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1. Inleiding
1.1.

Schoenmakershoek-Oost, de tweede fase van een nieuwe woonwijk in EttenLeur

Met het bestemmingsplan Schoenmakershoek–Oost wordt de afronding gerealiseerd van de
woonwijk Schoenmakershoek. Deze fase sluit aan op de stedenbouwkundige hoofdopzet en
bebouwingsstructuur van het eerste deel. Het te ontwikkelen plangebied ligt aan de oostkant
van het al grotendeels gerealiseerde deel van de wijk en wordt verder begrensd door de
bestaande wegen Tuindersweg, Donkerstraat en Lange Brugstraat. De wegen Tuindersweg
en Donkerstraat zijn de grens met het (agrarische) buitengebied.
In het plangebied zal in vergelijking met het eerste deel een hogere bebouwingsdichtheid
worden gerealiseerd. Dit vereist extra aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit. Het
uitgangspunt is streven naar fraaie bebouwing en functionele maar ook sfeervolle openbare
ruimten.
Dit beeldkwaliteitplan is in hoofdlijnen gebaseerd op de uitgangspunten van het eerste
plandeel. De opzet en methodiek is gelijk aan het beeldkwaliteitplan van het eerste deel.
1.2.

Leeswijzer

Het beeldkwaliteitplan is als volgt opgebouwd: een algemeen deel waarin een nadere
uiteenzetting wordt gegeven over het instrument beeldkwaliteitplan, de verkavelingsopzet
van Schoenmakershoek–Oost en de inrichting van de openbare ruimte.
Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de algemene uitgangspunten van het beeldkwaliteitplan ofwel
hierin staan de eisen waaraan elk bouwplan moet voldoen. In hoofdstuk 4 wordt per
bouwveld of ruimtelijke eenheid de beeldkwaliteiteisen beschreven.
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2.

Het beeldkwaliteitplan

2.1

Het begrip beeldkwaliteit

Het begrip beeldkwaliteit is persoons- en tijdgebonden. “Wat de een mooi vindt, vindt de
ander niet mooi”. In dit beeldkwaliteitplan is het niet persoonsgebonden maar heeft het
begrip te maken met wat als passend en zorgvuldig wordt ervaren. De mate waarin de
bebouwing, straten en het groen in een bepaalde situatie bij elkaar passen bepaalt de
beeldkwaliteit. De aspecten structuur, identiteit en belevingswaarde spelen hierbij een
belangrijke rol.
Van ruimtelijke kwaliteit is sprake wanneer zowel deskundigen, de bewoners en de
gebruikers kunnen worden overtuigd van het plan dat ten grondslag heeft gelegen aan het
ontstaan van het gebied.
2.1.1 Structuur
Een belangrijk aspect van beeldkwaliteit vindt grondslag in een duidelijke ruimtelijke en
functionele structuur. Een heldere en samenhangende opbouw van de woonwijk draagt er
toe bij dat men zich kan oriënteren en zich een ruimtelijke voorstelling van het gebied kan
maken. De basis voor de structuur is vastgelegd in het stedenbouwkundige concept voor
Schoenmakershoek.
2.1.2 Identiteit
Met identiteit wordt bedoeld dat er sprake is van een herkenbare eigenheid van de wijk
Schoenmakershoek. Dit zal ondermeer tot uitdrukking komen door de afwisselende
architectuur, het vermijden van grootschaligheid en een afgestemde inrichting. Er is
aansluiting op de maat en schaal van Etten-Leur. De Lange Brugstraat vormt de schakel met
de historische kern. Geleidelijk zal de in de wijk overgang van het oude naar het nieuwe
voelbaar zijn.
2.1.3 Belevingswaarde
Met belevingswaarde wordt hier bedoeld: het aanzien, de zichtbare betekenis en de esthetische kwaliteiten van een gebied, een openbare ruimte of een gebouw. Het gaat daarbij om
het totale ensemble waarin de gebouwen, het groen en alle andere objecten het beeld
bepalen.
De belevingswaarde wordt onder meer bepaald door:
De bijzondere expressie van een gebouw of openbare ruimte. Het gaat hierbij om de
zichtbare functionele, historische, culturele of symbolische betekenis van een gebouw
of een plek.
De architectonische kwaliteit van de bebouwing. Met name de verschijningsvorm van
de bebouwing die aan de belangrijke dragers van de structuur van Schoenmakershoek
staan is bepalend. Van belang is ook of de verschillende gebouwen, op elkaar
afgestemd of juist contrasterend, gezamenlijk een aantrekkelijk beeld opleveren.
De vorm van de openbare ruimte. Het gaat hierbij om de maat en schaal van de
afzonderlijke ruimte en om de ruimtelijke samenhang.
De inrichting van de openbare ruimte. Het gaat hierbij om een sterke compositie van
alle elementen die de inrichting mede bepalen, zoals het profielontwerp, de bestrating,
het groen en het straatmeubilair.
Gepaste variatie. Teveel variatie kan afbreuk doen aan de gewenste duidelijkheid en te
weinig afwisseling en verrassing zal als saai worden ervaren.
Beheer en onderhoud. De belevingswaarde kan sterk worden geschaad door
onvoldoende onderhoud of door beeldverstorende elementen.
Bijzondere objecten. Hierbij valt te denken aan verlichtingselementen, speelelementen,
kunst of een bijzonder vormgegeven voetgangersbrug over de singel.
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2.2. Status beeldkwaliteitplan en welstandscriteria
Dit beeldkwaliteitplan is een instrument ten behoeve van de (beeld-)kwaliteitszorg voor de
gebouwde omgeving. Het plan heeft betrekking op alle bebouwde of te bouwen ruimtes in
Schoenmakershoek-Oost. Dit beeldkwaliteitplan is op te vatten als het kader waarin het te
voeren ruimtelijk kwaliteitsbeleid voor Schoenmakershoek–Oost is vastgelegd. Het plan zal
worden vastgesteld door de gemeenteraad. Hierdoor heeft het een formele status.
Voor de ontwikkelaars en architecten is het een leidraad en inspiratiebron. Voor de
welstandscommissie is het deel van het toetsingskader. Daarnaast zijn de algemene
welstandscriteria uit de welstandsnota van toepassing.
Na realisatie zal het gebied opgenomen worden in de welstandsnota Etten-Leur.
2.3. Algemene richtlijnen
Voor alle bouwplannen die voor het nieuwe woongebied worden ontwikkeld gelden de eisen
die gesteld zijn in dit beeldkwaliteitplan bij de betreffende paragraaf. Echter de
welstandscommissie kan bij haar advisering afwijken van de letterlijke eisen van het
beeldkwaliteitplan. Dit kan gebeuren bij plannen die niet of slechts deels voldoen aan de
eisen die zijn gesteld in dit beeldkwaliteitplan, maar waarvan is vastgesteld dat zij
ruimschoots voldoen aan redelijke eisen van welstand en een duidelijke meerwaarde
betekenen voor de kwaliteit van de wijk. Dan zal de planbeoordeling plaatsvinden aan de
hand van de algemene welstandscriteria die zijn opgenomen in de welstandsnota Etten-Leur.
Deze afwijking wordt in de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning eveneens
gemotiveerd.
Afwijken van het toetsingskader is mogelijk om een goed ontwerp dat in alle opzichten
voldoet en past op de betreffende plek, toch mogelijk te maken. Dit vraagt echter om een
bestuurlijke afweging. Wanneer de welstandscommissie voor een bepaald bouwplan
aanleiding ziet om af te wijken van het toetsingskader, zal zij het college van burgemeester
en wethouders in haar advies daarover informeren.
De welstandscommissie draagt zorg voor de bewaking van de totale beeldkwaliteit. Dit zal op
hoofdlijnen plaatsvinden teneinde een zorgvuldig architectonisch geheel te realiseren.
Daarnaast vervult de welstandscommissie haar reguliere taak als toetser van de ingediende
bouwplannen aan de gestelde beeldkwaliteit- en welstandseisen.

