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   Gebied van de 1e fase:  Momenteel in aanbouw

  

  Gebied van de 2e fase

  

 Bestaande school ‘ t Kofschip

  

 Ligging van de 8 vrije kavels



Inleiding 

In 2008 is het stedenbouwkundig plan opgesteld voor 

De Broeckgouw (toen nog Zuidpolder-Oost geheten). Dit 

plan is gebaseerd op het vigerende bestemmingsplan. In 

het plan zijn ook de richtlijnen voor de beeldkwaliteit op-

genomen. Deze richtlijnen zijn vervolgens weer ‘vertaald’ 

in welstandscriteria.

Vervolgens is gestart met de verdere uitwerking van het 

plan. Voor de 1ste woningbouwfase van De Broeckgouw 

werden in 2008-2009 ontwerpen opgesteld voor de wo-

ningen en ook de plannen voor het openbaar gebied wer-

den geconcretiseerd. Dankzij een voorspoedige verkoop 

van de woningen van de 1ste fase is de bouw inmiddels 

in volle gang.

In lijn met de planning van De Broeckgouw is eind 2009 

begonnen met het opstellen van plannen voor de verdere 

uitwerking van fase 2 (zie onderstaande tekening). Aan de 

westzijde van fase 2 is de realisatie voorzien van 8 wonin-

gen op vrije kavels.  

Deze kavels kennen een fantastische ligging: ze worden 

aan de westzijde begrensd door het rustige en onbe-

bouwde gebied van het natuurpark en aan de oostzijde 

liggen ze aan de voorname Ringlaan. De kavels worden 

ook direct vanaf de Ringlaan ontsloten. 

De vrije kavels liggen als het ware in ‘twee kamers’ van 

respectievelijk drie en vijf vrijstaande woningen. De twee 

kamers zijn gescheiden door een groene verbinding tus-

sen het Natuurpark en de woonwijk. Als gevolg daarvan is 

in feite sprake van 4 ‘eindkavels’ en 4 ‘tussenkavels’.

De gedachte bij de realisatie van de vrije kavels is dat de 

te realiseren woningen enerzijds moeten ‘passen’ in de 

gedachten en de ambities van de totale wijk maar dat 

anderzijds een grote mate van vrijheid en flexibiliteit 

geboden wordt aan de toekomstige bewoners om ‘hun 

droom’ te verwezenlijken. 

Vanuit deze optiek en om de gewenste duidelijkheid 

vooraf te bieden worden in deze notitie de richtlijnen 

nader verduidelijkt die zullen worden gehanteerd bij de 

realisatie van de woningen op de vrije kavels.

Daarbij wordt allereerst in paragraaf 2 de kavelindeling 

weergegeven. Vervolgens wordt kort ingegaan op de re-

gels volgens het vigerende bestemmingsplan (paragraaf 

3) en worden in paragraaf 4 de formeel door de gemeen-

teraad vastgestelde richtlijnen van de beeldkwaliteit – in 

de welstandsnota – vermeld c.q. nader verduidelijkt. In 

paragraaf 5 wordt met enkele voorbeelden nader ver-

duidelijkt welke vrijheden er zijn binnen de geschetste 

criteria bij de nadere uitwerking van de onderscheiden 

kavels. Tenslotte wordt in paragraaf 6 nog kort ingegaan 

op de procedure.

I.
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Tekening 2.1. Afmetingen en oppervlaktes van de kavels



De maatvoering van de vrije kavels

Alle vrije kavels hebben een diepte van 30.00 meter.

De breedte van de tussenkavels bedraagt 

15,00 meter en de breedte van de eindkavels bedraagt 

17,00 meter. De oppervlakte bedraagt derhalve 

450,00 m²  voor de tussenkavels en 510,00 m² voor de 

eindkavels. De grotere breedte van de eindkavels is 

gekozen om te bewerkstelligen dat er op deze kavels een 

grotere ruimte is om tweezijdig georiënteerde woningen 

te ontwerpen en om groene zijtuinen te realiseren.

Deze maatvoering is inclusief 50 cm ten behoeve van 

de plaatsing van zogenaamde ‘schanskorven’. Met deze 

schanskorven wordt het hoogteverschil opgevangen tus-

sen de kavels en het natuurpark aan de achterzijde van de 

woningen. 

