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1. Inleiding.

1.1 Aanleiding

Het ontwikkelgebied Kleipetten Zuid heeft al 
een lange voorgeschiedenis. Kleipetten Zuid 
is de laatste fase van de woningbouwlocatie 
De Kleipetten in Rijnsburg waarmee is gestart 
in de jaren ‘90 van de vorige eeuw. In 2005 
zijn de eerste schetsen voor dit deelgebied 
gemaakt door bureau Kuiper Compagnons. 
Hierna is op basis van een voorlopig ont-
werp van bureau West 8 in 2006 een globaal 
bestemmingsplan vastgesteld. In 2011 is door 
bureau West 8 een concept DO stedenbouw-
kundig plan met een Beeldkwaliteitplan op-
gesteld voor Kleipetten Zuid. In 2021 is door 
de gemeente gestart met de actualisatie van 
het stedenbouwkundige plan op onderdelen 
als globale stedenbouwkundige opzet, het 
woningprogramma en de inrichting van de 
openbare ruimte. 

In het stedenbouwkundig plan voor de Klei-
petten Zuid staat een wigvormige openbare 
ruimte met een plantsoen en een insteekha-
ven aan de Oude Rijn centraal waaromheen 
een buurtje van panden is gegroepeerd. De 
haven is een eigentijdse wereld van panden 
in en aan het water, omgeven door boten en 
een steiger, natuurvriendelijke oevers, bomen, 
klinkerbestrating en woningen die uitkijken 
op de haven. Als inspiratie voor Kleipetten 
Zuid dient de Vliet in het centrum van Rijns-
burg, de watergang waar het dorp rond is 
ontstaan. De buurt van meer dan 190 wonin-
gen vormt het slotstuk van de stedenbouw-
kundige ontwikkeling in de Kleipetten. 

Het beeld van Kleipetten Zuid wordt be-
paald door ruimtelijke principes die vanouds 
de identiteit van Nederlandse watersteden 
hebben gevormd. Het gaat hierbij o.a. om: 
variatie in panden, oriëntatie van de gebou-
wen op het water of de openbare ruimte, 

het silhouet van de wijk in zijn omgeving, 
rooilijnen, terugspringen van gebouwen uit 
de rooilijn, openingen tussen gebouwen en 
vista’s. De haven leeft door een rijkdom aan 
architectonische gebouwtypen en ontwerpen 
die samen een coherent geheel vormen. Dit is 
dan ook de voornaamste opgave voor de ar-
chitecten van de woningen. De pandsgewijze 
“losse” verkaveling is hierbij een vereiste om 
een speelse opzet te bereiken. 

Het stedenbouwkundig plan gaat zoveel 
mogelijk uit van een duidelijk contrast tussen 
openbare ruimte en privé binnenterreinen. 
Privacy en sociale controle worden hierdoor 
bevorderd. Bewoners en bezoekers moeten 
zich thuis voelen in hun woonomgeving en 
actief deel uit kunnen maken van het leven 
in de wijk. Daarom is het noodzakelijk dat de 
stedenbouwkundige “korrel” van een woning 
en de openbare ruimte met aandacht zijn 
ontworpen voor een menselijke maat (oog-
hoogte). De menselijke maat wordt bereikt 
door een fijnmazig weefsel, dat bezet wordt 
met “individueel herkenbare gebouwen”. 
Op een aantal plekken wordt de verkaveling 
aangevuld met accenten zoals gebouwen in 
zichtlijnen van straten met opvallend afwij-
kende architectuur.
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1.2 Doel

Dit beeldkwaliteitdocument is opgesteld 
om de algemeen geldende kwaliteit te kun-
nen waarborgen en om ervoor te zorgen 
dat ondanks een grote verscheidenheid een 
samenhangend geheel kan ontstaan. Het 
beeldkwaliteitdocument is op stedenbou-
wkundig niveau globaal gehouden. Op het 
niveau van de uitwerking van de architectuur 
worden er een aantal uitspraken gedaan. De 
daarin omschreven details worden als cruciaal 
beschouwd om de beoogde 
ambities te kunnen vertalen naar gebouwde 
realiteit.

