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inleiding

In dit beeldkwaliteitsplan voor Lopik Oost worden uitgangspunten en randvoorwaarden voor het
ontwerp van de woningen, de erven en de buitenruimte beschreven. Er wordt ingegaan op de
beeldkwaliteit van de architectuur en de wijze waarop het beoogde hoge kwaliteitsniveau kan
worden bereikt en behouden. Dit beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan voor Lopik Oost
vormen de kaders voor de realisatie van bouwplannen.
Het kwaliteitsteam voor Lopik Oost bestaat uit de SBB Lopik, de gemeente Lopik en een
esthetisch supervisor van MooiSticht. Het kwaliteitsteam voert de supervisie en toetst de
bouwplannen aan de in dit document gestelde kaders en het bestemmingsplan. Belangrijk
is dat de betrokken architecten worden gestimuleerd en geïnspireerd tot het vormgeven aan
een klassieke en/of jaren 30 woonbuurt waarin plaats is voor het realiseren van individuele
woonwensen.
Leeswijzer
Het beeldkwaliteitsplan behandelt achtereenvolgens de beeldkwaliteitsregels voor de openbare
ruimte, de architectuur van bebouwing en regels voor de erven (inrichting, erfafscheidingen,
etc.). Daarnaast wordt er speciale aandacht gegeven aan de kavels met particulier
opdrachtgeverschap. Daarvoor is per kavel een kavelpaspoort opgesteld.

stedenbouwkundig plan
Lopik Oost ligt prachtig aan het agrarische

Daarom is er een nieuw ruimtelijk raamwerk

rivierenlandschap van de Lek. Er zijn boomgaarden

geïntroduceerd met een vriendelijke, groene,

te vinden gecombineerd met echte Hollandse

informele sfeer, geïnspireerd op de romantische

bebouwingslinten en buurtschappen. Er is veel water

landschapsarchitectuur en klassieke stedenbouw

in de omgeving terug te vinden, mede door de lage

van weleer. Deze sfeer wordt ondersteund door de

ligging van het gebied.

architectonische uitwerking van de bebouwing (niet
bedoeld als historiserend, maar een eigentijdse vertaling)

De locatie Lopik Oost wordt begrensd door de

en de toe te passen groene erfafscheidingen.

bestaande kom aan de westzijde, het bebouwingslint
van de Lopikerweg aan de noordzijde, de

Een klassieke en/of jaren 30 sfeer in een

provinciale weg N210 aan de zuidzijde en het

landschappelijke omgeving

agrarisch landschap aan de oostzijde. Vaak

De inspiratie op de romantische en klassieke stijl komt

geven boerderijen in de omgeving in verband met

tot uiting in de openbare ruimte en de bebouwing. De

milieuhindercontouren beperkingen aan de locatie, bij

straten zijn groen van karakter en bieden zichten op de

Lopik Oost is daar door de grotere afstand tot deze

landschappelijke omgeving. De bebouwing is voorzien

boerderijen geen sprake van.

van klassieke en/of jaren 30-elementen, met op enkele
markante plekken in het plan toegepaste lage goten,

Het plangebied en directe omgeving geeft

bijzonder metselwerk, erkers en overstekken. Een aantal

weinig ruimtelijke aanleiding(en) om met het

woningen, vooral aan de noordzijde van het plan, krijgen

stedenbouwkundig plan op te reageren. De

een meer landelijke uitstraling, als overgang op de

bestaande verkaveling van het weidelandschap kan

wereld aan de Lopikerweg Oost.

natuurlijk opgepakt worden, dat is in Lopik in het
verleden vaker gedaan.

Een landschappelijke zone als entree van Lopik Oost
Om de wijk een mooie entree te geven en om de

De ontwikkelaar heeft echter -om de lokale markt

bewoners aan de bestaande rand van Lopik ook

optimaal te bedienen- marktonderzoek verricht.

kwaliteit te bieden, ligt er tussen de bestaande kern en

Door verschillende stedenbouwkundige modellen

Lopik Oost een prachtige landschappelijke zone. Deze

en architectuurstijlen aan de inwoners van Lopik en

functioneert tevens als waterberging voor de locatie. De

geïnteresseerden van buiten Lopik voor te leggen

zone bestaat uit waterpartijen, rietkragen en begroeide

is naar voren gekomen dat potentiële kopers graag

eilanden. De entree van de wijk ligt in het midden van

‘wat anders’ willen, dan tot nu toe gebouwd in Lopik.

deze zone (verlengde van de Zamenhoflaan) en passeert

Meer klassieke en/of jaren 30-bouw in een meer

de landschappelijke zone met een brug, passend bij

romantische, groene setting vormt de wens vanuit de

de beoogde sfeer. Via de eilanden zijn er ook nog twee

markt.

langzaam verkeersroutes (waarvan één ook geschikt
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Programma

aantal

Seniorenwoning

18w

Rijwoning

8w

Rijwoning drive-in

8w

Starterswoningen rug-aan-rug

12w

Appartementengebouw 1

21w

Appartementengebouw 2

18w

Tweekappers

20w

Vrijstaande woningen

11w

Bouwkavels

10w

Totaal

126 woningen

van de wijk, daar is de weidse omgeving direct voelbaar
door het zicht naar ‘buiten’.
Een gebogen laan geflankeerd door groen ontsluit
de noord- en zuidzijde van het plangebied en geeft
uiteindelijk ook weer zicht om het agrarische ommeland.
De overige straten hebben ook altijd zicht op groen en/of
waterpartijen.
voor calamiteitenverkeer) naar de bestaande kern,
en naar het landschappelijke dijkje aan de noordzijde

De woonpaden aan de oostzijde van het plangebied

van het plangebied.

moeten extra (auto)luw aanvoelen, en zijn primair
bedoeld als wandelpad, waarbij de auto echt te gast

Korte gebogen straten en paden met zicht op groen

is. De uitstraling is binnen het landelijke decor luw en

en het ommeland

informeel.

In plaats van de bekende lange straten in Lopik als
reactie op het voormalige verkavelingspatroon van

De landelijke sfeer aan de Lopikerweg Oost

de polder, wordt in Lopik Oost gewerkt met korte,

De noordzijde van het plangebied grenst aan de

gebogen lanen, met afwisselend intieme plekken

informele setting van het bebouwingslint aan de

en tussentijdse zichten op het groene agrarische

Lopikerweg Oost. Tussen het plangebied en het

ommeland. Dat begint eigenlijk meteen bij de entree

bebouwingslint ligt een prachtig dijkje geflankeerd
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door knotwilgen, thans in gebruik als wandel- en
fietsvoorziening. In Lopik Oost wordt op deze sfeer
gereageerd door de introductie van een woonboerderij
(rug-aan-rug-woningen voor starters) en een eiland met
vrije kavels, waarbij de architectuur moet passen bij de
aanwezige landelijke sfeer.
Een markant punt aan de N210
In de zuidoostelijke hoek van het plangebied komt een
markant luxe appartementengebouw. Vanaf de N210
vormt deze het baken van Lopik (Oost). De uitstraling
is echter wel landelijk, passend bij de sfeer van de
omgeving.
De verdere zone langs de N210 wordt groen ingericht,
als buffer tussen deze belangrijke verkeersader en
de woonbuurt. Een waterpartij, opgaand groen en
boomgroepen biedt afstand tot de woningen in Lopik
Oost.
Een programma passend bij de vraag, passende
architectuur
In het gebied zijn vrijstaande woningen, twee-onder-éénkapwoningen, rijwoningen, appartementen, starters- en
seniorenwoningen voorzien. Een deel van de vrijstaande
woningen worden vanuit het zogenaamde particuliere
opdrachtgeverschap gerealiseerd (bouwkavels, zie voor
de kavelpaspoorten verderop in dit beeldkwaliteitsplan).
Alle overige woningen worden projectmatig in
verschillende fasen gerealiseerd. De positionering van
de woningen en de bebouwingscontour, evenals de vaak
riante tuinen, dragen bij aan de gewenste klassieke en/
of jaren 30-sfeer en het groene karakter van de buurt.
Daarom hebben de woningen én de appartementen
kappen en op enkele markante plekken lage goten. De

woningen staan op een vaste rooilijn, passend bij de
klassieke setting. Het informele straatbeeld wordt bereikt
door wisselende nokrichtingen en verschillend kleur- en
materiaalgebruik van de gevels.
Vertrekpunt voor de architectuur van de bebouwing is dat
de bebouwing niet domineert, maar een meer ingetogen
karakter heeft. Daarnaast bepaalt het groen het beeld
van de buurt (groene bermen en bomen in de straat,
maar -waar mogelijk- ook riante voor- en zijtuinen).
De projectmatige woningen en de zes bouwkavels aan
de oostzijde van het plangebied krijgen een klassieke
en/of jaren 30 uitstraling. De bouwkavels aan de
noordzijde, de boerderij met de starterswoningen en de
appartementen in het markante object in de zuidoosthoek
van het plan krijgen juist een beoogde landschappelijke
architectonische opgave mee. Op deze wijze anticipeert
de bebouwing op een aangename afwisseling tussen
de beoogde klassieke en/of jaren 30-setting binnen een
landschappelijke omgeving.
Architectuurstijl
Klassieke en/of jaren 30 stijl architectuur
Landschappelijke stijl