De woningen worden ontsloten vanaf de Ringlaan. Elk 

van de woningen dient tenminste één parkeerplaats 

op eigen erf te realiseren (niet zijnde een garage). Een 

tweede parkeerplaats voor elke woning is voorzien als 

openbare parkeerplaats langs de Ringlaan.

In onderstaande tekening is de maatvoering van de ka-

vels en het dwarsprofiel van de Ringlaan weergegeven. 

II.
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Tekening 3.1. Bestemmingsplan 1e Herziening



Het vigerende bestemmingsplan

In het vigerende bestemmingsplan zijn regels opge-

nomen waaraan de te realiseren bebouwing dient te 

voldoen. Voor een volledige kennisname van deze regels 

wordt kortheidshalve verwezen naar dit bestemmings-

plan. Onderstaand zijn de belangrijkste bepalingen 

opgenomen die gelden voor de realisatie van vrijstaande 

woningen.

- Er mag maximaal 40% van het bouwperceel worden  

 bebouwd.

- Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdgebou 

 wen en bijgebouwen. Hoofdgebouwen zijn gebou 

 wen die door karakter, constructie en/of afmetingen  

 als het belangrijkste op een bouwperceel kunnen  

 worden aangewezen. Bijgebouwen zijn al dan niet  

 vrijstaande gebouwen die zich door de vorm onder 

 scheiden van het hoofdgebouw en in architectonisch  

 opzicht ondergeschikt zijn.

- De afstand van de voorgevelrooilijn tot de perceels 

 grens bedraagt tenminste 3 meter.

- De afstand van de achtergevelrooilijn tot de perceels 

 grens bedraagt tenminste 4 meter.

- De bouwdiepte van het hoofdgebouw bedraagt ten  

 hoogste 15 meter.

- De hoogte van het hoofdgebouw bedraagt ten hoog- 

 ste 10 meter (NB: in het plan is een vrijstellingsbe- 

 voegdheid opgenomen op basis waarvan burgemees 

 ter en wethouders bevoegd zijn vrijstelling te verlenen  

 van de gegeven maten en afmetingen tot maximaal  

 10%).

- Het hoofdgebouw dient tenminste 2 meter uit de 

 zijdelingse perceelsgrens te worden gebouwd; bijge 

 bouwen dienen op de zijdelingse perceelsgrens dan  

 wel op tenminste 1 meter afstand te worden ge-  

 plaatst.

- Bijgebouwen en aan- en uitbouwen aan het hoofdge 

 bouw hebben een maximale goothoogte van

      3 meter en een maximale hoogte van 5 meter.

- Bijgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd op  

 het bij de woning behorende achtererf.

- Met inachtneming van het maximaal bebouwings 

 percentage van het bouwperceel (40%) mogen achter  

 de achtergevels aan- en uitbouwen en bijgebouwen  

 worden gerealiseerd tot een oppervlakte van maxi- 

 maal 40 m².

-    Er dient (tenminste) 1 parkeerplaats per woning op het  

      eigen erf te worden gerealiseerd. 

III.
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Tekening 4.1. Regels voor de hoofdgebouw: Herkenbaar profiel - 2 bouwlagen + kap met helling 54 gr.

Tekening 4.2. Referentie woningen aan de Ringlaan



Beeldkwaliteit en welstandsnota

Zoals reeds vermeld zijn in 2008 richtlijnen opgesteld 

voor de beeldkwaliteit van De Broeckgouw. Deze richtlij-

nen zijn vertaald in welstandscriteria die door de wel-

standscommissie zullen worden gehanteerd ter toetsing 

van ingekomen bouwplannen. De richtlijnen gaan uit van 

de gedachte dat het zeer gewenst is dat De Broeckgouw 

een herkenbare en samenhangende wijk wordt. Overi-

gens zonder te vervallen in herhaling en eentonigheid; 

het is een eenheid op hoofdlijnen met vele mogelijkhe-

den tot verbijzonderingen. Binnen dat kader zijn enkele 

uitgangspunten bepaald voor de bebouwing aan de 

Ringlaan, voor de bouwblokken en voor de verbijzon-

deringen. Onderstaand zijn de belangrijkste bepalingen 

weergegeven; voor een volledige kennisname wordt 

verwezen naar de welstandsnota.

De vrije kavels zijn gelegen aan de Ringlaan maar zijn ook 

aangewezen als verbijzondering. 

