B eeldr egieplan We s t waar d
Inleiding
De dorpsuitbreiding Westwaard, ten westen van de Sweensstraat, is een nieuwe woonbuurt in Kaatsheuvel met
een uitgesproken landelijk-dorpse sfeer. Dat betekent onder andere een lage dichtheid, veel ruimte voor groen
en doorzichten naar het open slagenlandschap ten westen van Kaatsheuvel. Een landelijke sfeer komt echter ook
tot uitdrukking in de beeldkwaliteit van de openbare ruimte en de architectuur. Deze wordt in dit beeldregieplan
beschreven. Het beeldregieplan is waar nodig specifiek omschreven, maar biedt waar mogelijk een grote mate van
flexibiliteit, passend bij de manier waarop Westwaard ontwikkeld gaat worden. Dit kan door meerdere marktpartijen,
met particuliere opdrachtgevers (PO) en met collectieven van particuliere opdrachtgevers (CPO).

Leeswijzer
Het beeldregieplan bestaat uit een aantal menukaarten, zoals weergegeven in de beeldregiekaart. De menukaart
Landelijk-dorps wonen beschrijft de beeldkwaliteit die voor de gehele buurt het uitgangspunt vormt. De overige
menukaarten vormen uitzonderingen of aanvullingen daarop. De belangrijkste dragers van het plan, te weten het
Lint, de Wadi en de Vaart, hebben elk hun eigen menukaart. De kruispunten van de dragers dienen door afwijkende
bebouwing te worden geaccentueerd. De menukaart Accenten geeft ter inspiratie verschillende mogelijkheden weer
waarop dit kan worden bereikt, passend in een landelijk-dorpse setting. De menukaart Boerenerf beschrijft een
bijzondere verkavelingsopzet rond een collectief erf of hof, geïnspireerd op oude boerderijen. Het Boerenerf dient
in Westwaard minimaal één keer voor te komen. De exacte locatie van de boerenerven is niet vastgelegd, maar het
dient altijd georiënteerd te zijn op één van de dragers. Ook de menukaart Particulier opdrachtgeverschap (PO) is niet
locatie-gebonden. Deze menukaart geldt voor alle vrije kavels in Westwaard, die door de hele buurt verspreid zullen
worden. De vrije kavels kennen een grotere mate van vrijheid ten aanzien van de beeldkwaliteit en zorgen daarmee
voor variatie in het straatbeeld. Tot slot is bij elke ontwikkeling de menukaart Duurzaamheid van toepassing, die
ideeën en aandachtspunten geeft om een ontwikkeling duurzaam en toekomstbestendig te maken.
De hierarchie in de menukaarten is als volgt: menukaart 1 omvat de algehele beeldkwaliteit en is overal als basis
van toepassing. Menukaart 2, 3 en 4 zijn locatiegebonden en bevatten gebiedsspecifieke uitgangspunten, bovenop
de uitgangspunten van menukaart 1 die daar onverminderd van toepassing zijn. Menukaart 5, 6, 7 en 8 bevatten
uitgangspunten voor speciale onderwerpen of woonvormen, waarbij tegelijkertijd al met de algehele beeldkwaliteit
rekening gehouden moet worden en (indien aan de orde) ook met de gebiedsspecifieke uitgangspunten. Deze
menukaarten zijn niet locatiegebonden en dus ‘vrij’ toepasbaar op nader te bepalen locaties.

Inhoudsopgave
Algehele beeldkwaliteit
Menukaart 1: Landelijk-dorps wonen

Locatie-gebonden beeldkwaliteit
Menukaart 2: Wonen aan het Lint
Menukaart 3: Wonen aan de Vaart
Menukaart 4: Wonen aan de Wadi

Speciale onderwerpen/woonvormen
(niet locatie-gebonden maar aanvullend)
Menukaart 5: Wonen in een Boerenerf
			
Menukaart 6: Accenten
Menukaart 7: Particulier Opdrachtgeverschap (PO)
			
