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1 
Inleiding 

 
 
 
 
 
 

1.1   Een nieuw beeldkwaliteitplan 
 
Dit beeldkwaliteitplan vervangt het beeldkwaliteitplan van september 2011 en de 
gedeeltelijke wijziging op dat plan van februari 2013. Er zijn meerdere redenen om 
voor de rest van de voorgenomen ontwikkelingen een hernieuwd kader voor de 
beeldkwaliteit vast te stellen. De belangrijkste redenen zijn: 
 
- De markt ervaart het vigerende plan, ondanks de gedeeltelijke wijziging, als te 

stringent. Potentiele initiatiefnemers hebben wensen die, onder voorwaarden 
passend zouden kunnen zijn, maar die volgens de huidige kaders niet voldoen 
aan de gestelde eisen.  
De gemeente wil met dit hernieuwde kader inspelen op die wensen, zonder 
daarbij de beoogde ruimtelijke basiskwaliteit van de nieuwe buurt aan te tasten. 

- Er speelt een initiatief voor het realiseren van seniorenwoningen in de vorm van 
een collectief particulier opdrachtgeverschap. De huidige kaders voor deze 
nieuwe buurt voorzien niet in een dergelijke ontwikkeling.  
De gemeente staat in beginsel positief tegenover dit initiatief en wil alvast het 
beeldkwaliteitskader voor de beoogde kavelstrook aanpassen op deze 
ontwikkeloptie. 

- Het ‘stapelen’ van wijzigingen en/of aanvullingen op het oorspronkelijke plan van 
2011 zou leiden tot een lastig te hanteren en mogelijk ondoorzichtig pakket van 
eisen omtrent de beeldkwaliteit. Daarom is gekozen voor een integrale 
herziening.  

 
De actuele eisen voor de rest van de ontwikkeling van Hooivork II zijn in dit compacte 
document terug te vinden.  
Voor de ruimtelijke visie op de ontwikkellocatie en de nadere uitleg van het 
stedenbouwkundige plan wordt verwezen naar het vastgestelde bestemmingsplan 
Hooivork II, De Moer. 
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1.2   Stand van zaken (eind 2014) 
 
Op de helft van de oorspronkelijk beoogde 34 kavels zijn inmiddels 17 woningen 
gerealiseerd (waarvan 16 in één bouwstroom binnen de formule van een Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap (CPO): 
- Op de kavels 1 t/m 9 rijwoningen, 
- Op de kavels 10 + 11 en 13 + 14 tweekappers, 
- Op de kavels 16 en 17 een tweekapper, 
- Op kavel 22 een vrijstaande woning, 
- Op kavel 24 een vrijstaande woning. 
 
Deze gerealiseerde woningbouw past grotendeels binnen de eerder genoemde 
beeldkwaliteitskaders. Op details is er sprake van goedgekeurde afwijkingen. Het 
gaat daarbij vooral om kleine versoepelingen over het bouwen in de erfgrens en de 
aard van erfafscheidingen van achtertuinen die aan het openbaar gebied grenzen. 
 
 

1.3   Hoofdlijnen  
 
De belangrijkste inhoudelijke veranderingen voor de nog te ontwikkelen kavels zijn: 
- Een verruiming in toe te passen gevelmaterialen. Zo zijn bijvoorbeeld ook houten 

gevels nu toegestaan, mits de woning als geheel een streekeigen, landelijk-dorps 
karakter heeft. 

- De in paragraaf 1.2 genoemde kleine versoepelingen die bij de gerealiseerde 
woningen zijn toegestaan, zijn in dit vernieuwde beeldkwaliteitplan opgenomen.  

- Als alternatieve ontwikkeloptie is een apart kavelpaspoort gemaakt voor de 
kavels aan de entree vanaf de Middelstraat. Dit paspoort geeft de kaders voor de 
ontwikkeling van maximaal 8 seniorenwoningen. 

