Beeldkwaliteitsplan Vrije kavels
Fase 8a en b Kloostervelden
21 november 2019

Inleiding

Kloostervelden is een bijzonder woongebied, temidden van de natuur, waar cliënten van Kempenhaeghe en nieuwe
bewoners samen leven. De ruimtelijke opzet van het plan rondom het klooster draagt bij aan de doelstelling
van omgekeerde integratie, omdat het op eenvoudige wijze ontmoetingen stimuleert. Dit vraagt ook om een
zorgvuldige uitwerking in architectuur, waarbij levendigheid, samenhang en dorps karakter belangrijke thema’s
zijn. In het handboek Kloostervelden zijn deze thema’s per deelgebied uitgewerkt. Fase 8 valt onder het deelgebied
‘‘Buitenleven’’.
In aanvulling op het handboek is dit beeldkwaliteitplan specifiek voor de vrije kavels van de 8e fase uitgewerkt. In
dit beeldkwaliteitplan worden richtlijnen aangegeven waaraan de bebouwing moet voldoen. Dit om een samenhang
tussen de individuele woningontwerpen onderling te bewerkstelligen en aan te sluiten op het specifieke karakter van
Kloostervelden.

Bestemmingsplan

Voor de locaties is het bestemmingsplan ‘Uitwerkingsplan, Woongebieden Kloostervelden 5e en 6e fase’ van
toepassing. Bij uitwerking van bouwplannen dient voldaan te worden aan de regels die in dat plan worden gesteld.
Voor een compleet inzicht in de regels van het bestemmingsplan wordt verwezen naar www.ruimtelijkeplannen.nl.
Enkele belangrijke regels uit het bestemmingsplan waar rekening mee gehouden dient te worden bij de uitwerking
van bouwplannen zijn:
• Binnen het bouwvlak mag een woning worden opgericht met een maximale inhoud van 1.000 m3 en een
maximale goot- en bouwhoogte van 10 respectievelijk 15 meter.
• Het bouwvlak is 15 meter diep, onder voorwaarden kan hiervan worden afgeweken tot een diepte van 17 meter.
• De afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt minimaal 3 meter en wijkt af bij de
aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding’.
• De breedte van het hoofdgebouw van een vrijstaande woning bedraagt niet minder dan 7 meter, bij de
aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding -4’ niet minder dan 6 meter en niet minder dan 5 meter bij overige
hoofdgebouwen. Hier kan onder voorwaarden van worden afgeweken.
• Aan-, uit- en bijgebouwen staan achter de voorgevel van het hoofdgebouw binnen het bouwvlak (en/of ter
plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’) op een afstand van niet minder dan 3 meter, waarbij de afstand
tot de openbare weg minimaal 5 meter moet bedragen. Tevens dient voorzien te worden in voldoende
parkeergelegenheid op eigen terrein.
Fase 8a
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Fase 8b

