Herontwikkeling Witte Mavo terrein
Beeldkwaliteitplan

Witte Mavo terrein, Duinweg. december 2011. Gemeente Noordwijk
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
Aan de rand van Noordwijk aan Zee en uitkijkend over het middengebied staat de Witte Mavo.Het gebouw heeft zijn functie als middelbare school al lange tijd geleden verloren. Het gebouw is tijdelijk in gebruik als natuurcentrum en voor opslag van goederen.
Al in 1995 is in het bestemmingsplan Noordwijk aan Zee e.o. een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om woningbouw mogelijk te
maken.
In september 2005 is opnieuw door het college besloten dat de ontwikkelingslocatie Witte Mavo te zijner tijd zal worden aangewend
voor woningbouw. In een collegebesluit van maart 2006 wordt ondermeer verwezen naar de onderhandelingen over het aanbieden van
deze locatie aan de Noordwijkse Woning Stichting (verder: NWS). De locatie Witte Mavo wordt hierbij nadrukkelijk ingebracht als mogelijkheid om negen sociale huurwoningen te vervangen uit de Abraham van Royenstraat.
Destijds is in het bestemmingsplan opgenomen dat er ruimte is voor 15 woningen. De verkaveling die is opgenomen in het bestemmingsplan wordt niet langer als gepast ervaren. De bijzondere ligging van het gebied en het natuurlijke verloop in het terrein maken
het vanuit stedenbouwkundig oogpunt wenselijk om de inrichting van het plangebied opnieuw te bekijken.
In onderhavige studie is samen met de NWS gezocht naar een nieuwe stedenbouwkundige opzet voor de woningbouwlocatie Witte
Mavo.
In totaal zullen er in het plangebied 12 sociale woningen en 3 vrije kavels gerealiseerd kunnen worden.
Op 23 november 2010 is het Stedenbouwkundig Programma van Eisen vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders.
In de commissie WWT van januari 2011 werd zeer positief gereageerd op de plannen.
Voorliggend Beeldkwaliteitplan is een uitwerking van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen op het gebied van beeldregie van de
bebouwing en van de openbare ruimte.
De ontwikkelingen op het Witte Mavo terrein moeten voldoen aan de beschreven en gewenste beeldkwaliteit. De richtlijnen voor de bebouwing zijn opgesteld in afstemming met het geldende welstandsbeleid voor dit gebied.
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Locatie Witte Mavo-terrein in Noordwijk aan Zee

Luchtfoto Witte Mavo-terrein

Witte Mavo aan Duinweg

Bebouwing naast de toekomstige entree van het Witte
Mavo terrein aan de Piet Heinstraat

Beeldkwaliteitplan Witte Mavo-terrein

Bestaande villa aan de Duinweg
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1.2 Visie en ambitie beeldkwaliteitplan
Het beeldkwaliteitplan heeft tot doel een kader te bieden waarbinnen de gewenste stedenbouwkundige en architectonische uitwerking
en planbeoordeling kan plaatsvinden. Het gaat hier met name om de beoogde ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing en de inrichting
van de openbare ruimte. Het beeldkwaliteitplan biedt richtlijnen die op hoofdzaken het gewenste beeld per deelgebied inzichtelijk
maken. Deze richtlijnen inspireren initiatiefnemers, architecten en bouwers tot een vormgeving en inrichting met kwaliteiten voor nu en
voor de toekomst. Daarnaast biedt het beeldkwaliteitplan randvoorwaarden voor de ruimtelijke invulling van het terrein.
Wat is beeldkwaliteit?
Beeldkwaliteit lijkt een persoons- en tijdsgebonden begrip. “Wat de één mooi vindt, vindt de ander lelijk” en “oude gebouwen zijn toch
mooier dan nieuwe gebouwen”. Beeldkwaliteit is echter niet persoonsgebonden en het begrip heeft meer te maken met ‘zorgvuldig’ en
‘passend’. De mate waarin bebouwing, infra¬structuur en groen passen in een bepaalde situatie bepaalt de beeldkwaliteit.
Hoofduitgangspunt van het beeldkwaliteitplan is het creëren van een eigen identiteit voor het Witte Mavo-terrein: woningen rondom
een intiem binnenhof. Een duidelijke identiteit wordt verkregen door een heldere en herkenbare inrichting van de openbare ruimte en
het toepassen van eenduidige criteria voor de bebouwing en kavelinrichting.
Ook de vrijstaande bebouwing aan de Duinweg krijgt een herkenbaar karakter, ingegeven door de richtlijnen in dit beeldkwaliteitplan.
De in het SPvE vastgelegde stedebouwkundige randvoorwaarden vormen de basis voor het beeldkwaliteitplan. In het beeldkwaliteitplan
zijn de criteria uit de Welstandsnota opgenomen en uitgewerkt specifiek voor deze locatie.
De beeldkwaliteit van het Witte Mavo-terrein en de vrijstaande bebouwing wordt bepaald door:
•
architectuur en materialisering van de bebouwing
•
vormgeving van de grens tussen openbaar en privé gebied
•
kwaliteit van inrichting van de openbare ruimte
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Hoogwaardige architectuur