Voor de begeleiding van het ontwikkelings-
proces van de Kleipetten-Zuid zal de ge-
meente Katwijk een supervisor benoemen. De 
supervisor begeleidt de architecten voor de 
woningontwerpen van Kleipetten Zuid tijdens 
de verschillende ontwerpfasen van vooront-
werp tot en met de omgevingsvergunning. 
De beoordeling vindt plaats door supervi-
sor en de stadsbouwmeester. De supervisor 
zal de ontwerpen toetsen aan de specifieke 
eisen die zijn vastgelegd in dit beeldkwa-
liteitdocument dat is vastgesteld door de 
gemeenteraad. Doel van dit document is een 
minimum aan ruimtelijke en technische eisen 

vast te leggen die kunnen garanderen dat de 
haven van Kleipetten gerealiseerd zal worden 
volgens het in het stedenbouwkundig plan 
geschetste beeld van een eigentijds haven-
buurtje aan de Oude Rijn. Voor het hele plan 
en in het bijzonder de accenten en de hoeken  
in het plan geld dat een hoog ambitieniveau.
Van de randvoorwaarden kan alleen worden 
afgeweken als er aangetoond kan worden dat 
nieuwe voorstellen een verbetering vormen 
van de in het beeldkwaliteitdocument voor-
gestelde details. Het eindoordeel ligt hierbij 
bij de supervisor en de stadsbouwmeester. 

1.3 Leeswijzer

Het voorliggende document gaat na deze 
inleiding in op de stedenbouwkundig plan. 
Vervolgens komen de beelkwaliteit richtlijnen 
aan bod. In dit document wordt geen on-
derscheid gemaakt naar deelgebieden maar 
worden voor een aantal specifieke situaties 
wel specifieke oplossingen aangegeven. Als 
laatste worden in de bijlage de principe pro-
fielen van Kleipetten Zuid weergegeven.
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2. Stedenbouwkundig plan.

2.1 Hoofdopzet

Het stedenbouwkundig plan vormt het uit-
gangspunt voor dit beeldkwaliteitplan. De 
exacte situering van bebouwing en de in-
deling in groen en parkeren kan bij de uit-
werking nog afwijken van het hier getoonde 
plan. De hoofdstructuur is gebaseerd op een 
wigvormige openbare ruimte haaks op de 
Oude Rijn die wordt doorsneden door de Wa-
terboslaan, een doorgaande route die begin 
jaren ‘80 van de vorige eeuw is ontstaan in 
het verlengde van de knik in de historische 
Valkenburgerweg. In deze wigvormige ruimte 
is een haven en een plantsoen opgenomen, 
het havenplantsoen. De Oude Rijn wordt 
begeleid met bebouwing die met de achter-
zijde is gericht op de openbare oever waar 
de langzaamverkeersroute langs de Oude Rijn 
wordt doorgezet vanuit het noorden. Parallel 
aan de Oude Rijn en de Waterboslaan lig-
gen een aantal sloten waarvan de watergang 
achter de woningen van de Waterboslaan 
wordt gehandhaafd. Op het havenplantsoen 
komen een ontsluitingsstraat en een pleintje 
uit. De ontsluitingsstraat en het pleintje liggen 
bijna parallel aan het Waterboslaan en zorgen 
voor een geleding in de stedenbouwkundige 
structuur en de ontsluiting van de woningen. 

