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 Figuur 1   Randvoorwaarden 
en hoofdlijnen 
stedenbouwkundig 
ontwerp de Horn
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Inleiding

Doel
Het doel van dit document is het beschrijven van de 
beeldkwaliteit voor “het nieuwe lint”. Dit nieuwe 
lint ligt achter het historische lint langs de Oegst-
geesterweg richting de Vliet. Het gebouw maakt 
onderdeel uit van de ontwikkeling van de woonwijk 
De Horn. Dit beeldkwaliteitsplan zal na vaststel-
ling leidend zijn voor de verdere architectonische 
uitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp van 
de Horn.

Leeswijzer
Dit document is opgebouwd uit vier onderdelen. 
In het eerste algemene deel worden de aanleiding 
en de doelen van het document beschreven. In het 
tweede gedeelte worden de stedenbouwkundige 
hoofdlijnen benoemd, toegespitst op de ruimtelijke 
dragers die een sterke ruimtelijke relatie hebben 
met de architectonische uitwerking van de bebou-
wing. Met hierop aansluitend in het derde deel een 
beschrijving van de ruimtelijke karakteristieken 
van verschillende beeldkwaliteitseenheden. In het 
vierde deel is dat uitgewerkt in beeldkwaliteitcrite-
ria voor het nieuwe lint.

Aanleiding
In 1999 is er vanuit de gemeenteraad de vraag 
gekomen om de mogelijkheden van een Multi-
functioneelcentrum in De Horn te onderzoeken. 
Deze zou bestaan uit een basisschool met gymzaal, 
peuterspeelzaal, kinderopvang en eventueel andere 
welzijnsvoorzieningen. In 2004 is uiteindelijk be-
sloten om niet door te gaan met deze ontwikkeling 
en het geheel in een breder perspectief te plaatsen. 
Het grotendeels braakliggende onbebouwde ter-
rein heeft namelijk de potentie om een prachtige 
beëindiging van Rijnsburg te worden. In de jaren 
hierna is door Kuiper Compagnons een steden-
bouwkundigplan gemaakt, die eind 2010 niet meer 
aan de dynamiek van de economische crises bleek 
te voldoen. Als gevolg hiervan is door de gemeente 
in 2012 een nieuw stedenbouwkundig ontwerp 
gemaakt voor plangebied De Horn. Het voorlopig 
ontwerp stedenbouwkundig plan is op 5 juli 2012 
door het College vastgesteld en ter kennisname 
aan de CIE ruimte voorgelegd. Het voorliggende 
beeldkwaliteitsplan beschrijft de architectonische 
uitwerking van het stedenbouwkundige plan.
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 Figuur 2  Voorlopig ste-
denbouwkundig 
ontwerp de Horn

Kaart dd. 5 juli 2012, aan-
gepast n.a.v. zienswijze op 
Beeldkwaliteitplan dd. 10 juli 
2014
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Historie en het Stedenbouwkundigplan
Een Merovingisch grafveld en een Oude Vlietme-
ander vormen een belangrijk onderdeel van het 
stedenbouwkundig ontwerp. Op de plek van het 
grafveld, een archeologische vindplaats en tevens 
rijksmonument zal nauwelijks iets in de grond 
mogen gebeuren. Hier zal een grote (ca. 1 hectare) 
groene ruimte in het plangebied worden gecreëerd. 
Deze groene openbare ruimte gecombineerd met 
speelvoorzieningen, een wooncomplex, woningen 
en het Oegstgeesterkanaal zullen tot een levendig 
en plezierige verblijfsruimte van en voor de wijk 
moeten leiden. De huidige Vliet loopt nu redelijk 
rechtlijnig door het plangebied en vormt in de 
toekomst met zijn natuurvriendelijke oevers en de 
nieuwe bebouwing aan de oostelijkezijde een over-
gang naar het historische lint langs de Oegstgees-
terweg ‘de Dijk’. De nieuwe (oude) Vlietmeander zal 
een blauw/groen structurerend element worden in 
het plangebied, die net als de bestaande Vliet kwali-
teit geeft aan de woningen, een belangrijke bijdrage 
levert aan de ruimtelijke kwaliteit en een positieve 
invloed heeft op het leefmilieu binnen het plange-
bied. De kwaliteit van de Vliet zal zoveel mogelijk 
voelbaar zijn in het plan, daarom loopt er langs 
bijna de gehele Vliet een informeel wandelpad. 
Steeds als de Vliet wordt benaderd en overgestoken 
door de hoofdroute, wordt de bebouwing verbijzon-
derd. De iets forsere massa van de bebouwing geeft 
het water een krachtige uitstraling.

