heldere,
hoekige hoofdvorm met duidelijke toevoegingen in de vorm van
erkers, veranda’s, serres en dergelijke.
Detaillering, materiaal en kleur
De rietwijkwoningen zijn voor minimaal 80% voorzien van een
hellend dak. De woningen krijgen een heldere, hoekige hoofdvorm met duidelijke toevoegingen in de vorm van erkers, veranda’s, serres en dergelijke.
Hieronder het toe te passen palet van materialen met de bijbehorende kleuren.
-
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Hellende daken gedekt met niet te glanzende dakbedekking
(pannen, gebakken leien of houten delen e.d.) in de kleuren
antraciet tot zwart, riet of naturel houten delen.
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3.3.2 Randwoningen Madijk (vrijstaand)
Ligging en situering
De Randwoningen langs de Madijk liggen aan de westrand van
Rietwijk en zijn gericht op het westen, het naastliggende natuurgebied. Verder hebben deze woningen een voorzijde aan de
oostzijde richting de straat, 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 op eigen erf. De
bijgebouwen van de op de straat georiënteerde woningen
worden teruggerooid ten opzichte van de voorgevel van de
woning. Als de bijgebouwen op een integrale manier zijn
ontworpen met het hoofdgebouw, dan kan hiervan worden afgeweken.
Alle tuinen gericht op de openbare weg worden afgeschermd
met een ruige boerenhaag (een samenstelling van o.a. veldesdoorn-, meidoorn- en/of elzenhaag). 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.

-

-

Hellende daken gedekt met niet te glanzende dakbedekking
(pannen, gebakken leien of houten delen e.d.) in de kleuren
antraciet tot zwart, riet of naturel houten delen.
Gevels van baksteen in kleuren van grijs, beigegrijs, beige,
rood, mangaan, mangaanzwart tot zwart. Kleurschakeringen
door middel van bakprocessen behoren tot de mogelijkheden
(genuanceerd/gereduceerd/bont e.d.). Voegwerk harmoniërend bij baksteenkeuze.
Gevels van naturel of gebeitst/behandeld hout of dekkend
geverfd in de kleuren van cremewit (RAL 9001) tot grijszwart, zie RAL-kleurenschema.
Gevels met keimwerk, dekkend geverfd in de kleuren cremewit (RAL 9001) 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, gebroken
wit of crèmewit (RAL9001) sluit beter aan op het gewenste
beeld.

De materialen mogen in combinatie worden gebruikt. Andere
materialen en kleuren niet vallend onder het basispalet mogen
worden toegepast, mits harmoniërend en ondergeschikt.

Massa en vorm
De Randwoningen dienen te worden voorzien van een platdak
dan wel een z.g. lessenaarsdak.. De woningen krijgen een
heldere, hoekige hoofdvorm met duidelijke toevoegingen in de
vorm van erkers, veranda’s, serres en dergelijke.
De woningen op de Oeverlibel, de randwoningen en de
woningen op de tusseneilanden hebben aan de voor- en aan de
achterzijde een relatie met de openbare ruimte. Ook is het mogelijk om deze woningen van een platte afwerking te voorzien.
Beide aspecten kunnen aanleiding zijn om tot een maatwerkoplossing te komen. Maatwerk als het gaat om de terreininrichting,
de ontsluiting van de kavel en mogelijk zelfs de openbare
ruimte.
Detaillering, materiaal en kleur
De kleuren en materialen zijn gedekt, harmonieus en passend in
de waterrijke omgeving met veel riet.
Hieronder het toe te passen palet van materialen met de bijbehorende kleuren.

beeldkwaliteitplan • rietwijk zuid

21

3.3.3 Randwoningen Zuidrand (vrijstaand,)
Ligging en situering
De Randwoningen liggen aan de zuidrand van Rietwijk en zijn
gericht op het zuiden, op de zuidelijk gelegen watergang. Verder
kunnen deze woningen een voorzijde hebben aan de noordzijde
richting de straat. 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 op eigen erf. De
bijgebouwen van de op de straat georiënteerde woningen
worden teruggerooid ten opzichte van de voorgevel van de
woning. Als de bijgebouwen op een integrale manier zijn
ontworpen met het hoofdgebouw, dan kan hiervan worden afgeweken.
Alle tuinen gericht op de openbare weg worden afgeschermd
met een ruige boerenhaag (een samenstelling van o.a. veldesdoorn-, meidoorn- en/of elzenhaag). Er is één onderbreking
toegestaan ten behoeve van de inrit met een breedte van maximaal 3,5 meter.
Steigers zijn toegestaan tot maximaal 4,4 meter gerekend vanaf
de beschoeiing met een maximale breedte van 4,0 meter en
maximaal 1 steiger per kavel.
De bijgebouwen van de op de straat georiënteerde woningen
worden teruggerooid ten opzichte van de voorgevel van de
woning. Als de bijgebouwen op een integrale manier zijn
ontworpen met het hoofdgebouw, dan kan hiervan worden afgeweken.