Beeldkwaliteitplan voor totale plangebied Kloostervelden

Voor Kloostervelden is een algemeen beeldkwaliteitplan opgesteld. Dit beeldkwaliteitplan geeft op
hoofdlijnen de sfeer en het specifieke karakter van het nieuwe woongebied weer. Dit beeldkwaliteitplan
is vastgesteld bij het bestemmingsplan en geldt als toetsingskader voor de welstandscommissie.
Specifiek voor de architectuur zijn in het beeldkwaliteitsplan de volgende thema’s benoemd:
• creativiteit en zorgvuldigheid
• ingetogenheid en respect
• heel gewoon
• samenspel met landschap
• kleinschaligheid en interactie met groen
• open en gesloten
• bescherming en beschutting
• overgangen
• verbijzonderingen
Het beeldkwaliteitplan Providentia fase 1, d.d. 31 maart 2010, is te vinden op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Algemeen
Dorps karakter met kappen
• Uitgangspunt voor alle woningen is dat er gebouwd wordt met een kap;
• De kapvorm is een zadeldak, haaks of evenwijdig aan de straat;
• De minimale kaphelling is 25 graden, de maximale kaphelling 50 graden;
• De kap wordt gerealiseerd op het hoofdgebouw, bijgebouwen of aanbouwen kunnen met platte
afdekking worden uitgevoerd;
• Afwijkende kapvormen (bijv. mansardekap of lessenaarsdak) dienen ter beoordeling te worden
voorgelegd aan de supervisor en de welstandscommissie.
Interactie met de openbare ruimte
• Voor alle woningontwerpen is het van belang dat zij een interessante interactie aangaan met de
openbare ruimte;
• Woningen dienen een open uitstraling te hebben;
• Daartoe dienen voorgevels een wervende uitstraling met voldoende raamopeningen te hebben;
• Dit zorgt voor het zo belangrijke contact tussen de woning en de straat.
Materialisatie
De gevel- en dakmaterialen bepalen het aanzien van de woning. Voor een samenhangende uitstraling
aan de openbare ruimte wordt een materialen- en kleurenpalet voorgeschreven. Binnen het palet zijn
er keuzevrijheden, zonder dat de samenhang verloren gaat. Het algemene uitgangspunt is toepassing
van natuurlijke materialen. Materialen moeten ter goedkeuring aan supervisor en welstandscommissie
worden voorgelegd met materialenmonsters.
Erfafscheidingen
In het plan Kloostervelden is veel aandacht voor groen. De erfafscheidingen worden aan de voorzijde
uitgevoerd in een lage beukenhaag. Op hoekkavels en op het achtererf zijn het hoge hagen of
begroeide hekwerken. Dit draagt bij aan een het dorpse, landelijk beeld. De uitwerking ervan staat
vermeld op de situatietekening
• Er wordt uitgegaan van groene erfafscheidingen. Schuttingen of tuinmuren zijn nergens toegestaan;
• Aan de voorzijde van het kavel is dat een lage (ca. 80 cm. hoge) beukenhaag;
• Een natuurlijke, groene erfafscheiding in de vorm van een hoge haag of begroeid gaashekwerk, bij
erfafscheidingen grenzend aan de openbare ruimte. Deze mag bij hoekkavels starten vanaf 5 meter
achter de voorgevel;
• Bij hoekkavels, grenzend aan openbaar gebied, extra aandacht voor een zorgvuldige uitwerking van
de groene erfafscheidingen.
Proces van beoordeling - kwaliteitscoach en welstandscommissie
Er is in het plan veel ruimte voor individuele woonwensen. Tegelijkertijd is het van belang dat
bouwplannen aansluiten op het specifieke karakter van Kloostervelden. Zo zijn bijvoorbeeld kappen
verplicht om aan het dorpse beeld te kunnen voldoen.
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Voor Kloostervelden is een supervisor (kwaliteitscoach) benoemd, Inge Burg. Zij zal in gesprekken met kopers en hun
architect bouwplannen, waar nodig, bijsturen zodat deze passen in het totaalbeeld. Vervolgens zal ook de welstand
nog een oordeel geven over bouwplannen.
Plannen kunnen worden voorgelegd aan de supervisor en vervolgens bij een positief advies van de supervisor, aan de
welstandscommissie.
Afwijkingen op dit beeldkwaliteitplan
Afwijkingen op dit beeldkwaliteitplan zijn mogelijk als de architectuur daarom vraagt en als het zorgvuldig is ingepast
in het bouwplan voor de woning. Dit dient altijd ter beoordeling te worden voorgelegd aan de supervisor en de
welstandscommissie.
5

