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1. Inleiding en achtergrond

Het stedenbouwkundig (basis) plan voor de
Broeckgouw is opgesteld in 2008. Dit basisplan
is gebaseerd op het al eerder vastgestelde
bestemmingsplan en bevat, naast de getekende
opzet, ook een nadere toelichting waarin de
richtlijnen voor de beeldkwaliteit zijn opgenomen.
Deze richtlijnen zijn vervolgens vertaald in
welstandscriteria. Het stedenbouwkundig basisplan
is een plan op hoofdlijnen; de precieze uitwerking,
woningdifferentiatie en 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.
De kavels 401 en 409 zijn gelet op de grotere
kaveloppervlakte (392 m2 respectievelijk 404 m2)
maar zeker ook vanwege hun fantastische ligging
aan de groene hoofdstructuur van de Broeckgouw,
bijzonder geschikt als vrije kavel. Op zo’n vrije kavel
kan vervolgens, naar eigen wensen en inzichten, een
woning worden ontworpen en gerealiseerd. Daarmee
wordt tevens 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
een beperkt aantal regels. Dit betreft voornamelijk
regels die door de gemeenteraad zijn vastgesteld in het
bestemmingsplan en in de welstandsnota. Deze regels
worden in deze notitie nader toegelicht en verklaard.
De bouwfasen
Zoals gezegd liggen beide vrije kavels in fase 4 van de
Broeckgouw. De fasen 1A, 1B (o.a. de supermarkt), 1C,
2 en 7A zijn inmiddels gereed c.q. nagenoeg gereed.
In fase 2 is recent ook de brede – centrale – watergang
uitgegraven; een visitekaartje voor de Broeckgouw.
De fasen 4 en 6 zijn voor een belangrijk deel in
aanbouw. Direct ten zuiden van fase 6 wordt een
basisschool met buitenschoolse opvang gerealiseerd.
Inmiddels zijn ca. 300 woningen in de Broeckgouw
opgeleverd.
Alle woningen en kavels kenden een vlotte verkoop;
geconcludeerd kan worden dat de stedenbouwkundige
en architectonische uitstraling van de Broeckgouw
goed is ontvangen.

De bouwfasen in de Broeckgouw
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2.

De stedenbouwkundige basisopzet

De Broeckgouw is gelegen aan de noordzijde van
de bebouwde kom van Volendam tussen de Zeedijk
aan de noordoostkant en de Volgertocht aan de
zuidwestkant. Op deze locatie zal uiteindelijk een
woonwijk van circa 1050 woningen gerealiseerd
worden met bijbehorende voorzieningen. Aan de oosten noordkant van het gebied wordt een natuurzone
ingericht en aan de westkant van het gebied wordt een
natuurpark gerealiseerd.
De nieuwbouwwijk heeft een heldere opbouw
bestaande uit:
• een kruisvormige hoofdstructuur, die wordt
gevormd door een in noord-zuid richting
lopende singel en een oost-west richting gelegen
groenstructuur. De groenstructuur verbindt samen
met twee parallel gelegen oost-west zones de wijk
met de natuurzones en het natuurpark;
	De kavels 401 en 409 zijn aan deze groene
hoofdstructuur gelegen.

gerealiseerd. Een hoogteaccent aan de oostkant van
de wijk (de Hooge Wier) reikt tot een hoogte van 30
meter met een fraai uitzicht over het water van het
Markermeer.
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.

• d
 e hoofdontsluiting van de wijk, die
wordt gevormd door een rechthoekige
ontsluitingsring: de Ringlaan. Een statige
en voorname ringvormige ontsluitingsweg
in de Broeckgouw. Winkels en overige
voorzieningen zijn – gelegen aan de
Ringlaan – geclusterd in de zuidoosthoek
van de wijk aansluitend aan de
belangrijkste entree van de wijk.
De Broeckgouw laat een grote
verscheidenheid van woningen en
woningtypes zien. Het grootste deel
bestaat uit grondgebonden woningen
van twee lagen met een kap. In de
voorzieningenstrook aan de zuidkant
worden winkels, appartementen,
een woon-zorgcomplex en een school
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Hoofdstructuur van de Broeckgouw
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3.