Zorgvuldige detaillering

Referentie naar het oude vissershuisje

Herldere inrichting van de openbare ruimte

Typologie passend aan de Duinweg

Barnhoeve als voorbeeld
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1.3 Juridische status en werking van het beeldkwaliteitplan
Het beeldkwaliteitplan kan op twee manieren juridische status krijgen. Dit beeldkwaliteitplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad
en zal de wettelijke inspraakprocedure volgen. Het gaat dan specifiek om het gedeelte dat niet onder de welstandstoets valt (lees: geen
betrekking heeft op bouwvergunningsplichtige zaken, zoals bijv de openbare ruimte). Na vaststelling is er sprake van beleidsregels, die
dus ook gehandhaafd kunnen worden.
Bovendien is het de bedoeling dat het beeldkwaliteitplan in de toekomst als onderdeel van de welstandsnota vastgesteld. In art. 2 van
de WRO is geregeld dat de welstandscommissie alleen kan toetsen aan de welstandsnota en dus niet aan een beeldkwa¬liteitplan.
Als het beeldkwaliteitplan als onderdeel van de welstandsnota wordt vastgesteld kan de welstandscommissie wèl aan de eisen uit het
beeldkwaliteitplan toetsen. De toevoeging van deze beleidsregel aan de welstandsnota zal waarschijnlijk gebeuren als de welstandsnota
geëvalueerd en geactualiseerd wordt.
Waarom een beeldkwaliteitplan?
Een voor de hand liggende vraag is waarom nu speciaal een beeldkwaliteitplan moet worden opgesteld. Er is immers ook
een bestemmingsplan in de maak waarin het nodige wordt geregeld, daarnaast is er een welstandsnota. Het maken van een
beeldkwaliteitplan heeft echter twee grote voordelen:
1. als juridische aanvulling
Niet alle aspecten die de beeldkwaliteit en de identiteit van het gebied rondom het Witte Mavoterrein bepalen kunnen in een
bestemmingsplan of welstandsnota worden geregeld. Om een helder beeld te krijgen wat nu in welk beleidsdocument geregeld is, is
hieronder een overzicht gegeven van de verschillende beleidsdocumenten.
2. als ontwikkelingsinstrument
Het beeldkwaliteitplan is altijd ontwikkelingsge¬richt. De elementen die de beeldkwaliteit van het gebied rondom de Witte Mavo
bepalen worden beschreven. Hieruit kunnen richtlijnen voor toekomstige ontwikke¬lingen worden vastgesteld. Deze hoeven niet per
se een historiserend karakter te hebben. Het beeldkwaliteitplan biedt het kader waarbinnen toekomstige ontwikkelingen gerealiseerd
kunnen worden.
Hierbij kan concreet gedacht worden aan:
• stedenbouwkundige eenheden
• materiaal en kleurgebruik bij gebouwen en in de openbare ruimte
• beplantingssoorten
• nagestreefd beeld
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1.4 Toetsing
Dit beeldkwaliteitplan is gekoppeld aan het bestemmingsplan Witte Mavoterrein, en vormt onderdeel van de toelichting van dit
bestem¬mingsplan. Voor zover mogelijk zijn de bepalingen uit dit beeldkwaliteitplan direct doorvertaald in de voorschriften van het
bestemmingsplan.
Het beeldkwaliteitplan zal na de actuali¬satie van en koppeling aan de welstandsnota het stedenbouwkundig toetsingskader gaan
vormen voor de welstand.
Welstandsnota
De welstandsnota is een wettelijk toetsingskader
Verschillende beleidsdocumenten op een rij:
voor de welstandscommissie en is gekoppeld aan
de bouwvergunning. Weliswaar kunnen in de nota
Beeldkwaliteitplan
welstand aspecten aan de orde komen die zijn
Het beeldkwaliteitplan bevat richtlijnen met betrekking tot
ontleend aan de stedenbouwkundige situatie ter
beeldkwaliteitaspecten van stedenbouwkundige aard en
plekke, maar de toetsing heeft altijd betrekking
de inrichting van de openbare ruimte. In feite vullen de
op het bouwwerk. De welstandsnota mag geen
welstandsnota en het beeldkwaliteitplan het bestemmingsplan
eisen stellen die in strijd zijn met de bepalingen in
aan. De zaken die geregeld worden in de welstandsnota en het
het bestem¬mingsplan. De welstandsnota geeft
beeldkwaliteitplan kunnen niet in een bestemmingsplan worden
overigens ook houvast bij excessen, wanneer er
opgenomen met een bindende werking. Het beeldkwaliteitplan
sprake is van een bouwwerk dat in ernstige strijd
vormt, mits het is vastgesteld door de gemeenteraad, een
is met redelijke eisen van welstand.
beleidsregel, waardoor ook inrichting van de openbare ruimte,
architectuur, stedenbouw en landschap kunnen worden getoetst.
Kortom: het beeldkwaliteitplan gaat verder dan het
bestemmingsplan en heeft een ander karakter dan de
welstandsnota: normstellend in plaats van normtoetsend.

