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PLANCONCEPT

Het plangebied ligt op de overgang 
van het recreatiegebied en de 
bestaande woonwijken. Het is een 
open gebied met zicht op het water 
vele uitzichten en doorzichten. 
Aan de overzijde van het water 
ligt de Stad van de Zon en aan de 
zijde van de N242 ligt het Strand 
van Luna nabij. De randen van het 
gebied kenmerken zich door een 
groene skyline met veel spontane 
beplantingen van met name 
windbestendige bomen zoals wilg, 
es en iep. Door het gebied loopt een 
geluidscontour van de nabijgelegen 
windmolen en de N242. Deze zone 
blijft onbebouwd en krijgt een groene 
landschappelijke invulling met een 
natuur-eiland . De wijk wordt voor 
autoverkeer aangesloten op de 
bestaande Gibbon, een verbinding 
door het gebied naar de Stad van 
Zon.  

Op de overgang tussen wonen, 
natuur en recreëren vormt het 
nieuwe woongebied Tuinen van Luna 
een schakel tussen het woongebied 
en het parklandschap.  Het idee 
achter de stedenbouwkundige opzet 
voor dit deelgebied is de verbinding 
te leggen tussen het wonen en 
het open recreatielandschap 
ten zuiden van het gebied. Het 

samenhangende beeld op het 
niveau van het plangebied is 
georiënteerd op de omgeving en 
uitgewerkt in drie  woonbuurten met 
daartussen open zones. Voor een 
optimale oriëntatie op het landschap 
is bewust gekozen het stratenpatroon 
en de open ruimte loodrecht op de 
aanwezige strip te plaatsen.

De open zones tussen de buurten 
leggen de verbinding naar het open 
landschap. De openheid wordt 
vooral ervaren doordat er zicht 
is vanaf de Gibbon, Damhert en 
Bruinvis op het landschap. Het doel 
is om de nabijheid van natuur en 
water in het nieuwe woongebied 
voelbaar en beleefbaar te maken. 
De nabijheid van het water en het 
Strand van Luna is de aanleiding 
voor de gekozen beeldthematiek 
in dit gebied en wordt zichtbaar 
in architectuur, materiaal en 
kleurgebruik en in de inrichting 
van de openbare buitenruimte. 
De tussenzones sluiten aan op het 
landschap en worden met natuurlijk 
groen ingericht. Met name aan de 
oevers en de bredere parkzone 
worden ingericht voor verblijf. 
Ontmoeten, spelen, recreëren 
versterkt het buurtgevoel.   

STEDENBOUWKUNDIGPLAN
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Stedenbouwkundig ontwerp
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STEDENBOUWKUNDIG VERKAVELINGSPLAN

Het voorlopig stedenbouwkundig 
verkavelingsplan bestaat uit drie 
buurten en één locatie met een 
appartementengebouw. Het 
appartementengebouw vormt het 
sluitstuk van de strip en heeft om die 

reden een bijzondere positie in dit 
document. De drie buurten vormen 
samen de Tuinen van Luna maar 
hebben ook een eigen identiteit die 
samenhangt met de specifi eke plek 
in het plangebied.
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De buurten



9

DE BUURTEN ZIJN:

“De Driehoeken” twee woonclusters 
met een kenmerkende vorm bij de 
zuidelijke entree van het woongebied 
en aan weerzijden van de Gibbon,
“De Binnenbuurt” een tussenliggende 
buurt omgeven door groen en water. 
Vanuit de openbare ruimte is er 
sprake van een sterke oriëntatie op 
het recreatiegebied.
“Het Eiland”. Ontspannen 
wooneiland met een groen karakter 
omgeven door water.

De buurt De Driehoeken bestaat uit 
twee delen; één deel ten westen 
en één deel ten oosten van de 
Gibbon, een markante plek in het 
gebied. Het zijn twee driehoekige 
bouwdelen die samen één buurt 
vormen. De buurt De Driehoeken 
vormt het front naar het water 
en de Stad van de Zon. De beide 
driehoekvormige delen zijn gesloten 
bouwvormen en worden bebouwd 
met zo veel mogelijk aaneengesloten 
woningen. De woningen zijn 
rondom met voorkanten naar 
de omgeving gericht. Aan de 
binnenzijde van de twee bouwdelen 
liggen ruimten waar kan worden 
geparkeerd. De parkeerhoven 
zijn openbaar toegankelijk. De 
bebouwing bestaat uit rijwoningen en 
levensloopbestendige woningen.