Structurerende elementen
Naast het grafveld, de Vliet en de Vlietmeander zijn 
er nog andere structurerende elementen te vinden 
in het plangebied. Zo is het Oegstgeesterkanaal een 
belangrijke waterafvoer richting de Noordzee die 
langs het plangebied loopt. Deze zorgt voor een 
harde grens van het plangebied, maar zorgt tegelij-
kertijd voor een interessant schouwspel van langs 
varende boten en geeft een weidse blik vanuit het 
plangebied richting de Vinkenwegzone. 

De verkeersstructuur
Naast de belangrijke rol van de waterwegen door 
en langs het plangebied zorgen ook de nieuwe we-
gen voor structuur. De weg begeleidt het water zo 
nu en dan, maar vormt ook regelmatig een tegen-
hanger op het water. Dit veroorzaakt een interes-
sant spel tussen het water en de wegen en levert 
interressante plekken op bij de kruisingen van de 
twee.

Bebouwing
De bebouwingstructuur van de wijk is geënt op de 
structurerende elementen. De bebouwing heeft 
zoveel mogelijk een relatie gekregen met het wa-
ter, waar dit niet mogelijk is heeft het zijn gezicht 
richting de straat. Waar een weg het water kruist 
zijn verbijzonderingen in de vormgeving van de 
woningen om zo een extra accent te leggen bij de 
importantie van de waterstructuren voor de wijk.
Afwijkend van de grondgebonden woningen, met 
hier en daar verbijzonderingen in de massa zijn er 
een vijftal markante gebouwen in het plangebied 
gesitueerd die een eigen rol hebben binnen het 
stedenbouwkundige plan. Vier appartementencom-
plexen langs het Oegstgeesterkanaal vormen een 
reactie op de grote schaal van het kanaal en het 
achterliggende landschap. Ze vormen een accent 
langs het water en een herkenningspunt in en voor 
de wijk. Naast de appartementen langs het kanaal 
vormt het perceel bij de splitsing van de Vliet een 
verbijzondering centraal in de wijk. Niet alleen qua 
massa maar ook een bijzondere functie met bij pas-
sende architectuur is op deze plek goed denkbaar.

Stedenbouwkundigplan in hoofdlijnen
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 Figuur 3  Indeling Beeldkwa-
liteitsgebieden
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Beeldkwaliteitseenheden plangebied de Horn

Inleiding
In dit hoofdstuk worden de verschillende steden-
bouwkundig te herkennen eenheden beschreven. 
Verder wordt de sfeer geschept waarbinnen de ar-
chitectonische uitwerking plaats zal moeten vinden 
voor het gehele plan. Omkaderd is het gedeelte dat 
wordt uitgewerkt naar beeldkwaliteitscriteria in dit 
document.

Beschrijving ruimteli jke eenheden

Herkenningspunten
Naast de herkenbaarheid van de landschappelijke 
elementen in het gebied krijgen de gebouwen 
gebiedsoverstijgende herkenbaarheid. Het gaat om 
vier complexen langs het Oegstgeesterkanaal en de 
locatie op de splitsing van de Vliet, nabij het Mero-
vingisch grafveld. De vijf complexen dienen van een 
schaal en maat te worden die tegenwicht biedt aan 
het water en het weidse omliggende landschap. Met 
deze schaal en maat vormen ze een verbijzondering 
in de wijk, een accent langs de vaarroute en een 
herkenningspunt in de wijk. De bebouwing aan de 
randen van het Merovingisch grafveld zullen tevens 
wanden vormen voor de groene ‘huiskamer’ van de 
wijk. Dit zijn losstaande objecten en zijn alzijdig 
georiënteerd.

Begeleidende wanden
De begeleidende wanden vormen onderling een 
eenheid en rijgen samen met de kadewoningen 
het plangebied aaneen. De rijwoningen langs de 
hoofdroute begeleiden door als eenheid een wand 
te vormen. De eenheid van de rijwoningen zit in de 
uitstraling en opbouw van de massa met overheer-
send een horizontale geleding. De kadewoningen 
vormen één herkenbaar volume met hierin een 
verticale geleding. Een eenduidige voorgevelrooi-
lijn zorgt voor een helder en strak straatbeeld. Op 
de koppen van de bouwblokken richting het water 
komt een verbijzondering in massa of architectuur 
om de aanwezigheid van het water te accentueren. 
De rijwoningen langs het grafveld hebben een 
weidseblik op het grafveld en kunnen iets grover 
zijn qua vormgeving dan de andere woningen die 
de hoofdroute begeleiden. Ook qua hoogte kun-
nen ze wat meer body krijgen dan de andere grond 
gebonden woningen

Het nieuwe lint
Het nieuwe lint vormt een speelse bebouwings-
lijn langs de bestaande Vliet met zijn vernieuwde 
natuurvriendelijke oever. De woningen zijn gesi-
tueerd op ruime kavels met hun rug richting het 
bestaande lint langs de Oegstgeester-
weg en kijken uit op 
de 

loop van de Vliet. De woningen zijn helder vormge-
geven, afwisselend qua architectuur en vormen zo 
een interessante ruimtelijke variant op het histori-
sche lint. 