Bouwverordening
In de bouwverordening staan voorschriften voor
bijvoorbeeld het gebruik van woningen en terreinen
of het uitvoeren van bouwwerkzaamheden. De
gemeente stelt de bouwverordening op.

Beeldkwaliteitplan Witte Mavo terrein

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is een juridisch bindend
instrument, dat het gebruik van gronden
en de bouwmogelijkheden regelt. In een
bestemmingsplan zijn dan ook per pand de
exacte maten van gebouwen en percelen
ingetekend op de kadastrale ondergrond. Omdat
het bestemmingsplan alleen het gebruik van
gronden en de bouwmogelijkheden regelt, biedt
het bestemmingsplan geen mogelijkheden om
uitspraken te doen over de kwaliteit van de
inrichting van gebieden, de architectonische
invulling en de steden¬bouwkundige aspecten
als plaatsing van entree’s etc.
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1.5 Ligging
Het Witte Mavo-terrein is gelegen aan de Duinweg, op de grens van het Middengebied en Noordwijk aan Zee. Het terrein heeft een
bijzonder karakter: ingesloten door typische dorpswoningen ligt het witte voormalige schoolgebouw, nu in gebruik als natuurcentrum
en opslag. Maar ook de gymzaal die gebruikt wordt door diverse scholen in Noordwijk aan Zee heeft er een plek. Wie via de smalle
doorgang aan de Stijntjesduinstraat het terrein op komt, wordt verrast door de intimiteit en unieke identiteit van dit ‘binnenterrein’. Van
zulke binnenterreinen zijn er nog veel meer te vinden in Noordwijk aan Zee, een bijzondere kwaliteit die beslist behouden moet worden
en een goed uitgangspunt vormt voor herontwikkeling.

