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1. Inleiding en achtergrond

Keetzijde krijgt een eigen identiteit en is gelegen in
het deel van de Broeckgouw dat hoort bij de kern
Edam. Keetzijde vormt weliswaar onderdeel van het
overkoepelende bestemmingsplan ‘Zuidpolder-Oost’, maar
door de zelfstandige ligging van dit gebiedsdeel (fase 5) is
sprake van een groot onderscheid ten opzichte van andere
fasen in de Broeckgouw.
In de Broeckgouw zal uiteindelijk een woonwijk
van ca. 1050 woningen gerealiseerd worden met
bijbehorende voorzieningen. Inmiddels is ongeveer de
helft van de woningen opgeleverd. Alle woningen en
kavels in de Broeckgouw kenden een vlotte verkoop;
geconcludeerd kan worden dat de stedenbouwkundige
en architectonische uitstraling van de Broeckgouw goed
is ontvangen. Op basis van ingesteld onderzoek in 2015
kan geconcludeerd worden dat er ook veel animo is voor
woningen in Keetzijde.

Keetzijde wordt een klein buurtje, aan alle zijden omringd
door groen en water. Inmiddels is, in het gebied tussen de
Broeckgouw en Keetzijde een natuurpark gerealiseerd.
Het stedenbouwkundig (basis) plan voor de Broeckgouw
is opgesteld in 2008. Dit basisplan was een plan op
hoofdlijnen; de precieze uitwerking, woningdifferentiatie
en nadere detaillering wordt per fase bepaald.
Daarmee kan worden bereikt dat, binnen het kader van
de beeldkwaliteit en de welstandscriteria, maximaal wordt
ingespeeld op de actuele wensen en mogelijkheden.
Bij de start van een ‘nieuwe’ planfase vindt telkens een
nadere stedenbouwkundige uitwerking plaats. Zo’n nadere
uitwerking wordt met name gebaseerd op voortdurend
onderzoek naar de
meest gewenste woningdifferentiatie. Dat is met name
ook voor Keetzijde (fase 5 van het overkoepelende plan)
gebeurd.
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Voor dit plandeel is een stedenbouwkundige opzet
ontworpen die specifiek gebaseerd is op de gesignaleerde
woonwensen en woningbehoefte in Edam. Het grootste
gedeelte van Keetzijde zal uit projectmatig te realiseren,
aaneengesloten, woningen in de koopsector bestaan (58
woningen). Daarnaast is het streven er op gericht, in een
duidelijk herkenbaar vierkant woonblok, 24 woningen in de
huursector te realiseren.
Aan de westzijde van Keetzijde en met de achtertuinen
gelegen aan het water, zijn 6 vrije kavels geprojecteerd voor
de realisatie van vrijstaande woningen door particulieren.

In het vigerende bestemmingsplan is een ontsluiting
voor autoverkeer van en naar de Keetzijde vanuit
de Broeckgouw voorzien, door het natuurpark de
Broeckgouw. De brug hiervoor is reeds gerealiseerd.
Momenteel loopt er een bestemmingsplanprocedure
die een ontsluiting voor autoverkeer richting Edam
mogelijk maakt op de weg Keetzijde. Wanneer dat
bestemmingsplan in werking treedt, is het de bedoeling
de ontsluitingsweg door het natuurpark zodanig in
te richten dat deze alleen voor langzaam verkeer en
calamiteitenverkeer gebruikt kan worden.

Een belangrijk uitgangspunt is het creëren van een
samenhangend beeld van de wijk. Duurzame materialen en
traditionele vormkenmerken staan centraal. De wijk krijgt
een duidelijke identiteit en samenhang door eenduidige
“vormentaal”, detaillering, materiaal- en kleurgebruik.
Zoals gezegd zal Keetzijde zich nadrukkelijk onderscheiden
van de Broeckgouw. Niet alleen door de alzijdige ligging
van een relatief klein buurtje ‘in het groen’ maar ook de
bebouwingskarakteristiek. In de opzet voor Keetzijde
is – geïnspireerd door de karakteristiek van historisch
Edam – een stedenbouwkundig plan ontworpen met
lange lijnen en individueel herkenbare woningen binnen
aaneengesloten bouwblokken. Daarmee is bereikt dat
iedere woning in Keetzijde een direct zicht heeft op het
omliggende landschap.
Dat geldt zeker ook voor de woningen op de vrije kavels
aan de westzijde van Keetzijde.

