Beeldkwaliteitplan de Streek.
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Verkavelingsopzet plangebied de Streek.
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1. Inleiding.
1.1 Plangebied de Streek.
Met het bestemmingsplan “de Streek 2012” wordt het stedelijk gebied aan de zuidzijde van
de gemeente Etten-Leur afgerond. Het plangebied wordt globaal begrensd door de
Zundertseweg aan de oostzijde, de rijksweg A58 aan de zuidzijde, de weg Grauwe Polder
aan de westzijde en de weg Streek aan de noordzijde. De gronden grenzend aan de
geluidswal van de rijksweg A58 worden ingericht met sportvelden, een volkstuinencomplex,
groen, water en paden. Voor deze strook met gemengde functies zijn reeds op 21 juni 2011
welstandscriteria opgesteld. Het beeldkwaliteitplan “de Streek 2012” heeft daarom uitsluitend
betrekking op de nieuwe woningbouwlocatie. Het betreft zowel de openbare ruimte als de
bebouwing.
1.2 Leeswijzer.
Het beeldkwaliteitplan is als volgt opgebouwd. Een algemeen deel waarin een nadere
uiteenzetting wordt gegeven over de instrumenten beeldkwaliteitplan en welstandscriteria
(hoofdstuk 2). Hoofdstuk 3 geeft een meer algemeen inzicht in het plangebied en uitgangspunten voor bepaalde soorten bebouwing. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de inrichting
van de openbare ruimte. In hoofdstuk 5 zijn de welstandscriteria opgenomen. In de bijlage
zijn referentiebeelden opgenomen.

2. Het beeldkwaliteitplan en welstandscriteria.
2.1 Het begrip beeldkwaliteit.
Het begrip beeldkwaliteit is persoons- en tijdgebonden. Wat de een mooi vindt, hoeft de
ander niet altijd mooi te vinden. 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. Een belangrijk aspect van beeldkwaliteit vindt zijn grondslag in een duidelijke
ruimtelijke en functionele structuur. Een heldere en samenhangende opbouw van een
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 de stedenbouwkundige opzet voor het plangebied de Streek.
2.2 Status beeldkwaliteitplan en welstandscriteria.
Het beeldkwaliteitplan is een instrument ter bewaking van de kwaliteit van de gebouwde
omgeving. Het plan heeft zowel betrekking op de bebouwing als op de inrichting van de
openbare ruimte. In het beeldkwaliteitplan zijn gebiedsgerichte welstandscriteria opgenomen
voor de realisering van de bebouwing. Deze welstandscriteria hebben een formele status.
Bij de beoordeling of het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk zowel op zichzelf
beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan
voldoet aan redelijke eisen van welstand dient aan deze criteria getoetst te worden. Dit
betekent dat deze voor de ontwikkelaar /architect uitgangspunt zijn bij de ontwikkeling van
bouwplannen. Voor de welstandscommissie zijn deze criteria toetsingskader bij haar
advisering aan burgemeester en wethouders.
2.3 Algemene criteria.
Naast de welstandscriteria zoals deze zijn opgenomen in dit beeldkwaliteitplan zijn ook de
algemene criteria van toepassing. Deze criteria vormen de basis van het welstandstoezicht.
De criteria hebben betrekking op universele kwaliteiten van een architectonisch ontwerp.
Algemene criteria worden zoals ook voor de nieuwe woningbouwlocatie de Streek, concreter
gemaakt in gebiedsgerichte criteria. In principe worden vergunningsplichtige bouwwerken
niet direct getoetst aan de algemene criteria.
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Uitzondering hierop zijn de situaties waarin het bouwwerk door zijn bijzondere schoonheid
wel voldoet aan redelijke eisen van welstand maar de gebiedsgerichte criteria niet toereikend
zijn om een positief welstandsadvies af te geven. De bijzondere schoonheid van het bouwwerk moet met de algemene criteria overtuigend kunnen worden aangetoond. Het bouwwerk moet duidelijk een meerwaarde hebben voor de kwaliteit van de nieuwe woonwijk.