Kadewoningen
De statige rijwoningen vormen net als de wanden 
langs de hoofdroute een begeleiding. De kadewo-
ningen dienen een stevig front richting het kanaal 
te hebben en vormen daarom één herkenbaar 
volume met hier binnen een verticale geleding. De 
woningen kunnen drie tot vier lagen hoog worden. 
De woningen vormen als geheel een eenheid maar 
kunnen in detail verschillen. 

Villa’s langs het  kanaal
Langs het kanaal zijn een aantal robuuste vrij-
staande villa’s op forse kavels gesitueerd, die het 
dorp afmaken en mede een gezicht geven naar het 
kanaal en het achterliggende landschap. Deze luxe 
villa’s hebben een grove korrel en sluiten daarmee 
aan op de schaal en maat van de omgeving.
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Wonen in een hofje
De woningen zijn gelegen met de voorzijden rond-
om een intiem en rustige binnenruimte, weg van de 
hoofdroute. Het is een gemeenschappelijk binnen-
gebied met parkeren, speelgelegenheid en groen. 
Deze binnenwereld heeft zijn eigen identiteit, waar-
bij de vormgeving is geïnspireerd op de intimiteit 
van de ruimte. In de detaillering van de woningen 
komt deze kleinschaligheid ook weer naar voren.

Int iem aan het  water
De architectuur van de woningen langs het water 
dient de vriendelijke sfeer van de straatjes langs de 
Vlietmeander te versterken en in te spelen op de 
menselijke maat van de ruimte. Er is een bepaalde 
verticale geleding herkenbaar, waarbij iedere wo-
ning afzonderlijk herkenbaar is. Variatie kan onder 
meer ontstaan door verschillende  gevelindelingen, 
verschillende hoogtes en breedtes van panden en 
verschillende dakkapellen. Niet al deze vormmidde-
len hoeven per pand verschillend te zijn. Vaak is het 
voldoende buurpanden slechts op enkele punten te 
laten verschillen om twee verschillende gevels te 
krijgen.

Vrije architectuur
De vrijstaande of twee-onder-een kap woningen zijn 
gelegen aan een rustig woonstraatje. Deze kavels 
kunnen in particulier opdrachtgeverschap worden 
bebouwd. Uitgangspunt van deze woningen is dat 
de architectuur van de woning van hoge kwaliteit 
is en de woningen onderling voldoende afstand 
krijgen om de verscheidenheid als kwaliteit te 
ervaren. Dit gedeelte kan compleet afwijken van de 
overige architectuur in het plangebied. Het wordt 
zo een interessante enclave in Rijnsburg, waar de 
bijzondere architectuur zorgt voor de identiteit van 
de buitenruimte.
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Beeldkwaliteitscriteria algemeen

Bouwblokken en woningtypologie
In De Horn zijn woningtypen enigsinds geclusterd, 
maar komen op meerdere plekken in de planstruc-
tuur terug. Daardoor is er in het gehele gebied 
dezelfde basiskwaliteit en wordt vermeden dat de 
uitstraling van buurten te zeer van elkaar verschil-
len.
De bebouwing wordt aaneengeregen door gesloten 
bouwblokken en lintbebouwing. Verder is er een 
afwisseling tussen beslotenheid en transparantie in 
de bebouwingsstructuur.
• Variatie in woningtypen in elk deelgebied;
• Lint lage dichtheid, bestaand uit vrijstaande wo-

ningen en tweekappers;
• Langs de hoofdroute hoge dichtheid, meer rijen 

en nabij grotere landschappelijke elementen 
zijn de complexen gesitueerd;

Mogeli jke woningtypen:
• Vrijstaande woningen
• Tweekappers
• Driekappers
• Rijen van 4 of meer woningen
• Variërende appartementencomplexen
• Grondgebonden wooncomplexen      

Massa en Volume
• Duidelijke hoofdmassa zorgt voor een rustig 

samenhangend straatbeeld;
• Kleinschalig en gevarieerd karakter;
• Binnen straten 

of hoven vormt de bebouwing een eenheid in 
maat en schaal;