2.4 Opzet van de verkaveling
De woningbouw in de totale wijk Schoenmakershoek moet een eigen karakter hebben. De
wijk moet zich kunnen onderscheiden van de nieuwbouwwijken van het afgelopen
decennium. Het architectuurbeeld zal daarop worden afgestemd.
In de stedenbouwkundige structuur is een verdeling aanwezig die de wijk een eigen identiteit
en ook een duidelijke samenhang geeft.
De deelgebieden waarmee de wijk is opgebouwd zijn: Dorpstuinen, Hoven, Buitentuinen,
Singel, de Laan, de Buitenranden en de Lange Brugstraat.
Er zal een sterke samenhang moeten gaan ontstaan tussen de verkaveling, de inrichting van
de openbare ruimte en de beeldkwaliteit van de woningen.
De kenmerken van de deelgebieden kunnen op hoofdlijnen als volgt worden beschreven:
Dorpstuinen; dit gebied heeft een sfeer die verwant is met de Lange Brugstraat. Centraal in
dit deelgebied zijn drie groene kamers die in het verlengde van elkaar liggen. De intieme
sfeer die de groene kamers uitstralen versterken het dorpse gevoel.
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Hoven; dit deelgebied is verdeeld in drie vlakken. In elk vlak centraal een groene ruimte. De
hoven worden gevormd door de groene ruimten te omsluiten met daarop afgestemde
bebouwing. Het middelste hof heeft een meer intiem karakter doordat de bebouwing meer
gesloten is. Het parkeren in de hoven is zoveel als mogelijk geconcentreerd opgelost.
De Singel; het verlengde van het Schoenmakerspark is de singel met brede, flauw hellende
oevers. Dit brede profiel geeft een open en ruimtelijk beeld. De stevige bebouwing aan
weerszijden geeft een duidelijke begeleiding aan de singel. Over de singel zal een brug
komen die bestemd is voor gemotoriseerd verkeer.
Buitentuinen; het gebied ten noorden van de Singel. Woonstraten en centraal in het gebied
twee groene ruimten die zorgen voor een ruimtelijke openheid en een parkachtige sfeer. De
bebouwing speelt in op het parkachtige.
Laan; de laan vormt een belangrijke lijn in het stedenbouwkundige plan en is deels gericht
op de torens van de Petruskerk.
Buitenranden; de randen van het plangebied worden afgezet met bebouwing die inspeelt op
de karakteristieke kenmerken van het aansluitende buitengebied.
Lange Brugstraat; tussen de bestaande lintbebouwing worden op enkele plaatsen
woningen tussengevoegd. De nieuwe bebouwing zal aansluiten op de bestaande
karakteristiek van de straat.
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3. Algemene uitgangspunten
3.1
Bestemmingsplan
Alle bebouwing dient te voldoen aan de voorschriften zoals gesteld in het bestemmingsplan
Schoenmakershoek-Oost.
3.2
Hoekwoningen
Bij hoekwoningen dient ten allen tijde ingespeeld te worden op de situatie. Dit betekent in
ieder geval dat beide gevels welke gericht zijn naar het openbare gebied een representatief
gezicht moeten krijgen. In een aantal hoeksituaties worden nog aanvullende eisen gesteld
qua massa en/of qua vormgeving.
3.3
Afvalinzameling
Het huishoudelijk afval wordt gescheiden ingezameld. Dit betekent dat elke ééngezinswoning
twee afvalcontainers krijgt, één voor papier en één voor gft en overig afval. Het is daarom
gewenst dat bij het ontwerp van de woningen nagedacht wordt over de situering van deze
containers in of bij het gebouw.
Voor de meergezinswoningen is sprake van één of meer gezamenlijke inzamelpunten per
complex. Het is ongewenst om in de openbare ruimte losse afvalcontainers te plaatsen ten
behoeve van de meergezinswoningen. Het is daarom vereist dat bij meergezinswoningen
een afval inzamelpunt inpandig wordt gerealiseerd, dan wel dat het object een onlosmakelijk
geheel vormt met de hoofdbebouwing.
3.4

Erfafscheidingen
De erfafscheiding op de grens van openbare
ruimte en privé-ruimte is beeldbepalend. Bij alle
projectmatige bouw wordt op die plaatsen waar
de zij- of achtertuinen grenzen aan de openbare
ruimte een erfafscheiding geëist, welke
harmonieert met de bebouwing en de omgeving.
Dit kan al dan niet in combinatie met groen.

