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ALGEMEEN
De beleving van een woonwijk wordt in eerste instantie bepaald door de stedenbouwkundige
hoofdopzet. Van belang is een helder plan met veilige straten en wegen, openbaar groen en
waterpartijen. Daarna is, aanvullend en meer gedetailleerd, de inrichting van de openbare ruimte
en de uitstraling van de aanliggende bebouwing van belang. De hoofdopzet, waaronder de
verdeling in bebouwd en onbebouwd gebied, openbaar groen, water, verkeersontsluiting,
functioneel gebruik, woontypologie en bouwhoogten, wordt in het bestemmingsplan juridisch
vastgelegd. Het bestemmingsplan spreekt zich daarentegen in principe niet uit over gedetailleerde
zaken als architectuur, materiaalgebruik en keuze van beplanting. Wel kan de gemeente bij de
realisatie van een nieuw woongebied meer in detail sturen op sfeer, onderlinge afstemming en
samenhang door aanvullend een beeldkwaliteitsplan vast te stellen.
Doel beeldkwaliteitsplan
De hoofdopzet en de uitwerking van een gebiedsontwikkeling liggen in elkaars verlengde en
kunnen elkaar door een goede afstemming, qua beeld, sfeer en uitstraling, versterken. Voor de
realisatie van een woongebied als Essenvelt is het van belang dat het beeldkwaliteitsplan flexibel
van opzet is, zodat er rekening kan worden gehouden met de wensen en ideeën van toekomstige
bewoners en bouwers. De wijk zal immers over een periode van 10 jaar, gefaseerd worden
gerealiseerd. Van een beeldkwaliteitsplan wordt verwacht dat het houvast biedt en stuurt als het
gaat om inpassing van bebouwing in de omgeving en de onderlinge afstemming van gebouwen.
Van belang zijn zaken als oriëntatie, schaal, maat, ritme, vormtaal, kleur- en materiaalgebruik. Een
aantal van deze aspecten is in meer of mindere mate gevoelig voor trends in de samenleving, of
zelfs modegevoelig.
Het is daarom belangrijk dat het beeldkwaliteitsplan enerzijds houvast biedt, maar anderzijds
ruimte laat voor een invulling/inkleuring volgens de op het moment van realisatie geldende trends
en wensen.
Het beeldkwaliteitsplan voor Essenvelt bevat richtlijnen die betrekking hebben op de beeldkwaliteit
voor de wijk. Bedoelde richtlijnen spitsen zich toe op afgeronde stedenbouwkundige eenheden of
ensembles die, vanwege de ligging, samenhang en relatie met de omgeving, in het
bestemmingsplan zijn ondergebracht in eenzelfde verkavelingstypologie. De kwaliteitseisen
bestaan uit vaste kaders, die voordat de grond wordt uitgegeven en de bouw begint in overleg met
bouwers en toekomstige bewoners kunnen worden aangevuld en ingekleurd. Bedoelde richtlijnen
mogen, rekening houdend met wensen uit de markt, per eenheid, straat of gevelwand van elkaar
verschillen. De ervaring leert dat een bewoner met een zekere voorkeur voor de uitstraling van zijn
eigen woning, een vergelijkbare uitstraling verwacht bij de woningen in zijn directe omgeving.
Werkwijze
De stedenbouwkundige hoofdopzet en de uitstraling van de diverse deelgebieden is
tijdens de voorbereiding van het bestemmingsplan om advies voorgelegd aan het
Middelburgs Kwaliteitsteam. Dit heeft geresulteerd in de voorgeschreven kwaliteitskaders
voor dit beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitsplan wordt/is tezamen met het
bestemmingsplan door de raad vastgesteld.
Het beeldkwaliteitsplan schrijft voor dat de kaders, vóór gronduitgifte, in overleg met
toekomstige bouwers en bewoners wordt ingekleurd met betrekking tot zaken als stijl,
kleur en materiaalgebruik.
Bedoelde uitwerking/inkleuring zal om advies worden voorgelegd aan de
welstandscommissie (WARK).
De beeldkwalteitseisen worden bij gronduitgifte als toetsingscriteria voor de
omgevingsvergunning meegegeven aan ontwikkelaars en kandidaat-kopers.
De beoordeling van de wijze waarop de regels worden toegepast wordt in handen gelegd
van de welstandscommissie (WARK).
Algemene uitgangspunten:
1. Werken met een architect wordt aanbevolen.
2. Bij ontwerp en materialisatie uitgaan van energiebewust bouwen en duurzaam
materiaalgebruik.
3. De gerealiseerde beeldkwaliteit zal in hoofdlijnen worden geconsolideerd in de
eerstvolgende planologische herziening van het bestemmingsplan.
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PLANBESCHRIJVING
Ligging plangebied
Het plangebied ligt aan de zuidzijde van Middelburg, in de
richting van Groot-Abeele / Oost-Souburg. Aan de
noordzijde grenst het plangebied aan de wijken
Erasmuswijk en Reijershove. De grens wordt gevormd
door de Oosterse Lageweg en de Reijersweg. De
westzijde grenst aan het kanaal door Walcheren met
daarlangs het NS-spoor en een volkstuinencomplex. De
oostzijde wordt begrensd door de Torenweg. De zuidkant
van Essenvelt maakt gedeeltelijk onderdeel uit van de
geledingszone Vlissingen – Middelburg die (in 2012) deel
uitmaakt van het Nationaal Landschap Walcheren.