1.6 Samenvatting Stedenbouwkundig plan

Het binnenterrein wordt, net als andere binnenterreinen in Noordwijk aan Zee, ontwikkeld als hof. Het hof kent een eenzijdige hoofdontsluiting en een autoluw karakter. Hierdoor wordt overlast voor de direct omwonenden geminimaliseerd. Daarnaast wordt gestreefd
naar een zekere mate van herbergzaamheid en identiteit, in de geest van andere binnenterreinen in Noordwijk aan Zee.
Het stedenbouwkundig ontwerp voor het Witte Mavo-terrein (deelgebied A&B) heeft een hoofdtoegang vanaf de Piet Heinstraat. Deze
doorgang is bewust als reservering open gehouden bij de planontwikkelingen aan de Piet Heinstraat. Op het binnenterrein wordt direct
ten oosten van de toegang een parkeerruimte ingericht voor auto’s. Naast deze auto-ontsluiting is er een smalle ontsluitingsroute voor
langzaam verkeer naar de Stijntjesduinstraat. Tegen de schaduwzijde van de bestaande gymzaal komen tevens parkeerplaatsen.
Het binnenterrein wordt verkaveld met twee vrijstaande blokken van drie woningen en één blok van vijf woningen, refererend aan het
‘Barnhoeve-model”. In de ‘oksel’ van het plangebied, achter de fietsenmaker, komt een enkele woning en schuur/opslag. De blokken
staan gedraaid ten opzichte van elkaar op het erf. De gebouwen hebben een gelijke architectonische uitstraling -refererend naar de
hoeve en het vissershuisje- zodat het een herkenbare eenheid is. De woningen vormen zo een verzameling gebouwen aan een verhard erf.
De woningen staan met de voorzijde georiënteerd op het hof, met een zachte overgang tussen privé en collectief hof door middel van
veranda’s aan de voorzijde. Sommige woningen hebben een kleine zij- of achtertuin. Het hof krijgt een informeel karakter en zal een
toevoeging zijn aan de diversiteit van openbare ruimte in Noordwijk aan Zee.
Het terrein aan de Duinweg (deelgebied C) zal worden verkaveld aansluitend op en referend aan de typologie langs de Duinweg. Dat
betekent dat er ruimte is voor drie villa’s met ruime tuinen rondom. De losse verkaveling die de Duinweg kenmerkt komt ook op dit terrein terug. Er dient voldoende ruimte tussen de bebouwing te zijn voor doorzichten naar het achtergelegen binnenhofje. Daartoe dient
1/3 deel van de totale breedte (drie kavels) open/groen te blijven en kan 2/3 deel bebouwd worden.
Zoals alle bebouwing aan de Duinweg, hebben de villa’s een afstand van ongeveer 3 tot 5 meter tot de weg, zodat de groene strook
van tuinen langs de Duinweg gecontinueerd wordt.
Beeldkwaliteitplan Witte Mavo terrein
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Stedenbouwkundig plan
Witte Mavo terrein

Beeldkwaliteitplan Witte Mavo-terrein

2. Hofbebouwing
2.1 Bebouwing [woningen]
Architectuur:
•
Eenheid in architectuur; woningen zijn ‘familie’ (zie afbeelding 1);
•
Architectuur is passend bij de architectuur in de omgeving: refererend naar de hoeve en het vissershuisje.
•
Gevel loopt door van vloer tot nok: ramen en deuren zijn als gaten in de gevel;
•
Zijgevels als verdieping: gesloten massa.
•
Een deel van de woningen heeft een berging op het privé achtererf. De rest van de bergingen wordt in een gebouw onderge
bracht (6st). Dit bouwwerk vormt onderdeel van de hofbebouwing. De architectuur refereert naar het boeren schuurtje.
•
Toegang van de bergingen sluiten direct aan op de openbare ruimte.
Daken:
•
Per cluster één hellingshoek van het dak (zie afbeelding 3);
•
Dakkapellen gevarieerd, incidenteel op zonkant.
•
Bergingen hebben een schuine dakhelling.
Bouwhoogte:
•
Woningen één laag met kapverdieping;
•
Maximale goothoogte 6 meter, maximale nokhoogte 8 meter.
Indeling plattegrond:
•
Indeling 1e verdieping indien van toepassing: 1 of 2 extra (slaap)kamers.
Materiaal en kleurgebruik:
•
Gevel van de begane zoveel mogelijk van glas tbv lichttoetreding in de woning;
•
Gevel van de verdieping gesloten massa;
•
Gevel van de hoekwoningen spaarzaam gevelopeningen ivm lichttoetreding;
•
Gevelmateriaal: witte stuc of baksteen in de kleur oranje, rood, bruin of antraciet, evt. in combinatie met hout;
•
Daken worden met pannen bedekt in kleur zwart, bruin of rood;
•
Gevelmateriaal bergingen: stuc of baksteen in de kleur oranje, rood, bruin of antraciet, in combinatie met hout.
Buitenruimte/erfafscheiding:
•
2 typen buitenruimte (zie afbeelding 2):
- interne veranda onder de kap;
- externe veranda, terras aan de voorzijde van de woning.
•
Terras (2,5 meter breed) wordt afgescheiden door een plantenbak die meeontworpen wordt met de openbare ruimte: zelfde ma
teriaal. Hoogte 50 cm; breedte 40 cm. Geldt voor zowel voorzijde als voor de afscheidingen tussen de woningen (zie afb.4);
•
Erfafscheiding aangrenzend aan de achterkant van de kavels met vrijstaande bebouwing: baksteen, maximale hoogte 2 meter.
Beeldkwaliteitplan Witte Mavo terrein
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afb 1: verschillende bebouwingseenheden, maar wel
een familie van elkaar