Bij een aantal specifieke locaties wordt ook een
passende erfafscheiding van de voortuin
gevraagd. Voor de particuliere bouw geldt dat
daar waar tuinen grenzen aan het openbare
gebied uitsluitend een erfafscheiding bestaande
uit groenbeplanting of een erfafscheiding van
gaas gecombineerd met groen toegestaan is.
Een bouwkundige erfafscheiding aan de
voorzijde op de erfgrens mag maximaal 1 meter
hoog zijn. In het zuidelijk deel (Dorpstuinen en de
Hoven) is op de nader aangeduide locaties een
bouwkundige erfafscheiding of stoep aan de
voorzijde vereist welke past bij de betreffende
architectuur en de opzet van de woning. Dit zal
de gewenste sfeer versterken en een verrijking
van het geheel zijn.
3.5
Parkeren
Daar waar parkeren op eigen terrein vereist is, dient een opstelruimte van minimaal 5 meter
aanwezig te zijn. Dit geldt in ieder geval voor alle vrijstaande woningen, alle 2-onder-1
kapwoningen, alsmede de woningen waar, in dit beeldkwaliteitplan, specifiek een garage of
carport voorgeschreven is. Voor een garage of carport dient eveneens deze opstelruimte van
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5 meter aanwezig te zijn. Op een aparte tekening is vermeld bij welke woningen parkeren op
eigen terrein verplicht is.
3.6
Dakdoorvoeren
Een veelheid aan dakdoorvoeren is niet toegestaan. Dit dient te worden gecombineerd in
één element, bij voorkeur in een gemetselde schoorsteen. Het dakvlak aan de achterzijde
geldt in principe als uitgangspunt voor het plaatsen van dakdoorvoeren.
3.7
Nutsgebouwtjes
De nutsvoorzieningen zoals trafo’s of schakelstations dienen op een zorgvuldige manier
ingepast te worden. Het gebouw dient van baksteen te zijn, waarbij de kleur aansluit bij de
direct aangrenzende bebouwing. Bij zelfstandige gebouwtjes dient een warme, donkere kleur
steen toegepast te worden. Kleinere objecten kunnen in standaarduitvoering worden
toegepast mits zorgvuldig in de omgeving ingepast.
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4. Beeldkwaliteitregels bebouwing
4.1
Algemeen
De op de overzichtstekeningen aangegeven bebouwing is slechts indicatief en bedoeld om
de typologieën (vrijstaand, twee- onder een kap en aaneengebouwd) aan te geven.
Het plangebied is opgedeeld in deelgebieden. Deze deelgebieden zijn op zich niet erg groot,
afstemming van de bebouwing binnen het betreffende deelgebied is uitgangspunt. Grote
contrasten tussen aan elkaar grenzende deelgebieden moet worden voorkomen. Teveel aan
samenhang en gelijkheid kan leiden tot saaiheid, teveel aan verscheidenheid tot
fragmentatie. Gestreefd wordt naar een genuanceerde en evenwichtige situatie.
Voorgestaan wordt een eenvoudige robuuste architectuur zonder een overdaad aan beeld.
Helder van concept, niet gefragmenteerd. Gebruik van materialen waarbij het verouderen
geen afbreuk doet aan de architectuur (mooi verouderen).
De samenhangende basis binnen de gebiedseenheden wordt bepaald door de vorm of de
kleur. Uitgangspunt is baksteen voor de gevels en een eenvoudige, zorgvuldige detaillering.
De architectonische opgave vraagt een frisse en eigentijdse aanpak. Het is niet de bedoeling
dat de woningen vanuit oude bouwstijlen worden gekopieerd. Bewezen concepten mogen
wel worden gebruikt als aanknopingspunt of als inspiratiebron. Met een zorgvuldig gekozen
architectuur en detaillering is een eigentijdse expressie goed te realiseren.
Bij Schoenmakershoek-Oost staat niet het beeld voor ogen van een modernistische “vinex”
architectuur. Vooral bij de dorpstuinen zal een oude typologie een nieuwe betekenis krijgen,
die uitdrukking geeft aan de variatie en de individualiteit van de bebouwing.
Hierna volgen bebouwingsregels per gebied of eenheid. De bebouwingsregels zijn
opgesplitst in een aantal algemene regels en regels per bebouwingsvorm. In het algemeen
zijn de regels kort en bondig opgeschreven. Zoveel mogelijk is de kwaliteit het uitgangspunt,
niet de oplossing of invulling. Hierdoor wordt voldoende ontwerpvrijheid in de
architectonische uitwerking gegarandeerd.
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Referentiebeelden buitenrand

NB.
Met betrekking tot de bouwkavels aan de westzijde van de Donkerstraat ten noorden van de
Attelakenloop wordt vermeld dat de bouw van de woningen voorlopig niet aan de orde is.
Dit is een gevolg van het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 28 april 2009
betreffende gedeeltelijke goedkeuring van het bestemmingsplan “Schoenmakershoek-Oost”. De
bouwkavels maken onderdeel uit van de gronden waarover verschil van inzicht bestaat over de in acht
te nemen afstand tot het nabij gelegen bedrijf aan de oostzijde van de Donkerstraat. In afwachting van
de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State komen de gronden niet voor
woningbouw in aanmerking.
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4.2

Buitenranden aan de oostkant (Donkerstraat)

4.2.1 Oostrand (Donkerstraat)

De oostrand (Donkerstraat) grenst ook aan het buitengebied. De
bebouwing bestaat in meerderheid uit vrijstaande woningen die
hoofdzakelijk projectmatig zullen worden gerealiseerd. Enkele woningen
in particulier opdrachtgeverschap. In het deel dat grenst aan de Hoven en
Dorpstuinen kunnen ten hoogste twee keer, op willekeurige plaatsen,
twee-onder- een kappers voorkomen. Dit om de variatie en het rafelige
van de buitenrand te versterken. Een open verkaveling met veel privé
groen vormt een doorgaande randzone. Op twee plaatsen is een ingang
naar de achterliggende wijk en is er een doorkijk de wijk in. Om het open
en ruimtelijke karakter te waarborgen dienen de woningen duidelijke
zelfstandige massa’s te vormen waarbij aan- en bijgebouwen verder
terug moeten liggen ten opzichte van het hoofdgebouw.
De woningen hebben een landelijke architectuur, waarbij men zich dient
te onthouden van extravagant vorm- of kleurgebruik. De gewenste
samenhang ontstaat mede door de groene voorruimte.
De woningen op de hoeken van de wijkingangen mogen zich meer
manifesteren. Ook spelen ze duidelijk in op de hoeksituatie door middel
van een hierop vormgegeven zijgevel.