> Ligging plangebied

Het plangebied is circa 32 hectare groot en de gronden
betreffen voornamelijk agrarische percelen.

Stedenbouwkundig plan

> Schetsontwerp plangebied

Essenvelt moet een duurzame afronding worden van de zuidwestelijke stadsrand, MiddelburgZuid. Het dient in plaats van een scherpe grens, een overgangsgebied te vormen waar stad en
landschap elkaar ontmoeten. Voor het plangebied zijn de ruimtelijke relaties met de stad aan de
ene zijde en het landschap aan de andere zijde erg belangrijk. Voor de planopzet zijn de Oude
Vlissingseweg en de hoofdontsluitingsweg van het plangebied sterk structurerende elementen. De
verbinding van de Torenweg met de Oude Vlissingseweg wordt wel mogelijk gemaakt, maar het
tracé van de ontsluitingsweg maakt een dermate grote omweg dat niet-wijkgebonden verkeer
wordt ontmoedigt gebruik te maken van deze route.
In het plan wordt gezorgd voor een passende overgang naar Reijershove en Erasmuswijk, waarbij
rekening wordt gehouden met het behoud van de functie en charme van de Oosterse Lageweg,
Reijersweg en Oude Vlissingsweg. De aanwezige Zeeuwse hagen zijn van belang. De
groenstructuur wordt aangevuld met nieuwe laanbeplanting.
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In het convenant voor de geledingszone zijn afspraken gemaakt over het percentage bebouwing
(15%) en groen (30%) van de in deze convenant als “boulevards” aangegeven gronden, namelijk
de randen van het plangebied (zie onderstaande verbeelding). Deze “boulevards” zijn in het plan
op te delen als de westelijke groenboulevard en de oostelijke groenboulevard. De westelijke
groenboulevard bestaat uit zowel open recreatief groen als bosplantsoenen. Voor de oostelijke
groenboulevard zijn belangrijke elementen in de overgang tussen stad en land, de open
groengebieden langs de Reijersweg en de waterpartijen op de overgang naar het buitengebied.
Het groen van beide boulevards zal worden ingericht als wijk- of buurtgroen en als gebruiksgroen
dienen voor de bewoners.
Het groen, de boomstructuur en de waterpartij geven vorm aan de overgang van de stad naar het
buitengebied. Vanaf de hoofdontsluitingsweg wordt dit nadrukkelijk ervaren.

In onderstaande verbeelding wordt een overzicht gegeven van de onderscheiden plandelen die
genoemd worden in dit beeldkwaliteitsplan.
Plandeel A:
grenzend aan Erasmuswijk met de Oosterse Lageweg
Plandeel B:
middengebied
Plandeel C:
Urban Villa’s grenzend aan landschap
Plandeel D:
woningen voormalig agrarisch bouwvlak
Plandeel E:
waterwoningen en wonen aan de ontsluitingsweg