- Vanwege de bijzondere stedenbouwkundige positie en de omzetting naar een 
plot voor een vrijstaande woning op perceelnr. 23, is voor dit kavel ook een 
optioneel kavelpaspoort gemaakt dat ruimte biedt voor een andere benadering.  

  



6 
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2 

Beeldkwaliteit gebouwde objecten 
 
 
 
 
 
 

2.1  Algemeen 
 
Situering, oriëntatie en kenmerken bouwmassa’s  
 
- De woningen zijn georiënteerd op de openbare ruimte en hebben een eigen tuin. 
- De hoekwoningen hebben een tweezijdige oriëntatie (kavels 12, 15, 18 en 19).  
- De kavels in de west- en zuidrand (kavelnummers 25 t/m 31) beschikken over 2 

opstelplaatsen voor auto’s naast elkaar op eigen terrein.  
Dit geldt ook voor de kavelnummers 12, 15, 18 en 19.  

- De kavelnummers 20 en 21 hebben een opstelruimte voor 1 auto (garages niet 
meegerekend). 

- De woningen hebben een duidelijke hoofdmassa met kap.  
- De kap is van het type zadeldak. Zowel langs- als dwarskappen zijn toegestaan. 

Voor vrijstaande woningen zijn desgewenst asymmetrische kappen of 
samengestelde kapvormen mogelijk. Dakoverstekken bedragen maximaal 50 cm. 

- Dakvlakken dienen als geheel herkenbaar te blijven. Dakkapellen zijn 
ondergeschikt aan het dakvlak en zijn onder in het dakvlak geplaatst. 

- Aanbouwen aan de voorzijde (erkers, entreepartij) dienen ondergeschikt te zijn 
aan de gevel als geheel en sluiten aan op de architectuur van de 
hoofdbouwmassa. 

 
 
Nadere specificatie architectuur, bouwmassa en dakvorm 
 
- Typologie:      vrijstaand of geschakeld  
- Massaopbouw vrijstaand:    1 a 1,5 lagen met kap 
- Massaopbouw geschakeld:   1 a 2 lagen met kap 
- Dakhelling:      40 - 60 graden 
- Maximale goothoogte hoofdgebouw:  3,5 a 5 meter 
- Maximale nokhoogte:   11 meter 
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Kleur- en materiaalpalet 
 
- Natuurlijk materiaalgebruik (baksteen en hout) is het uitgangspunt. 
- Accenten dienen uitgevoerd te worden in natuurlijk materialen zoals hout en glas 

of detaillering in metselwerk of voegwerk. 
- Een veelheid aan materiaalgebruik per woning dient vermeden te worden. 
- Het gebruik van duurzame en hoogwaardige materialen staat voorop. 
- Het kleurenpalet van de gevels is ingetogen (natuurlijk kleurenpalet van oker-

rood tot bruin-mangaan), felle kleuren zijn niet toegestaan.  
- Gedeelten van de hoofdbouwmassa, vrijstaande en aangebouwde bijgebouwen 

mogen ook bestaan uit houten geveldelen. Dit binnen de voorwaarde dat het 
streefbeeld van een dorpse of landelijk-dorpse woning met een streekeigen 
uitstraling gerealiseerd wordt. Dit sluit onder meer een fel kleurgebruik uit. 

- De bakstenengevel mag ook geheel of gedeeltelijk gekeimd zijn (in wit of 
witnuances). Dit eveneens onder de voorwaarde dat het streefbeeld van een 
dorpse of landelijk-dorpse woning met streekeigen uitstraling gerealiseerd 
wordt. Gestukte gevels zijn echter niet toegestaan. 

- De dakbedekking bij dakvlakken: bij voorkeur keramische pannen in de kleur 
antraciet. Vlakke pannen zijn toegestaan. Geglazuurde pannen zijn niet 
toegestaan. 

- Kozijnen en daklijsten in witte tinten (RAL 9001 of 9010). 
 