Menukaart 8: Duurzaamheid
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Menuk aar t 1: L andelijk- dor ps wonen
Westwaard is een landelijk-dorps woonmilieu, met een lage dichtheid, een losse korrel, een mix van verschillende woningtypologieën en veel aandacht voor groen. Op architectonisch niveau
wordt gestreefd naar een zekere mate van rust en samenhang in
het straatbeeld. Net zoals vroeger de plaatselijke metselaar en timmerman op hun eigen wijze huizen bouwden die subtiel van elkaar
verschillen maar wel familie zijn van elkaar, zo wordt ook in de
woonstraatjes gestreefd naar variatie binnen een bandbreedte. De
verschillende buurten aan weerszijde van de wadi mogen overigens
wel eigen ‘families’ zijn en dus van elkaar verschillen.
De bebouwing bestaat uit vrijstaande woningen, tweekappers en
korte rijen (maximaal 4 woningen per rij), in maximaal twee lagen
met kap. De bebouwing begeleidt de straat. Dwarskappen, erkers
en kleine sprongen in de rooilijn zorgen voor een gevarieerd beeld.
De goothoogte ligt op maximaal 6 meter, maar een lage goot past
beter bij een landelijke sfeer en verdient daarom de voorkeur.
Baksteen is het hoofdmateriaal, gecombineerd met houten of wit
gekeimde accenten. Het dak is bekleed met keramische, antraciete
dakpannen (incidenteel is een rode pan of rieten dak toegestaan).
De woonstraatjes hebben elk hun eigen, dorpse karakter. Geknikt of
recht, met of zonder apart trottoir, de manier waarop het parkeren
is opgelost, wel of geen bomen langs de straat en af en toe een
groene speelplek maken elk straatje net even anders en daardoor
herkenbaar. De materialisering van rijwegen, voetpaden en parkeerplekken is echter overal gelijk, wat zorgt voor samenhang.
Het groen speelt een grote rol, waarin zowel openbaar groen als de
groene erfscheidingen en het privé-groen van de (voor)tuinen mee
doet. Voortuinen zijn minimaal 3 meter diep. Alleen bij kleine kavels
en woningen direct grenzend aan openbaar groen is een ondiepere
voortuin of privé-stoepje toegestaan.

Groen in de
straat
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Elke woonstraat
heeft eigen karakter
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Baksteen als
hoofdmateriaal

Lage haag, max
1 m hoog als
erfafscheiding

Lage goot past goed
in landelijke sfeer

Keramisch antraciete dakpannen
(incitenteel rood
of riet)

Openbar e r uimt e

onstraat 2
Voorbeelden van dorpse, groene woonstraatjes

Diepe voortuinen van
minimaal 3 meter zorgen
voor een groen beeld

Langsparkeren aan één zijde,
onderbroken door groen

Betonklinkers in rijwegen,
parkeervakken en stoepen

Woonstraat 1

Rabatstrook als apart
trottoir niet nodig is

Bomen eenzijdig langs
de straten (soort n.t.b.)

Groen en waterberging in het
profiel, bijvoorbeeld een wadi
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Ui t gee f baar gebied
Groene erfscheidingen grenzend
aan de openbare ruimte en agrarisch gebied. Lage hagen bij voortuinen, maximaal 1 meter hoog.
De bebouwing staat overwegend
in de rooilijn. Afwijkingen tot
maximaal 2 meter toegestaan

Parkeren op eigen terrein,
waar mogelijk twee parkeerplaatsen naast elkaar
Op perceel is max. 70%
verharding toegestaan
Incidentieel haaksparkeren
toegestaand (maximaal
8 in een rij, onderbroken
door groen
Maximaal 4 woningen
per rij
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1 of maximaal 2 lagen
met kap

Nok op maximaal 11 meter

Goot op maximaal 6 meter.
Streven naar lage goot

Overwegend langskappen met
dwarskappen als accent
Gebruik van keramische, antraciete
dakpannen (incitenteel rode pan of
rieten kap)
Basismateriaal is rood-bruine
baksteen, eventueel gecombineerd
met houten of wit gekeimde
accenten
Garages liggen bij voorkeur 5 meter
achter de voorgevel. Garages en
bijgebouwen zijn meeontworpen

Groen in de straat

Vrijstaand wonen

Rijwoningen

Groene erfscheidingen
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Inrichting openbare ruimte
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Aan de referentiebeelden kunnen
geen rechten worden ontleend.
Beoordeling van de ingediende
bouwplannen vindt plaats door de
beoordelingscommissie Westwaard.