• Streven naar eenvoudige hoofdvormen en consis-
tentie in de gekozen vormentaal;

• Tweekappers zijn bij voorkeur als één geheel 
vormgegeven of anders asymmetrisch in op-
bouw;

• Incidenteel zijn op beeldbepalende plekken gro-
tere volumes toegestaan;

• Grotere bouwvolumes mogen alleen toegepast 
worden op plekken waar een stedenbouwkun-
dig accent gewenst is;

• Alzijdige vormgeving is vereist wanneer de 
locatie op een hoek is gelegen, passend in het 
ruimtelijke karakter;

• Gevarieerde dakvormen, langs het lint niet over-
heerst door platte daken;

• Stijgpunten, zonwering en technische ruimten 
moeten worden geïntegreerd in het gebouw-
ontwerp;

• Luifels, garages en rolluiken mogen het gevel-
beeld niet domineren, zijn een samenhangend 
onderdeel in de gehele gevel en zijn meeont-
worpen;

• Het volume van grotere gebouwen, zoals appar-
tementengebouwen, moet geleed zijn en niet 
één strak monotoom volume zijn;

• Bij apparte-

mentengebouwen moet extra aandacht worden 
besteed aan de architectonische kwaliteit van 
de entreepartij en de ontsluitingsstructuur, 
zoals trappenhuizen, galerijen en inritten van 
parkeergarages. Dit geldt zowel voor de vorm-
geving en de materialisering, als voor een juiste 
stedenbouwkundige positie.

• Per cluster een keuze maken voor één architec-
tuurthema.

Bouw- en Goothoogte
De bouwhoogte van de laagbouw zal overwegend 
variëren van 1 laag tot 2 lagen met een kap en op 
enkele plekken 3 lagen met kap. Accenten die de 
structuur verbijzonderen zullen vooral daar komen 
waar ze in het straatbeeld ook gezien worden. De 
hogere bebouwing, blijft naar hedendaagse maat-
staven bescheiden in hun hoogte.

Accenten
Het patroon van gebogen straten en meanderend 
water en de aanwezigheid van interessante zichtas-
sen vraagt om een accentuering van plekken. In 
het straatbeeld worden daardoor kruisende assen, 
hoeken, of kopgevels 
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Het Nieuwe Lint uitgelicht

Architectonische verbijzondering op 
hoek Architectonische verbijzondering op 

hoek

Stedenbouwkundige verbijzondering op hoek

Architectonische verbijzondering op 
hoek

Algemene beelden
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verbijzonderd. De accentuering kan op drie manie-
ren worden vormgegeven; door middel van gro-
tere bouwvolumes in de planstructuur te situeren 
(bijvoorbeeld appartementen of herenhuizen langs 
het kanaal en de grove wand langs het grafveld), 
verbijzondering binnen de massa van een bouw-
blok, in de vorm van een iets groter bouwvolume, 
het uit de rooilijn schuiven van één of meer gevels, 
een gedraaide kaprichting, een iets hogere of juist 
lagere kap, etcetera. Andere accenten vinden plaats 
op het niveau van de detaillering van woningen, 
bijvoorbeeld door bijzondere elementen toe te 
voegen (hoekerkers, entreepartij, schoorstenen, 
kleuraccenten, materiaaltoepassing, etcetra).

Aanbouwen, uitbouwen en bi jgebouwen
Aan- en bijgebouwen vormen een onderdeel van 
het ontwerp van de woning. Er wordt een verschil 
gemaakt tussen een aanbouw als onderdeel van de 
woning en een bijgebouw met de ondergeschikte 
functie voor het opbergen en parkeren. Terwijl aan-
bouwen kunnen dienen als middel voor variatie in 
bebouwing en als overgangselement tussen open-
baar en privé, spelen bijgebouwen zoals garages en 
bergingen juist een bescheiden rol. Vanuit steden-
bouwkundig opzicht dienen alle aan- en bijgebou-
wen van ondergeschikte aard te zijn, maar hebben 
eenzelfde of ingetogen kleur- en materiaalstelling 
ten opzichte van het hoofdgebouw. Op plaatsen 
waar bijgebouwen prominent zichtbaar zijn vanaf 
de openbare weg dienen de 
bijge-