De Binnenbuurt is een woonbuurt met 
meer traditionele woonstraten die 
gericht zijn op het zuidelijk gelegen 
recreatiegebied en loodrecht staan 

ten opzichte van de Damhert. Met 
de keuze de straten te richten op 
het water en ruimte rond deze 
buurt te creëren ontstaat er zicht 
op het ten zuiden gelegen open 
recreatielandschap. Komende vanaf 
de Gibbon en langs de Damhert 
en Bruinvis is open zicht op het 
landschap en het water. De straten 
krijgen ieder een landschappelijk 
thema bij de openbare inrichting. In 
de Binnenbuurt is gekozen voor een 
gemengd woningbouwprogramma 
met rijwoningen, twee-onder-
één-kapwoningen en vrijstaande 
woningen langs de woonstraten en 
het water. 

Het Eiland bestaat uit woningen 
gesitueerd in een ovale vorm gericht 
op elkaar met tuinen aan het water, 
met vrijstaande en twee-onder-
één-kapwoningen. De woningen 
staan rond een omsloten groen 
binnengebied en hebben relatief 
grote kavels en parkeren op eigen 
terrein. Door dit verschil met de rest 
van de woonwijk krijgt Het Eiland een 
eigen expressie. 

Het appartementengebouw komt 
op de kop van de bouwstrip Gibbon 
/ Velduil te staan. Het gebouw 
staat aan de zijde van de N242 
en ligt daardoor los van de drie 
woonbuurten. Ruimtelijk gezien het 
maakt onderdeel uit van de Strip als 
beëindiging hiervan. 
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Waterberging en vertraagde afvoer Waterberging en vertraagde afvoer

Waterberging en vertraagde afvoer

Waterberging en vertraagde afvoer

DUURZAAMHEID EN KLIMAATADAPTATIE
De gemeente Heerhugowaard 
heeft de ambitie om in 2050 
klimaatneutraal, klimaatbestendig te 
zijn. Deze transitie naar een duurzame 
samenleving heeft ingrijpende 
gevolgen voor hoe we woningen 
bouwen, hoe we onze steden samen 
inrichten en transformeren, en 
hoe we ons landschap gebruiken. 
Energietransitie, circulaire economie, 
klimaatadaptatie en gezondheid 

worden leidend bij de transformatie 
van de bestaande stad en 
nieuwbouwontwikkelingen.

Deelplan 3, van de Tuinen van 
Luna wordt een plek die duurzaam 
genereus is voor het individu en de 
omgeving. Bewoners leven bewust 
gezond, ze kennen geen stress maar 
comfort. Ze worden hiertoe in hun 
fysieke omgeving gestimuleerd. 
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Veel bewegen, comfortabel wonen 
en met recycling bijdragen aan 
een gezonde buurt. Het energie en 
mobiliteit systeem is innovatief en 
zoveel mogelijk zelfvoorzienend. Met 
water, groen en afval wordt slim 
omgegaan. Met deze nieuwe buurt 
gaan we een gezonde toekomst 
tegemoet. 

De woonbuurt ligt aan het water 
met mogelijkheden voor sporten 
en recreëren. In de buurt komen 
speelplekken voor kinderen van 
verschillende leeftijdsgroepen. Zo 
mogelijk komt er ook een speelplaats 
aan het water. Er zijn mogelijkheden 
om te fi etsen. Nabij gelegen 
fi etsroutes zorgen voor een verbinding 
met de hoofdgroenstructuur 
en het omliggende landschap. 
Gekeken wordt of het nodig is 
drinkwaterpunten te plaatsen op 
plekken waar wordt gespeeld of 
gesport.