34,

10

1

16

20

5
10

16

5

2
20

3 3

10

3

16

20

5

10

16

5

4

20

3

10

5

16

5

Legenda

20

Openbare ruimte - berm
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Bouwvlak voor het hoofdgebouw
Bijgebouwen toegestaan
Openbare ruimte - keerlus
Lage beukenhaag op eigen terrein, hoogte haag 0,8 meter
Erfafscheiding gaashekwerk op eigen terrein, max. 1.80m hoog
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Kavelnummer
Lantaarnpaal (locatie indicatief i.v.m. inritten)
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FASE 8A
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U kunt aan de informatie in dit kavelpaspoort geen rechten ontlenen. Aangegeven maten
zijn circa maten en kunnen afwijken. De tekening is schaalloos.
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Specifieke uitgangspunten voor Fase 8a
Vijf kavels aan de Steenuildreef
De kavels zijn gelegen tegenover deelgebied de Wilgendreef, aan de rand van Kloostervelden, met de rug naar de
bosrand en de voorgevel naar de open natuur.
De vijf vrije kavels zijn in uitstraling familie van de woningen in deelgebied de Wilgendreef: woningen met één of
twee lagen met kap (zadeldak), met een wat modern landelijke uitstraling. De woningen mogen worden uitgevoerd in
baksteen of in hout, beiden in natuurlijke-aarde tinten.
Architectuur hoofdgebouw:
• 1 of 2 lagen met kap, daarbij horen goothoogtes van minimaal 3 meter en maximaal 6 meter en bouwhoogtes
van minimaal 6 meter en maximaal 11 meter;
• Woningen worden gebouwd in de voorgevelrooilijn of maximaal 2 meter daarachter;
• Woningen worden minimaal 3 meter vanaf de zijdelingse perceelsgrens gebouwd;
• Woningen krijgen een dwarskap (nokrichting haaks op de straat) of langskap;
• Modern landelijke architectuur (zie referentiebeelden pagina 7).
Erfafscheidingen:
• lage beukenhaag van ca. 80 cm aan de voorzijde;
• hoge groene erfafscheiding van ca. 1,80 m (haag of begroeid hekwerk) of lage beukenhaag van ca. 1 m (vanwege
beter zicht op het groene landschap) aan de zijde van het openbaar gebied;
• de hoge groene erfafscheiding mag bij hoekkavels (aan de zijde van het openbaar gebied) starten vanaf ca. 5
meter achter de voorgevel, mede afhankelijk van de indeling van de zijgevel;
• hoge erfafscheidingen tussen de kavels onderling starten vanaf ca. 3 meter achter de voorgevel.
Materialen:
• Aansluiting op architectuur van de woningen in deelgebied de Wilgendreef;
• Baksteen of hout (combinatie is mogelijk, natuurlijke/aarde tinten);
• Ondergeschikt bijzondere elementen in afwijkend materiaal of lichte kleurstelling in overleg mogelijk
(bijvoorbeeld zinken dakkapel, witte luifel boven deur etc.);
• Antraciet keramische dakpan, antracietkleurige leien of eventueel in overleg met de supervisor en de
welstandscommisie een rieten kap;
• Donkere houten kozijnen, kleur passend bij de architectuur (kunststof kozijnen in een profilering als houten
kozijnen zijn ook toegestaan);
• Eventueel zijn afwijkende materialen (aluminium, staal) mogelijk als de architectuur daarom vraagt (in overleg
met de supervisor en de welstandscommissie);
• Geen stucwerk mogelijk.

Mogelijke materialen voor de gevel, bruin-grijsbruin-lichtbruine baksteen, licht of donkerbruin hout

Keramische dakpannen of leien (antraciet)

Opritten en parkeren:
• Er dient aan één zijde van de woning voorzien te worden in twee parkeerplaatsen naast elkaar op eigen terrein
• De opstelplaats van de auto’s is achter de voorgevelrooilijn van de woning en heeft een minimale breedte van 5
meter
• De dubbele parkeerplaats mag aan weerszijden van het kavel worden gesitueerd.
• Bij de hoekkavels, grenzend aan het openbaar gebied dient de oprit te worden gesitueerd zoals op tekening
weergegeven
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Studio SKA

Modern landelijk met houten delen

Alexandra Bub

Modern landelijk
VOM architectuur

Modern landelijk

BAS bureau voor architectuur en bouwadvies

Modern landelijk met houten delen
Rose en de Bie architecten

Modern landelijk met houten delen

Elemans-Vedder

Modern landelijk
SPOT architecture

Modern landelijk

Building Design Architectuur

Modern landelijk met houten delen
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FASE 8b