Basiseisen buitenranden:
Referentie:
- landelijke architectuur; kappen zijn nadrukkelijk deel van het beeld.
Algemene uitstraling:
- zachte en rafelige rand gericht naar het landelijke buitengebied;
- hellende daken, geen hoge kant van een lessenaarskap gericht op
het buitengebied. Wisselende kaprichtingen en een gevarieerd dakenlandschap.
Kleuren en materialen:
- warme, gedekte kleuren zoals rood, bruin of rood-bruin;
- geen grote contrasten in kleur binnen de bouwkundige eenheid;
- natuurlijke materialen zoals, baksteen, hout, leien, riet.
Detaillering:
- niet overdadig;
- in overeenstemming met en ter ondersteuning van de toegepaste architectuur.
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Referentiebeelden buitentuinen

NB.
Met betrekking tot de bovenste bouwkavels aan de noodoostzijde van de Zilverdragerstraat wordt
vermeld dat de bouw van de woningen voorlopig niet aan de orde is.
Dit is een gevolg van het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 28 april 2009
betreffende gedeeltelijke goedkeuring van het bestemmingsplan “Schoenmakershoek-Oost”. De
bouwkavels maken onderdeel uit van de gronden waarover verschil van inzicht bestaat over de in acht
te nemen afstand tot het nabij gelegen bedrijf aan de oostzijde van de Donkerstraat. In afwachting van
de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State komen de gronden niet voor
woningbouw in aanmerking.
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4.3

Buitentuinen

De Buitentuinen is het gebied dat wordt begrensd door de achterkanten van de bebouwing
aan de noordrand, de oostrand, de achterkant van de laanbebouwing en de singelrand.
Binnen dit gebied twee groene ruimtes waarmee openheid en een parkachtige sfeer
ontstaat.
Basiseisen:
Referentie:
- rijwoningen.
Algemene uitstraling:
- lange bouwblokken vermijden. Opknippen is gewenst;
- verschillende kapvormen zijn mogelijk mits er eenheid is binnen de betreffende
bouwstrook;
- expressie en plastiek in de volumeopbouw en niet door bijvoorbeeld meerdere
kleuren baksteen.
Kleuren en materialen:
- baksteen, de kleur is vrij;
- vermijden van grote contrasten in kleur zowel binnen de bouwkundige eenheid als
binnen het deelgebied;
- geen plaatmaterialen als vlakken in de gevels.
Detaillering:
- gemiddeld;
- duurzaam, in overeenstemming met en ter ondersteuning van de architectuur.
Aanvullende eisen:
- koppen van woningblokken die zich richten naar de openbare ruimte zijn om de
hoek ontworpen;
- achtertuinen die grenzen aan de openbare ruimte worden dichtgezet met een bij
de architectuurstijl van het project passende erfafscheiding.
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Referentiebeelden de Laan

17
4.4. de Laan

Met de Laan wordt de verbinding gemaakt tussen het al bestaande deel
van de Busschieterslaan, uit het eerder gerealiseerde deel van
Schoenmakershoek en de Tuindersweg. Het karakter van deze laan is dan
ook het voortzetten van het bebouwingsthema wat in het eerste deel is
ingezet.
Het bebouwingsthema van de laan wordt gekenmerkt door continuïteit
van begin tot eind, dat ook in de architectuur tot uitdrukking komt. Ook in
de realisering van dit deel van de laan zal deze continuïteit voortgezet
worden. Dit betekent dat ook hier de diverse bouwprojecten een goede
onderlinge afstemming moeten krijgen.
De entree van de wijk moet duidelijk gemarkeerd worden door een
architectonisch accent bij de koppen. De aftakkingen in de laan zijn
ondergeschikt, maar kunnen wel een accent krijgen in de zijgevel van de
woning of in de erfafscheiding, zodat er een onderscheid wordt gemaakt
wanneer men de laan verlaat of betreed. De accenten dienen
hoofdzakelijk gezocht te worden in het volume zelf, niet in de kleur of afwijkende
architectuur, om zo de continuïteit te waarborgen.

Basiseisen voor de Laan:
Referentie:
- begeleidende architectuur.
Algemene uitstraling:
- zorgvuldig gecomponeerde wanden;
- horizontale continuïteit en ritmische verticaliteit;
- evenwichtige ruimtelijke compositie van muurvlakken en vensters.
Kleuren en materialen:
- baksteen voor de gevels;
- geen grote contrasten;
- warme kleuren.
Detaillering:
- gericht op accentuering en expressie.
NB.
Met betrekking tot de bouwkavels aan de westzijde van de verlengde Busschieterslaan ten noorden
van het Tamboerhof wordt vermeld dat de bouw van de woningen voorlopig niet aan de orde is. Dit is
een gevolg van het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 28 april 2009
betreffende gedeeltelijke goedkeuring van het bestemmingsplan “Schoenmakershoek-Oost”. De
bouwkavels maken onderdeel uit van de gronden waarover verschil van inzicht bestaat over de in acht
te nemen afstand tot het nabij gelegen bedrijf aan de oostzijde van de Donkerstraat. In afwachting van
de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State komen de gronden niet voor
woningbouw in aanmerking.
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Referentiebeelden noordrand singelzijde
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4.5