De belangrijkste gedachte is dat de hoofdvorm van de 

op te richten woonbebouwing op de vrije kavels moet 

voldoen aan de beschreven beeldkarakteristiek langs 

de Ringlaan. Het voorname en statige karakter van de 

Ringlaan wordt onder meer tot uitdrukking gebracht door 

de woningen hier met kopgevels te oriënteren naar de 

Ringlaan. Daardoor ontstaat in zekere zin een transparant 

beeld. De hoofdgebouwen van de woningen hebben een 

goothoogte van 6 meter (2 bouwlagen) en een nok-

hoogte van 10 meter. Zoals aangegeven is het denkbaar 

gebruik te maken van een vrijstellingsbevoegdheid tot 

maximaal 10%. Vanwege het uniforme karakter van de 

bebouwing langs de Ringlaan bedraagt de dakhelling 54 

graden.

Voor de basis van De Broeckgouw is gekozen voor toepas-

sing van baksteen in oranje/rood/bruine tint; ‘De Broeck-

gouwsteen’. Voor de vrije kavels behoeft deze steen niet 

te worden toegepast (mag wel natuurlijk). Er bestaat een 

absolute vrijheid voor de keuze van kleur- en materiaal-

gebruik. Op deze wijze wordt ingespeeld op de behoefte 

aan een grote vrijheid/flexibiliteit bij de vormgeving van 

ieders ‘droomhuis’; vrije kavels verdienen dan ook het 

predicaat vrije kavels.

In feite is slechts het bovenomschreven profiel en de 

oriëntatie van de kopgevel van het hoofdgebouw een 

harde eis. 

IV.
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Tekening 5.1. NIET te bebouwen zone

Tekening 5.2. Zone bebouwing ongewenst



Nadere uitleg van de vrijheden versus de criteria

De vrije kavels kunnen op zeer individuele wijze worden 

‘ingevuld’. Uiteraard dient u met de bouw van uw woning 

te voldoen aan het vigerende bestemmingsplan. Aanvul-

lend dient u te voldoen aan de harde uitgangspunten uit 

paragraaf ´maatvoering van de vrije kavels´ en de para-

graaf ´beeldkwaliteit en welstandsnota´. Binnen het kader 

van deze harde uitgangspunten is een grote mate van 

vrijheid en differentiatie mogelijk en gewenst. Teneinde 

te bewerkstelligen dat de kwaliteit van de individuele 

woningen geen belemmering betekent voor de kwaliteit 

van de ‘buren’ zijn enkele aanvullende uitgangspunten 

geformuleerd. Voor de goede orde zij vermeld dat deze 

aanvullende uitgangspunten niet juridisch verankerd 

zijn in bestemmingsplan of welstandsnota; ze beogen 

vooral te bereiken dat de bebouwing op een zodanige 

wijze op de percelen wordt geplaatst dat de toekomstige 

bewoners maximaal profijt hebben van de ligging aan het 

natuurpark aan de achterzijde en van de mogelijkheden 

om een echte vrijstaande woning te maken.

Aanvullend is het gewenst dat:

- Er aan de zijde van het natuurpark een bebouwings- 

 vrije zone wordt gerealiseerd met een breedte van  

 (minimaal) 4 meter.

- De percelen liggen aan het natuurpark. Het niveau- 

 verschil tussen de percelen en het natuurpark be- 

 draagt 60 cm. Daardoor is het mogelijk, met behoud  

 van privacy, vanaf de achtertuinen zicht te hebben  

 op het natuurpark. De grens met het openbaar gebied  

 zal worden gemarkeerd door de plaatsing van schans- 

 korven op eigen erf. De schanskorven zullen worden  

 gerealiseerd door gemeente en worden onderbro- 

 ken ten behoeve van de realisatie van een toegang  

 vanaf de achtererven tot het natuurpark. Deze   

 toegankelijkheid zal per kavel met behulp van enkele

 beton treden worden gerealiseerd.

- Het profiel van de hoofdgebouwen zoals aangegeven  

 in voorgaande paragraaf aan beide zijden tenmin- 

 ste 3  meter afstand bewaart tot de zijdelingse per- 

 ceelsgrens.

- Aan de zuidzijde van alle kavels is het gewenst een  

 onbebouwde zone in acht te nemen met een breedte  

 van 3 meter. Daardoor worden het echt vrijstaande  

 woningen.