Door een aantal gezamenlijke kenmerken vormen de
verschillende woning(typ)en een sterk herkenbare
eenheid. Kenmerkend is hier de relatie tussen de woning
en de straat (altijd met tussenkomst van een tuin en
een haag), de vorm van de kap en de keuze voor een
beperkt aantal hoogwaardige materialen in combinatie
met een beperkt kleurenpallet. Bijzondere details,
zoals eenlaagse of meerlaagse erkers, serres en mooi
vormgegeven woningentrees verbijzonderen de buurt en
geven het haar eigen karakter.
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Bouwhoogten

Verbijzonderde hoeken en bijzondere objecten

Maximaal 1 laag met kap
Maximaal 2 lagen met kap

Opgave voor een verbijzonderde hoek (bijvoorbeeld
eenlaagse of meerlaagse erkers/uitbouw, serres en/
of mooi vormgegeven woningentrees)

Maximaal 2 lagen plus bewoonbare kap

(Ver)bijzonder(d) object

Maximaal 4 lagen plus bewoonbare kap (voorbeeld
ter inspiratie met afwijkende kap-, goot - en nokhoogte, zie onderstaand schema)
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Verplichte lage goten

Erfafscheidingen

Verplichte lage goot aan minimaal één zijde van de
hoofdbouw (op de eerste laag)

Lage haag
Hoge haag
Gebouwd tot de erfgrens
Vrije opgave erfgrens (verplicht instandhouding talud
en beschoeiing)

beeldkwaliteit buitenruimte
De buitenruimte voor Lopik Oost is eenvoudig van
aard, maar draagt wel bij aan de klassieke en/of jaren
30 uitstraling van de buurt. Er zijn vier straattypen te
onderscheiden: de centrale laan, de woonstraat, het
woonpad en de parkpaden.
De centrale laan
De centrale laan is de meest voorname straat van Lopik
Oost. Bij binnenkomst wordt de landschappelijke zone
gepasseerd via een (duiker)brug. Deze brug is robuust
van karakter en voorzien van gemetselde landhoofden.
De balustrade is open voor het zicht op het groen en
water. De rijbaan bestaat uit gebakken klinkers en zijn
donker-bruin of rood-bruin, bij voorkeur dikformaat. Het
trottoir is voorzien van (mogelijk kleine) betontegels die
in de lengterichting zijn gestraat (i.v.m. bocht). De inritten
van de kavels kunnen eventueel zijn voorzien van een
ander materiaal en/of verband.
De parkeervakken liggen op het niveau van het trottoir.
De banden zijn afgeschuind, zodat auto’s gemakkelijk
het parkeervak of het eigen erf kunnen bereiken. De
parkeervakken worden gemarkeerd door vakken in de
Straten

trottoirtegels.

Centrale laan
Woonstraat

De bomen die de centrale laan aan de buitenzijde

Woonpad

begeleiden zijn van minimaal de 2e orde, soort is nader te

Parkpad

bepalen bij het inrichtingsplan. De berm is van gras. Aan
deze buitenzijde wordt overigens niet geparkeerd.
De groenvakken tussen de parkeervakken aan de
binnenzijde van de centrale laan worden voorzien van
hagen, soort is nader te bepalen bij het inrichtingsplan
en is afgestemd met de keuze van hagen die bij de
erfafscheidingen worden gebruikt.
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De woonstraat
De woonstraten, feitelijk de lussen die vanaf de centrale
laan leiden naar de landschappelijke zone en weer
terug, krijgen een zelfde uitstraling als de centrale laan.
Daarom worden dezelfde materialen gebruikt. De bomen
die in deze straten worden gebruikt van de 3e orde.
Het woonpad
Aan de oostzijde van het plangebied liggen twee
woonpaden. Deze zijn voornamelijk bedoeld als
wandelpad, in een landelijke setting. Aan ieder van deze

Profiel Centrale laan

twee woonpaden liggen 3 woningen (bouwkavels). De
auto is op het woonpad te gast en heeft een minimale
breedte (1-richting).
Het woonpad is bestraat met antracieten of donkerbruine gebakken klinkers (bij voorkeur halfsteens
gestraat) en heeft mogelijkerwijs een smalle
‘middenberm’ van grastegels om het karakter van een
tuinpad te benadrukken.
Tussen het woonpad en de kavels ligt een grasberm,

Profiel Woonstraat

waar op enkele plekken mag worden geparkeerd.
Op deze plekken wordt de berm versterkt (kunststof
grastegels).
Parkpaden
De parkpaden betreffen de paden voor langzaam verkeer
door de landschappelijke zone. Deze paden zijn voorzien
van een halfverharding (ongewassen kleischelpen). De
bruggen zijn qua stijl sterk landschappelijk (bij voorkeur
houten brug met witte balustrade).

Profiel Woonpad
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beeldkwaliteit bebouwing

Op de navolgende pagina’s is een beschrijving te vinden
van de doelstellingen en de ambitie voor de uitstraling
van Lopik Oost. Het is de bedoeling dat de buurt
harmonieus in klassieke en/of jaren 30 stijl architectuur
wordt vormgegeven. De beschreven ambitie mondt uit
in een beperkt aantal spelregels, die gelden voor zowel
de projectmatige bouw als de bouwkavels. Omdat de
bouwkavels toch een iets andere dynamiek kennen dan
de projectmatige kavels, is er een aantal spelregels,
maar ook vrijheden, specifiek voor de bouwkavels
benoemd.
Dit hoofdstuk valt daarom uiteen in een paragraaf
met algemene spelregels die gelden voor álle
woningen en de appartementen en een paragraaf met
aanvullende spelregels en vrijheden specifiek voor
de bouwkavels. Dit is weergegeven in een zogenaamd
kavelpaspoort. Deze zijn achterin dit boekwerk
opgenomen.
De ambitie binnen dit plan is dat de buurt een
overtuigende eenheid uitstraalt. Dat wordt behaald door
bijvoorbeeld consequente groene erfafscheidingen, maar
ook door bepaalde terugkerende verplichte elementen
in de architectuur van alle woningen. Als je kiest voor
Lopik Oost, kies je dus ook voor een aantal specifieke
beperkingen in (ontwikkelings-)vrijheid, maar ook voor
een fraai harmonieus resultaat!

Algemene spelregels

van de woningen worden, net als de eengezinswoningen,
afgezoomd met een lage haag. De berging is voorzien in

1. Indeling op de kavel

een apart bijgebouw.

Alle eengezinswoningen in Lopik Oost hebben

Ondergeschikte bouwvolumes zoals entreepartijen,

een voortuin. Sommige zijn wat dieper, andere

erkers en/of bloemkozijnen mogen maximaal 1,5 meter

wat ondieper, zie hiervoor de stedenbouwkundige

voor de voorgevel worden geplaatst.

verkaveling. Alle tuinen zijn afgezoomd met een haag
(soort nader te bepalen, in afstemming met de hagen

SPELREGEL 1

in de openbare ruimte). De eengezinswoningen

Alle woningen hebben een voortuin conform de

hebben een oriëntatie gericht op de straat. Woningen

aangegeven rooilijnen in het stedenbouwkundig

die aan twee zijden aan het openbaar gebied liggen

plan. Ondergeschikte bouwvolumes zijn mogelijk

moeten altijd naar beide zijn georiënteerd. De

tot 1,5 meter in de zone tussen rooilijn en erfgrens.

woningen volgen met de rooilijn in het algemeen de

Woningen op de hoek hebben een dubbele

kavelgrens aan de voorzijde.

oriëntatie.