bouwen in harmonie met de hoofdbebouwing te 
zijn. Met een goed gekozen contrast zijn uitzonde-
ringen daarin ook mogelijk.
In het gehele plan verdienen de aansluitingen op 
koppen en hoeken van de woonbebouwing extra 
aandacht. Hier kunnen aan- en uitbouwen wor-
den gebruikt als afschermende elementen tussen 
openbaar en privé. Dit geldt vooral voor kavels op 
hoeken. De uitbouwen dienen geïntegreerd te zijn 
in het hoofdbouwvolume, maar hoeven niet in 
één lijn met het hoofdbouwvolume aan te sluiten. 
Bijgebouwen moeten juist niet prominent in het 
beeld worden gesitueerd. Zij moeten zorgvuldig 
worden geïntegreerd. In het plan komen vele 
woningtypen voor die voorzien zijn van garages of 
bergingen. Het is van groot belang dat deze bijge-
bouwen worden opgenomen in het hoofdvolume óf 
achter op het perceel worden gesitueerd.
Voor garages geldt dat zij bij voorkeur achter de 
achtergevelrooilijn of op tenminste 3 meter achter 
de voorgevelrooilijn worden gesitueerd, waarmee 
minimaal twee auto’s op eigen erf kunnen worden 
geplaatst. Bij vrijstaande en geschakelde woningen 
in de linten dient het bijgebouw zodanig te worden 
gesitueerd dat er ruime opstelplaatsen beschikbaar 
zijn voor tenminste twee auto’s. Het met schuttin-
gen dichtzetten van de bedoelde opstelruimte naast 
de woning is niet toegestaan.

Dakkappellen
Dakkapellen worden in het beeld zeer gewaardeerd 
als element dat het dakvlak onderbreekt. Dakkapel-
len dienen ondergeschikt te blijven aan de massa 
van de woning en de beleving van het dakvlak. 
Dakkapellen worden in stijl, detaillering, materia-
lisering en kleurgebruik afgestemd op de woning. 
Dakkapellen worden meeontworpen bij de wonin-
gen en kunnen als optie worden aangeboden.

Erfafscheidingen
Erfafscheidingen zijn belangrijke overgangsele-
menten tussen openbaar en privé. In De Horn staat 
daarom in het kader van een ambitieus ontwerp en 
een sfeervolle buurt een duurzame, zorgvuldig en 
mooi afgewerkte erfafscheiding voorop. Met name 
de gevoelige overgang aan de zijkant en achterkant 
van woningen grenzend aan openbaar gebied zal 
goed ontworpen moeten worden. Daarom zullen 
deze kwetsbare overgangen bij het ontwerp van 
de woningen meegenomen moeten worden. Er 
worden hiervoor dan ook hoge eisen gesteld aan de 
uitwerking.

Hoge erfafscheidingen grenzend aan de openbare 
ruimte
Waar zij- en 
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Hagen bij achterpaden
Meeontworpen bergingen

Groen ingerichte voortuinen met hagen

Groene voortuin afgescheiden door laag muurtje

Aansluiting ontworpen half hoge zij erfafscheiding met 
voortuinenLaag open hekwerk met linden

Half hoog muurtje met daarboven open 
te begroeienconstructie

Poort

stoepen: ruimte voor traptreden, ban-
ken en bloembakken
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achtertuinen aan de openbare ruimte grenzen uit-
gezonderd de woningen met tuinen aan het water, 
worden in verband met de privacy hoge erfafschei-
dingen voorgesteld. Dit geldt ook bij de parkeerter-
reinen. Een hoge erfafscheiding dient te bestaan uit 
alleen een haag (die zorgt voor voldoende privacy) 
of uit een tuinmuur met een openconstructie 
gecombineerd met begroeiing. Hierbij wordt de 
voorkeur gegeven aan een tuinmuur met de hoogte 
van 1 m. De tuinmuur mag samen met open con-
structie een maximale hoogte van 2 meter hebben.
Voor de overgang bij zijtuinen op hoekpercelen van 
lage naar hoge erfafscheiding geldt in het algemeen 
dat de lage erfafscheiding 2/3 van de zijgevel van 
het gebouw afdekt en de hoge erfafscheiding 1/3. 
Het karakter van de zijgevel als voorgevel (entree, 
raampartijen) is hierbij bepalend. Ook hier zal er 
per woningtype en architectuurstijl gekeken moe-
ten worden in hoeverre en welke hoge erfscheidin-
gen worden toegepast.

Lage erfafscheidingen
Aan de voorzijde van de woningen bestaat de 
erfafscheiding in de voortuin bijvoorkeur uit alleen 
een haag of uit een meeontworpen tuinmuur. De 
totale hoogte van de erfafscheiding zal +/- 1 meter 
bedragen. 

Erfafscheiding achterpaden
Voor de erfafscheidingen niet grenzend aan het 
openbaar gebied en indirect 
gren-

zend aan openbaar gebied zoals langs de achter-
paden gelden geen strikte randvoorwaarden voor 
de vormgeving. Ze dienen aangelegd te worden 
als hoge erfafscheidingen, waarbij de invulling bij 
voorkeur groen is, verder kan de materialisatie 
sober zijn en dient er eenheid in te zitten.