Bij de inrichting van de openbare 
ruimte is klimaatadaptief inrichten 
het leidend thema. Waterberging, 
biodiversiteit en het voorkomen van 
hittestress zijn daarbij belangrijke 
onderdelen. De groeninrichting is 
mede gericht op het vasthouden van 
water en het vertraagd afvoeren van 
regenwater naar het open water. 
Dit wordt ook bereikt door delen van 
de openbare ruimte aan te leggen 
met een verlaagd maaiveld waar 
water kan worden opgevangen. De 
wegprofi elen krijgen minimale maten 
om de hoeveelheid verharding en 
daarmee het op te vangen water 
zo veel mogelijk te reduceren. De 
wandelpaden in het groen zijn 
waterdoorlatend of halfverhard. 
Het straatmeubilair wordt gekozen 
in biobased materialen. Ook de 
waterkwaliteit is belangrijk. Er is 
aandacht voor de waterkwaliteit 

door het oppervlakte water en te 
lozen regenwater te zuiveren middels 
beplantingskeuzen.

In de wegprofi elen liggen 
groenvakken. Deze groenvakken 
worden gebruikt om talrijke bomen 
te plaatsen langs de voetpaden. 
Het overschaduwen van de 
wandelpaden is uitgangspunt ter 
voorkoming van hittestress. Bomen 
mogen daarbij geen beperking 
vormen voor de zonnepanelen.

Bij inrichting van de openbare ruimte 
wordt ingezet op biodiversiteit. De 
beplantingen zijn divers en inheems. 
De overgangen openbaar-privé 
en ook zones waar private kavels 
aan het water liggen worden op 
een natuurlijke manier gemaakt. 
De natuurrol zorgt voor een impuls 
van de soortenrijkdom aan de 
waterkant. Daarnaast kunnen groene 
erfafscheidingen een rol spelen voor 
fl ora en fauna. Bij het ontwerpen van 
de verlichting wordt onderzocht of 
smart-verlichting een optie is zodat 
de natuur zo min mogelijk wordt 
verstoord. 

Bij de woningontwerpen is eigenheid 
en natuur inclusief bouwen een 
aandachtspunt. Hierbij wordt 
gedacht aan bijvoorbeeld 
nestkasten, vogelvides. Daarnaast 
wordt onderzocht hoe bomen in 
openbaar gebied kunnen bijdragen 
als natuurlijke zonwering bij de 
woning.
Het duurzaamheidsbeleid wordt 
in een ander kader vastgesteld. 
De defi nitieve maatregelen voor 
duurzaamheid in de openbare 
ruimte worden vastgesteld in het 
inrichtingsplan.
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DOEL EN WERKING

Dit beeldkwaliteitplan geeft de beoogde identiteit en kwaliteit weer voor de 
nieuwe woonwijk de Tuinen van Luna. Het gaat in op  de woningen zelf maar 
ook op de samenhang tussen het wonen en de inrichting van de openbare 
buitenruimte. 
In dit document zijn de belangrijkste kenmerken van de wijk in tekst en beeld 
uitgewerkt. Naast de functie als communicatie- en inspiratiemiddel wordt 
dit beeldkwaliteitplan ook als toetsingsinstrument gebruikt. Begeleiding vindt 
plaats door een projectteam  dat alle ontwerpen in eerste instantie met de 
architecten bespreekt. Na gezamenlijke behandeling in het projectteam 
worden de ontwerpen ter toetsing voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit. 

BEELDKWALITEITSPLAN

Luchtfoto
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Bijzondere 
beplanting 

Groene woonstraat Bijzondere beplantingGrasbeplaning

Natuurlijke oevers

Voetpaden met schelpen

Recreatielandschap Strand 

Wilg/wind 
bestendig

Glooingen en 
grassen

Natuurlijk spelen

Parkeren tussen de bomen
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ALGEHELE BEELDKWALITEIT

Om de kwaliteit en herkenbaarheid 
van de drie woonbuurten als geheel 
te versterken is voor de woningen 
gekozen voor een algehele 
beeldkwaliteit naast specifi eke 
beeldkwaliteit op onderdelen. De 
beeldkwaliteit van de openbare 
ruimte is gebaseerd op de ligging 
tussen de bestaande woongebieden 
en het open, recreatielandschap. 
De drie woonbuurten liggen op de 
overgang van stad naar landschap 
met veel water en natuur. Het 
uitgangspunt is de nabijheid van het 
landschap voelbaar te maken in de 
ontwerpen voor de openbare ruimte 
en de woningen. Bij de inrichting van 
de openbare ruimte gaat het om een 
materiaalkeuze en beplantingen die 
aansluiten op de omgeving. Hierbij 
wordt ingezet op een natuurlijk groen 
beeld en de  beleving van water in 
combinatie met strand- en zandtinten 
als aanknopingspunt voor het 
kleurgebruik. Het zand komt voort uit 
de nabijheid van het Strand van Luna 