Het appartementengebouw 1 volgt ook de rooilijn

Bijgebouwen bij twee-onder-een-kapwoningen en

van de kavelgrens aan de voorzijde. Ook hier zijn

vrijstaande woningen staan altijd op minimaal 6 meter

bescheiden tuinen voorzien, als buitenruimte van de

van de erfgrens aan de voorzijde. Bij voorkeur is deze

appartementen op de begane grond. Hoge hagen,

afstand groter, zodat de auto achter de rooilijn staat

bergingen en/of schuttingen zijn hier niet toegestaan.

geparkeerd en/of zodat de parkeercapaciteit op eigen

De tuinen van de appartementen worden, net als de

terrein wordt vergroot. Dat zal echter niet overal mogelijk

eengezinswoningen, afgezoomd met een lage haag.

zijn wanneer de garage/bijgebouw is gekoppeld aan
de hoofdbouw. In dat geval geldt wel de 6 meter-

Het appartementengebouw 2, het markante object

regel, aangezien minimaal één auto op eigen terrein

aan de zuidoostzijde van het plangebied, kent geen

moet worden opgelost (mits het overige deel van de

voortuin, het gebouw ligt als object in de groene

parkeeropgave in de openbare ruimte kan worden

ruimte. De toegepaste kap op het gebouw geeft vorm

opgelost).

aan deze gebouwen. Eventuele openingen in de kap
(zoals balkons of raamopeningen) zijn ondergeschikt

Bij de seniorenwoningen worden bijgebouwen voorzien

aan deze kap.

op de koppen van het bouwblok (bijvoorbeeld extra
slaapkamer of tuinkamer). Deze worden ingezet

De boerderij met starterswoningen heeft een

als architectonische verrijking en zijn voorzien van

vrije plaatsing in de ruimte. Aan de zijzijden zijn

raampartijen.

bescheiden tuinen voorzien, als buitenruimte van de
rug-aan-rug-woningen. Hoge hagen, bergingen en/

De appartementengebouwen hebben geen bijgebouwen.

of schuttingen zijn hier niet toegestaan. De tuinen

Bergingen worden in de kelder opgelost.
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De boerderij met de starterswoningen heeft een

Bij twee parkeerplekken naast elkaar is dat maximaal

apart bijgebouw voor de bergingen, passend bij

5 meter. Hoekkavels hebben de mogelijkheid een

het ensemble van de boerderij (bijvoorbeeld als

extra doorgang naar de voordeur te realiseren. Deze is

boerenschuur of een hooiberg).

maximaal 1 meter breed.

SPELREGEL 2
Bij de twee-onder-één-kapwoningen en
vrijstaande woningen staat het bijgebouw,
desgewenst gekoppeld aan de woning, minimaal
op 6 meter van de erfgrens aan de voorzijde.
De appartementen en de boerderij kennen
geen berging bij de woning in de tuin. Bij de
appartementen zijn de bergingen ondergronds
opgelost, en bij de boerderij in een apart
bouwwerk.
Er wordt bij de hoekwoningen, twee-onder-éénkapwoningen en vrijstaande woningen geparkeerd
op eigen terrein. Op de facetkaart ‘Parkeren op
eigen terrein’ is per kavel aangegeven hoeveel
parkeerplekken minimaal op eigen terrein moeten
worden aangelegd (exclusief garage, deze tellen niet
mee bij de parkeerbalans). Bij sommige woningen
één, bij andere verplicht twee (achter elkaar of
naast elkaar). Dat heeft te maken met het beoogde
groene straatbeeld in de buurt. De afmetingen van de
opstelplekken op eigen terrein zijn als volgt:
•

Enkele parkeerplek: 6.0 x 3.0 meter

•

Twee parkeerplekken achter elkaar:
11.0 meter x 3.0 meter

•

Twee parkeerplekken naast elkaar:

Parkeren

6.0 x 5.0 meter

1 opstelplek op eigen terrein
2 opstelplekken op eigen terrein

De breedte van de inrit is bij een enkele parkeerplek

2 opstelplekken op eigen terrein, verplicht naast elkaar

of bij twee parkeerplekken achter elkaar 3 meter.

Parkeerkelder
Openbare parkeerplekken

achtergevellijn van de woning wordt doorgetrokken
SPELREGEL 3

alvorens deze overgaat in de hoge haag.

Parkeren op eigen terrein volgens de facetkaart

Groene onderlinge erfafscheidingen dragen bij aan

‘Parkeren’. De eventuele garage telt niet mee als

de groene uitstraling. Toekomstige bewoners wordt

opstelplek. Doorgangen naar de kavel conform

daarom gevraagd om deze groen vorm te geven,

de hiervoor beschreven maatvoering.

maar dat is geen verplichting.

De erfafscheidingen langs de openbare ruimte (langs

SPELREGEL 4

voor- én achtertuin) zijn allen uitgevoerd als haag

Alle kavels zijn omzoomd met dezelfde haag

van hetzelfde sortiment, juist om de samenhang in

(soort nader te bepalen, bladhoudend in de

de buurt te versterken. De soort haag is nog nader

winter), zowel aan de voorzijde als bij de

te bepalen, maar in ieder geval wel bladhoudend

achtertuinen grenzend aan de openbare

in de winter. Eventuele schuttingen of bijgebouwen

ruimte. Lage haag is maximaal 1,0 meter, de

die bewoners van de eengezinswoningen in

hoge haag 2,0 meter (overgang hoog-laag

de achtertuin of zijtuin zelf aanbrengen worden

bij de achtergevellijn van de woning). zie ook

áchter de haag aangebracht (minimaal 0,8 meter

facetkaart ‘Erfafscheidingen’).

uit de erfgrens), de haag wordt verplicht in stand
gehouden (instandhoudingsverplichting). Bij
appartementengebouw 1 en de boerderij met
de starterswoningen zijn geen schuttingen of
bijgebouwen in de tuin toegestaan.
De haag aan de voorzijde wordt maximaal 1,0
meter hoog, de haag aan de achtertuin grenzend
aan de openbare ruimte maximaal 2,0 meter (bij
appartementengebouw 1 en de boerderij met
de starterswoningen maximaal 1,0 meter). De
ontwikkelaar plant de haag ruim voor de kavels
worden opgeleverd al aan zodat bij oplevering sprake
is van een hoge en relatief dichte haag. Dit om de
privacy in de tuin op korte termijn te garanderen en
om zoveel mogelijk te voorkomen dat schuttingen
worden geplaatst (welke lage beplanting tevens geen
kans meer geven om te groeien).
Bij hoekwoningen geldt dat de lage haag tot de

Zonnepanelen geïntegreerd in dakvlak
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2. Keuze in hoofdvorm van de massa en kapvorm

Het object in de zuidoosthoek (appartementengebouw 2)

Volgens dit beeldkwaliteitsplan wordt gezocht naar een

krijgt een mansardekap, bij voorkeur uitgevoerd in riet,

klassieke en/of jaren 30 uitstraling van de woningen,

waarbij de kap het gebouw bij voorkeur tot op 3 meter

welke zich onder andere uit in de hoofdvorm van de

bedekt (zie referentiebeelden). Het appartementengebouw

bebouwing. De bedoeling is dat de kap bij alle woningen

1 wordt voorzien van een bewoonbare kap. Deze zoekt

dominant de hoofdvorm van de woning bepaalt.

qua stijl en materialisering aansluiting bij de naastliggende

De kap wordt met enige regelmaat voorzien van een

eengezinswoningen.

samengestelde kap op de hoek of om een entree van
een woning te benadrukken (op enkele plekken is

Wanneer zonnepanelen toegepast worden is het

een samengestelde kap verplicht in verband met de

uitgangspunt dat deze onderdeel uitmaken van de

dubbele oriëntatie en een prominente plek in het plan,

architectonische vormgeving van de woningen en dat

zie facetkaart ‘Verbijzonderde hoeken’). De goot ligt

matzwarte panelen worden toegepast in combinatie

op maximaal 7 meter, bij voorkeur op enkele plekken

met zwarte dakpannen of riet (bij voorkeur worden de

lager om de kleinschaligheid en de romantiek van

zonnepanelen op daken van de vaak lagere bouwwerken

het plan te versterken (zie facetkaart ‘Verplichte lage

zoals bijgebouwen geplaatst). Dergelijke zonnepanelen

goten’). Ramen en dakkapellen zijn ondergeschikt in het

worden bij voorkeur aan de achterzijde van de woning

dakvlak.

toegepast (niet verplicht). Hierdoor kan de kap als
belangrijke drager van de beeldkwaliteit in stand blijven