afb.2: interne veranda en externe veranda

Referentie architectuur Barnhoeve

afb. 3: basisplattegrond met kapvariatie leidt tot
voldoende diversiteit

afb.4: onderscheid terras/openbare ruimte door
plantenbak

Referentie architectuur Barnhoeve
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2.2 Bebouwing [woning en schuur]
Architectuur:
•
De woning en schuur refereren aan de boerderij/schuur/hoeve-typologie;
•
De bebouwing sluit aan bij de woningen in de rest van het hof in typologie, uitstraling en materialisering
•
Twee representatieve gevels: aan zijde parkeerplaats en aan hofzijde;
•
De schuur en de woning vormen een integraal totaalontwerp;
•
Gevelopening minimaal 25% van gevelbreedte.
Daken:
•
Voor de woning: smalle kapvorm, dus niet over de gehele breedte van de woning. Let op verhouding hoogte/breedte;
•
Voor de schuur: plat dak.
Bouwhoogte:
•
Woning: 1 laag met (deels) kap;
•
Schuur: 1 laag;
•
Maximale goothoogte 3 meter, maximale nokhoogte 6 meter.
Materiaal en kleurgebruik:
•
Gevelmateriaal: stuc, baksteen in de kleur oranje, rood, bruin of antraciet of hout;
•
Gevelopeningen: glas en hout, in groen geverfd. Houten kozijnen;
•
Dakbedekking kap: pannen; dakbedekking plat dak: bitumen met grid of eventueel sedumdak.

Beeldkwaliteitplan Witte Mavo terrein
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schuur

woning

Beeldkwaliteitplan Witte Mavo-terrein

Grote boeren schuurdeuren als gevelopeningen

Moderne interpretatie van het vissershuisje

Juiste verhouding breedte-hoogte van vissershuisje

Open gevelbeeld, groen geverfde kozijnen
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2.3 Openbare ruimte
a) Materialen
Erf- / hofterrein:
•
De inrichting van het hofterrein refereert naar het boerenerf;
•
Eén hoofdmateriaal (geldt bij voorkeur ook voor parkeerplaatsen);
•
Hoogwaardig gebakken materialen in de vorm van klinkers. Deze geven aan dat het autoverkeer ondergeschikt is;
•
Gebakken klinkers, in geel/rood/paars/bruine kleur;
•
Er wordt geen scheiding gemaakt tussen fietsstroken, trottoirs en de rijbaan voor auto’s. Fietsers, voetgangers en auto maken 		
gebruik van hetzelfde profiel;
Parkeerplaats:
•
Materiaal: grijze betonsteen in elleboogverband;
•
Haaks parkeerstrook breedte 2.50 meter en lengte 5.00 meter, eventuele reststrook tegen de gevels 1,50 meter;
•
Wegbreedte bij de haakse parkeervakken minimaal 6.00 meter;
•
Miva-parkeerplaats: breedte 3.50 meter lengte 5.00 meter. Miva parkeerplaats moet direct bereikbaar voor rolstoel zijn;
•
Alle woningen moeten bereikbaar zijn met Miva-voertuigen.
Straatmeubilair:
•
Verlichting: Simpele vorm, licht reflecterend, niet direct;
•
Fietsenstandaards: functioneel en sober; geen opvallend ruimtelijk element;
•
Bij de keuze van straatmeubilair moet rekening worden gehouden met het Noordwijkse zeeklimaat,
het moet dus bestand zijn tegen zand, zout en zeewind;
•
Zitgelegenheid in hof bankjes;

doorlopende bestrating: een vloer waarop
de gebouwen staan

Beeldkwaliteitplan Witte Mavo terrein
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Een hoofdmateriaal...