Op zo’n vrije kavel kan vervolgens, naar eigen wensen en
inzichten, een woning worden ontworpen en gerealiseerd.
Daarmee wordt verder inhoud gegeven aan het beleid van
de gemeente om ‘bouwen in eigen beheer’ mogelijk te
maken.
Voor de ontwerpen van deze woningen gelden slechts
de regels die door de gemeenteraad zijn vastgesteld
in het bestemmingsplan en in de welstandsnota.
Ligging en grootte van de kavels en de hoofdlijnen van
bestemmingsplan en welstandsnota zijn in de onderhavige
richtlijnen nader toegelicht.
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2. D
 e positie van de kavels en de inrichting en maatvoering
van het openbaar gebied

Onderstaande afbeelding is een uitsnede uit het
stedenbouwkundige plan. Inmiddels is ook een
ontwerp-inrichtingsplan voor de openbare ruimte
opgesteld. Onderstaande afbeelding geeft daarvan een
‘uitvergroot’ beeld. In feite is dat een nadere uitwerking
van de stedenbouwkundige opzet. De verharding in de
openbare ruimte bestaat uit gebakken materiaal. Vanaf
de ontsluitingsweg zijn inritten vastgelegd naar de kavels;
onder meer ten behoeve van de bereikbaarheid van
de parkeerplaats op eigen erf. Aan de ‘overzijde’ van de
ontsluitingsweg zijn nog enkele langs-parkeerplaatsen
geprojecteerd. Nevenstaand dwarsprofiel laat een
duidelijk beeld zien van de ontworpen opzet.
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Beeld van de te realiseren poort (hekwerk) bij parkeerkoffers koopwoningen (aan overzijde van de ontsluitingsweg voor de vrije kavels).
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3. De afmetingen van de onderscheiden vrije kavels

In onderstaande afbeelding zijn de concrete afmetingen
van de onderscheiden kavels aangegeven. Elke kavel heeft
een breedte van 16 meter, de diepte van de kavels varieert.
In navolgende tabel is, behalve de afmetingen van de
kavels, ook de maximaal te bebouwen oppervlakte van elk
van de kavels aangegeven.
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Deze oppervlakte is gebaseerd op het bepaalde in het
bestemmingsplan dat maximaal 40% van de oppervlakte
van de kavel mag worden bebouwd (exclusief de eventuele
toepassing van 10% vrijstellingsbevoegdheid. Dit gegeven
is van grotere betekenis bij het kiezen van de gewenste
kavel.

De achtertuinen van deze kavels zijn overwegend op
het west-zuid-westen georiënteerd en kennen dus niet
alleen een ruim uitzicht met veel privacy maar ook een
fantastische bezonning.
De woningen zullen worden ontsloten vanaf een smalle,
voor auto’s doodlopende weg aan de oostzijde. De
kavels worden aangeboden op een peil van ongeveer
35 cm – NAP. De watergangen zullen aan de zijde van de
bouwpercelen worden voorzien van houten beschoeiingen
en er zal bij oplevering van de kavels een talud worden
gemaakt met een breedte van ca. 2 meter (helling ca. 1:4).
Uitgangspunt is dat alle woningen voorzien in tenminste
één parkeerplaats op eigen erf; een 2e parkeerplaats voor
elk van de woningen is voorzien in de openbare ruimte.
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4. U
 itgangspunten en toetsingscriteria ten aanzien
van de bebouwing

Voor het ontwerp van de woningen op de onderhavige
kavels gelden enkele regels. Dit zijn ‘harde’ toetsingscriteria
die direct voortkomen uit de regels van het geldende
bestemmingsplan en de welstandsnota. De onderhavige
zone kent – met de achterzijde gekeerd naar de
sportvelden, een unieke en fantastische ligging. In het
gebied tussen deze zone en de sportvelden is sprake van
een open overgangsgebied dat vooral uit water bestaat.