> Overzicht plandelen

> De boulevards van het convenant voor de geledingszone
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ALGEMENE RICHTLIJNEN
 Het openbaar gebied wordt als volgt ingericht: de rijbaan van de hoofdontsluitingsweg
wordt uitgevoerd in asfalt, de overige rijbanen met de Middelburgse mix (gebakken
dikformaat kleur Ravenna), parkeervakken donker (gebakken dikformaat Nero), trottoirs
van grijze betontegels.
 De woningen die aan twee zijden aan openbaar gebied grenzen (op straathoek), dienen
twee representatieve gevels te hebben (voorgevels). De beeldkwaliteit voor woningen op
een straathoek verdient extra aandacht. Het wonen op een dergelijke prominente plek
stuurt enigszins de inrichting en het gebruik van het kavel, maar biedt tevens extra uitzicht
naar die omgeving. Situering van bijbehorende bouwwerken, zoals garages en
overkappingen, dichte zijgevels en schuttingen, komen niet ten goede aan de
representativiteit van de hoekwoningen. De representativiteit van die gevels is belangrijk
en kan worden verkregen door het situeren van de entree, een erker of andere
architectonische accenten aan die zijden; afwijking ter beoordeling aan het WARK.
 Bij toepassing van zonnepanelen dienen deze in het dakvlak te worden geïntegreerd of op
platte daken. De bebouwing dient te worden voorzien van donkerkleurige dakbedekking.
Hierbij wordt qua beeld tevens aangesloten op de (overwegend) donkergrijze dakpannen
van de woningen in de Erasmuswijk en Reijershove; afwijking ter beoordeling aan het WARK.


Bijzondere erfbepalingen: Een aantal woningen grenst met de achtererven aan het
openbaar gebied. Om de uitstraling van de wijk zoveel mogelijk groen te houden en ter
voorkoming dat er lange wanden van schuttingen ontstaan, dienen de achtererven die
grenzen aan openbaar gebied, door middel van een groene erfafscheiding (beplanting
met eventueel gaashekwerk) begrensd te worden; afwijking ter beoordeling aan het WARK.



Straatbomen: de bomen langs de hoofdroute en de groenboulevards dienen in
volwassenheid een hoogte te bereiken van 15 meter of hoger. De bomen in de
woonstraten zijn van een kleiner boomtype en kunnen uitgroeien tot een hoogte van zo’n
8 meter.

> Impressie deel plangebied
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DE DEELGEBIEDEN
Plandeel A: grenzend aan Erasmuswijk met de Oosterse Lageweg
Dit plandeel grenst aan de Erasmuswijk
met daartussen de Oosterse Lageweg
als overgangsgebied. Dit gedeelte
bestaat uit twee delen: de woningen aan
de hoofdontsluitingsweg en de woningen
tussen deze weg en de Oosterse
Lageweg.
Hoofdontsluitingsweg
Voor de woningen aan de
hoofdontsluitingsweg bestaat een sterke
voorkeur om deze, in zijn geheel of in
delen, projectmatig te realiseren.
Het is de bedoeling dat de bebouwing
langs de hoofdontsluitingsweg, door ritme
en afmeting, een grote samenhang vertoont en de hoofdontsluiting voelbaar begeleidt. De
bebouwing moet het karakter van de hoofdontsluitingsweg als voornaamste straat in het
plangebied benadrukken. Gestreefd wordt naar één uitstraling van woningen in één doorgaande
voorgevelrooilijn, met een bouwhoogte van twee lagen met kap of drie lagen. Dit sluit bouwdelen
of toevoegingen in één bouwlaag niet uit, maar betekent wel dat de hoofdgebouwen gekenmerkt
moeten worden door een bouwhoogte van ten minste twee bouwlagen met kap, of (gedeeltelijk)
een derde laag. Voor deze derde bouwlaag is een binnenplanse vrijstelling
(afwijkingsmogelijkheid) opgenomen, waarbij een door het WARK vast te stellen
bouwingspercentage geldt van 50-100% van de oppervlakte van tweede bouwlaag. De
(gedeeltelijke) derde bouwlaag draagt bij aan de architectonische kwaliteit van de straatwand en
de verzelfstandiging van de individuele woningen. Hoewel de voorkeur uitgaat naar één keuze
voor met een kap of plat afgedekte woningen voor de gehele straatwand, wordt gelet op de lengte
van de straat niet uitgesloten dat, na een positief advies van het WARK, delen straatwand met een
kap en delen met plat afgedekte woningen elkaar afwisselen. Als voorwaarde geldt dat in dat geval
de onderlinge samenhang tot stand komt door architectuur, vormtaal, accenten, kleur- of
materiaalgebruik.
Richtlijnen ten behoeve van de beeldkwaliteit:
 Bouwmassa van twee lagen met kap of drie lagen. Voor het toepassen van een derde
bouwlaag is een binnenplanse vrijstelling opgenomen waarbij een door het WARK vast te
stellen bebouwingspercentage geldt van 50-100% van de oppervlakte van de tweede
bouwlaag;
 In geval van meer dan twee woningen aaneen dienen de woningen als ensemble te
worden uitgevoerd;
 Woningen in één bouwstrook dienen een architectonische eenheid te vormen;
 De bouwstroken dienen onderling op elkaar te worden afgestemd door aspecten als
architectuur, ritme, kleur- en materiaalgebruik;
 Aan-, uit-, en bijgebouwen dienen in de sfeer / architectuur van de woning te worden
gebouwd.
Uitwerking:
Voordat de kavels worden uitgegeven:
 wordt het beeldkwaliteitsplan voor de straatwand verder uitgewerkt met betrekking tot stijl,
uitstraling, kleur- en materiaalgebruik;
 wordt per bouwstrook een keuze gemaakt voor een bouwmassa afgedekt met een kap of
met een plat dak;
 kunnen eisen worden gesteld aan de nokrichting, waarbij rekening wordt gehouden met
zowel het straatbeeld als met de kaprichting voor wat betreft het toepassen van
zonnepanelen;
 worden bouwers en toekomstige bewoners (mits bekend) bij de uitwerking betrokken;
 behoeft de uitwerking de goedkeuring van het WARK.
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> Woningen in bouwstroken dienen op elkaar te worden afgestemd