Menuk aar t 2: Wonen aan he t L int
Het Lint is de ruggengraat van Westwaard. Het geknikte verloop
zorgt voor een intieme sfeer. Tegelijkertijd zijn er af en toe verrassende doorzichten, zoals richting het landschap ter hoogte van
de Wadi en richting de kerk en het klooster aan de zuidzijde. Daar
verbreedt het profiel zich tot een driehoekig plantsoen.

profiel 2

De beeldkwaliteit van het Lint is geënt op de oude Brabantse
dorpsstraten, zoals de Erasstraat ten zuiden van het plangebied.
Het Lint kent een losse bebouwingskorrel, veel variatie in kleur
en vorm, een sterk verspringende rooilijn en een lage goot. Twee
lagen met kap is mogelijk langs het Lint, maar de goot ligt (voor
het grootste deel van het hoofdvolume) op maximaal 4 meter.
Af en toe is een grotere korrel en een hogere goot mogelijk, zoals
ook de notariswoning, het klooster of de kerk langs oude dorpsstraten voor contrast zorgen. Deze accenten zijn mogelijk op de
kruispunten van de stedenbouwkundige dragers van Westwaard
en worden beschreven in menukaart Accenten.

profiel 1

De openbare ruimte van het Lint heeft een hoogwaardig karakter
met gebakken materialen of materialen met een vergelijkbare
uitstraling. Bomen langs de straat, diepe voortuinen en erfafscheidingen in de vorm van lage hagen zorgen voor een groene en landelijke sfeer. Alle woningen zijn zoveel mogelijk georiënteerd op
het Lint, achterkantsituaties zijn niet toegestaan.

Verschillende
kapvormen
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Overwegend losse
korrel. Oriëntatie naar
het Lint
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Geknikt profiel zorgt
voor intimiteit.

Doorzicht naar
open landschap

Grote diversiteit in
bouwstijl en materialisering mogelijk

Hagen, diepe
voortuinen, bomen en
berm zorgen voor groen
in de straat

at 1

Openbar e r uimt e

Profiel 1: Zuidelijk deel met enkele bomenrij (aan zuidzijde)

Dorpsstraat
Dorpsstraat
1
1

1

(Diepe) voortuinen zorgen voor groen in het
straatbeeld. Incidenteel kan een woning direct
aan, of op circa 1 meter afstand van het openbare
gebied staan, in combinatie met een privé-stoep of
zogenaamde
taartsspr‘Delftse
oD stoep’.

Gebakken klinkers
of klinkers met een
vergelijkbare hoogwaardige
uitstraling voor alle
verharding in het Lint
(rijweg, parkeren, trottoir)

Profiel 2: Noordelijk deel met enkele bomenrij (aan oostzijde)

Dorpsstraat 1

vrijliggend voetpad/trottoir
minimaal 1,80 m

Hagen als
erfafscheiding

Berm met eenzijdig bomen
(boomsoort n.t.b.)
Langsparkeren aan één zijde van de straat
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Ui t gee f baar gebied

Verspringende rooilijn
Geen achterkanten naar het
Lint.

Groene erfscheidingen grenzend aan de openbare ruimte
en agrarisch gebied. Lage
hagen bij voortuinen.

Gebruik van keramische dakpannen
in antraciet/oranje/rode tinten.

Moderne en traditionele
architectuur mogelijk.

Verschillende kapvormen mogelijk,
zoals zadeldaken, puntdaken en
langs- en dwarskappen. Platte
daken zijn niet toegestaan.

Materialisering overwegend in
rood-bruine baksteen, eventueel
gecombineerd met andere
materialen.

Parkeren op eigen terrein, waar
mogelijk naast elkaar. Bezoekers in
openbaar gebied.
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Nok op maximaal 11 meter.
Goot op maximaal 6 meter.
Streven naar lagere goot is
echter zeer wenselijk vanwege
landelijk-dorpse sfeer!
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Dorpsstraat

Natuurlijke elementen

Bijzondere daken

Diversiteit

Lage goot
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Aan de referentiebeelden kunnen
geen rechten worden ontleend.
Beoordeling van de ingediende
bouwplannen vindt plaats door de
beoordelingscommissie Westwaard.