De woningen op de bouwkavels aan de noordzijde

(voorzijde en zijkanten van het dakvlak blijven gespaard

krijgen, zoals eerder beschreven, een meer landelijk

van de plaatsing van zonnepanelen). De zonnepanelen die

karakter. Ook hier speelt de kap een belangrijke rol.

worden toegepast worden bij het ontwerp van de (eventueel

Zo is er in de kavelpaspoorten één kavel aangewezen

te plaatsen) dakkapellen betrokken. Hierdoor kan een

waarbij verplicht een rieten kap moet worden toegepast

voldoende integrale ontwerpoplossing ontstaan waarin een

(bij overige bouwkavels facultatief). Dat geldt ook voor

sterke beeldkwaliteit gehandhaafd blijft.

de bouwkavels aan de oostzijde van het plangebied:
deze krijgen een klassieke en/of jaren 30 uitstraling,
maar om een link te leggen met de agrarische omgeving

SPELREGEL 5

zijn twee kavels aangewezen waarbij verplicht een

Alle woningen hebben verplicht een kap, ook de

rieten kap wordt toegepast (bij overige bouwkavels

appartementen. Samengestelde kappen worden

facultatief).

aangemoedigd, deze bevorderen de gewenste

De boerderij met de starterswoningen krijgt een

klassieke en/of jaren 30 en romantische uitstraling.

pannengedekte landelijke kap, met een flauwe helling.

De boerderij, appartementengebouw 2 en de

Het is belangrijk dat het voorste gedeelte van de

bouwkavels aan de noordzijde krijgen een meer

hoofdbouw (voorhuis) qua massa en architectuur afwijkt

landelijke uitstraling. Met de kap kan hierop

van het achterste deel (stal).

ingespeeld worden.

3. Entree van de woning

4. Personalisering van de woning

De entree van de woning is een belangrijk element

De klassieke en/of jaren 30 sfeer biedt voldoende

van de woning. Indien de entree de aandacht krijgt

mogelijkheden voor het samenstellen van de

die het verdient, kan de woning nét een luxere en

woning. Juist het aanbieden van voldoende

gastvrijere uitstraling geven, wat de buurt een eigen

keuzemogelijkheden maakt dat bijna iedere woning

karakter geeft.

een persoonlijke uitstraling kan krijgen, maar
binnen een duidelijk ensemble. Aan de hoofdvorm

Alle woningen hebben daarom een voorname

van een woning kunnen bijbehorende bouwwerken

entree, voorzien van bovenlicht en/of raampartij in

en architectonische elementen, als erkers,

of naast de deur. De entree van de twee-onder-één-

trappen en balkons worden toegevoegd, maar

kapwoningen en vrijstaande woningen is extra royaal

deze zijn in maat en schaal altijd ondergeschikt

en toont zich als een gastvrije ontvangst. De entree

aan het hoofdvolume. Dakkapellen zijn mee-

mag buiten de hoofbouw liggen als toegevoegd

ontworpen binnen de architectonische opgave en

element (aanbouw, gedeelte onder samengestelde

ondergeschikt aan het dakvlak. De kap is bij alle

kap).

bouwvolumes beeldbepalend.

SPELREGEL 6

Op de kavel kunnen aan- en bijgebouwen worden

Alle woningen krijgen een voorname entree

gerealiseerd. Vrijstaande bijgebouwen staan altijd

bijvoorbeeld voorzien van een goede raampartij

achter de lijn van de achtergevel. Voor garages is

of als toegevoegd element aan het hoofdvolume.

een uitzondering gemaakt, deze staan minimaal

De entree moet gastvrijheid uitstralen.

op 6 meter vanaf de erfgrens aan de voorzijde
in verband met de opstelplek(ken). Voor alle
bijgebouwen geldt dat bij de zij-erfgrens en achtererfgrens de haag niet onderbroken mag worden.
Ofwel, het bijgebouw houdt altijd minimaal 0,80
meter afstand van de erfgrens grenzend aan de
openbare ruimte. Aanbouwen mogen aan de
achterzijde van de woning worden gerealiseerd.
Aanbouwen aan de zijzijde zijn mogelijk, in de
vorm van een erker of tuinkamer. In massa zijn
deze sterk afwijkend of deze doen juist geheel mee
binnen de architectuur van de hoofdmassa.

Verbijzonderde entree van de woning,
verbijzondering op hoek

Inhoud

REGEL 7
De woning wordt gepersonaliseerd door
het kiezen van verschillende opties, uit- en
aanbouwmogelijkheden. Alle woningen
hebben een verbijzondering in de gevel, zoals
bijvoorbeeld een bloembak, een grote raampartij,
of een erker, dit om zo de relatie van het wonen
met de omgeving te bevestigen. De andere
opties zijn door de bewoners te bepalen. Juist
het personaliseren van het woningbouwontwerp
wordt als een groot goed gezien. Bijgebouwen
staan minimaal 0,8 meter vanaf de erfgrens

Een tuinkamer/uitbouw aan de zijzijde van de woning

en achter de achtergevellijn. Uitgezonderd zijn
garages, deze mogen op 6 meter vanaf de

Dakkapel is ondergeschikt aan het dakvlak

erfgrens aan de voorzijde worden gerealiseerd.
Aanbouwen mogen aan de achtergevel worden
gerealiseerd. Aanbouwen aan de zijzijde zijn
mogelijk, in de vorm van een erker of tuinkamer.
In massa zijn deze sterk afwijkend of deze doen
juist geheel mee binnen de architectuur van de
hoofdmassa.

Een zichtbaar trappenhuis als architectonische
toevoeging

5. Materialisering

De woningen met de klassieke en/of jaren 30

Voor de projectmatige woningen,

architectuur kennen de volgende materialen:

appartementengebouw 1 en de bouwkavels aan de

•

Gevels: bakstenen gevels in genuanceerde

oostzijde van het plangebied wordt een klassieke

donker-roodbruine kleur. Elke woning wordt

en/of jaren 30 architectuur voorstaan. Voor de

voorzien van minimaal één royale gevelopening.

bouwkavels aan de noordzijde, de boerderij met de

Variatie en verbijzonderingen in metselverbanden

starterswoningen en appartementengebouw 2 een

vormen een verplicht element, bijvoorbeeld door

meer landelijke architectuur. Hieronder wordt voor

toepassing van bloemkozijnen, verbijzonderingen

beide architectuurstijlen een lijst met materialen

rond raampartijen of rondom een verbijzonderde

voorgeschreven. Voor de materialisering

(royale) entree.

van de bouwkavels wordt verwezen naar de

•

Daken: de daken zijn voorzien van een
traditionele dakpan, in antraciete of rode kleur

kavelpaspoorten.

(mag worden afgewisseld). Facultatief mag een
enkele woning worden voorzien van een rieten

Een harmonieuze kleur- en materiaaltoepassing
en toepassing van gelijke details dragen bij aan de
ruimtelijke samenhang van de buurt. De materialen

kap.
•

worden voorzien van aluminium kozijnen,

zijn hoogwaardig, passend bij de buitenruimte en
krijgen karakter naarmate ze verouderen.
De uitstraling van de woningen wordt vooral
bepaald door het uiterlijk van de toegepaste
materialen, het kleurgebruik aan de buitenzijde is

Kozijnen: hout, wit (appartengebouw 1 mag
gelijkend aan hout)

•

Goot: getimmerd, hout, wit, forse overstek bij
kopgevel én langsgevel

•

Bijgebouwen/aanbouwen: bijbehorende
bouwwerken aan het hoofdgebouw vastgebouwd

terughoudend. Dit geldt zowel voor de gevels als

(garage, uitbouw) zijn gemaakt van het zelfde

de kozijnen.

materiaal als de hoofdbouw
•

Architectonische verbijzonderingen:
verbijzonderingen zoals schoorstenen, erkers
en/of entreepartij zijn altijd op een harmonieuze
wijze aan de woning toegevoegd. Dat geldt
ook voor dakkapellen, maar deze zijn in ieder
geval altijd ondergeschikt aan het dakvlak
(uitgezonderde de drive-in-woningen en
appartementengebouw 1). Verbijzonderingen
zijn gemaakt van het zelfde materiaal als de
hoofdbouw.