 
Erfafscheidingen 
 
Bij voortuinen: 
- Bij voorkeur groene erfafscheidingen bij voortuinen realiseren (inheemse 

haagsoort) met hoogte tot maximaal 1.00 meter.  
-  
Bij achtertuinen die grenzen aan openbaar gebied (kavelnummers 10, 12, 13, 15, 18 
en 19): 
- Erfafscheidingen zijn maximaal 2.00 meter hoog. 
- Niet toegestaan zijn erfafscheidingen die volledig bestaan uit baksteen, of 

bestaan uit houten tuinschuttingen of rieten matten e.d. 
- Bij de kavels langs de centrale groenstrook - nummers 10, 13, 18 en 19 – mogen 

deze erfafscheidingen een volledig groen karakter hebben (een inheemse haag of 
een mix aan beplantingen, al dan niet in combinatie met een hekwerk van gaas), 
of bestaan uit metselwerk in combinatie met ‘open vakken’ die ingevuld zijn met 
groen (klimmers op een regelwerk van hout of metaal).  

- Bij de kavelnummers 12 en 15 bestaat de erfafscheiding aan de Dorsvlegel voor 
tenminste 40% uit een stenen muur (passend bij de architectuur van de woning). 
De rest van de scheiding mag ingevuld worden met houten regelwerk, een 
gaaswerk van metaal en/of beplantingen. 
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2.2  Kavelpaspoort buurtentree vanaf Middelstraat (optie) 
 

Deze kavelstrook mag, als alternatief ten opzichte van het oorspronkelijke 
stedenbouwkundige plan, ook ingevuld worden met geschakelde en/of half 
vrijstaande woningen voor senioren.  
Het maximaal aantal kavels/woningen bedraagt 8 stuks. 
 
 
Situering, oriëntatie en kenmerken bouwmassa’s  
 
- De woningen zijn georiënteerd op de openbare ruimte en hebben een eigen 

achtertuin of patio. 
- De hoekwoningen hebben een tweezijdige oriëntatie. Dit vergt om 

verbijzonderingen ten opzichte van de tussenwoningen.  
Voor de (eind)woning aan de Middelstraat geldt bovendien dat de 
kavelinrichting, de bouwmassa, aan- en bijgebouwen nadrukkelijk een ruimtelijke 
prestatie moeten leveren als een onderdeel van de bebouwing aan het oude lint. 

- Bijgebouwen (vrijstaand of aangebouwd) mogen niet worden gesitueerd op de 
grens met het openbaar gebied (aan de voorzijde en aan zijde Middelstraat). 

- De woningen hebben een duidelijke hoofdmassa met kap. Aangebouwde 
bijgebouwen mogen een plat dak hebben. 

- De woningen hebben tenminste 1 opstelplaats voor een auto op eigen terrein. 
- Bijgebouwen zoals carports/garages/ bergingen of combinaties daarvan liggen 

tegen de westelijke perceelgrens. Dit om te voorkomen dat aan de Dorsvlegel 
een doorlopende lijn van hoofdgebouwen en bijgebouwen ontstaat. Vanwege 
het gewenste dorpse karakter is een ruimtelijke geleding, door terugliggende 
aan- of bijgebouwen, tussen de  geschakelde hoofdbouwmassa’s gewenst. 

- Aanbouwen (erkers, entreepartij) dienen ondergeschikt te zijn aan de gevel als 
geheel en sluiten aan op de architectuur van de hoofdbouwmassa. 

- Kappen hebben een hoofdvorm als zadeldak. Zowel een dwarskap als langskap 
zijn toegestaan. Eventuele dakoverstekken bedragen maximaal 50 cm. 

- Dakvlakken dienen als geheel herkenbaar te blijven. Dakkapellen zijn 
ondergeschikt aan het dakvlak en zijn onder in het dakvlak geplaatst. 