Zoals reeds is opgemerkt betreft het uitzonderingen. In de praktijk doen dergelijke situaties
zich niet vaak voor.

3. Algemene uitgangspunten.
3.1 Stedenbouwkundige opzet.
De hoofdopzet van het stedenbouwkundige plan is gevormd vanuit de bestaande
gebiedskenmerken. De ligging van de hoofdontsluitingen aan de oost- en westkant van de
weg de Streek zijn mede bepalend voor de wegenstructuur. Parallel aan de snelweg ligt een
geluidszone waarin het sportpark, het volkstuinencomplex en het park wordt gelegd. Deze
functies geven een sterke bijdrage aan het open en groene karakter van het nieuwe
woongebied. Een belangrijk gegeven is ook de al bestaande watergang die water afvoert
vanuit hoger gelegen gebieden en heeft een stroomrichting westwaarts. Deze watergang
wordt omgevormd tot een sterk landschapselement. De meanderende singel is de
ruggengraat van het stedenbouwkundige plan. Belangrijke verbijzondering in de singel is de
verbreding en het omliggende park. Mede door de aanleg van de flauwe taluds zal het
geheel ook verblijfskwaliteit krijgen. Op een vijftal plaatsen is de oversteek van het water
mogelijk door bruggen.
De bestaande groenelementen waaronder de bospercelen langs de Streek en de rijksweg
A58 zijn uitgangspunt voor de groenstructuur. Wandelpaden zorgen ervoor dat de
groenelementen met elkaar verbonden worden. Deze paden krijgen ook een logische
verbinding met de al bestaande voetpaden die vanuit de wijk Grauwe Polder uitkomen op de
Streek. De ontsluitingswegen in het plangebied zijn parallel aan de singel en de rand van het
sportpark. De invulling zal grotendeels plaatsvinden met projectmatig te ontwikkelen
woningbouw in de vorm van aaneengebouwde, geschakelde en twee-onder-een
kapwoningen. Aan de oost- en westzijde zijn geclusterde gebieden voor vrijstaande
woningen en grotere twee-onder- een kapwoningen gelegen. Alle woningen hebben een
voortuin. Dit versterkt het groene beeld van de openbare ruimte. Bij de vijverpartij is ruimte
gereserveerd voor een bijzondere woonvorm (begeleid wonen). Tenslotte aan de ingang
naar de sportvelden is een clubgebouw voorzien dat zich als zelfstandige eenheid zal
manifesteren.
3.2 Hoekwoningen.
Bij hoekwoningen dient altijd ingespeeld te worden op de situatie. Dit betekent in ieder geval
dat de gevels van de woning die gericht zijn naar het openbaar gebied een representatief
gezicht moeten krijgen. Met andere woorden hoekwoningen dienen altijd een tweezijdige
oriëntatie te hebben waarmee voorkomen moet worden dat er blinde gevels aan de
straatzijden ontstaan. In de bouwmassa verbijzonderde hoekwoningen hebben de voorkeur.
Daarbij kan gedacht worden aan een bijzondere kapvorm maar ook een woningentree aan
de zijgevel of een extra raamopening vanuit de woning kan in bepaalde situaties voldoen.
Ten aanzien van aan- en uitbouwen en bijgebouwen grenzend aan het openbaar gebied
dient opgemerkt te worden dat deze eveneens een representatieve uitstraling dienen te
hebben. Dit alles betekent concreet dat hoekpercelen/woningen een extra inspanning vragen
van de ontwikkelaar/architect.
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3.3 Erfafscheidingen.
Erfafscheidingen op de grens van openbaar gebied en privébezit zijn beeldbepalend. Zowel
de projectontwikkelaars als de particuliere bouwers zullen middels voorlichting gestimuleerd
worden om erfafscheidingen grenzend aan het openbaar gebied integraal bij de totale
bouwplanontwikkeling mee te nemen. Uiteindelijk zijn er nog de welstandscriteria om te
voorkomen dat er erfafscheidingen worden gerealiseerd die afbreuk doen aan de kwaliteit
van de woonomgeving.