De positie en de maatvoering van de vrije kavels

Op nevenstaande afbeelding 3.1 is een deel van de
verkavelingsopzet van fase 4 weergegeven. Hierin
zijn de vrije kavels 401 en 409 ingetekend zonder
bebouwing. Voor de betreffende woningen was
eerder, door architectenbureau Steenbergen/van
Cauter, een ontwerp gemaakt (zie onderstaande
afbeelding, type ‘Barbara-Ann’).

de westzijde van de Broeckgouw verbindt met een
beoogd landschapspark aan de oostzijde (zie
dwarsprofiel).
Kavel 401 heeft een breedte van 14,79 meter (de
formele voorgevelrooilijn ligt aan de landschapsas) en
een diepte van 26,50 meter; een oppervlakte dus van
392 m2;

Het is de bedoeling dat de in eigen beheer te
realiseren woningen daarvoor ‘in de plaats’ komen.
Het ontwerp van de woningen mag uiteraard anders
zijn dan de oorspronkelijke ontwerpen.
Beide kavels liggen direct aan de centrale groene
zone; een landschapsas (met fiets-/voetpad en
mooie dubbele bomenrij) die het natuurpark aan

Kavel 409 heeft een breedte van 16,82 meter (de
formele voorgevelrooilijn ligt aan de Wieringenlaan)
en een diepte van 22,43 meter (aan de landschapsas);
een oppervlakte dus van 377 m2.

kavel 401

kavel 409
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Beelden van de omringende bebouwing van beide kavels
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De oorspronkelijk ontworpen woning op de Kavels 401 en 409

In bijgaande tekening is het dwarsprofiel van de
landschapsas weergegeven. De Blauwe Slenk loopt
evenwijdig aan de landschapsas. Ontsluiting van
beide kavels voor de auto is mogelijk vanaf de Blauwe
Slenk; in plaats daarvan is het echter ook mogelijk dat
kavel 401 ontsloten wordt vanaf Breehorn en kavel
409 vanaf de Wieringenlaan. Ook de positie van de
voordeur kan naar eigen inzicht worden gekozen.
Bijgevoegde beelden uit de betreffende
verkoopbrochure geven een goed beeld van de
omringende bebouwing van beide kavels.
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4.

Uitgangspunten en toetsingscriteria

Aanvullende regels:
Voor het ontwerp van de woningen op de
onderhavige kavels gelden enkele regels. Dit
Zoals reeds gesteld zullen er enkele aanvullende
zijn allereerst (‘harde’) toetsingscriteria die direct
uitgangspunten op de bovengenoemde ‘harde’ regels
voortkomen uit het vigerende bestemmingsplan en
uit het bestemmingsplan in de koopovereenkomst
de welstandsnota. Om de belangen te respecteren
worden opgenomen. Dit betreft:
van de kopers van de aangrenzende woningen en
-	Beide kavels grenzen aan 2 zijden aan de openbare
vanwege de beoogde samenhang met de directe
4. Uitgangspunten
en toetsingscriteria
weg. Voor beide zijden geldt dat er in een strook
omgeving
c.q. de gehele Broeckgouw,
zijn nog
met een breedte van 3 meter vanaf het voetpad
twee – bescheiden – aanvullende uitgangspunten
geen gebouwen mogen worden gerealiseerd (dit
bepaald. Deze zullen ook worden vastgelegd in de
Voor het ontwerp van de woningen op de onderhavige kavels gelden enkele regels. Dit zijn allereerst
geldt voor hoofdgebouwen en voor bijgebouwen).
koopovereenkomst van de grond.

(‘harde’) toetsingscriteria die direct voortkomen uit het vigerende bestemmingsplan en de
-	De
vanvan
de hoofdgebouwen
tot de
‘andere’ en
Het
vigerende bestemmingsplan
welstandsnota.
Om de belangen te respecteren van
deafstand
kopers
de aangrenzende
woningen
zijdelingsec.q.
perceelsgrens
beide kavels dient,
Invanwege
het vigerende
bestemmingsplan
zijn juridisch
de beoogde
samenhang
met de directe omgeving
de gehelevan
Broeckgouw,
zijn nog twee
gelet op de gewekte verwachtingen bij de kopers
bindende regels opgenomen waaraan de woningen
– bescheiden – aanvullende uitgangspunten bepaald.
Deze zullen ook worden vastgelegd in de
van de aangrenzende kavels (nrs. 402 en 408),
(minimaal) dienen te voldoen. De belangrijkste
koopovereenkomst
van detabel
grond.
tenminste 4 meter te bedragen. Situering van
bepalingen
zijn in onderstaande
weergegeven.
bijgebouwen in deze zone is toegestaan mits deze
Bij beide woningen dient een parkeerplaats op eigen
bebouwing op een afstand van tenminste
terrein gerealiseerd te worden.
Het vigerende bestemmingsplan
3 meter vanaf de voorgevelrooilijn wordt geplaatst.
Voor een volledige kennisname van alle bepalingen
In het
vigerende
bestemmingsplan
regels
opgenomen
de woningen
Voor kavel
401 geldt
bovendien waaraan
dat eventuele
wordt
verwezen
naar het
bestemmingsplan zijn juridisch bindende
bijgebouwen
1 meter achter
deweergegeven:
rooilijn
(minimaal) dienen te voldoen. De belangrijkste bepalingen
zijn tenminste
in onderstaande
tabel
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Nr