 
 
Nadere specificatie architectuur, bouwmassa en dakvorm 
 
- Typologie:      (half)vrijstaand of geschakeld 
- Massaopbouw:     1 a 1,5 lagen met kap 
- Dakhelling:      40 - 60 graden 
- Maximale goothoogte hoofdgebouw:  3,5 a 5 meter 
- Maximale nokhoogte:   11 meter 
- Aangebouwde bijgebouwen:  1 laag met plat dak of kap 
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Kleur- en materiaalpalet 
 
Volgens de algemene regels van dit beeldkwaliteitplan zoals beschreven op pagina 7. 
Maar met de toevoeging dat baksteenarchitectuur de hoofdkarakteristiek van de 
hoofdbouwmassa’s van de straatgevels bepaald; terwijl overige gevelvlakken ook 
geheel of gedeeltelijk in hout uitgevoerd mogen worden. Bij de toepassing van hout 
in gevelvlakken geldt de conditie dat dit past bij het dorpse karakter en het 
streekeigene van De Moer. 
 
 
Erfafscheidingen 
 
- Aan de voorzijde bestaat de overgang tussen de gevels en het openbaar gebied 

uit een smalle zone. Door de beperkte maat (diepte) van deze zone zal deze 
strook niet het karakter krijgen van echte dorpse voortuinen. Hierdoor ontstaat 
het risico dat het beeld van deze smalle zone onvoldoende ruimtelijke kracht zal 
ontwikkelen als een aansprekende buurtentree, maar zal bestaan uit een 
opstelsom van individueel ingerichte overhoekjes.   
Gelet op het collectieve en projectmatige karakter van de voorgenomen 
ontwikkeling is er de kans en verdient het de nadrukkelijke aanbeveling om deze 
hele overgangszone tussen gevels en trottoir in het totaalontwerp mee te 
nemen. De overgang heeft bij voorkeur zowel een gemeenschappelijk als een 
gevarieerd  groen karakter. Gemeenschappelijke bouwkundige elementen 
(tuinmuurtjes, bloembakken) kunnen gecombineerd worden met ruimte voor 
individuele invulling van groenaanleg. Zo ontstaat een ruimtelijk kader dat kan 
‘presteren’ als buurtentree, maar tevens mogelijkheden biedt voor een eigen 
inrichting.  

- Op de koppen van deze kavelstrook zullen de erfafscheidingen een sterker groen 
karakter hebben.  
Aan de zuidzijde (Middelstraat) zal de erfafscheiding als vanzelfsprekend moeten 
passen in het beeld van het bestaande bebouwingslint. Inheemse hagen op de 
erfgrens zijn hier een geëigend middel.  
Aan de noordzijde van de kavelstrook, nabij de bocht van de Dorsvlegel, heeft de 
erfafscheiding een karakter dat aansluit op de voortuinzones van de woningen 
aan de zuidzijde van de Dorsvlegel. Op de perceelgrens staat hier daarom bij 
voorkeur een (inheemse) haag. Eventueel kan ter plaatse van de hoekbebouwing 
een in de architectuur geïntegreerd bouwkundig element nog deel uitmaken van 
deze groene erfafscheiding.  
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2.3  Kavelpaspoort voor perceel nr. 23 (optie) 
 
Dit (particuliere) kavel ligt in de uiterste noordhoek van het plangebied op de 
overgang naar het landelijke gebied. Bijzonder aan de ligging van de kavel is voorts 
de situering ‘achter’ de wadi en niet direct aan de straat. Daarmee lijkt het kavel 
geen direct adres aan de straat te hebben. De plot presenteert zich als een soort 
zijperceel van kavelnr. 24. (Inmiddels is op kavelnr. 24 een vrijstaande woning 
gerealiseerd. Op kavelnr. 23 mag ook een vrijstaande woning gerealiseerd worden). 
Vanwege deze bijzondere stedenbouwkundige positie is voor de te bouwen woning 
ook een andere benadering denkbaar dan het vigerend beeldkwaliteitplan vereist. De 
architectonische typologie van een ‘schuurwoning’ is hier goed mogelijk.  
 