<<< Twee dezelfde woningen
klassieke en/of jaren 30 architectuur

Inhoud

De objecten met de meer landelijke architectuur
kennen de volgende materialen:

SPELREGEL 8

•

Gevels: bakstenen gevels in genuanceerde

Alle toegepaste materialen en kleuren van

geelbruine of bruine kleur, tevens voorzien

de woningen, uit- en aanbouwen maken

van een trasraam. Ook mag het gebouw wit

onderdeel uit van de hiervoor opgenomen

gekeimd worden. Delen van de gevel worden

lijst. Deze lijst is zo samengesteld dat een

bij voorkeur voorzien van zwart gepotdekselde

optimale samenhang binnen Lopik Oost tot

delen. Elke woning wordt voorzien van

stand kan worden gebracht. Installaties voor

minimaal één royale gevelopening.

de appartementengebouwen zijn niet zichtbaar

Raampartijen facultatief voorzien van

vanaf de openbare ruimte.

roedeverdeling.
•

Daken: de daken zijn voorzien van een
traditionele dakpan, in antraciete kleur, of met
riet gedekt. Het appartementengebouw 2 is bij
voorkeur met riet gedekt.

•

Kozijnen: hout, wit

•

Goot: getimmerd, hout, wit

•

Bijgebouwen/aanbouwen: het bijgebouw van
de boerderij wordt zwart gepotdekseld en
verwijst naar een boerenschuur.

•

Architectonische verbijzonderingen:
verbijzonderingen altijd op een harmonieuze
wijze aan de woning toegevoegd. Dakkapellen
zijn in ieder geval altijd ondergeschikt aan het
dakvlak. Verbijzonderingen zijn gemaakt van
het zelfde materiaal als de hoofdbouw of zwart
gepotdekseld.

NB Installaties voor beide appartementengebouwen zijn onderdeel van de architectonische
opgave. Er wordt in het ontwerp rekening
gehouden met de aanwezigheid van dergelijke
installaties.
Twee dezelfde woningen >>>
landelijke architectuur

Aanvullende spelregels en vrijheden
specifiek voor de bouwkavels
Uitgangspunt is dat alle woningen moeten voldoen

2
1

aan de algemene regels van het beeldkwaliteitsplan.

4

Echter, zoals in de inleiding aangegeven, kennen
3

sommige kavels uitzonderingen op de algemene
spelregels. Dit geldt met name voor de bouwkavels.
Deze krijgen aan de oostzijde een klassieke en/
of jaren 30 architectuur, aan de noordzijde een
landelijke bouwstijl. Daarnaast zijn er wellicht
5

onderling nog nuanceverschillen in de opzet van
de bouwkavel door de ligging in het plan voor Lopik
Oost.
6

7

Op navolgende pagina’s is daarom per bouwkavel
een kavelpaspoort opgesteld. Het kavelpaspoort

8
9

geeft een weergave van de kavel en de
mogelijkheden op de kavel (kaart) en een aantal
specifieke regels die als uitzondering gelden op de

10

algemene beeldkwaliteitsregels.

Inhoud

Kavel 1
Kavel 1

•

Een garage mag binnen een bepaalde zone
vrij op de kavel geplaatst worden (zie tekening
kavel);

De volgende regels en vrijheden zijn specifiek voor deze
kavel, naast de algemene beeldkwaliteitsregels en de

•

Verder conform de algemene regels.

regels uit het bestemmingsplan. In nevenstaande kaart
is de indeling van de kavel te zien, evenals bijbehorende

2. Keuze in hoofdvorm en kap

maatvoering. Indien wordt aangegeven ‘conform de

•

Hoofdvorm van de woning is vrij;

algemene regels’ worden de regels bedoeld voor de

•

De woning is aan minimaal één zijde voorzien
van een lage goot (max 3 meter);

landelijke architectuur.
1. Kavelindeling
•
•

•

Woning is voorzien van een kap, vorm is vrij;

•

Verder conform de algemene regels.

De kavel is bereikbaar per brug, aan de zuidzijde
van de kavel;

3. Entree van de woning

Er komen op de kavel verplicht twee naast elkaar

•

Conform de algemene regels.

gelegen opstelplekken voor de auto (afzonderlijk

•

bereikbaar), zie voor maatvoering bij de algemene

4. Personalisering van de woning

regels;

•

De primaire oriëntatie van de woning ligt richting

overeenkomstige vorm als het hoofdvolume en

de zuidzijde. De woning is tevens ook altijd

zijn voorzien van een kap;

georiënteerd richting de landschappelijke zone

•

•

Deze woning heeft verplicht een verbijzonderde

De garage is vrij te plaatsen binnen de
aangegeven zone op de tekening van de kavel;

(dubbele oriëntatie);
•

Vrijstaande bijgebouwen hebben een

•

Een eventuele aanbouw mag ook aan zijzijde

hoek;

van de woning, binnen de achtertuinzone op de

Er wordt langs de oever door de ontwikkelaar een

tekening van de kavel, worden gerealiseerd, met

beschoeiing aangebracht van ca. 0,2-0,25 meter.

een maximum van 50m2;

Het talud en de beschoeiing worden door de

•

Verder conform de algemene regels.

bewoners verplicht in stand gehouden;
•
•

Hagen zijn hier in tegenstelling tot de algemene

5. Materialisering

regels niet verplicht;

•

Er is maximaal één steiger mogelijk, deze is echter

voorkeur zwart gepotdekseld, en zijn verplicht

maximaal 2,0 meter diep en 4,0 meter breed, en

van een afwijkend materiaal;

wordt geplaatst binnen de aangegeven zone;
•

Bijgebouwen en/of aanbouwen worden bij

De onderlinge erfgrenzen worden bij voorkeur groen
van karakter;

•

Verder conform de algemene regels voor de
landelijke architectuurstijl.

Inhoud

Kavelpaspoort 1
1:250

5,0m

0m

4,

m
4,0

4,0m

Deze verbeelding van het kavelpaspoort
is indicatief. De exacte omvang en de
begrenzing van de kavel kan in een later
stadium wijzigen. Aan deze verbeelding
kunnen derhalve geen rechten ontleend
worden. De regels en principes zoals
hiernaast beschreven (zoals afstand
bouwvlak-erfgrens, bouwhoogte, kapvorm,
erfafscheiding, etc.) zijn echter een vast
gegeven.

Kavelgrens

Verplichte orientatie richting

Bouwvlak hoofdgebouw

Entree inrit

Voortuinzone

Talud
instandhoudingsverplichting

Achtertuinzone

Water behorend bij kavel
instandhoudingsverplichting

Bouwvlak garage

Brug (positie indicatief)

Minimale opstelplek auto’s
Zone steiger

4,0m

Maatvoering

Kavel 2
Kavel 2

2. Keuze in hoofdvorm en kap
•

Hoofdvorm van de woning is vrij;

De volgende regels en vrijheden zijn specifiek voor

•

Woning is voorzien van een kap, vorm is vrij;

deze kavel, naast de algemene beeldkwaliteitsregels

•

Verder conform de algemene regels.

en de regels uit het bestemmingsplan. In nevenstaande
kaart is de indeling van de kavel te zien, evenals

3. Entree van de woning

bijbehorende maatvoering. Indien wordt aangegeven

•

Conform de algemene regels.

‘conform de algemene regels’ worden de regels
bedoeld voor de landelijke architectuur.

4. Personalisering van de woning
•

Vrijstaande bijgebouwen hebben een

1. Kavelindeling

overeenkomstige vorm als het hoofdvolume en

•

zijn voorzien van een kap;

De kavel is bereikbaar per brug, aan de zuidzijde
van de kavel;

•

•

regels;

tekening van de kavel, worden gerealiseerd, met

De primaire oriëntatie van de woning ligt naar de

een maximum van 50m2;

5. Materialisering

Het talud en de beschoeiing worden door de

•

Bijgebouwen en/of aanbouwen worden bij

bewoners verplicht in stand gehouden;

voorkeur zwart gepotdekseld, en zijn verplicht

Hagen zijn hier in tegenstelling tot de algemene

van een afwijkend materiaal;

Er is maximaal één steiger mogelijk, deze is echter

De onderlinge erfgrenzen worden bij voorkeur
groen van karakter;
Een garage mag binnen een bepaalde zone vrij op
de kavel geplaatst worden (zie tekening kavel);

•

Verder conform de algemene regels.

beschoeiing aangebracht van ca. 0,2-0,25 meter.

wordt geplaatst binnen de aangegeven zone;

•

•

Er wordt langs de oever door de ontwikkelaar een

maximaal 2,0 meter diep en 4,0 meter breed, en
•

Een eventuele aanbouw mag ook aan zijzijde
van de woning, binnen de achtertuinzone op de

regels niet verplicht;
•

•

bereikbaar), zie voor maatvoering bij de algemene

zuidzijde:
•

De garage is vrij te plaatsen binnen de
aangegeven zone op de tekening van de kavel;

Er komen op de kavel verplicht twee naast elkaar
gelegen opstelplekken voor de auto (afzonderlijk

•

•

Verder conform de algemene regels.