De Singel

4.5.1 Singelrand noordzijde

In de eerste fase van Schoenmakershoek is de singelrand aan de noordzijde van het water
al gerealiseerd. De golvende wand van geschakelde of 2-onder-1 kapwoningen verandert bij
de doorsnijding met de Laan in een bebouwingsbeeld met vrijstaande woningen. In de strook
tot aan de Donkerstraat wordt deze bebouwingstypologie voortgezet, zij het projectmatig.
Qua maat en schaal laat de bebouwing een continu beeld zien. Zo wordt het open karakter
van het water en het park versterkt. De ligging van deze woningen aan de Singel en het feit
dat de voorgevel gericht is op het zuiden nodigt uit om de woningen te ontwerpen met sterke
gerichtheid naar het water, waardoor er contact ontstaat.
Basiseisen singelrand noord:
Referentie:
- individuele, fors ogende woningen.
Algemene uitstraling:
- modernistisch, rijzig.
Kleuren en materialen:
- hoofdvolume in één kleur;
- donkere kleur baksteen;
- toepassing van stucwerk is mogelijk, kleuren zijn dan licht.
Detaillering:
- minimaal en vooral scherp.
Aanvullende eisen:
- de hoekwoning bij de zijstraat heeft een ontworpen zijgevel. De bouwmassa
vormt hier geen accent.
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Referentiebeelden zuidrand singelzijde
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4.5.2 Singelrand zuidzijde

De Singel aan de zuidzijde heeft een gesloten bebouwingswand. In dit gedeelte worden,
evenals de in de eerder gerealiseerde fase vrijstaande, geschakelde of 2-onder-1
kapwoningen in een golvende lijn doorgezet. Hierdoor wordt de Singel aan de zuidzijde
begeleid door een stevige bebouwingswand. Dit vormt tevens een duidelijke afsluiting van
het achterliggende gebied. De bebouwingswand kent net als de woningen aan de noordzijde
een forse hoogtemaat.
Basiseisen Singelrand zuidzijde:
Referentie:
- individuele, fors ogende woningen.
Algemene uitstraling:
- modernistisch, verticaal geleed.
Kleuren en materialen:
- hoofdvolume kan in twee kleuren zijn opgedeeld, mits dit voorkomt uit de
volumeopbouw;
- baksteen;
- toepassing van stucwerk is mogelijk, kleuren zijn dan licht.
Detaillering:
- accenten ter ondersteuning van de architectuur.

Aanvullende eisen:
- de hoekwoningen hebben een ontworpen zijgevel. De bouwmassa vormt geen
accent.
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Referentiebeelden dorpstuinen
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4.6

Dorpstuinen

Het gebied de Dorpstuinen bevindt
aan de zuidkant van de Schipperstraat
en ten oosten van de Landmanweg. In
de eerste fase van Schoenmakershoek is
aansluitend aan de Lange Brugstraat
een deelgebied gerealiseerd dat
geïnspireerd is op de dorpse
bebouwing in de Lange Brugstraat. Deze thematiek wordt voortgezet. Dit betekent echter
niet dat er historiserend gebouwd moet worden. De typering gaat vooral om de samenhang
tussen bebouwing en ruimte.
De bebouwingsdichtheid in dit deel is groter. Centraal in het gebied zijn drie groene ruimtes.
Daaraan gekoppeld zijn parkeerhoven.
Bebouwing grenst direct met de gevel aan de openbare ruimte, heeft een stoep of een
ondiepe voortuin. De architectuur reageert hierop. Koppen van bouwblokken worden mee
ontworpen en ook de voor- en zijtuinen die grenzen aan de openbare ruimte krijgen een
bouwkundige erfafscheiding die duidelijk deel is van het woningontwerp.
Het merendeel van de woningen in de Dorpstuinen heeft een meer individueel karakter dan
in de rest van Schoenmakershoek, dit om de dorpse sfeer te versterken. Op één plaats is
sprake van een woongebouw bestemd voor een bijzondere woonvorm met aansluitend een
woongebouw voor bebouwing in 2 of 3 lagen. Deze woongebouwen zullen zich in massa
onderscheiden van de overige bebouwing. Deze locatie vormt een accent in de Dorpstuinen
maar sluit qua beeld en sfeer aan op de overige bebouwing.
Referentie:
- dorpse kern met straten en groene hofjes.
Algemene uitstraling:
- baksteen architectuur, de bouwvolumes hebben een kap;
- gevarieerd dakenlandschap;
- geparceleerdheid;
- architectuur met verticaliteit;
- variatie in geveluitwerking op blokniveau.
Kleuren en materialen:
- baksteen is rood of roodbruin;
- geschilderd metselwerk heeft een ruwe textuur, de kleur is licht;
- gepleisterde gevels zijn in lichte kleur.
Detaillering:
- passend bij de architectuur.
Aanvullende eisen:
- veel zorg aan hoekoplossingen van bouwblokken;
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-

erfafscheidingen op de koppen zijn duidelijk deel van het ontwerp. Waar mogelijk
de berging deel laten zijn van de oplossing;
een gezamenlijke erfafscheiding in de vorm van een bouwkundige voorziening
van de voortuinen;
woongebouwen hebben ontsluitingen direct aan de straat.

Referentiebeelden centraal hof
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4.7

De Hoven

Evenals in de eerste fase van Schoenmakershoek komen ook in dit plandeel drie Hoven. De
hoven kenmerken zich door een groene ruimte die wordt omsloten met bebouwing.
4.7.1 centraal hof

Het centrale hof zal een groen
karakter krijgen, zodat er een
prettige ruimte ontstaat die
zowel als verblijfsplek, waar
bewoners elkaar ook kunnen
ontmoeten en als speelplek
voor de allerkleinsten kan
dienen. Het hof wordt dan ook
zo vormgegeven dat het gemakkelijk toegankelijk is voor de bewoners, het is als het ware
een publieke voortuin. Tevens wordt het hof zo omsloten dat meteen duidelijk wordt waar de
toegang zich bevindt. Het parkeren voor de bewoners wordt in het gebied opgevangen. Om
de auto te onttrekken aan het zicht en het groene karakter van het hof te waarborgen,
worden de parkeervakken omringd door hagen.
Kenmerkend is voor dit deelgebied dat het centrale hof een meer besloten/ intiemer karakter
heeft. In tegenstelling tot de andere twee hoven, welke meer open zijn door de
toegangswegen, wordt dit hof alzijdig omsloten met bebouwing. Door dit hof intiemer te
maken geeft het een besloten gevoel. Tevens is het ook zo dat bezoekers uitgenodigd
worden dit hof te ontdekken, ze worden er als het ware ingezogen om een kijkje te nemen
wat achter de bebouwing ligt.