Kavel 3

Kavel 2
Kavel 1

Schuurwoningen

Boerderij

Betonband t.b.v.
kavelgrens
Groene oplossing in
de voortuin
Grasbetonsteen onder
parkeerplaatsen
Asfalt

Grasbetonsteen

U kunt aan de informatie van deze afbeelding geen rechten ontlenen.
De tekening is schaalloos.
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Keerlus
met
grasbetonsteen
Onverharde fietsen wandelroute
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U kunt aan de informatie van deze afbeelding geen rechten ontlenen Aangegeven maten
zijn circa maten en kunnen afwijken. De tekening is schaalloos.

Bouwvlak voor het hoofdgebouw
Bijgebouwen toegestaan

5

Opstelplaats auto

15

Lage beukenhaag op eigen terrein, hoogte haag 0,8 meter
Erfafscheiding op eigen terrein, hoogte haag 1,0 of 1,8 meter hoog
Voorgevellijn

3

Kavelnummer
Lantaarnpaal
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Specifieke uitgangspunten voor Fase 8b
Kavel 1 aan Buizerdlaan, fase 8b, boerderijwoning
De drie kavels aan de westzijde van Kloostervelden vormen samen een boerenerf. Hier zal een duidelijk onderscheid
ontstaan tussen boerderij (kavel 1) en schuren (kavel 2 en 3). Bij de boerderij wordt uitgegaan van een maximale
goothoogte van 5 meter. Als materiaal baksteen in kleurstelling rood, bruin, grijsbruin of lichtbruin en een keramische
dakpan of rieten kap. De kap mag uitgevoerd worden in zadeldak of zadeldak met wolfseind.
Architectuur boerderij hoofdgebouw:
• Maximale goothoogte 5 meter, maximale bouwhoogte 10 meter;
• Woning wordt gebouwd in de voorgevelrooilijn;
• Woning wordt minimaal 3 meter vanaf de zijdelingse perceelsgrens gebouwd;
• Woning krijgt een langskap (kap met nokrichting evenwijdig aan het straatje);
• Moderne boerderijwoning (zie referentiebeelden pagina 11);
• Aan de oostkant van de woning, tot de voorgevellijn van de schuurwoningen, dient het erfprincipe gehanteerd te
worden, een voorerf met gras of grasbetonsteen ten behoeve van opstelplaats voor de auto;
• Het voorerf is geen traditionele voortuin, maar heeft een open karakter (bij voorkeur door toepassing van gras en
grasbetonsteen), zonder gebouwde of groene erfafscheiding.
Erfafscheidingen:
• lage beukenhaag van ca. 80 cm aan de voorzijde;
• hoge groene erfafscheiding van ca. 1,80 m of lage groene erfafscheiding van ca. 1 m (haag of begroeid hekwerk)
aan de zijde van het openbaar gebied (bos);
• de hoge groene erfafscheiding mag bij hoekkavels (aan de zijde van het openbaar gebied) starten vanaf ca. 5
meter achter de voorgevel, mede afhankelijk van de indeling van de zijgevel;
• hoge erfafscheidingen tussen de kavels onderling starten vanaf ca. 3 meter achter de voorgevel.
Materialen boerderij:
• Baksteen architectuur;
• Antraciet keramische dakpan of rieten kap;
• Donkere houten kozijnen, kleur passend bij de architectuur (kunststof kozijnen in een profilering als houten
kozijnen zijn ook toegestaan);
• Eventueel zijn afwijkende materialen (aluminium, staal) mogelijk als de architectuur daarom vraagt (in overleg
met de supervisor en welstandscommissie);
• Geen stucwerk mogelijk.