Het bestemmingsplan
Voor de woningen in deelplan Keetzijde is in het huidige
bestemmingsplan een aantal juridisch bindende regels
opgenomen waaraan de woningen (minimaal) dienen
te voldoen. De belangrijkste bepalingen (voor categorie
3: vrijstaande woningen) zijn ter verduidelijking in
onderstaande tabel opgenomen:
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Bij alle woningen dient – zoals reeds eerder vermeld – een
parkeerplaats op eigen terrein gerealiseerd te worden.
Voor een volledige kennisname van alle bepalingen wordt
verwezen naar het bestemmingsplan. In navolgende
afbeelding zijn de maximale bebouwingsmogelijkheden
voor elk van de kavels verbeeld. Met nadruk dient
daarbij vermeld te worden dat in dat verband rekening
gehouden dient te worden met de maximaal te bebouwen
oppervlakte op elk van de kavels. Zoals vermeld in
paragraaf 3 is de maximaal te bouwen oppervlakte per
kavel bepaald en afhankelijk van de perceelgrootte
enerzijds en de maximaal te bebouwen oppervlakte
anderzijds. Ten aanzien van de bebouwingsdiepte van het
hoofdgebouw (maximaal 15 meter) dient geconstateerd
te worden dat deze bij de kavels 79, 80 en 81 kleiner is dan
genoemde 15 meter vanwege de kaveldiepte.
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De welstandsnota
Zoals in de inleiding is vermeld zijn in 2008 richtlijnen
opgesteld voor de beeldkwaliteit van de Broeckgouw.
Deze richtlijnen zijn vertaald in welstandscriteria die
zijn vastgesteld door de gemeenteraad en die door
de - onafhankelijke - welstandscommissie worden
gehanteerd ter toetsing van ingekomen aanvragen voor
omgevingsvergunningen. De richtlijnen gaan uit van de
gedachte dat het zeer gewenst is dat de Broeckgouw
een herkenbare en samenhangende wijk wordt. Alle
gerealiseerde bebouwing in de Broeckgouw is dus getoetst
aan deze criteria.
Voor Keetzijde is sprake van een ‘regulier welstandsniveau’.
Er zijn, aangepast aan de huidige planopzet, afzonderlijke
welstandscriteria opgesteld. De op te stellen ontwerpen
voor de vrijstaande woningen op de nu uit te geven kavels
worden derhalve getoetst aan deze criteria.
Als belangrijkste toetsingscriteria gelden dan:
• de bebouwing vormt een verbijzondering ten opzichte
van de woonblokken in het overig deel van Keetzijde
• de bebouwing, bestaande uit vrijstaande woningen,
heeft een repeterend patroon van kopgevels aan de
straat
• naast voorgaande criteria zijn in de welstandsnota
voor Keetzijde ‘slechts’ meer algemene criteria
geformuleerd. Deze criteria betreffen de relatie met
de omgeving, massa en opbouw van het gebouw en
detaillering, materiaal en kleur. Er bestaat – binnen de

12

criteria volgens de welstandsnota een grote mate van
vrijheid ten aanzien massa en opbouw, vorm, kleur en
materiaal.
De zin ‘verbijzondering ten opzichte van de woonblokken
in het overig deel van Keetzijde’ verwijst naar de
seriematige opzet van de woonblokken in dat overige
gedeelte; zie bijgevoegde beelden.
Met de uitgifte van afzonderlijke vrije kavels ontstaat
de mogelijkheid om hier af te wijken van de reguliere
typologie. De verkaveling met de vrije kavels kent een
regelmatige opzet (met kavels die allemaal 16 meter breed
zijn) maar daarbinnen is de koper vrij om tot een ontwerp
te komen in een niet voorgeschreven architectuur.
Om te bewerkstelligen dat het repeterende patroon
herkenbaar wordt in het straatbeeld is – met een enkele
bepaling – ervoor gekozen om te eisen dat de kopgevels
van de woningen als een repeterend patroon zichtbaar
moeten zijn. Daarmee wordt vermeden dat door het
ontbreken van enige structuur, te grote onderlinge
verschillen en zelfs een verrommeld aanzien zullen
ontstaan.
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Krantenknipsel woensdag 28 oktober 2015 (bron: NIVO
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5. De procedure