 

2.2 Ontsluiting en parkeren

Kleipetten Zuid wordt voor het autoverkeer 
ontsloten vanaf de Valkenburgerweg. De Val-
kenburgerweg komt uit op de Waterboslaan 
en de hoofdontsluitingsstraat. De ontslui-
tingsstraat komt uit op een circuit rondom het 
havenplantsoen waar in twee richtingen ver-
keer mogelijk is. Voor het fietsverkeer is de 
doorgaande route van het Waterboslaan naar 
de Valkenburgerweg van belang, deze route 
loopt vanaf het centrum van Rijnsburg  naar 
Oegstgeest en Leiden. Aan de noordzijde van 
Kleipetten Zuid blijft deze route afgesloten 
voor autoverkeer. De Waterboslaan wordt ter 
hoogte van het havenplantsoen een fietspad 
en aan de zuidzijde van het havenplantsoen 
een fietsstraat waar geen langsparkeren 
mogelijk is. De Valkenburgerweg wordt zelf 
mogelijk voor een deel als een fietsstraat in-
gericht. Voor langzaam verkeer (voetgangers 
en fietsers) zijn er ook nog verbindingen naar 
de Tooropstraat en de Hendrik ter Brugg-
henstraat via langzaamverkeersbruggen.
Het bewonersparkeren vindt zoveel mogelijk 
plaats op eigen terrein of op binnenterrei-
nen uit het zicht. Vooral bij vrijstaande en 
geschakelde woningen vindt het parkeren 
plaats op eigen terrein. Voor alle openba-
re parkeerplaatsen wordt uitgegaan van het 
gemeentelijke beleid dat voorschrijft dat deze 
plekken worden voorzien van waterdoorlaten-
de verharding.
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2.3 Water

In Kleipetten Zuid is sprake van een roya-
le hoeveelheid oppervlakte water door de 
wigvormige haven en de te verbreden water-
gang achter de Waterboslaan. De wigvormi-
ge haven geeft het gebied het kenmerkend 
karakter van een Hollands waterstadje. De 
Waterboslaan vormt in het stedenbouwkundi-
ge plan de scheiding tussen de haven en het 
plantsoen. Met deze waterstructuur ontstaat 
er voldoende watercompensatie. De groene 
strook aan de Oude Rijn wordt met een lang-
zaam verkeersbrug aan de noordzijde ver-
bonden met de oeverzone van de Oude Rijn.

Voor het hemelwater wordt uitgegaan van 
zoveel mogelijk afkoppeling en een klimaat-
bestendig ontwerp waarbij piekbuien geen 
overlast veroorzaken. In het havenplantsoen 
en het pleintje zullen wadi’s worden op-
genomen. Net als in ‘t Duyfrak zullen alle 
hemelwaterafvoeren worden afgekoppeld en 
is geen traditioneel hemelwater riool noodza-
kelijk. 

2.4 Groen

Het groenbeleid van de gemeente streeft naar 
minimaal 65m2 groen per woning. In Kleipet-
ten Zuid worden veel woningen gerealiseerd 
en wordt ongeveer 60m2 groen gerealiseerd. 
Naast het groen wordt ook het nodige water 
gerealiseerd en dat geeft de buurt een ruime 
uitstraling. 

Het groen dient bij te dragen bij aan de 
biodiversiteit. Inheemse planten hebben 
over het algemeen een veel grotere biodi-
versiteitswaarde. Voor de overige beplanting 
zullen ook zoveel mogelijk inheemse soorten 
worden toegepast. Inheemse soorten zorgen 
voor een uitgebreidere voedselketen en daar-
mee voor een completer en gezonder eco-
systeem. In de verdere uitwerking zal worden 
onderzocht of het mogelijk is bestaande 
bomen te handhaven of te verplaatsen.

In het havenplantsoen, het pleintje haaks op 
het havenplantsoen en in de strook met wo-
ningen aan de Oude Rijn worden speelvoor-
zieningen opgenomen. Deze speelvoorzie-
ningen komen centraal in de buurt te liggen 
zodat de speelplekken goed bereikbaar en 
zichtbaar zijn. De speelplekken voor de aller-
kleinsten komen in het pleintje haaks op het 
havenplantsoen en in het pleintje in de strook 
aan de Oude Rijn.