Betreft

Categorie 3: Vrijstaande eengezinshuizen

1

Afstand voorgevelrooilijn-perceelsgrens

2
3
4
5
6

Afstand achtergevelrooilijn-perceelsgrens
Bouwdiepte van het hoofdgebouw
Goothoogte van het hoofdgebouw
Hoogte van het hoofdgebouw
Afstand van hoofdgebouw tot zijdelingse perceelsgrens

7

Te bebouwen perceelsoppervlakte in %

8
9
10

Goothoogte van bijgebouwen
Hoogte van aan-, uit- en bijgebouwen
Oppervlakte aan-, uit- en bijgebouwen op het achtererf

Minimaal 3 meter (zie aanvullende
uitgangspunten)
Minimaal 4 meter
Maximaal 15 meter
Maximaal 6 meter
Maximaal 10 meter
Minimaal 2 meter (zie aanvullende
uitgangspunten)
Maximaal 40% (hoofdgebouwen en
bijgebouwen tezamen)
Maximaal 3 meter
Maximaal 5 meter
Maximaal 40 m2

Zoals reeds gesteld zullen er enkele aanvullende uitgangspunten op de bovengenoemde ‘harde’

Geprojecteerde bebouwing volgens

Geprojecteerde bebouwing volgens

oorspronkelijk plan

oorspronkelijk plan

Kavel 401

Kavel 409
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aan de Breehorn dienen te worden gesitueerd (is
4 meter vanaf de eigendomsgrens aan de
Breehorn)
De betekenis van deze regels voor de bebouwingsmogelijkheden van beide kavels is voor elk van de
kavels weergegeven op nevenstaande kaartjes.

• D
 e woningen hebben een statig karakter en het
hoofdgebouw heeft (grotendeels) een hoogte
van 2 bouwlagen en kap (vanwege het uniforme
karakter met een helling van 54 graden). De kap
wordt gedekt met een antracietkleurige, gebakken
dakpan.

De welstandsnota
Zoals in de inleiding reeds 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 welstandscommissie
zullen 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. Overigens zonder te
vervallen in herhaling en eentonigheid.
De locatie van kavel 409 is in het systeem van de
welstandsnota aangeduid als ‘woningen aan de
Ringlaan’. Als criteria zijn in de welstandsnota
opgenomen:

• T
 oepassing van  een oriëntatie met de kopgevel
naar de straat is, vanwege de markante vorm
en het eenduidige volume, genoemd als een
belangrijk beeldkenmerk aan de Ringlaan/
Wieringenlaan.

Woningen in de omgeving kunnen als inspiratie gelden
16

• D
 ominante en beeldbepalende toepassing van
(overwegend) een baksteen in rood-bruine tinten
• Wit als basiskleur voor houtwerk
• R
 ijke detaillering van goten, erkers, overstekken,
luifels enz.

Kavel 401 is in het systeem van de welstandsnota
aangeduid als ‘De bouwblokken’. Als belangrijkste,
haast vanzelfsprekende criteria is in de welstandsnota
opgenomen:
• T
 oepassing van overwegend (langs-)kappen en
een antracietkleurige, gebakken dakpan.

Voorgaande regels zijn er vooral op gericht te
bereiken dat de te realiseren woningen passen in de
beoogde beeldkwaliteit van de Broeckgouw. Vanuit
deze optiek zijn de regels eerder inspirerend dan
belemmerend. De locatie is zeer geschikt om een
onderscheidend en fantastisch eigen huis te bouwen.

• D
 ominante en beeldbepalende toepassing van
(overwegend) een baksteen in rood-bruine tinten
• Wit als basiskleur voor houtwerk
• R
 ijke detaillering van goten, erkers, overstekken,
luifels enz.
Voorts is gekozen voor het realiseren van tuinmuurtjes
langs de openbare trottoirs. Omdat deze tuinmuurtjes
ook worden gerealiseerd bij de aangrenzende
woningen, is dat ook voor de onderhavige kavels
verplicht.

Tuinmuurtjes in de Broeckgouw en ‘de Broeckgouwsteen’
17

Het proces ‘I have a dream’
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5.

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

De procedure

ontwerp gereed is. Dit voorlopig ontwerp wordt ook,
voor een beoordeling op hoofdlijnen, voorgelegd aan
de welstandscommissie.
De stedenbouwkundig supervisor adviseert de
gemeente en de welstandscommissie en kan ook
een zogenoemd collegiaal vooroverleg met deze
commissie hebben.
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.
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