Menuk aar t 3: Wonen aan de Vaar t
De Vaart begrenst Westwaard aan de noordzijde en zorgt, naast de
waterbergende functie, voor een mooie zichtlijn naar het landschap.
De rechte lijn van de Vaart komt voort uit het slagenlandschap ten
westen van Kaatsheuvel, met zijn rechte slotenpatroon, waar de
Vaart diagonaal doorheen snijdt. De bebouwing langs de Vaart volgt
juist weer de oorspronkelijke verkavelingsrichting, wat zorgt voor
een karakteristieke, getande verkaveling die we vaak aantreffen
langs oude linten in Brabant, bijvoorbeeld in de Langstraat.

profiel 1

De bebouwing langs de Vaart heeft een losse korrel in 1 of 2 lagen
met dwarskap en kopgevel gericht naar de straat. De dwarskap
benadrukt de verkavelingsrichting. De goot ligt op maximaal 6
meter hoogte. Het hoofdmateriaal is baksteen, de daken bestaan uit
een antraciete keramische dakpan.
Beide oevers van de Vaart zijn openbaar. Aan de zuidzijde is een
auto-ontsluiting mogelijk.

Losse korrel
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Rechte maar natuurlijke oever
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Bebouwing georienteerd op de
Vaart, met dwarskap en kopgevel aan de straat

Openbaar toegankelijke oever met
weg/voetpad verbindt Westwaard
met open slagenlandschap

Openbar e r uimt e

Groene erfscheidingen grenzend aan
de openbare ruimte en agrarisch gebied. Lage hagen bij voortuinen.

Waar nodig aan één zijde
langsparkeren onderbroken
door groen

Beton klinkers
Openbaar toegankelijke oever,
recht maar natuurlijk ingericht.
Bomensoort n.t.b.

Waterberging in de vaart
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Ui t gee f baar gebied

Groene erfscheidingen
grenzend aan de openbare
ruimte en agrarisch gebied.
Lage hagen bij voortuinen

Nok op maximaal 11 meter

Getande verkaveling: de bebouwing
volgt de oude verkavelingsrichting
en staat niet parallel aan de Vaart.
Dwarskappen en kopgevels benadrukken de verkavelingsrichting

Goot op maximaal 6 meter
Sreven naar lagere goot

Parkeren op eigen terrein, waar
mogelijk twee parkeerplaatsen
naast elkaar
1 of 2 lagen met kap

Basismateriaal is rood-bruine
baksteen

13

B e eld r e giep lan West waa rd

Dwarskappen, bedekt
met keramische antraciete pannen

Getande verkaveling

Oriëntatie richting de vaart

Natuurlijke elementen
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Aan de referentiebeelden kunnen
geen rechten worden ontleend.
Beoordeling van de ingediende
bouwplannen vindt plaats door de
beoordelingscommissie Westwaard.

Open zicht

Menuk aar t 4: Wonen aan de Wadi
De Wadi is een stedenbouwkundige drager van het plan. Het is een
brede, landschappelijke zone die het open landschap tot in het hart
van de wijk haalt en andersom een venster is op het landschap. De
entree van de wijk, aan de Sweensstraat, is vormgegeven als een
oprijlaantje met bomen aan weerszijde van de straat en biedt direct
zicht op de Wadi en het landschap daarachter.
De Wadi is een groene verblijfsruimte waar ruimte is voor
waterberging en om te spelen. Subtiele hoogteverschillen,
struinpaden in halfverharding, natuurvriendelijke oevers en
inrichtingselementen in natuurlijke materialen ondersteunen het
landelijke karakter. De Wadi heeft een asymmetrisch profiel, met een
weg aan de zuidzijde en een voetpad aan de noordzijde.

profiel 1

De bebouwing langs de Wadi kent een losse korrel met overwegend
vrijstaande woningen en tweekappers. De woningen zijn georiënteerd
op de Wadi, ook de woningen aan de noordzijde. Het beeld kent een
grotere mate van samenhang dan het Lint door een vaste rooilijn en
door een overeenkomstige materialisering. Het hoofdmateriaal is
baksteen, de daken bestaan uit een antracieten keramische dakpan.
De woningen langs de Wadi ondersteunen het voorname karakter
van de Wadi. De voorgevel is georiënteerd op de wadi en is
de ‘pronkgevel’ van de woning. De goot van deze gevel ligt bij
voorkeur tussen 4,5 en 6 meter hoogte. Bij een lagere goot dient
deze doorbroken te worden door een hoger opgaand geveldeel,
voortkomend uit de gevelarchitectuur. Gedacht kan worden aan
bijvoorbeeld een topgevel of een hoger accent.