> Voorbeelden voor woningen aan de hoofdontsluitingsweg

Vier zijstraten
Op de kavels aan de vier zijstraten is ruimte voor vrijstaande en halfvrijstaande
eengezinswoningen, die mogen worden uitgevoerd met een bouwmassa van één of twee lagen
met kap, of van twee of drie lagen plat. In geval van een bouwmassa in drie lagen mag het
oppervlak van de bovenste laag ten hoogste 50% van de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw
bedragen.
De kavels zijn bedoeld voor particuliere ontwikkeling, eventueel aangevuld met projectmatige
bouw in kleine series. Qua opzet en sfeer vormt dit plandeel de overgang naar de Erasmuswijk.
Per straat wordt gestreefd naar onderlinge samenhang in de bebouwing, waarbij de woningen op
elkaar worden afgestemd. Hierbij kan het zijn dat de vier straten ieder een ander thema krijgen
(zoals traditioneel, modern, duurzaam etc.). Toekomstige bewoners kunnen een voorkeur hebben
en daarop hun locatie kiezen. Bewoners met gelijke ideeën worden geclusterd. Wanneer eenmaal
een thema is bepaald en iemand wil daarvan afwijken, kan dit uitsluitend na een positief advies
van het WARK en met instemming van de bewoners van desbetreffende straat. Wanneer
bewoners traditioneel willen bouwen is er aanleiding om hiervoor de meest oostelijke straat te
benutten, grenzend aan de bestaande traditionele woning(en) aan de Oude Vlissingseweg.
Belangrijk voor deze straten is dat elke straat een consistent straatbeeld en sfeer heeft, terwijl de
straten onderling daarin mogen verschillen.
Richtlijnen ten behoeve van de beeldkwaliteit:
 Bouwmassa van twee lagen met kap of twee lagen plat met een eventuele derde laag.
Voor het toepassen van een derde bouwlaag is een binnenplanse vrijstelling opgenomen
waarbij een door het WARK vast te stellen bebouwingspercentage geldt van maximaal
50% van de oppervlakte van de tweede bouwlaag;
 In iedere straat zijn de woningen op elkaar afgestemd qua architectuur en bouwmassa;
 Aan-, uit-, en bijgebouwen dienen in de sfeer / architectuur van de woning te worden
gebouwd.
Uitwerking:
Voordat de kavels worden uitgegeven:
 wordt het beeldkwaliteitsplan per straat verder uitgewerkt met betrekking tot stijl,
uitstraling, kleur- en materiaalgebruik;
 wordt per straat een keuze gemaakt voor een bouwmassa afgedekt met een kap of met
een plat dak; afwijken in de zin dat geen keuze wordt gemaakt en plat afgedekte woningen en woningen
met een kap door elkaar worden gebouwd, is mogelijk, ter beoordeling aan het WARK. Alsnog afwijken,
nadat met gronduitgifte is begonnen is alleen mogelijk met instemming van alle kaveleigenaren.