Mogelijke materialen voor de gevel, rood-bruin-grijsbruin-lichtbruine baksteen

Keramische dakpannen (antraciet) of rieten kap

Opritten en parkeren:
• Er dient aan de oostzijde van de woning voorzien te worden in twee parkeerplaatsen naast elkaar op eigen
terrein;
• De opstelplaats van de auto’s mag op het voorerf, dan wel naast de woning en heeft een minimale breedte van 5
meter;
• Bij de hoekkavels, grenzend aan het openbaar gebied dient de oprit te worden gesitueerd zoals op tekening
weergegeven.
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Rose en de Bie architecten

Moderne boerderijwoning

Schipper Douwes

Moderne boerderijwoning
Bongers architecten

Moderne boerderijwoning

Princen

Moderne boerderijwoning
Bekhuis en Kleinjan

Moderne boerderijwoning
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Kavel 2 en 3 aan Buizerdlaan, fase 8b, schuurwoningen
De drie kavels aan de westzijde van Kloostervelden vormen samen een boerenerf. Hier zal een duidelijk onderscheid
ontstaan tussen boerderij en schuren. Bij de schuren wordt uitgegaan van een maximale goothoogte 4 meter. Als
materiaal houten geveldelen in donkere kleuren en een keramische dakpan. De kap wordt uitgevoerd als zadeldak.
Architectuur schuren hoofdgebouw:
• Maximale goothoogte 4 meter, maximale bouwhoogte 8 meter;
• Woningen worden gebouwd in de voorgevelrooilijn;
• Woningen worden minimaal 3 meter vanaf de zijdelingse perceelsgrens gebouwd;
• Woningen krijgen een dwarskap (kap met nokrichting haaks op het straatje);
• Kaprichting van de schuren staat haaks op die van de boerderij;
• Moderne schuur architectuur (zie referentiebeelden pagina 13);
• Voor de voorgevellijn dient het erfprincipe gehanteerd te worden, een voorerf met gras of grasbetonstenen ten
behoeve van opstelplaats voor de auto;
• Het voorerf is geen traditionele voortuin, maar heeft een open karakter zonder struiken, maar één of enkele
solitaire bomen zijn toegestaan;
Erfafscheidingen:
• lage beukenhaag van ca. 80 cm aan de voorzijde;
• lage of hoge groene erfafscheiding van ca. 1,0 m of 1,80 m (haag of begroeid hekwerk) aan de zijde van het
openbaar gebied;
• de hoge groene erfafscheiding mag bij hoekkavels starten vanaf ca. 5 meter achter de voorgevel, mede
afhankelijk van de indeling van de zijgevel;
• hoge erfafscheidingen tussen de kavels onderling starten vanaf ca. 3 meter achter de voorgevel.
Materialen schuurwoningen:
• Houten geveldelen;
• Ondergeschikt bijzondere elementen in afwijkend materiaal of lichte kleurstelling in overleg mogelijk
(bijvoorbeeld zinken dakkapel, witte luifel boven deur etc.);
• Antraciet keramische dakpan;
• Donkere houten kozijnen, kleur passend bij de architectuur (kunststof kozijnen in een profilering als houten
kozijnen zijn ook toegestaan);
• Eventueel afwijkende materialen (aluminium, staal) zijn mogelijk als de architectuur daarom vraagt (in overleg
met supervisor en welstandscommissie);
• Geen stucwerk mogelijk.

Mogelijke materialen voor de gevel, donkere houten delen

Keramische dakpannen (antraciet)

Opritten en parkeren
• Er dient aan één zijde van de woning voorzien te worden in twee parkeerplaatsen naast elkaar op eigen terrein;
• De opstelplaats van de auto is op het voorerf, dan wel naast de woning en heeft een minimale breedte van 5
meter;
• De dubbele parkeerplaats mag aan weerszijden van het kavel worden gesitueerd;
• Bij de hoekkavels, grenzend aan het openbaar gebied dient de oprit te worden gesitueerd zoals op tekening
weergegeven.
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Schipper Douwes

Horsto Bouw

Moderne schuurwoning

Moderne schuurwoning
Broos de Bruijn architecten

Moderne schuurwoning

Schipper Douwes

Moderne schuurwoning
OSA architecten

Moderne schuurwoning
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