Bij de beplantingen wordt gekozen 
voor beplantingen die karakteristiek 
zijn voor de natuurbeleving en in 
het bijzonder de nabijheid van zand 
en stranden. Geen laantjes maar 
groepsgewijze beplanting met 
bijvoorbeeld pijnbomen, berken 
en wilgen die hier goed gedijen 
en bijzondere grasbeplantingen. 
Verhardingen van voetpaden zijn zo 
gekozen dat het gevoel ontstaat dat 
het landschap doordringt tussen de 
woonbebouwing. Gedacht wordt 
om lichte glooiingen en hellingen 
in het terrein aan te brengen en 
paden uit te voeren in halfverharding 
of afgestrooid asfalt. Glooiingen 
en hellingen zijn afgestemd of 
komen voort uit het waterplan. 
De waterkanten krijgen vorm met 
natuurlijke oevers en speelplekken 
bijvoorbeeld in de vorm van kleine 
zandstranden aan het water. Alles 
richt zich op een open wijkdeel met 
een ontspannen, natuurlijke sfeer.
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Referentie strand natuur

Sprong in de nok lijn

Dakoverstek/open gevels

Referentie strand natuur

Referentie strand natuurKozijnen in kleur

Geleding in gevel Natuur palet

Licht metselwerk, 
donker dak 

Bouwen in houtLicht metselwerk 
gemelleerd zand en 
natuur

Referentie strand natuur Bestaand 
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ALGEMENE BEELDKWALITEIT VAN DE WONINGEN

De woningen kenmerken zich door 
een eigen signatuur die verwijst naar 
het thema natuur en strandbeleving. 
De woningen hebben sterke 
kapvormen met mogelijkheden voor 
samengestelde kappen. De gevels 
zijn zo transparant mogelijk met 
grote gevelopeningen, de ramen 
en kozijnen hebben neggen. Er is 
aandacht voor de relatie binnen-
buiten. De daken hebben overstekken 
en de woningen kunnen op geschikte 
plaatsen veranda’s krijgen. 

Het uitgangspunt is de expressie van 
de woningen te laten aansluiten bij 
de gekozen insteek gebaseerd op 
de natuur en zand. Dit betekent dat 
gevels van de woningen bestaan 
uit gemêleerd metselwerk dat 
associeert met natuur en zand. 
Gemêleerd metselwerk in lichte 
tinten voor alle woningen is hierbij 
het uitgangspunt. Te bont metselwerk 
met grote kleurcontrasten, rood-
getint metselwerk, effen metselwerk 
of metselwerk met een te strakke/
gladde steen past niet in het 

gewenste beeld. Toepassing van 
houten gevels of hout in delen van 
gevels is mogelijk mits passend binnen 
het kleurenpalet. Hoogwaardig 
houtachtig (houtvervangend) 
materiaal is toegestaan.

Passend bij het lichte metselwerk 
zijn de daken donker van kleur met 
zonnepanelen die op een nette 
manier worden ingepast in of op de 
dakvlakken. De PV-panelen maken 
onderdeel uit van de compositie 
van het dak waarbij rekening 
wordt gehouden met de mogelijke 
uitbreiding met dakkapellen. 

De kleuren van de kozijnen, deuren 
en aanvullend houtwerk passen bij 
de uitdrukking van het metselwerk, 
waarbij grote kleurcontrasten niet 
zijn gewenst. De kozijnen, deuren en 
houtwerk hebben een duidelijke kleur 
afgestemd op het metselwerk. Voor 
het voegwerk geldt dat het aansluit bij 
de toon van het metselwerk. 
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Hoogwaardige inrichting parkeerhof

Parkeerhof de driehoeken

Hoogwaardige inrichting parkeerhof
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SPECIFIEKE BEELDKWALITEIT VAN DE BINNENBUURT

SPECIFIEKE BEELDKWALITEIT DE DRIEHOEKEN

De Binnenbuurt kent een meer 
traditionele opbouw met rechte 
straten. De woningen hebben een 
eigentijdse uitstraling met onder 
meer zadeldaken en overstekken. De 
woningen richten zich op de straat 
en versterken de stedenbouwkundige 
structuur met krachtige 
straatbeelden. Het gaat hier niet om 

de individuele woningen maar om 
de straatwand als totaalbeeld. De 
dakkapellen op de hoekwoningen 
aan de straatzijde worden direct 
meeverkocht en zijn de trendsetters 
voor de overige tussenliggende 
woningen die eventueel later een 
dakkapel willen plaatsen. 