Parkeren
In overeenstemming met het dorpse karakter van 
De Horn is het de bedoeling om het beeld in het 
openbaar gebied zo groen mogelijk te houden. Om 
in dit kader te voorkomen dat het parkeren te veel 
gaat domineren in het straatbeeld zijn er een aan-
tal eisen voor parkeren opgesteld. Verder worden 
een aantal suggesties gedaan voor wat betreft col-
lectieve parkeervoorzieningen.

Voor De Horn gelden voor de verschillende woonca-
tegorieën de parkeernormen zoals die zijn opgeno-
men in het gemeentelijke parkeerbeleid.

Doel is om een groot deel van de benodigde par-
keerplaatsen aan het zicht vanuit de openbare 
ruimte te onttrekken en een meer op verblijf 
gerichte gebieden te maken. Om de straten ‘leef-
baar’ te maken moet daarom een balans worden 
gevonden tussen de behoefte aan rust, veiligheid en 
activiteit in de straten.

In het plangebied worden diverse vormen van 
parkeervoorzieningen getroffen, waarmee wordt 
ingespeeld op de speci eke kwaliteit en inrichting 
van plekken:
• Langs de hoofdrouten langsparkeren;
• Parkeerkoffers achter de woningen;
• Binnenterrein;
• Eigen erf;
• Parkeren in kelders.

Parkeren op eigen voorterrein
Particuliere tuinen zijn doorslaggevend voor een 
vriendelijke dorpse sfeer en daarom worden langs 
het moderne lint en de villa’s diepe voortuinen 
toegepast. Voor de tweekappers en de vrijstaande 
woningen langs de twee hoofdlinten moeten twee 
opstelplekken naast de woning aanwezig zijn.

Duurzaamheid
Zowel in de traditioneel vormgegeven woningen als 
in de moderne woningen zal door de architecten 
altijd rekening gehouden moeten worden met de 
integratie van moderne technologie. Op het gebied 
van waterhuishouding, ecologie, elektronica en 
energieprestatie vraagt dit om creatieve op-
lossingen.
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Begeleidende wanden overzicht

Verbijzondering kopgevel

Heldere wand, met sterke horizontale lijnen

Heldere wand, met verbijzonderingen op de kop

Heldere wand, met hier enige afwisseling
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Architectuur 
De architectuur is modern vormgegeven. De rijwo-
ningen begeleiden met horizontale lijnen als wand 
de hoofdroute.

Variat ie en individualiteit  
De woningen vormen een eenduidige wand, waar-
bij de horizontale lijnen van grote waarde zijn voor 
de eenheid van de wand. De horizontale lijnen 
dienen minimaal te worden onderbroken in de 
architectuur van het blok. Herhaling van de indivi-
duele woning, al dan niet gespiegeld maakt dat de 
woningen een eenduidige wand vormen.

Oriëntat ie
De woningen zijn georiënteerd op de openbare 
straat. Dit betekent dat hier een deur of raam 
gesitueerd is op de begane grond en de eerste 
verdieping. Daar waar een kavel met twee zijden 
grenst aan het openbaar gebied, is een overhoekse 
oriëntatie aanwezig. Bij hoekkavels moet in ieder 
geval een groot raam in de zijgevel zitten, ook kan 
de entree zich hier bevinden en/of een uitbouw 
met raam.

Massa
De woningen krijgen een duidelijk herkenbare 
hoofdmassa en vormen samen één geheel.

Schaal en bouwhoogte 
De rijwoningen zijn twee lagen met kap, met als 
uitzondering de rij langs het Merovingisch graf-
veld, deze zijn drie 

lagen met kap. Eventuele Dakkapellen zijn qua om-
vang ondergeschikt aan de grootte van het dakvlak 
waarin ze gelegen zijn.

Accenten 
Op de koppen van de bouwblokken richting het 
water komt een verbijzondering in massa of ar-
chitectuur om de aanwezigheid van het water te 
accentueren. Dit kan bijvoorbeeld door een verbij-
zondering binnen de massa van een bouwblok, in 
de vorm van een iets groter bouwvolume, het uit 
de rooilijn schuiven van één of meer gevels, een 
gedraaide kaprichting of een iets hogere kap.