•

Verder conform de algemene regels voor de
landelijke architectuurstijl.

Inhoud

Kavelpaspoort 2
1:250

5,0m
8,0m

4,0m

Deze verbeelding van het kavelpaspoort
is indicatief. De exacte omvang en de
begrenzing van de kavel kan in een later
stadium wijzigen. Aan deze verbeelding
kunnen derhalve geen rechten ontleend
worden. De regels en principes zoals
hiernaast beschreven (zoals afstand
bouwvlak-erfgrens, bouwhoogte, kapvorm,
erfafscheiding, etc.) zijn echter een vast
gegeven.

4,0m

Kavelgrens

Verplichte orientatie richting

Bouwvlak hoofdgebouw

Entree inrit

Voortuinzone

Talud
instandhoudingsverplichting

Achtertuinzone

Water behorend bij kavel
instandhoudingsverplichting

Bouwvlak garage

Brug (positie indicatief)

Minimale opstelplek auto’s
Zone steiger

4,0m

Maatvoering

Kavel 3
Kavel 3

2. Keuze in hoofdvorm en kap
•

Hoofdvorm van de woning is vrij;

De volgende regels en vrijheden zijn specifiek voor

•

Woning is voorzien van een kap, vorm is vrij;

deze kavel, naast de algemene beeldkwaliteitsregels

•

Verder conform de algemene regels.

en de regels uit het bestemmingsplan. In
nevenstaande kaart is de indeling van de kavel te

3. Entree van de woning

zien, evenals bijbehorende maatvoering. Indien wordt

•

Conform de algemene regels.

aangegeven ‘conform de algemene regels’ worden
de regels bedoeld voor de landelijke architectuur.

4. Personalisering van de woning
•

Vrijstaande bijgebouwen hebben een

1. Kavelindeling

overeenkomstige vorm als het hoofdvolume en

•

zijn voorzien van een kap;

De kavel is bereikbaar per brug, aan de zuidzijde
van de kavel;

•

•

algemene regels;

tekening van de kavel, worden gerealiseerd, met

De primaire oriëntatie van de woning ligt naar de

een maximum van 50m2;

5. Materialisering

meter. Het talud en de beschoeiing worden door

•

Bijgebouwen en/of aanbouwen worden bij

de bewoners verplicht in stand gehouden;

voorkeur zwart gepotdekseld, en zijn verplicht

Hagen zijn hier in tegenstelling tot de algemene

van een afwijkend materiaal;

Er is maximaal één steiger mogelijk, deze is

zone;
De onderlinge erfgrenzen worden bij voorkeur
groen van karakter;
Een garage mag binnen een bepaalde zone
vrij op de kavel geplaatst worden (zie tekening
kavel);
•

Verder conform de algemene regels.

een beschoeiing aangebracht van ca. 0,2-0,25

breed, en wordt geplaatst binnen de aangegeven

•

•

Er wordt langs de oever door de ontwikkelaar

echter maximaal 2,0 meter diep en 4,0 meter

•

Een eventuele aanbouw mag ook aan zijzijde
van de woning, binnen de achtertuinzone op de

regels niet verplicht;
•

•

bereikbaar), zie voor maatvoering bij de

zuidzijde:
•

De garage is vrij te plaatsen binnen de
aangegeven zone op de tekening van de kavel;

Er komen op de kavel verplicht twee naast elkaar
gelegen opstelplekken voor de auto (afzonderlijk

•

•

Verder conform de algemene regels.

•

Verder conform de algemene regels voor de
landelijke architectuurstijl.

Inhoud

Kavelpaspoort 3
1:250

5,0m
8,0m

4,0m

Deze verbeelding van het kavelpaspoort
is indicatief. De exacte omvang en de
begrenzing van de kavel kan in een later
stadium wijzigen. Aan deze verbeelding
kunnen derhalve geen rechten ontleend
worden. De regels en principes zoals
hiernaast beschreven (zoals afstand
bouwvlak-erfgrens, bouwhoogte, kapvorm,
erfafscheiding, etc.) zijn echter een vast
gegeven.

4,0m

Kavelgrens

Verplichte orientatie richting

Bouwvlak hoofdgebouw

Entree inrit

Voortuinzone

Talud
instandhoudingsverplichting

Achtertuinzone

Water behorend bij kavel
instandhoudingsverplichting

Bouwvlak garage

Brug (positie indicatief)

Minimale opstelplek auto’s
Zone steiger

4,0m

Maatvoering

Kavel 4
Kavel 4

•

Een garage mag binnen een bepaalde zone
vrij op de kavel geplaatst worden (zie tekening
kavel);

De volgende regels en vrijheden zijn specifiek voor
deze kavel, naast de algemene beeldkwaliteitsregels

•

Verder conform de algemene regels.

en de regels uit het bestemmingsplan. In
nevenstaande kaart is de indeling van de kavel te

2. Keuze in hoofdvorm en kap

zien, evenals bijbehorende maatvoering. Indien wordt

•

Hoofdvorm van de woning is vrij;

aangegeven ‘conform de algemene regels’ worden

•

De woning is aan minimaal één zijde voorzien
van een lage goot (max 3 meter);

de regels bedoeld voor de landelijke architectuur.
•

vorm is vrij;

1. Kavelindeling
•

De kavel is bereikbaar per brug, aan de zuidzijde

Woning is verplicht voorzien van een rieten kap,

•

Verder conform de algemene regels.

van de kavel;
•

Er komen op de kavel verplicht twee naast elkaar

3. Entree van de woning

gelegen opstelplekken voor de auto (afzonderlijk

•

Conform de algemene regels.

bereikbaar), zie voor maatvoering bij de
•

algemene regels;

4. Personalisering van de woning

De primaire oriëntatie van de woning ligt naar

•

de zuidzijde. De woning is tevens ook altijd

overeenkomstige vorm als het hoofdvolume en

georiënteerd richting de oostzijde (dubbele

zijn voorzien van een kap;

oriëntatie);
•

•

De garage is vrij te plaatsen binnen de
aangegeven zone op de tekening van de kavel;

•

Een eventuele aanbouw mag ook aan zijzijde

meter. Het talud en de beschoeiing worden door

van de woning, binnen de achtertuinzone op de

de bewoners verplicht in stand gehouden;

tekening van de kavel, worden gerealiseerd, met

Hagen zijn hier in tegenstelling tot de algemene

een maximum van 50m2;

regels niet verplicht;
•

•

Er wordt langs de oever door de ontwikkelaar
een beschoeiing aangebracht van ca. 0,2-0,25

•

Vrijstaande bijgebouwen hebben een

•

Verder conform de algemene regels.

Er is maximaal één steiger mogelijk, deze is
echter maximaal 2,0 meter diep en 4,0 meter

5. Materialisering

breed, en wordt geplaatst binnen de aangegeven

•

Bijgebouwen en/of aanbouwen worden bij

zone;

voorkeur zwart gepotdekseld, en zijn verplicht

De onderlinge erfgrenzen worden bij voorkeur

van een afwijkend materiaal;

groen van karakter;

•

Verder conform de algemene regels voor de
landelijke architectuurstijl.

Inhoud

Kavelpaspoort 4
1:250

5,0m

3,0m

8,0m

4,0m

Deze verbeelding van het kavelpaspoort
is indicatief. De exacte omvang en de
begrenzing van de kavel kan in een later
stadium wijzigen. Aan deze verbeelding
kunnen derhalve geen rechten ontleend
worden. De regels en principes zoals
hiernaast beschreven (zoals afstand
bouwvlak-erfgrens, bouwhoogte, kapvorm,
erfafscheiding, etc.) zijn echter een vast
gegeven.

4,0m

Kavelgrens

Verplichte orientatie richting

Bouwvlak hoofdgebouw

Entree inrit

Voortuinzone

Talud
instandhoudingsverplichting

Achtertuinzone

Water behorend bij kavel
instandhoudingsverplichting

Bouwvlak garage

Brug (positie indicatief)

Minimale opstelplek auto’s
Zone steiger

4,0m

Maatvoering

Kavel 5
Kavel 5

3. Entree van de woning
•

Conform de algemene regels.