Referentie:
- tuinsteden, hofachtige bebouwing.
Algemene uitstraling:
- gesloten in het volume en gerichtheid op het hof.
Kleuren en materialen:
- warme kleuren baksteen, stucwerk of geschilderde gevels in lichte kleur.
Detaillering:
- versterking van en passend bij de architectuur.
Aanvullende eisen:
- de woningen in de hoven worden beschouwd als een op zich zelf staande
opgave: bebouwing vormt één geheel. De hoeken zijn gesloten. Ingangen naar
het hof worden gevormd met een (hoogte)accent.
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Referentiebeelden buitenrand van de hoven
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4.7.2 buitenrand van de Hoven

De buitenranden van de Hoven ter plaatse van de tussenstraatjes zijn verwant met de
bebouwing in de Hoven.
Het beeld aan de Schippersstraat heeft meer het karakter van een lint met een sterke
continuïteit. De ingangen naar de Hoven worden geaccentueerd door de koppen van de
bouwblokken.
Referentie:
- laanbebouwing
Algemene uitstraling:
- begeleidend. Een geleidelijke variatie tussen de bouwblokken is gewenst;
- hoofdvolumes zijn eenduidig.
Kleuren en materialen:
- baksteen, binnen de eenheid in één kleur. Afwisseling in kleur baksteen per
bouwblok is mogelijk.
Detaillering:
- zorgvuldig en ter versterking van de architectuur.
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4.8

Lange Brugstraat

De tussen te voegen bebouwing aan de Lange Brugstraat sluit aan op de bestaande
karakteristiek van het historische lint.
Voor deze strook geldt de Welstandsnota Etten-Leur d.d. 17 mei 2004. De
gebiedsbeschrijving en de gebiedsgerichte criteria historische dorpse linten zijn hier van
toepassing. Deze criteria zijn opgenomen onder bijlage 1

5. Openbare ruimte
De toekomstige woonwijk is een gebied dat aantakt en voortborduurt op de bestaande
structuur en lijnen die zijn ontworpen in het eerste deel van de wijk. Een meer eigen identiteit
zal vooral in het zuidelijk deel zichtbaar zijn doordat het parkeren geclusterd is opgelost.
Kenmerkend daarbij zijn de beuken blokhagen die de parkeerplaatsen omsluiten. Voor de
bestrating wordt gekozen voor het gebruik van materialen die passen bij het historische
karakter in het zuidelijke deel. De relatie tussen de Lange Brugstraat en de nieuwe woonwijk
wordt daardoor herkenbaar. Meer moderne materialen die aansluiten op de eigentijdse
uitstraling zullen worden toegepast in het overige deel van de wijk. Bijzondere aandacht krijgt
ook het toe te passen straatmeubilair zoals afvalbakken, bankjes, afvalbakken, boomkransen
en speeltoestellen.
De overgang tussen privé en openbaar is zeer bepalend voor de beleving en het beeld van
de openbare ruimte. Daar waar niets geregeld wordt ontstaat een verrassende hoeveelheid
aan eigen creatieve initiatieven. Dit geldt zowel voor de voortuinen als voor de kopse kanten
van woonblokken. Omdat in de planopzet veel van deze punten zijn aan te wijzen wordt
daarin het nodige voorgeschreven. Van de ontwerpers en ontwikkelaars wordt gevraagd om
hier, maar ook op plekken die niet direct als zodanig zijn aangeduid de kwaliteit steeds te
laten prevaleren en op deze punten duurzame en tijdsbestendige middelen in te zetten.