... geen scheiding tussen fiets, trottoir en rijbaan

Zorgvuldig vormgegeven details in de openbare ruimte

Gebakken materiaal

Minimaal vormgegeven straatmeubilair

Boombank als ontmoetingsplek

Beeldkwaliteitplan Witte Mavo-terrein
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b) Water & Groenstructuur
•
•
•

Behoud van bestaande bomen voor zover mogelijk, eventueel verplaatsen;
Nieuw te plaatsen bomen en struiken zijn inheemse soorten zoals: abeel (populier), eik, esdoorn; meidoorn, duindoorn, helmgras
Afwatering mee-ontwerpen in de openbare ruimte.

c) Infrastructuur
Ondergrondse Infrastructuur:
Combineer waar mogelijk elementen om de hoeveelheid straatmateriaal te beperken. In het openbare ruimteontwerp zullen verwijzingen in het straatprofiel komen waarin allle ondergrondse infrastructuur zich moet bevinden.De nutsvoorzieningen, zoals trafo’s, OV-,
PTT- , VRI- en kabeltelevisiekasten, moeten onderdeel uitmaken van het ontwerp van de openbare ruimte en waar mogelijk geïntegreerd worden in de bebouwing.
Brandweereisen (bron: Brandveiligheid: Ontwerpen en toetsen. NIBRA, sbr, bna)
•
Opstelplaats t.o.v. bebouwing maximaal 60 meter;
•
Indien één aanrijrichting, vrije doorgangsbreedte voor brandweervoertuig van minimaal 5,5 meter;
•
Indien mogelijk twee aanrijrichtingen voor brandweervoertuig;
•
Draaicirkel brandweervoertuig: straal 9,03 meter;
•
Minimaal 2 vluchtwegen uit hof naar openbaar gebied.
•
Locatie en inpassing van een brandkraan meenemen in ontwerp openbare ruimte
•
Afvalinzameling
•
Laagbouw: 2 afvalcontainers per huishouden (gft-afval en restafval);
•
Wekelijkse inzameling vanaf centraal punt;
•
Geen containers voor glas, oud papier, textiel en kunststof/plastic op Witte Mavo terrein.
Riool
•
Gescheiden rioolstelsel aanleggen t.b.v. aankoppeling aan stelsel in omgeving;
•
Gebruik maken van/ rekening houden met hoogteverschillen bij aanleg (gescheiden) rioolstelsel.

Beeldkwaliteitplan Witte Mavo terrein
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Eik

Afwatering mee-ontwerpen in de openbare ruimte

Gescheiden rioolstelsel

Duindoornstruik

Helmgras

Meidoorn

Beeldkwaliteitplan Witte Mavo-terrein

19

3. Vrijstaande bebouwing
3.1 Bebouwing
Architectuur algemeen:
•
Architectuur passsend bij villa’s in de omgeving;
•
De drie woningen onderscheiden zich helder van elkaar (in materialisering, vorm en gevelindeling);
•
De gebouwen hebben een alzijdige uitstraling;
•
Rijke baksteenarchitectuur met fraaie details en zorgvuldige afwerking;
•
Wijzigingen en toevoegingen in stijl en afwerking zijn afgestemd op het hoofdvolume;
•
Dakkapellen zijn passend bij materiaal en vorm van het dak en bij voorkeur integraal opgenomen in het dakvlak.
•
De nuancering komt voort uit de locatie: bosachtige stijlrand aan de binnenduinrand: horizontaliteit en lage daklijsten.
Architectuur hoofdgebouwen
•
De begane grondlaag van het gebouw is afgestemd op de geleding, ritmiek en stijl van de hele gevel;
•
De voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw ligt aan de zijde(s) van de openbare weg minimaal 4,5 meter uit de perceelsgrens.
Architectuur bijgebouwen
•
Bij-, aan- en uitbouwen zijn sluiten aan bij de hoofdmassa;
•
De aan- en bijgebouwen staan minimaal 4 meter teruggelegen ten opzichte van de voorgevelrooilijn (dat wil zeggen minimaal
8,5 meter uit de perceelsgrens);
•
Voor de overige rooilijnen en de minimale afstand van hoofd-, aan- en bijgebouwen tot de perceelsgrens wordt verwezen naar
de regels voor het bouwen, zie pagina 22-23.
Daken
•
Mogelijke dakvormen: zadeldak, mansardedak, schilddak, dak met wolfseind.
Materiaal- en kleurgebruik
•
Baksteen is het voornaamste materiaal. Daken worden uitgevoerd in dakpannen (rood en zwart) of riet;
•
Het kleurgebruik is terughoudend en traditioneel, waarbij het metselwerk allerlei patronen en details kent die de gevel verrijken;
•
Houtwerk is geschilderd in traditionele kleuren;
•
Kleuren contrasteren niet met de omliggende bebouwing.