4. Openbare ruimte.
De kwaliteit van de openbare ruimte is mede bepalend voor de uitstraling van een woonwijk.
Voor de inrichting van de openbare ruimte in het plangebied de Streek geldt het principe van
eenvoud en rust. Dit principe leidt tot een krachtig ruimtelijk beeld op hoofdlijnen waarbinnen
ruimte is voor afwisseling in detail. Er is geen hiërarchisch verschil tussen de hoofdontsluitingswegen en de tussenstraatjes. Mede hierdoor zal de verscheidenheid in wegprofielen
en verhardingen beperkt kunnen blijven. Accenten worden gemaakt door de plaatsing van
bomen en hagen. Het toe te passen bestratingsmateriaal en groenvoorziening wordt zodanig
gekozen dat bij het gebruikelijke beheer en onderhoud de gewenste uitstraling lange tijd
behouden blijft.
Water speelt een belangrijke rol in het plangebied en is mede de structuurdrager in de
stedenbouwkundige opzet. De bruggen en de oevers spelen een grote rol in het totaalbeeld.
Het zijn de middelen om verbijzonderingen te maken. Bij de oversteken van de singels
zorgen gebouwde oplossingen met gemetselde frontmuren en landhoofden voor een visuele
verbinding met de bebouwing. Bruggen zijn architectonische ontwerpen, in beginsel
eenvoudig en functioneel. Het brugdek sluit in kleur aan op de bestrating van de rijweg maar
is beduidend donkerder.
Uitgangspunt is dat in de straatprofielen de parkeerplaatsen zo subtiel mogelijk gemarkeerd
worden. Het traditionele trottoir ontbreekt. Een voetgangerstrook is aangegeven middels een
afwijkend straatverband of materiaal en ligt op het zelfde niveau als de rijweg. Een molgoot
zorgt voor begrenzing en afwatering. Uit een oogpunt van verkeersveiligheid kan van dit
profiel worden afgeweken en een verhoogd trottoir worden aangelegd.
Voor de openbare ruimte wordt uitgegaan van hoogwaardige materialen. De verhardingen
leveren immers een belangrijke bijdrage aan de beoogde sfeer en eigenheid van het
plangebied. Gebakken materialen hebben de voorkeur, echter betonmaterialen zijn hiervoor
ook geschikt mits gezocht wordt naar een oppervlakte afwerking waarbij de kleur en
uitstraling na verloop van jaren gelijk blijft. Belangrijk is dat de uiteindelijke materiaalkeuze
voor de openbare ruimte in samenhang met de architectuur wordt bepaald.
De wandelpaden door de groenfuncties zijn eenduidige doorgaande linten gemaakt van glad
asfaltbeton. Op overzichtelijke plaatsen zijn zitbankjes aanwezig.
Voorzieningen zoals nutsgebouwen, verlichtingen, verkeersborden maar ook bomen en
hagen dienen een weloverwogen plaats te krijgen in het straatprofiel.
Het zo optimaal mogelijk stedenbouwkundig en architectonisch integreren van alle
voorzieningen in de openbare ruimte is een voorwaarde.
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5. Welstandscriteria.
5.1 Inleiding.
Voor het woongebied de Streek wordt geen architectuurstijl voorgeschreven. Wel moet de
gekozen architectuur en hoofdopzet van een gebouw helder zijn. Vermenging van diverse
architectuurstijlen in een ontwerp is niet toegestaan. Door middel van het opnemen van met
name de materiaal- en kleurkeuzen in de welstandscriteria zal er een samenhangend
totaalbeeld gaan ontstaan. De welstandscriteria zijn uitsluitend van toepassing op
vergunningsplichtige bouwactiviteiten.