Detaillering, materiaal en kleur
De kleuren en materialen zijn gedekt, naturel en harmonieus en
passend in de waterrijke omgeving met veel riet, zoals hout
baksteen en riet. Hieronder het toe te passen palet van materialen met de bijbehorende kleuren.
-

-

Hellende daken gedekt met niet te glanzende dakbedekking
(pannen, gebakken leien of houten delen e.d.) in de kleuren
antraciet tot zwart, riet of naturel houten delen.
Gevels van baksteen in kleuren van grijs, beigegrijs, beige,
rood, mangaan, mangaanzwart tot zwart. Kleurschakeringen
door middel van bakprocessen behoren tot de mogelijkheden
(genuanceerd/gereduceerd/bont e.d.). Voegwerk harmoniërend bij baksteenkeuze.
Gevels van naturel of gebeitst/behandeld hout of dekkend
geverfd in de kleuren van cremewit (RAL 9001) tot grijszwart, zie RAL-kleurenschema.
Gevels met keimwerk, dekkend geverfd in de kleuren cremewit (RAL 9001) 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, gebroken
wit of crèmewit (RAL9001) sluit beter aan op het gewenste
beeld.

De materialen mogen in combinatie worden gebruikt. Andere
materialen en kleuren niet vallend onder het basispalet mogen
worden toegepast, mits harmoniërend en ondergeschikt.

Massa en vorm
De woningen dienen te worden voorzien van een zadeldak dan
wel een platdak. De woningen krijgen een heldere, hoekige
hoofdvorm met duidelijke toevoegingen in de vorm van erkers,
veranda’s, serres en dergelijke.
De woningen op de Oeverlibel, de randwoningen en de
woningen op de tusseneilanden hebben aan de voor- en aan de
achterzijde een relatie met de openbare ruimte. Ook is het mogelijk om deze woningen van een platte afwerking te voorzien.
Beide aspecten kunnen aanleiding zijn om tot een maatwerkoplossing te komen. Maatwerk als het gaat om de terreininrichting,
de ontsluiting van de kavel en mogelijk zelfs de openbare
ruimte.
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3.3.4. Tusseneilandwoningen (vrijstaand)
Ligging en situering
De tusseneilandwoningen zijn vrijstaande woningen gelegen aan
een stenen pleintje midden op het eiland. De woningen krijgen
een representatieve uitstraling naar buiten gericht.
De woningen krijgen twee parkeerplaatsen op eigen erf. De
bijgebouwen van de op de straat georiënteerde woningen
worden teruggerooid ten opzichte van de voorgevel van de
woning. Als de bijgebouwen op een integrale manier zijn
ontworpen met het hoofdgebouw, dan kan hiervan worden afgeweken.
Alle tuinen gericht op de openbare weg worden afgeschermd
met een ruige boerenhaag (samengesteld uit veldesdoorn-,
meidoorn- en/of elzenhaag). 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.

-

-

Gevels van baksteen in kleuren van grijs, beigegrijs, beige,
rood, mangaan, mangaanzwart tot zwart. Kleurschakeringen
door middel van bakprocessen behoren tot de mogelijkheden
(genuanceerd/gereduceerd/bont e.d.). Voegwerk harmoniërend bij baksteenkeuze.
Gevels van naturel of gebeitst/behandeld hout of dekkend
geverfd in de kleuren van cremewit (RAL 9001) tot grijszwart, zie RAL-kleurenschema.
Gevels met keimwerk, dekkend geverfd in de kleuren cremewit (RAL 9001) 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, gebroken
wit of crèmewit (RAL9001) sluit beter aan op het gewenste
beeld.

De materialen mogen in combinatie worden gebruikt. Andere
materialen en kleuren niet vallend onder het basispalet mogen
worden toegepast, mits harmoniërend en ondergeschikt.

Massa en vorm
De woningen dienen te worden voorzien van een zadeldak, een
alzijdig dak dan wel een plat dak. De woningen krijgen een
heldere, hoekige hoofdvorm met duidelijke toevoegingen in de
vorm van erkers, veranda’s, serres en dergelijke.
De woningen op de Oeverlibel, de randwoningen en de
woningen op de tusseneilanden hebben aan de voor- en aan de
achterzijde een relatie met de openbare ruimte. Ook is het mogelijk om deze woningen van een platte afwerking te voorzien.
Beide aspecten kunnen aanleiding zijn om tot een maatwerkoplossing te komen. Maatwerk als het gaat om de terreininrichting,
de ontsluiting van de kavel en mogelijk zelfs de openbare
ruimte.
Detaillering, materiaal en kleur
De kleuren en materialen zijn gedekt, naturel en harmonieus en
passend in de waterrijke omgeving met veel riet, zoals hout
baksteen en riet.
Hieronder het toe te passen palet van materialen met de bijbehorende kleuren.
-

Hellende daken gedekt met niet te glanzende dakbedekking
(pannen, gebakken leien of houten delen e.d.) in de kleuren
antraciet tot zwart, riet of naturel houten delen.
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Referentie
beelden
BLAd
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B

Bijlagen
-- Principeprofielen
-- Watergangen
-- Bruggen

Principeprofielen
Watergangen
(Speel)velden
Beëindigingen
Bruggen en grondduikers
Loop- en fietsbruggen

Profiel Borchsingel + watergang
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Profiel Woonstraat

28

HKB STEDENBOUWKUNDIGEN

Profiel tussenwoonstraat
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Profiel woonpad
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Profiel tussenwoonpad
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Profiel watergang wooneilanden

Profiel watergang Madijk
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Profiel watergang zuidrand

Profiel watergang zuidrand
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Brug Borchsingel - Helling 1:30

34

HKB STEDENBOUWKUNDIGEN

entreebrug - helling 1:15
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Verbindingsbrug - helling 1:15
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Duikerbrug met grondlichaam - helling 1:30
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FietsBrug Borchsingel - Helling 1:15
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Loopbrug Madijk - helling 1:50
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