2.5 Oriëntatie en accenten

Alle woningen zijn georiënteerd op de straat 
waarbij hoge borstweringen aan de straatzij-
de in principe niet zijn toegestaan. De entree 
is of in de voorgevel of in de zijgevel op korte 
afstand van de voorzijde. Hiermee wordt 
ingezet op een  maximale beleving van de 
openbare ruimte. 
De bebouwing is overwegend twee lagen 
met een kap en soms drie lagen zonder kap. 
Uitzondering vormde de twee locaties waar 
een hoogteaccent kan worden gerealiseerd. 
De eerste locatie is de zuidwesthoek van de 
haven aan de Oude Rijn. De tweede locatie is 
de noordoosthoek van het havenplantsoen bij 
het pleintje. Op de hoek van de haven is een 
appartementengebouw met een kap gesitu-
eerd met aansluitend een aantal herenhuizen 
van drie lagen met een kap. Bij het pleintje 
komen appartementengebouwen met een 
kap waarin gewoond wordt. De kappen op de 
appartementengebouwen dragen bij aan een 
vriendelijke uitstraling van de buurt.
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2.6 Erfafscheidingen

Erfafscheidingen die raken aan het openbaar 
gebied zijn van grote invloed op de beleving 
van de openbare ruimte. Voor een aantal 
plekken in het plan is aangegeven hoe de 
erfafscheiding vormgegeven dient te worden. 
In principe hebben groene afscheidingen de 
voorkeur en is op een aantal plekken aange-
geven dat er een bouwkundige voorziening 
dient te worden gerealiseerd. Dat is het geval 
als een achtertuin met parkeerplekken grenst 
aan de openbare ruimte of de achtertuin 
grenst aan openbare ruimte aan de Oude 
Rijn. 

Bij voortuinen die dieper zijn dan 1,5m is 
de afscheiding groen. De minimale afstand 
van de voorgevel tot de erfgrens is 0,5m, tot 
een diepte van 1,5m kan een ‘Delftse stoep’ 
worden gerealiseerd. Een ‘Delftse stoep’ is 
een privé stoep met een afwijkende hoog-
waardige bestrating. Voor een aantal plekken 
is voorzien in hagen die door de eigenaar 
moet worden gerealiseerd. Hierover zal een 
instandhouding moeten worden opgenomen 
in overeenkomst en koop en huurcontracten. 
Deze hagen zijn van belang voor het groene 
beeld van Kleipetten Zuid.

Voor achtertuinen die grenzen aan het open-
baar gebied is op veel plekken een hoge haag 
aangegeven. Uitzondering vormen de wo-
ningen met de achterzijde grenzend aan de 
openbare ruimte die de Oude Rijn begeleid. 
Hier is een gebouwde constructie noodza-
kelijk voor een duurzaam eindbeeld. Deze 
gebouwde constructie is een muur of een 
gebouwde pergola, dit is nader uit te werken. 
Voor deze woningen geld dat de bergingen 
dienen te worden gekoppeld aan het hoofd-
gebouw om te voorkomen dat er tegen de 
erfgrens aan de Oude Rijn bergingen worden 
opgericht.

Een aantal hoeken zijn als aandachtspunt 
aangegeven op de kaart en hier zal in de ver-
dere uitwerking de afstand van het pand tot 
de erfgrens worden vastgelegd inclusief een 
mogelijke aanbouw. Voor de tuinen die gren-
zen aan het water geld dat er geen steigers in 
het water mogen worden gerealiseerd vanwe-
ge beheer en onderhoud van de watergang. 
Aanleggen van een sloep is mogelijk met het 
verlagen van het maaiveld aan de waterkant.  