 worden bouwers en toekomstige bewoners (mits bekend) bij de uitwerking betrokken;
 behoeft de uitwerking de goedkeuring van het WARK.

> Per straat zijn de woningen op elkaar afgestemd, maar de straten onderling hebben een ander thema.
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> Voorbeelden voor vrijstaande woningen in één straat

> Voorbeelden voor vrijstaande woningen in één straat

> Impressie deel plangebied
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Plandeel B: middengebied
Dit plandeel ligt binnen de lus, die wordt
gevormd door de ontsluitingsweg en de
Oude Vlissingseweg. Het middengebied
wordt omringd door de andere nieuwe
plandelen van Essenvelt en omgeven
door een groenstructuur bestaande uit
park, bomen en een haag langs de oude
Vlissingseweg. De kavels zijn gelet op de
betrekkelijke onafhankelijkheid van
voorwaarden uit de omgeving bijzonder
geschikt voor projectmatige ontwikkeling.
De keuze voor bouwstijl, kleur- en
materiaalgebruik is door de ligging in
principe vrij en kan geheel binnen het
plandeel worden afgestemd. Het
middengebied biedt ruimte om een inkleuring volgens de op het moment van realisatie geldende
trends, mogelijk te maken. Daarbij is het van belang dat er ingespeeld kan worden op de vraag
vanuit de markt. Zo is er bij andere woningbouwprojecten in Middelburg gemerkt dat er een sterke
vraag bestaat naar patiowoningen of andere levensloopbestendige woningen. De
bestemmingsplanregels bieden expliciet ruimte voor patiowoningen.
De woningen dienen per straat op elkaar te worden afgestemd in architectuur, oriëntatie, schaal,
ritme, vormtaal, kleur- of materiaalgebruik.
De woningen die met de zijgevels naar de hoofdontsluitingsweg en wandelpromenade zijn
gesitueerd, behoren een representatieve erfafscheiding te plaatsen met als minimum een hekwerk
met beplanting of een tuinmuur.
De woningen die met de achterzijden grenzen aan het water, hebben een open uitstraling naar het
openbaar gebied. Een strook met de bestemming ‘specifieke vorm van groen–talud’ langs het
water zorgt ervoor dat deze zone gevrijwaard blijft van bebouwing.
Richtlijnen ten behoeve van de beeldkwaliteit:
 Bouwmassa van maximaal twee lagen en een kap of drie lagen. Voor het toepassen van
een derde bouwlaag is een binnenplanse vrijstelling opgenomen waarbij een door het
WARK vast te stellen bebouwingspercentage geldt van maximaal 100% van de tweede
bouwlaag;
 Bebouwing in één straat en/of straatwand zijn hetzelfde qua woningtype, architectuur en
bouwmassa;
 In geval van meer dan twee aaneen woningen dienen de woningen als ensemble te
worden uitgevoerd;
 Patiowoningen worden bij voorkeur in de midden-straten gesitueerd;
 Aan-, uit-, en bijgebouwen dienen in de sfeer / architectuur van de woning te worden
gebouwd.
Uitwerking:
Voordat de kavels worden uitgegeven:
 wordt het beeldkwaliteitsplan per straat en/of straatwand verder uitgewerkt voor wat
betreft stijl, uitstraling, kleur- en materiaalgebruik;
 wordt per straat en/of straatwand een keuze gemaakt voor het woningtype en de
bouwhoogte;
 worden bouwers en toekomstige bewoners (mits bekend) bij de uitwerking betrokken;
 behoeft de uitwerking de goedkeuring van het WARK.
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> Achterzijde aan het water en groene erfafscheiding aan openbaar wandelpad