29
Bijlage 1.
Welstandscriteria voor bebouwing in het historische lint Lange Brugstraat.

Welstandsnota Etten-Leur
Gebiedsgerichte criteria
17 mei 2004

Historisch dorpse bebouwingslinten
Bebouwing en omgeving
Langs de oudere hoofdwegen en uitvalswegen zijn vanuit de historische bebouwingskernen
Etten en Leur in de loop der tijd bebouwingslinten ontstaan. Ook ontstond langs secundaire
landwegen op strategische plekken bebouwing. Aan het beeld van deze routes is de
ontstaansgeschiedenis van de gemeente binnen de oorspronkelijke landschappelijke
omgeving af te lezen. De ruimtelijke karakteristiek van de bebouwingslinten varieert. Samen
met de meer moderne infrastructuur (spoor, parklaan en rondweg) bepalen de
bebouwingslinten de structuur van Etten-Leur.
Samen vormen zij een orthogonaal stelsel van structuurlijnen, die van noord naar zuid en
van oost naar west door de gemeente lopen. De bebouwingslinten verbinden het bebouwde
gebied tevens met het landschap. De overgang van het landschap naar de dorpskern is
zichtbaar door meer intensieve bebouwing, een smaller profiel van de straten, een meer
stenige uitstraling en een meer verfijnde architectuur.
Massa en vorm
De bebouwing is overwegend kleinschalig en traditioneel. De massa wordt bepaald door de
individuele woningen. Hierbij speelt de (oorspronkelijke) parcelering een grote rol. Bij de
aaneengesloten bebouwing is de individuele woning herkenbaar door materiaalgebruik,
gevelindeling en kleine verspringingen. Ook de afwijking in dakvormen draagt bij aan de
herkenbaarheid van de individuele woning.
Detaillering, materiaal- en kleurgebruik
In de bebouwingslinten staan veel panden met oude, originele gevels en detaillering. Details
zijn bijvoorbeeld speklagen, lateien, daklijsten, diepe neggen en luiken. De detailleringen en
gevelversieringen passen bij het karkater van de
bebouwing. In zijn algemeenheid geldt dat het materiaalgebruik traditioneel en het
kleurgebruik behoudend is. Gevels zijn opgetrokken in baksteen dan wel bepleisterd. Andere
toegepaste gevelmaterialen zijn stucwerk en hout. Door verschillend materiaal- en
kleurgebruik is een architectonische variëteit te aanschouwen.
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Waardering Oostelijke deel Lange Brugstraat
De bebouwing is kleinschalige en traditioneel met oude en soms gerestaureerde gebouwen.
Waardevol is de geleidelijke overgang van een dorpsstraat naar een bebouwingslint in het
buitengebied. Richting het buitengebied neemt de bebouwingsdichtheid af en ontstaat een
meer los bebouwingsbeeld. Het oostelijke deel van de Lange Brugstraat kenmerkt zich door
een lintbebouwing met oude dorpshuizen en enkele oorspronkelijke boerderijen. De massa
wordt bepaald door de individuele woningen. Bij de aaneengesloten bebouwing is de
individuele woning herkenbaar door materiaalgebruik, gevelindeling en kleine
verspringingen. Het historische bebouwingspatroon kent een nagenoeg recht
rooilijnenverloop. Het bebouwingspatroon en de kleinschaligheid van de bebouwing zijn
waardevol.
Het bebouwingslint heeft een asymmetrisch profiel. Aan de zuidzijde vormt de bebouwing
een aaneengesloten wand direct grenzend aan de openbare ruimte. Hier is overwegend in 1
bouwlaag gebouwd, waarbij vaak de langskap is toegepast. Aan de noordzijde van de straat
wisselen individuele woningen, oorspronkelijke boerderijen en korte blokjes van geschakelde
woningen elkaar af. Het grootste deel van de gebouwen aan deze zijde van de straat heeft
een voortuin. Het verschil tussen beide straatzijden is waardevol.
In het bebouwingslint staan veel panden met originele gevels en rijke detaillering, zoals
speklagen, diverse metselverbanden, lateien, daklijsten, trasramen, diepe neggen en luiken.
Voor zowel oude als nieuwe bebouwing zijn natuurlijke materialen gebruikt, zoals baksteen,
stucwerk en hout. Het gebruik van natuurlijke materialen en het toepassen van een rijke
detaillering geeft een architectonische variëteit en is waardevol.

Ontwikkeling, beleid en welstandsniveau
Bij verouderde gebouwen is op termijn renovatie of modernisering te verwachten. Gezien het
individuele karakter van de bebouwing is ook sloop en nieuwbouw van individuele woningen
mogelijk. Nieuwbouw gaat vaak samen met een wens voor verdichting. Dit kan door
woningen tussen te voegen of terug te bouwen in een hogere dichtheid. Voorgaande kan
leiden tot meer appartementenbouw langs de bebouwingslinten.
Voor de lintstructuren van de Markt en Bischopsmolenstraat is in het Beeldkwaliteitplan
Bebouwing Centrum Etten-Leur (1999) vastgelegd, dat het kenmerkende karakter van de
lintstructuur in stand moet worden gehouden en zo mogelijk versterkt dient te worden. De
opgestelde voorwaarden zijn verwerkt in de gebiedgerichte criteria van deze welstandsnota.
De bebouwingslinten vertellen iets over de ontwikkelingsgeschiedenis van Etten-Leur en zijn
daarmee van historisch belang. De groei vanuit twee kernen wordt inzichtelijk gemaakt en de
geleidelijke overgang van dorpskern naar buitengebied is zichtbaar. Gezien de historische
waarde krijgen alle bebouwingslinten een streng welstandsniveau. Het welstandsbeleid is
gericht op het leesbaar houden van de historische ontwikkeling.
Hiervoor is van belang dat het volgende onderscheid helder blijft:
- Eigenheid van de kern Etten en de kern Leur;
- Overgang van dorpskern naar buitengebied.
Om dit onderscheid helder te houden zijn de bebouwingslinten binnen de dorpskern
onderverdeeld in een groot aantal gebieden. Voor ieder gebied wordt ingezet op behoud van
de eigen karakteristiek, zoals omschreven bij de waardering. Hiermee kan de variatie tussen
de bebouwingslinten onderling worden behouden. Binnen ieder gebied is het
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welstandsbeleid gericht op het behouden en versterken van de diversiteit van de bebouwing
en de maat en schaal van de gebouwen in het bestaande straatbeeld.
Waar mogelijk kan de historische kwaliteit worden aangevuld met eigentijdse vormgeving en
architectuur passend binnen de bestaande context. Dat betekent met name dat maat,
schaal, kapvorm, materiaalgebruik en mate van detaillering aangepast moeten worden aan
het karakteristieke beeld.