- In ieder geval dient eventuele bebouwing aan beide  

 zijden naast het hoofdgebouw tenminste 3 meter  

 achter de voorgevel te worden geplaatst.

- De eindkavels (1, 3, 4 en 8) dienen tweezijdig geori- 

 ënteerd te zijn. Dit kan bijvoorbeeld herkenbaar wor- 

 den gemaakt door de plaatsing van de entree, door de  

 plaatsing van een toegevoegd bouwvolume haaks op  

 het hoofdgebouw enz.

Op bijgevoegde tekeningen zijn deze regels voor de 

tussenkavels en voor de eindkavels in beeld gebracht. De 

maximaal te bebouwen oppervlakte volgens het bestem-

mingsplan bedraagt 40%. Voor een tussenkavel geldt dus 

dat maximaal 180 m² kan worden bebouwd en voor een 

eindkavel 204 m². Daarenboven kan natuurlijk nog een 

grote oppervlakte op de 1e en 2e verdieping worden ge-

bouwd. Bij alle percelen kan maximaal nog ca. 120 m² op 

de 1e verdieping worden gebouwd en ca. 60 m² (nuttig 

vloeroppervlak op de 2e verdieping. 

Indien de mogelijkheden maximaal zouden worden be-

nut kan een woning worden gerealiseerd met een inhoud 

van maximaal ca. 1000 m3. Bijgevoegde tekeningen en 

impressies geven een beeld van de (vele) mogelijkheden.

V.
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Tekening 5.4. Eindkavel 1 en 4

Tekening 5.3. Eindkavel 3 en 8



Tekening 5.6. Schanskorf

Tekening 5.5. Tussenkavels (2, 5, 6 en 7)

15



Tekening 5.7. Principedetail begrenzing achtertuinen / natuurpark



Tekening 5.8. Grote diversiteit van kleur, vorm, materiaal van hoofdgebouwen en bijgebouwen
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 Tekening 5.9. De ligging aan het natuurpark aan de achterzijde 
19



Tekening 5.10. Inrichting Natuurpark; onder: succes 2009, rugstreeppadjes in de pas aangelegde poelen 



Tekening 5.11. Inrichting Natuurpark 
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Tot slot

De planvorming voor het realiseren van een woning 

voor eigen gebruik is intensief maar zeker ook boeiend. 

Met het opstellen van een plan begint, als het goed is, 

het genieten. Het is dan ook zaak om de wensen die de 

individuele kopers hebben te proberen te realiseren op 

een wijze die enerzijds maximaal gebruik maakt van de 

mogelijkheden en vrijheden en anderzijds de belangen 

van de toekomstige buren respecteert. 

Met de in deze notitie opgenomen uitgangspunten en 

gedachten wordt beoogd een duidelijk beeld te schetsen 

van de mogelijkheden. Toch zijn de regels en richtlijnen 

niet voor iedereen gemakkelijk te lezen en te interprete-

ren. Om die reden en omdat het van het grootste belang 

is geen misverstanden omtrent de mogelijkheden te laten 

bestaan, zal de gemeente op een tweetal momenten in 

het proces de kopers van een kavel nader informeren 

omtrent de mogelijkheden.

Op een eerste moment zullen, zodra de kopers bekend 

zijn, de regels nader worden uitgelegd en verduidelijkt. 

Het is denkbaar dat op dit moment niet alleen de kopers 

maar wellicht ook de door hen geselecteerde architecten 

aanwezig zijn. Dit kan een gezamenlijke bijeenkomst zijn 

die, afhankelijk van de behoefte, kan worden voortgezet 

in korte individuele gesprekjes.

Een tweede moment kan ca. 3-4 weken later zijn; de archi-

tecten hebben dan de eerste gedachten en schetsen be-

sproken met de kopers en hebben wellicht nadere vragen 

en opmerkingen. Ook deze bijeenkomst kan in een eerste 

gedeelte de vorm hebben van een gezamenlijke 

bijeenkomst (meerdere kopers kunnen immers dezelfde 

vragen of opmerkingen hebben), gevolgd door individu-

ele gesprekjes. 

Bij beide bijeenkomsten kunnen zowel de technische als 

de procedurele en architectonische aspecten worden 

besproken. 

VI.
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