Deze buurt heeft een grote betekenis 
voor de beleving van het totale 
woongebied. De buurt ligt volledig 
in het zicht en speelt een rol als 
overgang naar de Stad van de Zon. 
De twee driehoekvormige bouwdelen 
bestaan ieder uit een mengeling 
van woningtypen. Ondanks dat dit 
verschillende woningentypen zijn in 
twee bouwdelen, dienen de twee 
bouwdelen als duidelijke eenheden 
te worden vormgegeven. Om tot 

gesloten bouwdelen te komen dienen 
de tussenruimte tussen de woningen 
te worden dicht gebouwd. De 
bouwdelen dienen rondom gesloten te 
zijn. De woningen zijn met de voorzijde 
op de omgeving gericht. Er is ook 
aandacht voor de beeldrelatie met het 
bestaande appartementengebouw. 
Een deel van het parkeren zit aan de 
binnenzijde van de bouwdelen. Deze 
parkeerplaatsen dienen zorgvuldig te 
worden mee-ontworpen.



20

Landelijke dakvorm

Uitbouw onder de kap

Landelijke dakvorm

Doorlopen daklijn Garage onder de kap
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SPECIFIEKE BEELDKWALITEIT VAN HET EILAND

Het Eiland wordt een bijzondere 
buurt en sluit qua vormgeving en 
materialisering aan op het de specifi eke 
landschappelijke ligging. Het maakt 
door de afzijdige ligging sterker 
onderdeel uit van het landschap. Het 
idee is om de woningen een landelijke 
uitstraling te geven. Dit gebeurt door 
de daken een landelijke dakvorm 
te geven. De tweekapwoningen 
hebben pannendaken die doorlopen 
boven de aangebouwde garages. 
Op deze manier eindigen de 
dakvlakken voor een deel op de 
eerste bouwlaag. Iedere woning heeft 

daardoor voor een deel een lage 
goot. Een aangebouwde berging/
garage maakt in verschijningsvorm 
onderdeel uit van het hoofdgebouw 
en ligt als het ware onder de dakkap 
van het hoofdgebouw. Het parkeren 
vindt plaats op het eigen erf. Indien 
gewenst kan een auto ook onder 
een verlaagde kap komen te staan 
(de kap heeft voor een deel een 
verlaagde goot). 
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Lichte balkons Ritmiek en plastiek in de gevel

Gedetailieerd metselwerkBalkons ogen rank 
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SPECIFIEKE BEELDKWALITEIT VAN DE 
APPARTEMENTEN
Onderdeel van de bouwopgave 
is het realiseren van een 
appartementengebouw. Het betreft 
hier sociale woningbouw. Gezien de 
bijzondere ligging is het uitgangspunt 
dat het gebouw een krachtige 
uitstraling krijgt met oog voor de 
bouwkundige details. Het gebouw 
maakt onderdeel uit van de Strip. 
De uitstraling van het gebouw past 
bij de reeds gerealiseerde woningen 
van de strip en sluit aan bij de 
architectuur van de deelgebieden. 
Mogelijk dienen aan de gevel 
aanvullende geluidsmaatregelen te 
worden getroffen. Bij de uitwerking 
van het appartementengebouw 
gelden de volgende richtlijnen: 

• Appartementengebouw heeft een 
eigentijdse uitstraling en is alzijdig 
representatief.

• Appartementengebouw heeft een  
helder eenvoudig hoofdvolume en 
metselwerkgevel.

• Appartementgebouw heeft lichte tinten, 
fris en niet te bont. 

• Appartementengebouw heeft een 
uitnodigende entree.

• Er zijn geen blinde gevels op de begane 
grond. In het geval dat delen van de gevel 
op de begane grond gesloten zijn worden 
deze geveldelen met verticaal groen 
bedekt.

• De kleuren van de kozijnen en de deuren 
hebben de kleurtoon van het metselwerk. 
Spierwitte kozijnen zijn ongewenst.