Beeldkwaliteitplan Witte Mavo terrein
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Alzijdige uitstraling

Heldere geleding van de gevel

Rijke detaillering

Dakkapelen opgenomen in het dakvlak

Bijzondere kapvormen...

...passend bij de villa’s in de omgeving
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Bouwhoogte
•
De nokhoogte van het hoofdgebouw is maximaal 10,00 meter;
•
De goothoogte van het hoofdgebouw is maximaal 5,00 meter;
•
De nokhoogte van de bijgebouwen is maximaal 3,50 meter;
•
De goothoogte van de bijgebouwen is maximal 3,00 meter.
Bebouwingspercentages
•
Het door het hoofdgebouw bebouwde oppervlak is maximaal 30% van het totale kaveloppervlak;
•
Het door aan- en bijgebouwen bebouwde oppervlak van de kavel is maximaal 5% van het totale kaveloppervlak.
Erfafscheiding & Buitenruimte
•
Erfafscheiding aangrenzend aan openbare ruimte aan voorzijde: baksteen 0,50 - 1,00 meter hoog, eventueel gecombineerd met
(duin)beplanting;
•
Hekwerk bij erfafscheiding aan voorzijde, enkel bij opening in erfafscheiding naar entree van woonhuis, maximale hoogte
1 meter, traditionele kleur, afgewerkt met baksteen;
•
Erfafscheiding aangrenzend aan particuliere kavels aan zijkant: baksteen 0,50 - 1,00 meter hoog eventueel gecombineerd met
groene haag er bovenop;
•
Strook van openbare straat tot rooilijn woningen: minimaal 2/3 deel onverhard, groene inrichting;
•
Tuinbeplanting bij voorkeur refereren aan duinbeplanting.
Parkeren
•
Parkeren op eigen terrein, op maaiveldniveau;
•
Per kavel moeten er op het kavel 1,7 parkeerplaatsen aangelegd worden ten behoeve van de woonfunctie;
•
Geen duinrelief weggraven voor inritten van parkeergarages tbv behoud van behoud van het duinlandschap;
•
In de zone van 4,5 meter vanaf de zijde van de openbare weg van de perceelsgrens mag geen parkeerplaats aangelegd worden,
noch mag er een auto geparkeerd staan;

Beeldkwaliteitplan Witte Mavo terrein
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Tuinbeplanting refeert naar duinbegroeiing

Groene inrichting van de voorstrook

Laag bakstenen muurtje aan de voorzijde

Oprit met behoud van duinlandschap

Hekwerk afgewerkt met baksteen

Erfafscheiding zijkant: muur in combinatie met haag
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KAVELPASPOORT VOOR DE 3 KAVELS AAN DE DUINWEG

3.2 Regels voor het bouwen

10

De drie kavels aan de Duinweg worden in partuculier opdrachtgeverschap uitgegeven. Op deze kavels kunnen mensen binnen randvoorwaarden zelf met een architect en aannemer een huis ontwerpen en bouwen, wat kan leiden tot veel variatie. Er zijn enkele spelregels
voor het bouwen op een vrije kavel. Die zijn nodig om aan wettelijke eisen te voldoen en om de beeldkwaliteit van de woningen en erfen te benoemen en te bewaken. Voor elke kavel is daarom een zogeheten kavelpaspoort opgesteld.

hoofdgebouw
max 30% bebouwd
te bebouwen
oppervlak

min 4 m teruggelegen
t.o.v. voorgevel woning

4,5

>4

bijgebouw
max 5% bebouwd

2,5

2,5

bebouwingsgrenzen
hoofdgebouw
A. Distelbrink, 20 januari 2011
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positie bijgebouw
t.o.v. hoofdgebouw

bebouwingspercentage
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1,7 pp/woning
garage voor max 1 auto
opstelplaats voor 2e auto
op oprit

1,7 pp/woning
garage voor max 1 auto
opstelplaats voor 2e auto
op oprit

garage op maaiveld

positie garage
positie garage

max nokhoogte 10 m
groene inrichting max 25%
verharding

(duinbegroeiing)
oene inrichting max 25%
uinbegroeiing) verharding

inrichting voorstrook
hting voorstrook
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geen opstelplaats
in voorstrook

parkeren

geen opstelplaats
in voorstrook

parkeren

max nokhoogte 3,5 m
max nokhoogte 3,5 m

hoogte

max goothoogte 5 m

hoogte
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