Dit kavelpaspoort creëert naast de bestaande mogelijkheden ook de optie om een 
‘schuurwoning’ te maken. Verder zijn de eisen ten aanzien van erfafscheidingen, als 
gevolg van de bijzondere ligging, genuanceerd.  
 
 
Situering, oriëntatie en kenmerken bouwmassa 
 
- De woning is vrijstaand en heeft geen directe oriëntatie op de straat. Alleen een 

pad/oprit geeft de woning een adres in Hooivork II. 
- Door de ligging is er geen sprake van een typering van de buitenruimte in termen 

van voortuin, zijtuin, achtertuin. 
- Een eventuele schuurwoning bestaat uit één hoofdmassa met kap. 
- Bijgebouwen zijn dan vrijstaand en staan achter op het perceel.  
- Voor zover er sprake is van aanbouwen zijn deze door de kap een integraal 

onderdeel van het ‘schuurvolume’.  
- Het kavel biedt 2 opstelplaatsen voor een auto op eigen terrein. 
- Een eventuele schuurwoning is afgedekt met een kloek zadeldak. Het dakvlak 

moet als geheel herkenbaar te blijven. Dakkapellen en dakvensters zijn 
ondergeschikt aan het dakvlak.  

 
 
Nadere specificatie architectuur, bouwmassa en dakvorm 
 
- Typologie:      vrijstaand (schuurwoning) 
- Massaopbouw:     1 laag met kap 
- Dakhelling:      50 - 60 graden 
- Maximale goothoogte hoofdgebouw:  3,5 meter 
- Maximale nokhoogte:   11 meter 
 
 
Kleur- en materiaalpalet 
 
De gevelvlakken van een eventuele schuurwoning zijn van hout in een zwarte, 
antraciete of grijze of naturelle houtkleur. 
Het dakvlak is voorzien van (bij voorkeur keramische) pannen in een gesmoorde 
donkergrijze/zwarte kleurstelling. Een rieten dak of een combinatie van riet en 
pannen is ook mogelijk. 
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Erfafscheidingen 
 
Langs de grens met de wadi staat bij voorkeur een inheemse haag met een maximale 
hoogte van circa 1 meter. 
 
 
 

 

       voorbeelden van schuurwoningen 

 

 

 

 



13 
 

3 
Beeldkwaliteit openbare ruimte 

 
 
 
 
 
 

3.1  Algemeen 
 
De openbare ruimte krijgt een rustige en groene uitstraling. Het geheel ademt een 
dorpse en informele sfeer uit. 
 
Het straatprofiel van de huidige Hooivork I vormt de basis voor de invulling van het 
nieuwe profiel. Met als enig verschil dat de loopstrook tussen de rijweg en de haag 
komt te vervallen. De ruimte die hierdoor vrij komt wordt gebruikt om de bestaande 
rijweg te verbreden. Het huidige profiel zal in de toekomst ook aangepast worden 
naar deze nieuwe gewenste situatie. 
 
Het profiel krijgt een minimale verhardingsbreedte van 5.50 meter (inclusief goten). 
De rijweg wordt aan weerszijden afgezoomd met groenblijvende blokhagen. In deze 
blokhaag zijn bomen opgenomen. 
 
 

3.2  Basismateriaal 
 
- Straatprofielen uitvoeren in een hoogwaardig materiaal in de vorm van gebakken 

klinkers (keiformaat, kleur donkerrood/bruin); 
- Voetpaden uitvoeren in grijze betontegels in het formaat 300x300 mm; 
- Parkeerplaatsen in zwarte betonstraatsteen. 
 

3.3  Kleurpalet 
 
- Het kleurgebruik bestaat uit ingetogen kleurgebruik die passend is in de 

landelijke omgeving; 
- Een veelheid aan materiaalgebruik dient geminimaliseerd te worden.  