• Er zit ritmiek en plastiek in de gevel. De 
gevel is niet vlak. Gevels hebben details in 
metselwerk, het metselwerk oogt zorgvuldig 
vormgegeven met accenten.

• Ramen hebben neggen van minimaal 
70mm.

• Bij balkons aan het hoofdvolume ogen de 
balkons smal en rank. 

• Kleur balkon afschermingen terughoudend 
en niet opvallend. 

• Buitenruimten op de  begane grond liggen 
als terrassen in het groen omgeven door een 
laaghekwerk in combinatie met een haag.

• Indien er verticaal groen wordt toegepast 
dan dient dit zorgvuldig vormgegeven 
te worden waarbij er voldoende ruimte is 
voor groei. Groeimiddelen zoals draadwerk 
of roosters maken onderdeel uit van de 
architectuur en worden niet los op de gevel 
aangebracht. 

• Zonnepanelen kunnen worden 
opgenomen in de gevel mits dit niet 
ten koste gaat van het metselwerk als 
dominant beeldmiddel voor het gebouw. 
Zonnepanelen maken in dat geval 
onderdeel uit van de gevel (b.v. als 
onderdeel van het kozijn) en worden niet OP 
de gevel aangebracht. 

• Omgeving appartementengebouw heeft 
een hoogwaardige inrichting, voldoende 
groen, parkeren i.c.m. bomen.

• In het geval van een geluidswerende gevel 
zijn doorlopende balkons mogelijk. 
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Vrije kavels, verkaveling nader uit te werken in kavelpaspoorten.
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VRIJE KAVELS

Voor de vrije kavels worden 
kavelpaspoorten gemaakt. Hierin 
wordt met name gestuurd op de 
situering van woning op de kavel 
en het volume van de hoofdmassa 
op de kavel. Daarnaast wordt 
de nokrichting van de woningen 

bepaald. Voor wat betreft 
de uitgangspunten voor de 
beeldkwaliteit gelden de algemene 
normen van de Binnenbuurt. Hierin 
zijn v.w.b. mogelijke uitbouwen de 
restricties met betrekking tot geluid 
bepalend.
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EindwoningEindwoning

Legenda

Hoekwoningen

Eindwoningen

Tweezijdige orientatie

Specials

Tweezijdige orientatie Tweezijdige orientatie

SpecialSpecialSpecial

Voorbeelden hoekwoningen
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HOEKWONINGEN

Bij het ontwerp van de woningen 
wordt op speciale plekken bijzondere 
aandacht gevraagd voor de 
kopgevels van woongebouwen. 
Hierin wordt onderscheid 
gemaakt tussen: speciale koppen, 
eindwoningen van gebouwen met 
rijwoningen en vrijstaande woningen 
op een hoek met een tweezijdige 
oriëntatie. 

Specials
Komende vanaf de Stad van de Zon 
via de Gibbon, is het zicht op twee 
hoekwoning die onderdeel uitmaken 
van de buurt De Driehoeken. Deze 
twee hoekwoningen zijn aangemerkt 
als speciale koppen. Dit betekent 
dat de zijgevels van deze woningen 
moeten ogen als voorgevels. Deze 
woningen hebben bij voorkeur hun 
ingangen dan ook in de kopgevel 
en de woningen hebben een extra 
stevig dakoverstek.

Eindwoningen
Op andere plekken in het gebied 
zijn eindwoningen te vinden. 
Deze eindwoningen liggen vanuit 
de openbare ruimte vol in het 
zicht. Bij deze woningen krijgt de 
zijgevel bijzondere aandacht. De 
ingang hoeft niet in de zijgevel te 
worden geplaatst en mag aan de 
voorzijde zitten. De zijgevels zijn 
fraai en voldoende transparant 
met aandacht voor een sterke 
gevelcompositie. 