Gebiedsgerichte criteria Historische dorpse bebouwingslinten
Bebouwing en omgeving
- Waardevolle kenmerken van het deelgebied, zoals omschreven in de gebiedsbeschrijving en
de gebiedswaardering, dienen gehandhaafd te blijven. (Vervangende) nieuwbouw dient aan
te sluiten bij het bestaande verkavelings- en bebouwingspatroon.
- De oorspronkelijke parcelering moet worden gerespecteerd. Panden dienen te variëren in
breedte.
- Indien bij de waardering expliciet waarde is toegekend aan eenheid in (een deel van) het
bebouwingslint dient deze eenheid te worden behouden (bijvoorbeeld rooilijn of
materiaalgebruik).
- De diversiteit van de gebouwen onderling moet worden behouden. Slechts een geringe mate
van herhaling is mogelijk. Bij nieuwe ontwikkelingen moet het individuele pand duidelijk
herkenbaar zijn als architectonische eenheid.
- Kleinschalige verspringingen van de voorgevelrooilijn en goothoogte van bebouwing
onderling gewenst, binnen de uitersten van de bestaande, belendende percelen.
- De bebouwing moet een representatieve gevel hebben, die zichtbaar is vanaf de openbare
weg. Halfverdiepte parkeerlagen mogen op het niveau van het maaiveld niet grenzen aan de
openbare ruimte.
- Bebouwing in de invloedssfeer van monumenten dienen een ingetogen en terughoudende
architectuur te hebben, waarbij de waarde van het monument overeind dient te blijven.
Massa en vorm
- Het bestaande (historische) beeld is maatgevend. Nieuwe ontwikkelingen moeten in maat en
schaal, massa en vorm aansluiten op de bestaande context.
- Uitbreidingen aan de voor- en zijkant van het gebouw dienen ondergeschikt te zijn aan het
hoofdgebouw en moeten in maatvoering, architectuur en detaillering te zijn afgestemd op de
vormgeving van gevel- en dakvlak van de hoofdbebouwing.
- Opbouwen dienen in het gevelbeeld een directe relatie te hebben met de onderliggende
bouwlagen.
- Indien een aanbouw wordt uitgevoerd met een kap moet deze een gelijke hellingshoek
hebben als de kap van het hoofdgebouw.
- Bij nieuwbouw heeft de onderste bouwlaag bij voorkeur een grotere verdiepingshoogte dan
de overige bouwlagen.
- De gevelindeling van de onderste bouwlaag moet zijn afgestemd op de indeling van de
overige bouwlagen.
- Nieuwe panden moeten worden uitgevoerd met een kap. De kapvorm dient in maatvoering,
architectuur en detaillering afgestemd te worden op de vormgeving van aangrenzende
gevelvlakken. De richting van de kap moet worden afgestemd op de pandbreedte en
bouwvorm;
- Geledingen in het gevelvlak van aaneengesloten woningen of een individuele woning moeten
worden behouden. Bij bouwkundige ingrepen en toevoegingen aan de voorkant moet met de
situering en vorm van een aanbouw, uitbouw of opbouw worden ingespeeld op de geleding.
- Bij de nieuwbouw van een appartementengebouw moet bijzondere aandacht worden besteed
aan het respecteren van de oorspronkelijke parcelering en het in schaal en massa aansluiten
op de omgeving. In de gevel moet een duidelijke geleding worden aangebracht.
Trappenhuizen worden zoveel mogelijk aan de achterzijde gesitueerd. Eventuele balkons zijn
inpandig en hooguit een ondergeschikt deel van de gevel.
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Detaillering, kleur en materiaal
- De individualiteit van de panden vormt het uitgangspunt voor de detaillering en het kleur- en
materiaalgebruik. Kleur en materiaal moeten passen bij de architectuur van het pand.
Detaillering en gevelversiering dienen in de geest en het karkater van de bestaande panden
te zijn.
- Bij een rij woningen van gelijke architectuur moet de detaillering die bijdraagt aan de eenheid
van de rij woningen worden gehandhaafd (bijvoorbeeld deurlijst, schoorsteen of
metselverbanden).
- Het gebruik van traditionele materialen is uitgangspunt. Gevels zijn in hoofdzaak van
baksteen en bij uitzondering in lichte tint geverfd, gestuukt of van natuursteen.
- Waar waarde is toegekend aan het historische karakter van het bebouwingslint moet bij
nieuwbouw worden gekozen voor een verfijnde detaillering, waarbij een expressieve gevel
ontstaat. Dit kan onder andere worden bereikt met trasramen, diepe neggen, timpanen en
kroonlijsten. De gevel moet hier worden afgerond met een gootlijst. Het gebruik van grove
elementen moet worden voorkomen.
- Het gebruik van aluminium profielen en/of kozijnen en het gebruik van kunststof en
plaatmaterialen is aan de voorkant niet toegestaan.
- Het gebruik van felle kleuren is niet toegestaan.
- Aan de binnenzijde van de uitwendige scheidingsconstructie (pui) zijn rolhekken, luiken en
rolluiken toegestaan, mits voor minimaal 70% bestaand uit glasheldere doorkijkopeningen;
- Indien plaatsing aan de binnenzijde niet mogelijk is, zijn rolhekken, luiken en rolluiken
toegestaan mits voor minimaal 90% bestaand uit glasheldere doorkijkopeningen en rolkasten,
geleidingen en rolhekken in de gevel worden ingepast.
- Rolhekken, luiken en rolluiken moeten een ingetogen kleurgebruik hebben in harmonie met
de gevel.
- Winkelpuien en reclame-uitingen moeten zijn afgestemd op het straatbeeld en moeten in
harmonie zijn met de gevel van het betreffende pand.
- Winkelpuien en reclame-uitingen moeten zodanig worden vormgegeven dat de samenhang
en geleding in het gevelbeeld en de relatie tussen de bouwlagen onderling niet wordt
verstoord.
- Winkelpuien en reclame-uitingen moeten zodanig worden ontworpen, dat de differentiatie in
het gevelbeeld van de straat gerespecteerd wordt en de verschillende gevels afzonderlijk
herkenbaar blijven.
- Het totaal van alle aan het gebouw bevestigde reclame-uitingen moet passen bij de maat en
schaal van de bebouwing. Het maximale aantal reclame-uitingen en de maximale oppervlakte
voor reclame zijn afhankelijk van het pand en de soort reclame.
- Reclame mag alleen worden aangebracht op bouwlagen met een bedrijfsbestemming, die
tevens een publieke functie hebben.
- Uitsluitend reclame ten behoeve van het ter plaatse gevestigde bedrijf of bedrijven is
toegestaan. Productreclame is niet toegestaan.
- Loodrecht op de gevel is per 6 meter winkelbreedte een bescheiden "uithangbord" mogelijk
met een maximale oppervlakte van 0,5 m2.
- Bij luifels is de reclame tegen de luifel geplaatst en steekt deze niet uit boven de luifel. Geen
reclames loodrecht op een luifel toepassen.
- Geen opdringerige reclame door bijvoorbeeld geen gebruik te maken van felle kleuren,
mechanisch bewegende delen of veranderlijk licht.
- Ruiten mogen voor maximaal 20% van de oppervlakte worden gebruikt voor reclameuitingen, bij voorkeur in losse belettering. Het overige deel van de ruit dient geheel
transparant te blijven.
- Bij nieuwbouw dient reclamevoering een onderdeel uit te maken van het ontwerp.
- Reclame-uitingen bestaan bij voorkeur uit losse belettering.
- Geen toepassing van een op de grond staande reclamezuil.