De volgende regels en vrijheden zijn specifiek voor
deze kavel, naast de algemene beeldkwaliteitsregels

4. Personalisering van de woning

en de regels uit het bestemmingsplan. In

•

aangegeven zone op de tekening van de kavel;

nevenstaande kaart is de indeling van de kavel te
zien, evenals bijbehorende maatvoering. Indien wordt

De garage is vrij te plaatsen binnen de

•

Een eventuele aanbouw mag ook aan zijzijde

aangegeven ‘conform de algemene regels’ worden

van de woning, binnen de achtertuinzone op de

de regels bedoeld voor de klassieke en/of jaren 30

tekening van de kavel, worden gerealiseerd, met

architectuur.

een maximum van 50m2;
•

Verder conform de algemene regels.

1. Kavelindeling
•

Er komen op de kavel verplicht twee naast elkaar

6. Materialisering

gelegen opstelplekken voor de auto (afzonderlijk

•

bereikbaar), zie voor maatvoering bij de
algemene regels;
•

De oriëntatie van de woning ligt richting de
oostzijde van de kavel;

•

De voortuinzone wordt op de erfgrens voorzien
van een lage haag, sortiment afgestemd op de
hagen bij het projectmatige deel van de wijk;

•

Bij voorkeur worden de onderlinge erfgrenzen
groen van karakter;

•

Een garage mag binnen een bepaalde zone
vrij op de kavel geplaatst worden (zie tekening
kavel);

•

Verder conform de algemene regels.

2. Keuze in hoofdvorm en kap
•

Hoofdvorm van de woning is vrij;

•

Woning is voorzien van een kap, passend bij de
projectmatige woningen met de klasieke en/of
jaren 30 architectuurstijl;

•

Verder conform de algemene regels.

Conform algemene regels voor de klassieke en/
of jaren 30 architectuurstijl.

Inhoud

Kavelpaspoort 5
1:250

4,

4,0m

0m

5,0m

Deze verbeelding van het kavelpaspoort
is indicatief. De exacte omvang en de
begrenzing van de kavel kan in een later
stadium wijzigen. Aan deze verbeelding
kunnen derhalve geen rechten ontleend
worden. De regels en principes zoals
hiernaast beschreven (zoals afstand
bouwvlak-erfgrens, bouwhoogte, kapvorm,
erfafscheiding, etc.) zijn echter een vast
gegeven.

Kavelgrens

Verplichte orientatie richting

Bouwvlak hoofdgebouw

Entree inrit

Voortuinzone

Erfafscheiding sortiment
n.t.b. 1,20m

Achtertuinzone

Erfafscheiding sortiment
n.t.b. 2,00m

Bouwvlak garage
Minimale opstelplek auto’s

4,0m

Maatvoering

Kavel 6
Kavel 6
De volgende regels en vrijheden zijn specifiek voor

2. Keuze in hoofdvorm en kap
•

Hoofdvorm van de woning is vrij;

•

De woning is aan minimaal één zijde voorzien
van een lage goot (max 3 meter);

deze kavel, naast de algemene beeldkwaliteitsregels
en de regels uit het bestemmingsplan. In

•

Woning is voorzien van een kap, passend bij de

nevenstaande kaart is de indeling van de kavel te

projectmatige woningen met de klasieke en/of

zien, evenals bijbehorende maatvoering. Indien wordt

jaren 30 architectuurstijl;

aangegeven ‘conform de algemene regels’ worden

•

Verder conform de algemene regels.

de regels bedoeld voor de klassieke en/of jaren 30
architectuur.

3. Entree van de woning
•

Conform de algemene regels.

1. Kavelindeling
•

Er komen op de kavel verplicht twee naast elkaar

4. Personalisering van de woning

gelegen opstelplekken voor de auto (afzonderlijk

•

aangegeven zone op de tekening van de kavel;

bereikbaar), zie voor maatvoering bij de
algemene regels;
•
•
•

•

Bijgebouwen worden aan de zijde van de
openbare ruimte minimaal 0,8 meter van de

en zuidzijde van de kavel (dubbele oriëntatie);

erfgrens geplaatst (achter de haag);

Deze woning heeft verplicht een verbijzonderde

•

Een eventuele aanbouw mag ook aan zijzijde

hoek;

van de woning, binnen de achtertuinzone op de

De voortuinzone wordt op de erfgrens voorzien

tekening van de kavel, worden gerealiseerd, met

van een lage haag, sortiment afgestemd op de

een maximum van 50m2;
•

Verder conform de algemene regels.

Bij voorkeur worden de onderlinge erfgrenzen
groen van karakter;

6. Materialisering

Een garage mag binnen een bepaalde zone

•

vrij op de kavel geplaatst worden (zie tekening
kavel);
•

•

De oriëntatie van de woning ligt richting de oost-

hagen bij het projectmatige deel van de wijk;
•

De garage is vrij te plaatsen binnen de

Verder conform de algemene regels.

Conform algemene regels voor de klassieke en/
of jaren 30 architectuurstijl.

Inhoud
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5,0m
4,0m

4,0m

Deze verbeelding van het kavelpaspoort
is indicatief. De exacte omvang en de
begrenzing van de kavel kan in een later
stadium wijzigen. Aan deze verbeelding
kunnen derhalve geen rechten ontleend
worden. De regels en principes zoals
hiernaast beschreven (zoals afstand
bouwvlak-erfgrens, bouwhoogte, kapvorm,
erfafscheiding, etc.) zijn echter een vast
gegeven.

Kavelgrens

Verplichte orientatie richting

Bouwvlak hoofdgebouw

Entree inrit

Voortuinzone

Erfafscheiding sortiment
n.t.b. 1,20m

Achtertuinzone

Erfafscheiding sortiment
n.t.b. 2,00m

Bouwvlak garage
Minimale opstelplek auto’s

4,0m

Maatvoering

Kavel 7
Kavel 7

3. Entree van de woning
•

Conform de algemene regels.

De volgende regels en vrijheden zijn specifiek voor
deze kavel, naast de algemene beeldkwaliteitsregels

4. Personalisering van de woning

en de regels uit het bestemmingsplan. In

•

aangegeven zone op de tekening van de kavel;

nevenstaande kaart is de indeling van de kavel te
zien, evenals bijbehorende maatvoering. Indien wordt

De garage is vrij te plaatsen binnen de

•

Een eventuele aanbouw mag ook aan zijzijde

aangegeven ‘conform de algemene regels’ worden

van de woning, binnen de achtertuinzone op de

de regels bedoeld voor de klassieke en/of jaren 30

tekening van de kavel, worden gerealiseerd, met

architectuur.

een maximum van 50m2;
•

Verder conform de algemene regels.

1. Kavelindeling
•

Er komen op de kavel verplicht twee naast elkaar

6. Materialisering

gelegen opstelplekken voor de auto (afzonderlijk

•

bereikbaar), zie voor maatvoering bij de
algemene regels;
•

De oriëntatie van de woning ligt richting de
zuidzijde van de kavel;

•

De voortuinzone wordt op de erfgrens voorzien
van een lage haag, sortiment afgestemd op de
hagen bij het projectmatige deel van de wijk;

•

Bij voorkeur worden de onderlinge erfgrenzen
groen van karakter;

•

Een garage mag binnen een bepaalde zone
vrij op de kavel geplaatst worden (zie tekening
kavel);

•

Verder conform de algemene regels.

2. Keuze in hoofdvorm en kap
•

Hoofdvorm van de woning is vrij;

•

Woning is voorzien van een kap, passend bij de
projectmatige woningen met de klasieke en/of
jaren 30 architectuurstijl;

•

Verder conform de algemene regels.

Conform algemene regels voor de klassieke en/
of jaren 30 architectuurstijl.

Inhoud

Kavelpaspoort 7
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5,0

4,0m

4,0m

Deze verbeelding van het kavelpaspoort
is indicatief. De exacte omvang en de
begrenzing van de kavel kan in een later
stadium wijzigen. Aan deze verbeelding
kunnen derhalve geen rechten ontleend
worden. De regels en principes zoals
hiernaast beschreven (zoals afstand
bouwvlak-erfgrens, bouwhoogte, kapvorm,
erfafscheiding, etc.) zijn echter een vast
gegeven.