Tweezijdige oriëntatie
Naast deze specials en eindwoningen 
zijn er woningen met een tweezijdige 
oriëntatie. Dit zijn vrijstaande 
woningen die op een hoek liggen en 
twee representatieve gevels bezitten. 
In het bouwkundig ontwerp dient de 
overhoekse situatie tot uitdrukking te 
komen.
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Erfafscheiding voortuin de binnenbuurt en 
het eiland

Schanskorf achtertuin Schanskorf voortuin 

De driehoeken: gebouwde erfafscheiding

Groene erfafscheiding binnenbuurt en het 
eiland

Gebouwde erfafscheiding de driehoeken

Lage schanskorf

De driehoeken: gebouwde erfafscheiding

Referentiebeelden erfafscheidingen voor de driehoeken

Referentiebeelden erfafscheidingen voor de binnenbuurt en het 
eiland
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ERFAFSCHEIDINGEN OPENBAAR-PRIVE
Erfafscheidingen bepalen mede 
het beeld van een buurt. Daarom 
is het belangrijk hoogwaardige 
erfafscheidingen te maken op 
de overgangen tussen de private 
terreinen en de publieke terreinen. 
De erfafscheidingen dienen direct 
na oplevering te functioneren zodat 
bewoners niet zelf erfafscheidingen 
gaan bouwen of afschermingen 
gaan toevoegen. Bij de 
erfafscheidingen wordt onderscheid 
gemaakt tussen de buurten; Het 
Eiland en de Binnenbuurt met De 
Driehoeken. 
 
De Driehoeken 
Omdat het hier gaat om een 
gesloten bouwvorm dienen alle 
erfafscheidingen te worden mee 
ontworpen. De erfafscheidingen zijn 
gebouwd en maken onderdeel uit 
van het architectonische ontwerp. 
De erfafscheidingen sluiten het 
bouwdeel rondom zo af. Een 
gebouwde erfafscheiding kan in 
verschillende vormen. Uitgangspunt 
is dat de private ruimten grenzend 
aan de openbare ruimte bij aanvang 
volledig zijn afgesloten en bewoners 
niet zelf nog afschermingen hoeven 
aan te brengen. De voorkeur gaat uit 
naar het maken van erfafscheidingen 
in dezelfde metselsteen als de gevels.  
Er kan ook een metselwerk worden 
gemaakt en deze te verbijzonderen 
met openingen of uit te voeren 
in afwijkend metselwerk zoals 
bijvoorbeeld spaans metselwerk 
(opengewerkt metselwerk). Het is 
ook mogelijk dit metselwerk laag 
te houden met een opbouw van 
een ander materiaal. Bekledingen 
met passende houtbewerkingen 
zoals bamboe behoren tot de 
mogelijkheden. De erfafscheidingen 
kunnen ook een combinatie zijn van 
gebouwde materialen en groen, 
mits het groen ondergeschikt is 

en aanvullend is. Het gebruik van 
groen mag niet betekenen dat bij 
aanvang er niet voldoende privacy is 
gegarandeerd.   

De Binnenbuurt en Het Eiland 
Op de grens van de achtertuinen 
met het openbaar gebied staan 
hoogwaardige tuinafschermingen 
passend bij het thema zand en 
natuur. Voorop staat dat het mee-
ontworpen wordt door de architect 
en past bij de gekozen architectuur 
en materialisatie. Ook hier dient 
een volledige afscherming tussen 
privé en openbaar bij aanvang te 
worden gerealiseerd. Bij het thema 
zand en natuur kan gedacht worden 
aan het ontworpen van passende 
houten erfafscheidingen of houten 
erfafscheidingen in combinatie met 
groen. Met houten erfafscheidingen 
worden geen schuttingen bedoeld 
maar vlechtwerken (in gepaste 
matten) van passende houtsoorten 
(bijvoorbeeld bamboe). In het geval 
dat klimop wordt gebruikt, dient deze 
te worden aangeplant met planten 
van een hoogte van minmaal 
1.80 meter in combinatie met een 
hoogwaardig vlechtwerk. De hoge 
erfafscheiding is minimaal 1.80 meter 
hoog. De hoge erfafscheidingen 
dienen aan te sluiten op de gevel 
van het bijgebouw of hoofdgebouw. 
Indien nodig kan er op deze 
aansluiting een poort worden 
gemaakt ten behoeve van het 
bereiken van de achtertuin via de 
zijtuin. 

De voortuinen en de zijtuinen voor 
de kopse gevel kunnen worden 
afgeschermd met een schapenhek 
in combinatie met een lage haag. 
Bij aanvang wordt dan het beeld 
bepaald door het schapenhek. 
In de toekomst wordt het beeld 
overgenomen door de lage haag.
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Van groen voorzien (gaas)hekwerk op erfafscheiding in combinatie met 
vlonders en natuurlijke oever (natuurrol).