5.2 Welstandsniveau.
Voor woongebied de Streek wordt ingezet op een ruimtelijk kwaliteitsniveau dat tijdsbestendig is. Om dit te bereiken wordt een onderling samenhangend bebouwingsbeeld en een
rustige uitstraling van het geheel voorgestaan. De individuele ontwerpopgave kan daarom
niet beperkt blijven tot het kijken binnen de eigen kavelgrenzen. Nadruk ligt in dit verband op
hoofdzaken zoals het goed reageren van de bebouwing op de stedenbouwkundige locatie en
kenmerken, de verschijningsvorm en de materialisering. Op het niveau van detaillering kan
eveneens een belangrijke bijdrage in de beeldkwaliteit worden gevonden.
Er geldt voor het gehele gebied een regulier welstandsniveau.
5.3 Welstandscriteria.
Bebouwing en omgeving.
• De hoofdbebouwing is georiënteerd op de openbare weg.
• Bij de toepassing van grotere bloklengtes heeft het bouwblok een begeleidende
architectuur.
• De bebouwing reageert middels de toepassing van primaire bebouwingsaccenten
op belangrijke stedenbouwkundige beeldpunten (bv. een blokbeëindiging met een
dwarskap).
• Op locaties waar blinde gevels ongewenst zijn, worden secundaire bebouwingsaccenten
toegepast (bv. gevelopeningen; raam op hoek; deur in zijgevel).
• Aan-of uitbouwen en bijgebouwen direct grenzend aan het openbaar gebied hebben een
representatieve architectonische uitstraling.
Massa en vorm.
• De hoofdbebouwing heeft een heldere en eenvoudige massa-opbouw.
• Vermenging van diverse architectuurstijlen in één ontwerp is niet toegestaan.
• De architectuur volgt het karakter van de straat (bv. woonstraat; wonen langs het water of
aan het bos).
• De hoofdbebouwing is bij voorkeur afgedekt met een kap. Zadelkappen zijn zo steil als
mogelijk. Bij de toepassing van dakoverstekken hebben deze een forse maat.
• Gemetselde schoorstenen hebben de voorkeur. Een veelheid aan dakdoorvoeren moet
worden voorkomen. Indien noodzakelijk zijn deze aan de achterzijde gelegen.
• Toevoegingen aan de voorzijde van de woning bijvoorbeeld een erker of een dakkapel
zijn in maat en schaal ondergeschikt en architectonisch passend in het totaalbeeld.
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Detaillering, materiaal- en kleurgebruik.
• Gevels zijn uitgevoerd in baksteenmetselwerk en hebben bij voorkeur een rijke textuur.
• De gevelsteen is rood, roodbruin of melanges daarvan.
• In de gevels zijn combinaties mogelijk met gekeimde/gestucte of met hout beklede
vlakken mits deze ondergeschikt zijn en een duidelijke meerwaarde geven aan het
architectonische beeld.
• De toepassing van plaatmaterialen als gevelvlak is niet toegestaan.
• Verbijzonderingen van het metselwerk van met name de voorgevel is een vereiste.
Daarbij kan gedacht worden aan een speciaal metselverband, verdiept voegwerk,
voegloos metselwerk, rollagen, plinten, verdiepte neggen etc. of een combinatie hiervan.
• Hellende daken zijn afgedekt met pannen in de kleur antraciet of grijs. Keramische
pannen hebben de voorkeur. Hoogglimmende dakpannen zijn niet toegestaan.
• Zichtbare bevestigingen van plaatmaterialen bij dakranden en boeiboorden e.d. zijn niet
toegestaan.
• Het kleurgebruik is terughoudend (geen felle kleuren)
• Een erfafscheiding bestaat uit:
- een gaashekwerk met metalen palen en bovenbuis uitgevoerd als één geheel in een
donkere kleur.
- metselwerk uitgevoerd in dezelfde baksteen als het hoofdgebouw.
- Metselwerk uitgevoerd in dezelfde baksteen als het hoofdgebouw tot een maximale
hoogte van 1 meter waarop een metalen spijlenhekwerk in een donkere kleur wordt
aangebracht of hout tussen gemetselde penanten.
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Bijlage:
Referentiebeelden.
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