Het ontwerpen en bouwen van een eigen huis vergt inzet
en vastberadenheid. Het is een intensief maar zeker ook
boeiend proces. Met het opstellen van het plan begint in
feite het genieten. Dat moet het namelijk zijn; genieten
omdat je zelf je droom tot werkelijkheid gaat brengen.
Natuurlijk zullen er momenten zijn dat het zwaar valt;
de ervaring leert dat deze momenten achteraf in het
niet vallen bij de voldoening die het zelf realiseren
aan betrokkenen biedt. In de Broeckgouw zijn al door
vele inwoners ervaringen opgedaan met het bouwen
van een eigen huis; al dan niet in het verband van
‘Gemeenschappelijk-Particulier Opdrachtgeverschap’.
Omdat de ervaring ook leert dat de regels en
uitgangspunten niet voor eenieder gemakkelijk
te doorgronden zijn en om onnodig tijdverlies te
voorkomen, wil de gemeente daar graag hulp bij bieden.
Niet op een opdringerige manier maar ondersteunend.
Voor een eerste gesprekje over de bedoelingen en
mogelijkheden binnen de kaders van de onderhavige
richtlijnen kan, (al dan niet individueel) desgewenst
contact worden opgenomen met de stedenbouwkundig
supervisor (Huub Niesen).
Voor het maken van een afspraak kunt u het volgende
telefoonnummer bellen 0299 - 398 420 (projectbureau;
Edwin Baas). Op datzelfde nummer kunt u ook terecht
met vragen over het proces.
Alhoewel de formele toetsing van een definitief
bouwplan uitgeoefend wordt door ‘de gemeente’ en
de welstandscommissie, zal de stedenbouwkundig
supervisor een eerste globale toets doen en – vooral –
met de initiatiefnemers meedenken op welke wijze hun
wensen zo snel en eenvoudig mogelijk tot de gewenste
vergunningverlening gebracht kan worden.

Daartoe kan desgewenst op een tweede moment
tijdens het ontwerpproces overleg worden gevoerd;
bijvoorbeeld zodra de eerste contouren van een
schetsontwerp bekend zijn of als het voorlopig ontwerp
gereed is. Wanneer u een voorlopig ontwerp gereed
heeft, kunt u dit bij de welstandscommissie bespreken in
een vooroverleg, voor een beoordeling op hoofdlijnen
en een bestemmingsplantoets. Het vooroverleg kunt u
aanvragen via het omgevingsloket. Aan het vooroverleg
zijn kosten verbonden, die echter verrekend worden met
de uiteindelijke leges voor de bouwaanvraag. Voor beide
momenten is het gebruikelijk dat daarbij ook de door
initiatiefnemers ingeschakelde architect aanwezig is c.q.
een belangrijke rol speelt. Hij/zij is immers hun adviseur
en opdrachtnemer.

Overige zaken
In het verlengde van de wettelijke aanscherping
van de vereiste energieprestatie van woningen – de
zogenaamde EPC is aangescherpt naar 0,4 – wordt door
de gemeente de mogelijkheid geboden (kosteloos) een
gesprek te hebben met een vertegenwoordiger van ‘M3
Energie, Bouwfysica en installatie-advies’. U kunt dan zelf
ontdekken welke mogelijkheden er zijn om aan deze
norm te voldoen zonder comfort te hoeven inleveren.
Het is wellicht zelfs mogelijk, met een extra investering,
verder te gaan dan de wettelijke norm en bijvoorbeeld
uw 0-energiedroomhuis te realiseren. De exploitatielasten
van uw droomhuis tellen immers ook mee’.
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