Groene oever Natuurrol bij aanleg

Natuurrol uitgegroeid

Natuurrol i.c.m. vlonder



31

Ontwerp Vlonder

OEVERS

Het beeld van de oevers van de 
privé-kavels vormt een belangrijk 
onderdeel van de kwaliteit in het 
plangebied. Het is essentieel dat 
deze oevers, direct bij realisatie van 
de kavels en de woningen worden 
meegenomen bij het ontwerp. 
Voor de oevers bij de projectmatig 
ontwikkelde woningen en de oevers 
bij de vrije kavels geldt hetzelfde 
uitgangspunt. De oever krijgt vorm 
met een natuurrol. De natuurrol ligt in 
openbaar gebied. Het is mogelijk een 
vlonder te maken met een maximale 
breedte van 3m. De vlonder mag 1m. 
over de erfgrens hangen. 
Onderzocht dient te worden of het 
mogelijk is achter de garage aan de 
zijde van de oever een standaard 
uitbouw (basiscasco) te maken die 
fl exibel kan worden ingevuld en als 
optie kan worden aangeboden. 

De basisstructuur maakt onderdeel 
uit van de architectuur van de 
woningen en de invulling is vrij. Men 
kan kiezen voor een overkapping, 
grote berging (met of zonder deur 
naar de garage), een buitenkeuken, 
enz. 

Alle aan het water gelegen kavels 
krijgen op de erfgrens van het 
perceel vanaf de achterzijde van 
de woning/ berging tot aan het 
water, een van groen voorzien (gaas)
hekwerk van circa 1.80 meter hoog.
(zie bijgevoegde tekening)
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ZAND

NATUUR
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MATERIAALTOEPASSING WONINGEN

Bij de keuze van de toe te passen 
materialen is gezocht naar een beeld 
dat past bij de gekozen thematiek 
van strandbeleving, zand en natuur.

Gevels 
Voor de keuze van de metselstenen  
wordt een palet voorgeschreven , 
gericht op de natuur en zand. De 
sortering heeft een lichte uitstraling. 
De sortering is gemêleerd en niet 
te bont. Er wordt gebouwd in 
handvorm metselstenen. De voegen 
kleuren mee met de tonen van het 
metselwerk. Een alternatief voor 
metselwerk is hout of delen van de 
gevels in hout. De gekozen kleuren 
zijn passend binnen het kleurpallet. 
Een alternatief voor hout is duurzaam 
houtachtig materiaal dat niet te 
onderscheiden is van echt hout. 

daken
Daken worden uitgevoerd met 
donkergrijs getinte keramische 
pannen. Andere terughoudende 
kleuren zoals zwart of heel donkere 
kleurtinten zijn ook mogelijk. De 
pannen zijn met een matte afwerking 
uitgevoerd. Glanzende pannen 
zijn niet toegestaan. Betonnen 
dakpannen zijn niet toegestaan. 
Het is belangrijk het gebruik van 
zonnepanelen af te stemmen op 
het ontwerp van het dak. Alle 
zonnepanelen zijn donker van kleur, 

overeenkomstig de kleur van de 
pannen, zonder opvallende randen. 
De zonnepanelen en eventuele 
zonneboilers komen boven de 
pannen te liggen hetzij in landscape 
hetzij in portrait.

Dakkapellen en andere 
woninguitbreidingen die als optie 
door de ontwikkelaar worden 
aangeboden  dienen te worden mee 
ontworpen. 

kozijnen en houtwerk
De kleuren van de kozijnen en 
houtwerk worden afgestemd op de 
tinten van het metselwerk. Grote 
kleurcontrasten in de vorm van harde 
primaire kleuren zijn niet toegestaan. 
De garagedeuren dienen te worden 
uitgevoerd in passende kleuren 
afgestemd op de kleuren van het 
metselwerk en het dak. Felle primaire 
kleuren zijn niet toegestaan. De 
garagedeuren mogen het beeld niet 
domineren.

Bergingen 
De bergingen die in het zicht staan 
vanaf de openbare ruimte worden 
deels uitgevoerd in metselwerk 
overeenkomstig het metselwerk van 
de woningen. De overige bergingen 
worden in allemaal in één kleur en 
materiaal uitgevoerd. 



34