Beeldkwaliteitplan Kleipetten Zuid.
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panden aan de Vliet in het centrum van Rijnsburg

kleine verspringingen in de rooilijn zorgen voor een kleinschalig karakter

maximale rijlengte van 18m aan de haven en elders een maximale rijlengte van 30m van het zelfde woningontwerp

max. 30m

max. 18 m

3. Richtlijnen beeldkwaliteit

3.1 Ambitie en beoogde sfeer

Kleipetten Zuid is een buurt met een dorpse 
schaal die verwijst naar het Hollandse ha-
venstadje. De bebouwing is gevarieerd en 
zoveel mogelijk eigentijds met verwijzingen 
naar traditionele stedelijke bebouwing. In 
het centrum van Rijnsburg aan de Vliet is dit 
goed te zien. Daarbij valt op dat dit geen 
strikte pandsgewijze parcellering is maar dat 
de mate daarvan - de korrelgrootte -  juist 
varieert. De bebouwing is voorzien van sym-
metrische kappen met in de basis twee lagen 
en een kap en zeer incidenteel 3 lagen met 
een plat dak met een verbijzondering van het 
geveleinde.

De wigvormige openbare ruimte met de ha-
ven en het havenplantsoen vormen de drager 
van het plan. In de hieraan gesitueerde be-
bouwing is het gevarieerde bebouwingsbeeld 
goed zichtbaar. Ook de appartementgebou-
wen dragen bij aan de sfeer doordat ze een 
kap hebben waarin gewoond kan worden. 
Alle woningen zijn voorzien van rijk metsel-
werk met grote ramen die kenmerkend zijn 
voor de oude Hollandse huizen. De entrees 
worden verbijzonderd zodat de panden een 
statig voorkomen krijgen. Bij de appartemen-
tengebouwen worden de balkons uitgevoerd 
in metselwerk zodat ze bijdragen aan de sfeer 
en uitstraling van de wijk.

3.2 Stedenbouwkundige richtlijnen

Voor een goede woonomgeving is een sterke 
samenhang tussen bebouwing en openbare 
ruimte van belang. De bebouwing is daarom 
op de belangrijkste openbare ruimten gericht. 
De wigvormige openbare ruimte met de ha-
ven en het havenplantsoen, het pleintje en de 
woonstraten. Uitzondering vormt de groen-

strook aan de Oude Rijn waar de bebouwing 
met de achterzijde grenst aan de openbare 
ruimte. 

Bij voorkeur grenzen achterzijden niet aan de 
openbare ruimte. In het stedenbouwkundig 
plan is dit door de beperkingen van de vorm 
van het gebied en het bestemmingsplan niet 
altijd mogelijk. Achterzijden aan de openbare 
ruimte dienen in alle gevallen zorgvuldig te 
worden vormgegeven, hetzij met een hoge 
haag of een goed ontworpen gebouwde 
voorziening. Voor de achterzijden aan de 
Oude Rijn wordt dit voorgeschreven. De be-
bouwing aan de zijde van de openbare ruimte 
is voorzien van gevelopeningen zonder hoge 
borstweringen. Bij hoekwoningen geldt dit 
voor beide gevels die aan de openbare ruimte 
grenzen.  

Om de belangrijkste openbare ruimten pas-
send te begeleiden volgen de panden het 
verloop van de straten die de openbare ruim-
te begeleiden en de woonstraten. De panden 
zijn evenwijdig aan of haaks op gesitueerd op 
de belangrijkste openbare ruimte. Bij hoek-
situaties aan groene ruimten staan de wo-
ningen zoveel mogelijk op de hoeken zodat 
niet de garages en bergingen maar juist de 
woning en de openbare ruimte begeleiden. 
Om het gevarieerde karakter te versterken 
staan de panden niet in dezelfde rooilijn maar 
is er een minimale sprong van 0,3m tussen 
panden. Panden kunnen bestaan uit meer-
dere woningen op een rij. De afstand tot de 
voorerfgrens is minimaal 0,5m en een voorerf 
met een afmeting kleiner dan 1,5m wordt als 
een Delftse stoep uitgevoerd. Bij voortuinen 
groter dan 1,5m is de afscheiding groen. Op 
een aantal plekken wordt de afstand van het 
pand tot de erfgrens vastgelegd.