> Ruimte voor nieuwe woonvormen

> Projectmatige woningen: aaneengeschakelde, twee-onder-één-kap, vrijstaande en patiowoningen
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Plandeel C: Urban Villa’s en landhuizen grenzend aan landschap
Dit plandeel ligt tussen de
ontsluitingsweg en het landschap. Het
vormt de overgang naar het landschap
en maakt deel uit van het gebied
waarvoor het begrip “groenboulevard”
geldt.
Deze zone is geschikt voor
appartementen in de vorm van een
Urban Villa, met een hoogte van
maximaal 15 meter gerelateerd aan vijf
woonlagen, dan wel voor meerdere
grondgebonden woningen in de vorm
van één landhuis of stedenbouwkundig
ensemble (landelijke woonvorm).
Vanuit de markt is er vraag naar appartementen in Middelburg. En aangezien een
appartementencomplex of Urban Villa een compacte woonvorm is en een relatief bescheiden
“footprint” heeft, is deze woonvorm bij uitstek geschikt in de overgang naar het landschap. Ook de
landelijke woonvorm voegt zich in de hoofdopzet zonder dat deze in essentie verandert en moet
worden aangepast.
De Urban Villa’s en landhuizen zijn georiënteerd op de golvende ontsluitingsweg zodat ze allemaal
een andere, ten opzichte van elkaar gedraaide oriëntatie hebben en ze vanuit het landschap niet
als rij zichtbaar zijn, door de separerende boomgroepen. Urban Villa’s en landhuizen kunnen
afwisselend worden gesitueerd tussen de separerende boomgroepen, aangezien niet meer dan
één gebouw tegelijk zichtbaar is.
De Urban Villa’s en landhuizen mogen zich van elkaar onderscheiden. De individualiteit van de
bebouwing versterkt het verrassingseffect wanneer steeds een ander gebouw in het zicht komt.
Urban Villa’s
Richtlijnen ten behoeve van de beeldkwaliteit:
 Gestapelde woningen in maximaal 5 bouwlagen;
 Gevels in natuurlijke, onopvallende kleuren;
 Compartimenteren van de strook en separeren van de Urban Villa’s onderling.
Uitwerking:
Voordat de kavels worden uitgegeven:
 worden bouwers en toekomstige bewoners (mits bekend) bij de uitwerking betrokken;
 behoeft de uitwerking de goedkeuring van het WARK.

> Individuele Urban Villa’s van elkaar gescheiden door separerende boomgroepen

Landhuizen (landelijke woonvorm)
Richtlijnen ten behoeve van de beeldkwaliteit:
 Bouwmassa van maximaal 3 lagen met kap of 4 lagen zonder kap;
 Gevels in natuurlijke, onopvallende kleuren;
 Aan-, uit-, en bijgebouwen dienen in de sfeer / architectuur van de woning te worden
gebouwd;
 Compartimenteren van de strook en separeren van de landhuizen onderling.
Uitwerking:
Voordat de kavels worden uitgegeven:
 en wanneer de posities van de landhuizen bekend zijn, wordt een groenplan opgesteld.
Dit groenplan houdt rekening met de relatie van het landschap en het groen van de wijk;
 worden bouwers en toekomstige bewoners (mits bekend) bij de uitwerking betrokken;
 behoeft de uitwerking de goedkeuring van het WARK.
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> Voorbeelden van drie individuele Urban Villa’s in het groen

> Voorbeelden van landelijke woonvormen in het groen
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Plandeel D: woningen voormalig agrarisch bouwvlak
Drie woningen
Op de hoek van de Reijersweg en de
Oude Vlissingseweg liggen drie kavels
op een voormalig agrarisch bouwvlak.
Op deze kavels is ruimte voor
particuliere ontwikkeling van vrijstaande
woningen.
De woningen liggen als het ware solitair
in het plangebied. De kavels zijn
georiënteerd op de Reijersweg en de
Oude Vlissingseweg. Eigenlijk maken
deze woningen meer deel uit van de
bestaande situatie dan van de
nieuwbouwsfeer. Qua bouwstijl kunnen
de woningen daarom het best
aansluiten op de traditionele bebouwing
in de omgeving.