Kavelgrens

Verplichte orientatie richting

Bouwvlak hoofdgebouw

Entree inrit

Voortuinzone

Erfafscheiding sortiment
n.t.b. 1,20m

Achtertuinzone

Erfafscheiding sortiment
n.t.b. 2,00m

Bouwvlak garage
Minimale opstelplek auto’s

4,0m

Maatvoering

Kavel 8
Kavel 8
3. Entree van de woning
De volgende regels en vrijheden zijn specifiek voor

•

Conform de algemene regels.

deze kavel, naast de algemene beeldkwaliteitsregels
en de regels uit het bestemmingsplan. In

4. Personalisering van de woning

nevenstaande kaart is de indeling van de kavel te

•

aangegeven zone op de tekening van de kavel;

zien, evenals bijbehorende maatvoering. Indien wordt
aangegeven ‘conform de algemene regels’ worden

De garage is vrij te plaatsen binnen de

•

Bijgebouwen worden aan de zijde van de

de regels bedoeld voor de klassieke en/of jaren 30

openbare ruimte minimaal 0,8 meter van de

architectuur.

erfgrens geplaatst (achter de haag);
•

Een eventuele aanbouw mag ook aan zijzijde

1. Kavelindeling

van de woning, binnen de achtertuinzone op de

•

Er komen op de kavel verplicht twee naast elkaar

tekening van de kavel, worden gerealiseerd, met

gelegen opstelplekken voor de auto (afzonderlijk

een maximum van 50m2;

bereikbaar), zie voor maatvoering bij de

•

Verder conform de algemene regels.

algemene regels;
•
•

De oriëntatie van de woning ligt richting de

6. Materialisering

noordzijde van de kavel;

•

De voortuinzone wordt op de erfgrens voorzien
van een lage haag, sortiment afgestemd op de
hagen bij het projectmatige deel van de wijk;

•

Bij voorkeur worden de onderlinge erfgrenzen
groen van karakter;

•

Een garage mag binnen een bepaalde zone
vrij op de kavel geplaatst worden (zie tekening
kavel);

•

Verder conform de algemene regels.

2. Keuze in hoofdvorm en kap
•

Hoofdvorm van de woning is vrij;

•

Woning is voorzien van een kap, passend bij de
projectmatige woningen met de klasieke en/of
jaren 30 architectuurstijl;

•

Verder conform de algemene regels.

Conform algemene regels voor de klassieke en/
of jaren 30 architectuurstijl.

Inhoud

Kavelpaspoort 8
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Deze verbeelding van het kavelpaspoort
is indicatief. De exacte omvang en de
begrenzing van de kavel kan in een later
stadium wijzigen. Aan deze verbeelding
kunnen derhalve geen rechten ontleend
worden. De regels en principes zoals
hiernaast beschreven (zoals afstand
bouwvlak-erfgrens, bouwhoogte, kapvorm,
erfafscheiding, etc.) zijn echter een vast
gegeven.

Kavelgrens

Verplichte orientatie richting

Bouwvlak hoofdgebouw

Entree inrit

Voortuinzone

Erfafscheiding sortiment
n.t.b. 1,20m

Achtertuinzone

Erfafscheiding sortiment
n.t.b. 2,00m

Bouwvlak garage
Minimale opstelplek auto’s

4,0m

Maatvoering

Kavel 9
Kavel 9
2. Keuze in hoofdvorm en kap
De volgende regels en vrijheden zijn specifiek voor

•

Hoofdvorm van de woning is vrij;

deze kavel, naast de algemene beeldkwaliteitsregels

•

De woning is aan minimaal één zijde voorzien
van een lage goot (max 3 meter);

en de regels uit het bestemmingsplan. In
nevenstaande kaart is de indeling van de kavel te

•

Woning is voorzien van een kap, passend bij de

zien, evenals bijbehorende maatvoering. Indien wordt

projectmatige woningen met de klasieke en/of

aangegeven ‘conform de algemene regels’ worden

jaren 30 architectuurstijl;

de regels bedoeld voor de klassieke en/of jaren 30

•

Verder conform de algemene regels.

architectuur.
3. Entree van de woning
1. Kavelindeling
•

•

Er komen op de kavel verplicht twee naast elkaar
gelegen opstelplekken voor de auto (afzonderlijk

4. Personalisering van de woning

bereikbaar), zie voor maatvoering bij de

•

•
•

De oriëntatie van de woning ligt richting de oost-

De garage is vrij te plaatsen binnen de
aangegeven zone op de tekening van de kavel;

algemene regels;
•

Conform de algemene regels.

•

Een eventuele aanbouw mag ook aan zijzijde

en noordzijde van de kavel (dubbele oriëntatie);

van de woning, binnen de achtertuinzone op de

Deze woning heeft verplicht een verbijzonderde

tekening van de kavel, worden gerealiseerd, met

hoek;

een maximum van 50m2;

De voortuinzone wordt op de erfgrens voorzien

•

Verder conform de algemene regels.

van een lage haag, sortiment afgestemd op de
•

hagen bij het projectmatige deel van de wijk;

6. Materialisering

Bij voorkeur worden de onderlinge erfgrenzen

•

groen van karakter;
•

Een garage mag binnen een bepaalde zone
vrij op de kavel geplaatst worden (zie tekening
kavel);

•

Verder conform de algemene regels.

Conform algemene regels voor de klassieke en/
of jaren 30 architectuurstijl.

Inhoud

Kavelpaspoort 9
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5,0m

Deze verbeelding van het kavelpaspoort
is indicatief. De exacte omvang en de
begrenzing van de kavel kan in een later
stadium wijzigen. Aan deze verbeelding
kunnen derhalve geen rechten ontleend
worden. De regels en principes zoals
hiernaast beschreven (zoals afstand
bouwvlak-erfgrens, bouwhoogte, kapvorm,
erfafscheiding, etc.) zijn echter een vast
gegeven.

Kavelgrens

Verplichte orientatie richting

Bouwvlak hoofdgebouw

Entree inrit

Voortuinzone

Erfafscheiding sortiment
n.t.b. 1,20m

Achtertuinzone

Erfafscheiding sortiment
n.t.b. 2,00m

Bouwvlak garage
Minimale opstelplek auto’s

4,0m

Maatvoering

Kavel 10
Kavel 10
3. Entree van de woning
De volgende regels en vrijheden zijn specifiek voor

•

Conform de algemene regels.

deze kavel, naast de algemene beeldkwaliteitsregels
en de regels uit het bestemmingsplan. In

4. Personalisering van de woning

nevenstaande kaart is de indeling van de kavel te

•

aangegeven zone op de tekening van de kavel;

zien, evenals bijbehorende maatvoering. Indien wordt
aangegeven ‘conform de algemene regels’ worden

De garage is vrij te plaatsen binnen de

•

Een eventuele aanbouw mag ook aan zijzijde

de regels bedoeld voor de klassieke en/of jaren 30

van de woning, binnen de achtertuinzone op de

architectuur.

tekening van de kavel, worden gerealiseerd, met
een maximum van 50m2;

1. Kavelindeling
•

gelegen opstelplekken voor de auto (afzonderlijk

6. Materialisering

bereikbaar), zie voor maatvoering bij de

•

De oriëntatie van de woning ligt richting de
oostzijde van de kavel;

•

De voortuinzone wordt op de erfgrens voorzien
van een lage haag, sortiment afgestemd op de
hagen bij het projectmatige deel van de wijk;

•

Bij voorkeur worden de onderlinge erfgrenzen
groen van karakter;

•

Een garage mag binnen een bepaalde zone
vrij op de kavel geplaatst worden (zie tekening
kavel);

•

Verder conform de algemene regels.

2. Keuze in hoofdvorm en kap
•

Hoofdvorm van de woning is vrij;

•

Woning is voorzien van een kap, passend bij de
projectmatige woningen met de klasieke en/of
jaren 30 architectuurstijl;

•

Verder conform de algemene regels.

Er komen op de kavel verplicht twee naast elkaar

algemene regels;
•

•

Verder conform de algemene regels.

Conform algemene regels voor de klassieke en/
of jaren 30 architectuurstijl.

Inhoud
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Deze verbeelding van het kavelpaspoort
is indicatief. De exacte omvang en de
begrenzing van de kavel kan in een later
stadium wijzigen. Aan deze verbeelding
kunnen derhalve geen rechten ontleend
worden. De regels en principes zoals
hiernaast beschreven (zoals afstand
bouwvlak-erfgrens, bouwhoogte, kapvorm,
erfafscheiding, etc.) zijn echter een vast
gegeven.

Kavelgrens

Verplichte orientatie richting

Bouwvlak hoofdgebouw

Entree inrit

Voortuinzone

Erfafscheiding sortiment
n.t.b. 1,20m

Achtertuinzone

Erfafscheiding sortiment
n.t.b. 2,00m

Bouwvlak garage
Minimale opstelplek auto’s

4,0m

Maatvoering