Beeldkwaliteitplan Kleipetten Zuid. 1918



Voor een gevarieerd beeld is menging van 
verschillende ontwerpen noodzakelijk. Hierbij 
mogen geschakelde woningen en rijen als 
één geheel worden vormgegeven. De maxi-
male lengte van een als één geheel vormge-
ven rij is aan de haven maximaal 18m en in de 
andere delen van Kleipetten Zuid maximaal 
30m. Voor het gevarieerde beeld wordt uitge-
gaan van een maximale herhaling van 8 stuks 
van één architectonisch ontwerp waarbij deze 
ontwerpen niet naast elkaar kunnen worden 
gerealiseerd. Varianten in andere kleuren 
metselwerk vallen onder de maximale herha-
ling. In deze ontwerpen is de symmetrische 
kap dominant en is variatie in kaprichtingen, 
kapvormen en goothoogtes vanzelfsprekend. 
De appartementengebouwen en de hogere 
herenhuizen aan de haven zijn uniek en heb-
ben allen een eigen ontwerp. Voor Kleipetten 
Zuid is in basis vastgelegd welke woningty-
pen waar een plek krijgen. 

Voor een aantrekkelijk bebouwingsbeeld aan 
de openbare ruimte is het van belang dat de 
hoofdgebouwen 
het beeld bepalen. Bijgebouwen staan daar-
om zoveel mogelijk uit het zicht en achter de 
voorgevelrooilijn met uitzondering van erkers. 
Bij de woningen aan de Oude Rijn met de 
achtertuin aan het de Oude Rijn is aandacht 
voor de erfafscheiding. 

3.3 Richtlijnen openbare ruimte 

De verschillende profielen van de openbare 
ruimte van Kleipetten Zuid hebben een een-
duidige uitstraling. De rijbanen worden be-
staat met gebakken klinkers en in de parkeer-
vakken hebben de grasklinkers een rand van 
gebakken materiaal. De trottoirs zijn voorzien 
van betontegels in de gangbare trottoirtegel 
van 30cm bij 30cm. 

In het stedenbouwkundig plan zijn drie 
bruggen opgenomen, één verkeersbrug voor 
autoverkeer en langzaamverkeer en twee 
langzaamverkeersbruggen. De bruggen zijn 
duidelijk herkenbaar als brug en hebben 
een verwantschap in de vormgeving van de 
balustrade. De keuze voor de doorvaarthoog-
te bepaald hoe wordt omgegaan met het 
overbruggen van het hoogteverschil. Voor de 
aanlanding van de verkeersbruggen geld dat 
deze worden gemetseld om de hoogtever-
schillen op te vangen in de beperkte ruimte. 
Voor de langzaamverkeerbrug aan de Oude 
Rijn zal dit nog verder worden uitgewerkt.

De beplanting van Kleipetten Zuid dient zo-
veel mogelijk bij te dragen bij aan de biodi-
versiteit. In het plan is voorzien in veel grote 
bomen aan het water en kleinere bomen 
tussen de parkeervakken. Voor de overige 
beplanting zal ook worden gekeken naar 
soorten die door de seizoenen heen een 
interessant beeld vormen.

links Harlingen aan de haven en rechts Hoevelaken, appartementengebouwen met kap waarin wordt gewoond

de bruggen in Kleipetten Zuid hebben een zelfde uitwerking in de balustrade en zijn familie (voorbeelden IPV Delft)