Losse korrel aan
asymetrisch profiel
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Oriëntatie richting
Wadi
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Informele paden

Natuurlijke inrichting
Waterberging
met ruimte voor spelen

Openbar e r uimt e
Groene erfscheidingen grenzend aan
de openbare ruimte en agrarisch gebied. Lage hagen bij voortuinen.
Profiel 1: Wadi

Beton klinkers

Natuurlijke inrichting,
speelelementen in natuurlijke
materialen, beplanting en
bomen nader te bepalen

Struinpad in
halfverharding

Waterberging in Wadi

Profiel 2: Entree van de wijk

Dubbele bomenrij
(boomsoort n.t.b.)

vrijliggend voetpad/trottoir
minimaal 1,80 m

Gebakken klinkers in
rijweg en trottoir
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Ui t gee f baar gebied

Representatieve ‘pronkgevels
richting de Wadi

Boomsoorten nader te bepalen

Entree aan het parkeerhofje

Speelplekken in de Wadi,
nader te bepalen

Ingetogen kapvormen,
bedekt met keramische
antraciete pannen

Losse korrel

Groene erfscheidingen grenzend aan
de openbare ruimte en agrarisch gebied. Lage hagen bij voortuinen.

Parkeren op eigen terrein, waar
mogelijk twee parkeerplaatsen
naast elkaar
Basismateriaal is rood-bruine
baksteen
Nok op maximaal 11 meter
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Goot van de ‘pronkgevel’ bij voorkeur tussen 4,5
en 6 meter hoogte. Bij lagere goot deze doorbreken door hoger opgaand geveldeel, voortkomend
uit de gevelarchitectuur.

Losse korrel

Baksteen als hoofdmateriaal

Informele paden

Waterberging

Inrichting Wadi
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Aan de referentiebeelden kunnen
geen rechten worden ontleend.
Beoordeling van de ingediende
bouwplannen vindt plaats door de
beoordelingscommissie Westwaard.

Menuk aar t 5: Wonen in een B oer ener f
In het landelijk-dorpse woonmilieu van Westwaard past heel goed
een hof-achtige verkavelingsopzet die herinnert aan de boerenerven
langs de oude linten in de omgeving. Het boerenerf is een grotere,
groene enclave met een meer introvert karakter. De locatie van de
boerenerven ligt niet vast, maar het komt minimaal één keer voor
in Westwaard en is altijd gekoppeld aan en georiënteerd op een
stedenbouwkundige drager van Westwaard (Lint, Wadi of Vaart). Het
boerenerf heeft een centrale ontsluiting op één van de dragers. Heeft
kent een duidelijke groene omkadering in de vorm van een maximaal
2 meter hoge haag, bij voorkeur gecombineerd met bomen. Het
gehele boerenerf kan semi-openbaar zijn, in eigendom en in beheer
bij de bewoners.
Het boerenerf kenmerkt door een karakteristieke bouwvorm: één
duidelijk hoofdgebouw (boerderij) met ‘schuren’ omkaderd door
hagen. Het hoofdgebouw, de ‘boerderijwoning’, oriënteert zich op de
drager. De overige bebouwing is geinspireerd op de boerenschuur en
is georiënteerd op de collectieve ruimte (het erf) en ondergeschikt
aan de boerderijwoning. De boerderijwoning heeft een lage goot van
maximaal 4 meter, de overige bebouwing mag een hogere goot tot 6
meter hebben. De materialisering kan gevarieerd zijn, de samenhang
zit in het sobere karakter van de bebouwing: eenvoudige volumes
van één of twee lagen met (langs)kap, waarbij elke bouwmassa als
eenheid is ontworpen en gematerialiseerd. De hoven zijn naar binnen
gekeerd, maar waar de hoven grenzen aan de openbare ruimte zijn
alleen voor- en zijkanten toegestaan.

Eenvoudige schuurachtige
volumes rond het erf
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Dakpannen
of riet?

Collectief erf

Boerderij-woning als
hoofdgebouw op het erf

Groene erfscheidingen
omkadering door hagen

Ui t gee f baar gebied

Hagen als
erfafscheiding

Hoofdgebouw/ boerderijwoning:
- goot op maximaal 6 meter, streven naar lagere goot
- nok op maximaal 11 meter
- diepe voortuin

Overige bebouwing:
- 1 of 2 lagen met kap
- nok op maximaal 11 meter
- goot op maximaal 6 meter
- rijwoningen 3-4 per rij, incidenteel
maximaal 6 woningen toegestaan

Boerderijwoning is ten opzichte
van de andere volumes
afwijkend gematerialiseerd met
bijvoorbeeld hout, wit gekeimd
en een rieten dak