Dakvorm 
De kaprichting is evenwijdig aan de openbare weg. 
Op hoeken is ter beëindiging van het bouwblok 
richting het water een dwarskap mogelijk. De 
kapvorm bestaat uit een zadeldak of mansardedak. 
Een eenduidig doorlopende gootlijn is wenselijk en 
zorgt voor een grotere expressie van de horizontale 
lijn in de wand en versterkt hiermee de begeleiding 
van de route.

Composit ie 
De woningen worden gekenmerkt door eenheid in 
de blokken en minieme afwisseling in de gevels.

Bijgebouwen
Voor de bijgebouwen gelden 
de regels 

van vergunningvrij bouwen. De meest voorko-
mende aan-/uitbouwopties en dakkapellen worden 
meeontworpen door de architect en als optie mee-
genomen. Geen bergingen aan de voorzijde.

Erfafscheiding
Aan de openbare ruimte grenzende zij- en achter-
erven zijn voorzien van bij de woning ontworpen 
erfafscheidingen of een groene erfscheiding. Aan 
de voorzijde bijvoorkeur halfhoge groene of totaal 
ontworpen gebouwde erfscheidingen als: hagen, 
opgaand groen of metselwerk tot circa 1 meter 
hoogte. Bij niet aan de openbare ruimte grenzende 
achterzijdes van kavels hebben groene erfscheidin-
gen de voorkeur: bomen, opgaand groen of hagen.

Detaillering
De detaillering dient modern en eenvoudig te zijn.

Materiaal, kleur en detai ls 
Voor het metselwerk zijn aardetinten - van oranje-
rood tot donkerbruin dominant of antraciet. Lichte 
tinten zoals zand, grijsgeel kunnen voorkomen 
om accentverschillen te maken. Ook kunnen deze 
lichte stenen als decoratiesteen in de gevel worden 
gebruikt. In lichte of afwijkende kleurstelling uitge-
voerde kozijnen/deurposten/draaiende delen.

Beeldkwaliteitscriteria begeleidende wanden
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Het nieuwe lint overzicht
Herkenbare warme hollandse woning Moderne uitstraling met rietendak

Moderne vormgeving als verbijzondering

Licht kleurgebruik als verbijzondering

Historische karakter met moderne detaillering

Wensbeeld; met verschillende typologiën en architectuur met een eenduidige beleving

Herkenbare woningtypologie met moderne detaillering
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Architectuur
De architectuur wordt een moderne vertaling van 
het huidige lint. De mogelijke menging van dub-
bele en vrijstaande woningen leidt tot een ontspan-
nen en gevarieerde woonomgeving. Variatie binnen 
het nieuwe lint is het streven, een seriematige 
opzet van het lint is ongewenst. Er wordt gebouwd 
en met moderne materialen. 

Variat ie en individualiteit  
De architectuur van het moderne lint is modern 
maar redelijk ingetogen. In het lint kunnen een 
aantal uitzonderingen komen met expressieve, 
opvallende architectuur. Deze woningen dienen te 
voldoen aan de eisen van de vrije architectuur. De 
samenhang in het beeld blijft van groot belang en 
is daarom iets wat onder de supervisie van de stads-
bouwmeester valt.

Oriëntat ie
De woningen komen centraal op de kavels te liggen 
op ruime afstand van de straat. De onderlinge af-
stand tussen de bebouwing geeft een open bebou-
wingsbeeld. De voorzijde is gericht op de weg.

Composit ie 
De woningen worden gekenmerkt door een com-
positie van een verscheidenheid aan woningen en 
architectuur, waar wel een bepaalde eenheid in te 
herkennen is.

Schaal en bouwhoogte 
De woningen krijgen een duidelijk herkenbare 
hoofdmassa. Twee lagen met kap, met een eenvou-
dige basisplattegrond. 

Accenten 
De woningen krijgen een heldere, hoekige hoofd-
vorm met duidelijke toevoegingen in de vorm van 
erkers, veranda’s, serres en dergelijke. Deze zijn 
ondergeschikt van karakter, niet alleen door een 
geringere maat, maar bijvoorbeeld ook door een 
afwijkende materialisering en detaillering.

Dakvorm 
Verschillende kapvormen zijn mogelijk. Daken 
worden uitgevoerd in riet of met een gebakken 
dakpan. Kleur: genuanceerd, donkergrijs/antraciet 
of bruin-rood. Dakkapellen zijn qua omvang onder-
geschikt aan de grootte van het dakvlak waarin ze 
gelegen zijn.

Garages 
Garages worden gesitueerd achter de voorgevel 
rooilijn en kunnen zowel een onderdeel zijn van 
het hoofdgebouw, maar kunnen ook afzonderlijk 
als bouwwerk zijn vormgegeven mits deze in een 
vergelijkbare architectuur wordt ontworpen.