Beeldkwaliteitplan Kleipetten Zuid.
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variatie in ontwerpen met een maximale herhaling van 8 

compositie van de gevels met plint, duidelijke entree en diveristeit in kapvormen

balkons hebben minimaal 70cm metselwerk

materialen zijn natuurlijk en duurzaam en hebben een warme uitstraling

Coendersbuurt, Delft

20

materiaal voor de voorgevels: gebakken materiaal in creme- en geeltinten via rood tot bruin
natuursteen, hardsteen, zichtbeton, hout, glas, zink, staal, koper en andere natuurlijke materialen

gevelvlakken
metselwerk 
natuursteen

dakbedekkingen
keramische dakpannen
zink

houten kozijnen

beton
metselwerk
natuursteen

>05 Materialen en kleuren

ArcHITEcTUUr

3.4 Architectonische uitwerking

De plattegronden en de gevelontwerpen van 
de gebouwen brengen de sfeer van de buurt 
aan het haventje tot leven. Hierbij speelt een 
grote diversiteit in woningtypes een belang-
rijke rol. Uitgangspunten voor alle ontwerpen 
zijn: warmte, romantiek en de menselijke 
maat door detail en ornament. Ondanks 
efficiënte repetitieve bouwwijze moeten de 
ontwerpen het beeld van individuele panden 
oproepen waarbij meerdere woningen tot 
een samenhangend worden gevoegd. Voor 
alle gebouwen geldt dat zij een duidelijke 
relatie moeten hebben met de openbare 
ruimte waaraan deze zijn gesitueerd en dat er 
aandacht wordt besteed aan de entrees. De 
entrees dienen duidelijk herkenbaar en opval-
lend te worden ontworpen. Aan de openbare 
ruimte dienen de ramen laag te beginnen en 
verticaal karakter te hebben zodat er duidelijk 
zicht is op de openbare ruimte. 

3.4.1 Variatie in ontwerpen 

De gebouwtypen van Kleipetten Zuid zijn 
gedefinieerd in het stedenbouwkundig plan. 
De definitieve verdeling van de ontwerpen 
van de verschillende typen wordt in overleg 
vastgelegd. Per gevelwand moeten een aantal 
verschillende ontwerphandschriften kunnen 
worden afgelezen zodat er geen repetitie 
is en de buurt zijn diverse en aantrekkelijke 
karakter krijgt.

3.4.2 Compositie van de gevels

Gevels hebben een plint, een duidelijke en-
tree en een vormgegeven dakrand. Entrees 
zijn duidelijk vormgegeven en ramen hebben 
een verticaal karakter. Het ontwerp van de 
gevel benadrukt de verticaliteit van de gevel 
aan de openbare ruimte, voor woningen op 
een openbare hoek dienen beiden gevels de 
verticliteit te benadrukken.

3.4.3 Kapvorm / daklijn / dakrand

Een grote variatie in kapvormen is wenselijk. 
Zadeldak en, mansardedak wisselen elkaar af. 
Langskappen en platte daken worden inci-
denteel toegepast. De daklijnen zijn duidelijk 
vormgegeven. Dakranden zijn uit de verte 

goed leesbaar en ontwerpen waar aluminium 
daktrimmen de dakranden vormen zijn niet 
toegestaan. Dakoverstekken zijn maximaal 
20 cm diep zodat er verwantschap ontstaat 
tussen de verschillende ontwerpen.

3.4.4 Materialen en kleuren

De materialen en de kleurstelling voor Klei-
petten haven zijn in hoge mate bepalend voor 
een warme sfeer. Materialen zijn natuurlijk en 
duurzaam, dat wil zeggen dat zij mooier wor-
den naar mate zij ouder worden. Het over-
heersende materiaal voor de panden bestaat 
uit gebakken materiaal in oranjerode tinten 
tot bruine tinten. Incidenteel is een gevel ge-
keimd of gestuct en dit dient door het kwa-
liteitsteam te worden goedgekeurd. Natuur-
steen, hardsteen, zichtbeton, hout, glas, zink, 
staal, koper en andere natuurlijke materialen 
kunnen na overleg met het kwaliteitsteam als 
gevelmateriaal worden toegepast. Stalen on-
derdelen mogen niet zijn verzinkt, maar wel 
gecoat (bijv. moffelen of poedercoaten). Ko-
zijnen zijn van hout, kozijnen van aluminium 
of kunststof dienen te worden goedgekeurd 
door het kwaliteitsteam. Toepassing van 
kunstof panelen in het zicht van de openbare 
ruimte is niet toegestaan.