Groene omkadering met hagen en/of
bomen, soort nader te bepalen

Elke bouwmassa is als eenheid
ontworpen en gematerialiseerd

Parkeren wordt binnen het hof
opgelost
Parkeren op eigen gebied, mogelijk
twee plekken naast elkaar

Collectief erf

Stevige groene omkadering
door groene hagen

20

B e eld r e giep lan West waa rd

Natuurlijke elementen

Rieten dak boerderijwoning

Boerderij woning

Eigentijdse architectuur

Schuren
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Aan de referentiebeelden kunnen
geen rechten worden ontleend.
Beoordeling van de ingediende
bouwplannen vindt plaats door de
beoordelingscommissie Westwaard.

Groen kader rond boerenerf

Menuk aar t 6: A c c en t en
De op de beeldregiekaart met een ster aangeduide plekken
zijn markante kruispunten in de hoofdstructuur. De bebouwing
accentueert deze bijzondere , duidelijk zichtbare plekken en zorgen
door hun afwijkende vormgeving voor contrast in het straatbeeld.
De manier waarop een plek geaccentueerd dient te worden is niet
per plek voorgeschreven. Deze menukaart biedt alleen ingrediënten
waarmee dit kan worden bereikt, zoals bouwhoogte, korrelgrootte,
kleur en materialisering. Deze instrumenten hoeven niet allemaal
gelijktijdig te worden toegepast. Waar het om gaat is dat het
contrast met de bebouwing ernaast groot genoeg, maar ook
passend is.
De bouwmassa van de accenten mag afwijken van de losse korrel
met lage goot die langs het Lint wordt voorgeschreven. Te denken
valt aan (interpretaties van) bijzondere gebouwtypologieën als een
klooster, begijnhof, notariswoning of torentje. Ook een bijzondere
kopgevel zoals een trapgevel is mogelijk. Bij deze accenten is,
als bijzondere objecten in de wijk, een goothoogte tot 8 meter en
een nokhoogte tot 12 meter mogelijk middels een aanvullende
ruimtelijke procedure.

Opvallend

Grotere korrel

Modern

Traditioneel
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Afwijkende bouwmassa

Bijzondere kopgevel

Materiaal
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Aan de referentiebeelden kunnen
geen rechten worden ontleend.
Beoordeling van de ingediende
bouwplannen vindt plaats door de
beoordelingscommissie Westwaard.

Menuk aar t 7: 							
Par t iculier Opdr acht gever s chap (P O)
Door heel Westwaard zijn vrije kavels mogelijk van uiteenlopende
grootte, welke door particulieren ontwikkeld kunnen worden. Deze
menukaart en het bestemmingsplan schetsen de randvoorwaarden
waarbinnen ontwikkeling dient plaats te vinden.
De vrije kavels worden in Westwaard gezien als een manier om het
overheersende beeld enigszins te breken en te zorgen voor variatie.
Vrije kavels dienen dus niet te zeer te worden geclusterd op één
bepaalde plek, maar worden verdeeld over het hele plan. Er gelden
geen specifieke eisen ten aanzien van de architectuurstijl en het
materiaalgebruik. Wel geldt dat de bebouwing moet passen in het
algemene, landelijke beeld. Hiervoor worden enkele eisen gesteld
aan de bouwmassa van het hoofdvolume, de oriëntatie van het
hoofdvolume en de erfscheiding.
De bebouwing heeft bij voorkeur een lage goot op maximaal 4
meter hoogte, maar mag op maximaal 6 meter hoogte liggen.
De bebouwing is georiënteerd op de straat, in het geval van een
hoekkavel heeft het gebouw een duidelijke dubbele oriëntatie.
Het hoofdvolume heeft een kap, de kapvorm en de richting is vrij.
De bebouwing is georiënteerd op de belangrijkste weg waaraan
zij ligt. Langs openbaar gebied zijn alleen groene erfscheidingen
toegestaan, bij de voortuin in de vorm van een lage haag.
Halverwege het hoofdvolume richting de achtertuin zijn hogere,
erfscheidingen toegestaan langs de openbare ruimte, in de vorm
van groenschermen of hagen.