Richtlijnen ten behoeve van de beeldkwaliteit:
 Woningen dienen te worden voorzien van een hellend dak;
 Woningen sluiten qua bouwstijl aan op de (traditionele) bebouwing in de omgeving;
 Aan-, uit-, en bijgebouwen dienen in de sfeer / architectuur van de woning te worden
gebouwd.
Uitwerking:
Voordat de kavels worden uitgegeven:
 wordt het beeldkwaliteitsplan voor deze kavels verder uitgewerkt met betrekking tot stijl,
uitstraling, kleur- en materiaalgebruik;
 worden toekomstige bewoners (mits bekend) bij de uitwerking betrokken;
 behoeft de uitwerking de goedkeuring van het WARK.

> Voorbeelden van traditionele woningen die passen in de bestaande omgeving

Cirkelvormige straat
De kavels aan de half-cirkelvormige straat, direct achter bovengenoemde woningen, zijn bedoeld
voor particuliere ontwikkeling. Op deze kavels is ruimte voor particuliere en eventueel
projectmatige ontwikkeling van vrijstaande, halfvrijstaande, en geschakelde woningen.
Door de holle gevelwand worden meer woningen in één beeld gevangen. Samen met de
laanbeplanting zorgt dit voor een sfeer en beeld van eenheid in de straat.
Richtlijnen ten behoeve van de beeldkwaliteit:
 Bouwmassa van twee lagen met kap of twee lagen plat met een eventuele derde laag.
Voor het toepassen van een derde bouwlaag is een binnenplanse vrijstelling opgenomen
waarbij een door het WARK vast te stellen bebouwingspercentage geldt van maximaal
50% van de oppervlakte van de tweede bouwlaag;
 Woningen dienen onderling op elkaar te worden afgestemd met betrekking tot aspecten
als architectuur, ritme, kleur- en materiaalgebruik;
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 Aan-, uit-, en bijgebouwen dienen in de sfeer / architectuur van de woning te worden
gebouwd.
Uitwerking:
Voordat de kavels worden uitgegeven:
 wordt het beeldkwaliteitsplan voor de straatwand verder uitgewerkt met betrekking tot stijl,
uitstraling, kleur- en materiaalgebruik;
 wordt voor de straat een keuze gemaakt voor een bouwmassa afgedekt met een kap of
met een plat dak; afwijken in de zin dat geen keuze wordt gemaakt en plat afgedekte woningen en
woningen met een kap door elkaar worden gebouwd, is mogelijk, ter beoordeling aan het WARK. Alsnog
afwijken, nadat met gronduitgifte is begonnen is alleen mogelijk met instemming van alle kaveleigenaren.

 worden toekomstige bewoners (mits bekend) en eventueel bouwers bij de uitwerking
betrokken;
 behoeft de uitwerking de goedkeuring van het WARK.
> Voor voorbeelden: zie referentiebeelden bij de vier zijstraten
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Plandeel E: waterwoningen en wonen aan de ontsluitingsweg
Dit plandeel bestaat uit de vier kavels
aan de hoofdontsluitingsweg, de
woningen aan het water en het solitaire
appartementengebouw bij de entree
van de wijk.
Vier woningen ontsluitingsweg
De vier kavels zijn gelegen aan de
hoofdontsluitingsweg van de wijk. Deze
woningen kunnen zowel projectmatig
als particulier ontwikkeld worden. De
woningen zijn beeldbepalend voor het
oostelijke deel van de ontsluitingsweg.
Daarom dienen de woningen op de weg
georiënteerd te zijn, wat zich uit in een
representatief gevelbeeld (bijvoorbeeld:
ruime raampartijen of erkers).
Richtlijnen ten behoeve van de beeldkwaliteit:
 Bouwmassa van twee lagen met kap of twee lagen plat met een eventuele derde laag.
Voor het toepassen van een derde bouwlaag is een binnenplanse vrijstelling opgenomen
waarbij een door het WARK vast te stellen bebouwingspercentage geldt van maximaal
50% van de oppervlakte van de tweede bouwlaag;
 Woningen dienen onderling op elkaar te worden afgestemd met betrekking tot aspecten
als architectuur, ritme, kleur- en materiaalgebruik;
 Aan-, uit-, en bijgebouwen dienen in de sfeer / architectuur van de woning te worden
gebouwd.
Uitwerking:
Voordat de kavels worden uitgegeven:
 wordt het beeldkwaliteitsplan voor de straatwand verder uitgewerkt met betrekking tot stijl,
uitstraling, kleur- en materiaalgebruik;
 wordt voor de straat een keuze gemaakt voor een bouwmassa afgedekt met een kap of
met een plat dak;
 worden bouwers en toekomstige bewoners (mits bekend) bij de uitwerking betrokken;
 behoeft de uitwerking de goedkeuring van het WARK.