3.4.5 Erkers, balkons en loggia’s

Erkers, loggia’s en balkons kunnen het straat-
beeld verrijken maar dienen wel met aandacht 
te worden ontworpen. Voor loggia’s en bal-
kons geld dat bij de balustrade minimaal de 
eerste 70cm uit metselwerk bestaat en dat de 
onderzijde geen beton- of plaatmateriaal uit-
straling heeft. Balkons kunnen deels verdiept 
worden opgenomen in het gevelvlak. 
Overige elementen als poorten, galerijen en 
ondergeschikte bouwdelen moeten geïn-
tegreerd worden in de compositie van een 
gevel met aandacht te worden ontworpen.
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3.4.6 Voortuinen en stoepen

De panden hebben een voortuin of een 
‘Delftse stoep’. Een ‘Delftse stoep’ is een 
privé stoep met een afwijkende hoogwaar-
dige bestrating die in eigendom is van de 
bewoners. De materialisering wijkt af van het 
openbare trottoir en is bestraat met hoog-
waardig duurzaam materiaal. In deze strook 
zijn banken en bloembakken vanzelfsprekend 
toegestaan. Voortuinen dieper dan 1,50m 
zijn voorzien van een groene afscheiding 
met indien gewenst een subtiel hek aan de 
openbare ruimte. Een met de architectuur 
afgestemde gemetselde tuinmuur (al dan niet 
voorzien van een siersmeedhekwerk) is even-
tueel mogelijk. 

3.4.7 Hemelwaterafvoer

Hemelwaterafvoeren dienen zoveel mogelijk 
uit het zicht vanaf de openbare ruimte wor-
den gerealiseerd. Indien er een hemelwater-
afvoer aan de voorzijde wordt gerealiseerd is 
deze geïntegreerd in het metselwerk. 

3.4.8 Toepassing zonnepanelen

In de ontwerpen van de woningen worden 
zonnepanelen geïntegreerd in het dakvlak 
zodat ze in het vlak van de dakpannen liggen. 
De zonnepanelen kleuren zoveel mogelijk 
mee met de rest van het dakvlak. 

keuze uit een ‘Delftse stoep’ of voortuinen met groene erfafscheidingen

zonnepanelen dienen zoveel mogelijk te worden geïntegreerd in het dakvlak en de kleur dient waar mogelijk
te worden aangepast aan de kleur van de dakpan

hemelwaterafvoer aan voorzijde integreren in gevel
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zicht op het havenplantzoen vanuit het zuidoosten, links is de verbindingsstraat naar de Valkenburgerweg, de 

definitieve inrichting is nog niet vastgelegd en wijkt af van de inrichting op deze illustratie
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zicht de haven vanaf de Waterboslaan, de steigers van de sloepenhaven zijn niet openbaar toegankelijk, de 

definitieve inrichting is nog niet vastgelegd en wijkt af van de inrichting op deze illustratie
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zicht op de haven vanaf de brug bij de Oude Rijn, de definitieve inrichting is nog niet vastgelegd en wijkt af van 

de inrichting op deze illustratie
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zicht op de aanlegsteiger voor de sloepen, deze zal niet publiek toegankelijk zijn, de definitieve inrichting is 

nog niet vastgelegd en af van de inrichting op deze illustratie
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zicht vanaf de speeltuin op de haven met de aanlegsteiger voor de sloepen, de definitieve inrichting is nog niet 

vastgelegd en wijkt af van de inrichting op deze illustratie
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