De bebouwing past binnen de landelijkdorpse sfeer. Zowel moderne als traditionele
architectuur is mogelijk en de materialisering
is vrij.
Nok op maximaal 11 meter, goot op maximaal 6 meter. Streven naar lage goot.
Afstand tot zij- en voorerfgrens
minimaal 3 meter
Parkeren op eigen terrein, waar mogelijk
naast elkaar, bezoekers in de straat
Groene erfscheidingen grenzend aan de
openbare ruimte en agrarisch gebied. Lage
hagen bij voortuinen.
Dubbele oriëntatie bij hoekkavels
Verschillende kapvormen zijn mogelijk, zoals
zadeldaken, mansardekappen en bijzondere
dakvormen. Platte daken zijn echter niet
toegestaan omwille van de landelijk-dorpse
sfeer.
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Menuk aar t 8: Duur z aamheid
Duurzaamheid is een thema dat in elke ontwikkeling in Westwaard aandacht verdient, zowel bij particuliere opdrachtgevers
als marktpartijen. Bij elke ontwikkeling dient aangetoond te worden op welke wijze met duurzaamheid wordt omgegaan.
Daarbij gelden geen minimale eisen, omdat het een zeer breed thema is dat op verschillende schaalniveaus en op
verschillende manieren gestalte kan krijgen. Deze menukaart is bedoeld als inspiratiebron, waarbij verschillende aspecten
rond duurzaamheid aan bod komen, overigens zonder volledig te willen zijn. Ook andere middelen waarmee op een
toekomstbestendige manier ontwikkeld kan worden die goed is voor mens en dier worden verwelkomd!

Hemelwater opvangen
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Zonnepanelen in het dakvlak

Groene daken

Infiltratie op de kavel

Energie
Het meest besproken aspect van duurzaamheid is de
wijze waarop met energie wordt omgegaan. In 2050
mogen huizen en gebouwen geen CO2 meer uitstoten.
Gasaansluitingen worden dan niet meer aangelegd.
Zonnepanelen en een zongerichte verkaveling,
warmtepompen en warmte-koude-opslag zijn manieren
om daar op voor te sorteren. Wanneer zonnepanelen
worden toegepast dienen deze geïntegreerd te zijn in
het dakvlak en meeontworpen met de woning.
Water
Nederland kent steeds grotere pieken in watertekorten
of –overschotten. In Westwaard is daarom veel ruimte
gereserveerd voor waterberging. Maar ook op het
niveau van de woning kan veel bereikt worden op
dit vlak. Met name door de tuinen zo min mogelijk
te verharden (max. 70% verharding, voortuin max.
30%). Grote kavels met diepe voortuinen voorkomen
dat mensen de hele tuin bestraten. Ook groene daken
zijn een goed middel om hemelwater vertraagd af te
voeren, eventueel gecombineerd met het plaatsen van
regentonnen of de aanleg van een infiltratieplek.
Sociale duurzaamheid
Ruimte voor ontmoeting stimuleert contacten tussen
buurtgenoten. Dergelijke verblijfsruimten kunnen
in openbaar gebied liggen in de vorm van een hofje
of een speelplekje, waar ook een buurtbarbecue
gehouden kan worden. Maar het kan ook een
gebouwde voorziening zijn, zoals een multifunctionele
‘buurtschuur’ die door de hele buurt gebruikt kan
worden. Op kavelniveau kan een goede overgang
van privé naar openbaar zorgen voor ‘contact met de
straat’, bijvoorbeeld door een bankje voor het huis mee
te ontwerpen of door een veranda aan de straatzijde te
situeren.
Gezondheid
Mooie, voldoende grote en veilige speelplekken
stimuleren kinderen om buiten te spelen en te
bewegen. Ook goede verbindingen voor voetgangers
en fietsers, een leuk ommetje in de buurt om de hond
uit te laten en genoeg bergruimte voor fietsen, skelters
etc stimuleren lichaamsbeweging. Een collectieve
moestuin kan aanzetten tot een gezonder eetpatroon.

Ruimte voor planten en dieren
Veel planten en dieren gedijen goed in een gebouwde
omgeving, mits er voldoende beschutte plekjes
zijn. Een haag en een weelderig, niet te netjes
aangeharkte tuin leveren al een geweldige biotoop op
voor allerhande vogels en insecten. Vogelhuisjes en
speciale dakpannen die ruimte bieden aan zwaluwen of
vleermuizen zijn zaken die geïntegreerd kunnen worden
met de architectuur. Natuurvriendelijke oevers zijn
niet beschoeid maar hebben een geleidelijke overgang
van droog naar nat, zodat er allerlei waterdieren en
waterplanten kunnen groeien.
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