Erfafscheiding
Aan de openbare ruimte grenzende zij- en achter-
erven zijn voorzien van bij de woning ontworpen 
erfafscheidingen of een groene erfscheiding. Aan 
de voorzijde bijvoorkeur halfhoge groene of totaal 
ontworpen gebouwde erfscheidingen als: hagen, 
opgaand groen of metselwerk tot circa 1 meter 
hoogte. Bij niet aan de openbare ruimte grenzende 
achterzijdes van kavels hebben groene erfscheidin-
gen de voorkeur: bomen, opgaand groen of hagen.

Detaillering
Sobere detaillering. De gevels zijn qua maat en 
schaal afgestemd op die van de woningen in de 
omgeving. Aan eindgevels op straathoeken wordt 
extra aandacht besteed. In die situatie worden ze 
beoordeeld als voorgevels.

Materiaal, kleur en detai ls 
Combinatie van overwegend hout en baksteen. 
Metselwerk uitvoeren in aardetinten: rood/bruin 
tot donkerbruin of antraciet, eventueel met accen-
ten van licht stucwerk. Houten delen bij voorkeur 
uitvoeren in rabatdelen in gedekte tinten of wit.

Beeldkwaliteitscriteria Het nieuwe lint
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Moderne architectuur, helder hoofdvorm

Moderne architectuur, materiaalgebruik en detaillering
Moderne architectuur, geschakelde volumes

Moderne architectuur opgebouwd uit blokken en schijven

Moderne uitstraling, helder hoofdvolume en openheid gevel

Moderne uitstraling, helder hoofdvolume en openheid gevel

Opvallende kapvorm 

Vrije architectuur in het nieuwe lint
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Architectuur
De architectuur is modern en wijkt sterk af van an-
dere woningen in de omgeving. Er wordt een sterk 
afwisselend beeld gerealiseerd met opvallende 
architectuur en een interessante beeldentaal.

Variat ie en individualiteit  
De woningen kunnen uit variëteit aan architectuur 
stijlen bestaan en worden allen individueel herken-
bare objecten. 

Ligging
De woningen komen zijdelings centraal op de ka-
vels te liggen op ruime afstand van de straat.

Oriëntat ie
De onderlinge afstand tussen de bebouwing geeft 
een open bebouwingsbeeld en geeft de grote vari-
atie ruimte om tot zijn recht te komen. De voorzij-
den zijn gericht op de weg.

Achterkanten, garages 
Garages worden gesitueerd achter de voorgevel 
rooilijn en kunnen zowel een onderdeel zijn van 
het hoofdgebouw, maar kunnen ook afzonderlijk 
als bijzonder bouwwerk zijn vormgegeven mits 
deze in een vergelijkbare architectuur wordt ont-
worpen als het hoofdgebouw.

Massa
De woningen krijgen een 

duidelijk herkenbare hoofdmassa. 

Schaal en bouwhoogte 
Twee lagen met of zonder kap, met interessante 
basisplattegrond. 

Accenten 
De woningen worden van een bijzondere architec-
tuur, opvallende accenten passen hier binnen.

Dakvorm 
Verschillende dakvormen zijn mogelijk, zolang het 
bij de architectuur van de woning past. 

Composit ie 
De woningen worden gekenmerkt door een com-
positie van grote verscheidenheid in woningen en 
architectuur, waar variatie en bijzonderheden voor 
een interessant beeld zorgen.

Erfafscheiding
Aan de voorzijde en zijkant, tot de voorgevel, uit-
sluitend halfhoge groene of ontworpen gebouwde 
erfscheidingen passend bij de architectuur toege-
staan: hagen, opgaand groen of metselwerk tot cir-
ca 1 meter hoogte. Andere aan de openbare ruimte 
grenzende erfgrenzen zijn voorzien van 
een groene erfscheiding: 
(com-

binaties van) bomen, opgaand groen, hagen of 
volledig te begroeien hekwerk als drager voor de be-
planting. Bij niet aan de openbare ruimte grenzende 
achterzijdes van kavels hebben groene erfscheidin-
gen de voorkeur: bomen, opgaand groen of hagen.

Detaillering
Moderne detaillering. De gevels zijn qua maat en 
schaal afgestemd op die van de woningen in de 
omgeving. Aan eindgevels op straathoeken wordt 
extra aandacht besteed. In die situatie worden ze 
beoordeeld als voorgevels.

Materiaal, kleur en detai ls 
Combinatie van verschillende materialen en bouw-
technieken is hier mogelijk. Hoogwaardige architec-
tuur en detaillering is hier een vereiste.

Één a twee verbijzonderingen in het nieuwe lint
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