> Voorbeelden van samenhang in vormtaal

Waterwoningen
De woningen aan de waterpartijen zijn geprojecteerd in een verkaveling van drie cirkelsegmenten.
Hier is ruimte voor een projectmatige ontwikkeling van vrijstaande woningen. Het is belangrijk om
er rekening mee te houden dat deze woningen beeldbepalend zijn voor het zicht op de stad vanaf
het landschap en de Torenweg. De bouwvlakken zijn uitermate geschikt voor luxe en ruime
levensloopbestendige woningen (patiotype).
De woningen staan met één gevel in de waterlijn. Op deze manier wordt er voorkomen dat aan de
waterzijde bijgebouwen en erfafscheidingen worden geplaatst, waardoor een rommelig beeld
vanuit het buitengebied op de stadsrand ontstaat. Met zowel privaatrechtelijke voorwaarden als
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uitgifte in erfpacht willen we bewerkstelligen dat in de ruimte tussen de woningen geen
bouwwerken worden geplaatst. Op deze manier zorgen de open ruimtes tussen de woningen
ervoor dat er zicht blijft op de bomen van de groenboulevard. Zo oogt de nieuwe stadsrand
transparant.
Omdat de woningen erg beeldbepalend zijn voor de stadsrand en op de overgang van stad naar
landschap liggen is gestreefd naar woningen met een bescheiden schaal (korrel) met een hoogte
van twee bouwlagen. Ook het kleurgebruik dient aan de stadsrand terughoudend te zijn, dus geen
opvallende kleuren/kleurvakken. De woningen dienen zich te openen naar het water en de zij-tuin,
terwijl de kant naar de straatzijde ingetogen mag zijn. Erfafscheidingen aan beide zijden dienen
groen te worden uitgevoerd.
Richtlijnen ten behoeve van de beeldkwaliteit:
 Bouwmassa van één laag met kap of twee lagen;
 Gevels in natuurlijke, onopvallende kleuren;
 Woningen dienen onderling op elkaar te worden afgestemd met betrekking tot aspecten
als architectuur, ritme, kleur- en materiaalgebruik;
 Aan-, uit-, en bijgebouwen dienen in de sfeer / architectuur van de woning te worden
gebouwd;
 Ruimtes tussen de woningen mogen niet bebouwd worden, maar krijgen een tuininvulling.
Uitwerking:
Voordat de kavels worden uitgegeven:
 wordt het beeldkwaliteitsplan voor de straatwand verder uitgewerkt met betrekking tot stijl,
uitstraling, kleur- en materiaalgebruik;
 worden bouwers en toekomstige bewoners (mits bekend) bij de uitwerking betrokken;
 behoeft de uitwerking de goedkeuring van het WARK.

> Voorbeelden van woningen aan waterpartij

> Zicht op het groen van de groenboulevard tussen de woningen door

Appartementengebouw
Bij de aansluiting van de ontsluitingsweg op de Torenweg is ter markering van het begin van de
bebouwde kom een solitair appartementengebouw geprojecteerd. Vanuit de appartementen
ontstaat een vrij uitzicht over het open landschap. Dit appartementengebouw is een eyecatcher en
erg beeldbepalend voor de entree van Essenvelt aan de Torenweg en de omgeving. Architectuur
en vormgeving zijn hierbij belangrijk.
Richtlijnen ten behoeve van de beeldkwaliteit:
 Gestapelde woningen in maximaal 5 bouwlagen;
 Gevel in natuurlijke kleuren.
Uitwerking:
 Het schetsontwerp, een gericht bouwplan en schetsontwerp is tegelijkertijd het
beeldkwaliteitsplan voor het appartementencomplex.
 De uitwerking behoeft de goedkeuring van het WARK.
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> Voorbeelden van een waaiervormig appartementengebouw
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