
BEELDKWALITEIT
BEBOUWING
plaatsing - in rooilijn

- rij, max. 4 aaneengesloten
- halfvrijstaand
- vrijstaand
- bijgebouwen aangebouwd (m.u.v. overkapping insteekhaven) en 
ondergeschikt
- aan- en uitbouwen passend in idioom en ondergeschikt

volume - 1-1.5 laag + zadelkap
- eerste en laatste woningen in de rij hebben een twee-zijdige 
oriëntatie waarbij de oost- en west oriëntaite heersend zijn
- dakhelling 45-55º, bijgebouwen plat of kap 30-55º

idioom - vrij, lokale referentie

compositie - enkelvoudig. Eventueel samengesteld door geïntegreerd bijgebouw
- volgend uit gekozen idioom

detaillering - volgend uit gekozen idioom. Aandacht voor witte kaderende grafiek 
(goten, kozijnen, boeiboorden etc.)

materiaal - metselwerk, stucwerk voor opgaand werk, dak: gebakken pannen, riet
- volgend uit gekozen idioom

kleur - bruin/ roodbruin, wit voor opgaandwerk (maximaal twee woningen)
- gevels in één kleur en materiaal
- grijs/ grijszwart voor pannen
- overig gedekte kleuren. Kleuraccenten zeer terughoudend

TERREIN
erfafscheidingen - Aan openbare zijden (voortuin) beukenhagen maximaal 80cm hoog. 

- Zijdelingse kavelgrenzen, vanaf 5 meter van de oevers, maximaal 
1.8m hoog, voorkeur voor groene afscheidingen.

buitenverlichting - Het permanent aanlichten van woningen is niet toegestaan (alleen 
oriëntatie verlichting met tijd- en bewegingsregeling)

overkappingen - vrijstaande (open-) overkapping alleen t.p.v. insteekhaven. hoogste 
punt maximaal 3.0m boven maaiveld. Donkere kleurstelling. Opgaand 
werk: onbehandeld hout. Voor overige overkappingen zie aan- en 
uitbouwen

steigers c.a. - Niet buiten de oeverlijn. Uitgevoerd in onbehandeld hout.

HARDHEIDSCLAUSULE
Van bovenstande regels mag worden afgeweken als dit tot 
kwaliteitsverbetering leidt (ter beoordeling van de supervisor).

historiserend idioom
samengestelde compositie
(bijgebouw met tussenlid verbonden)

maximaal 2 woningen wit
eigentijds-landelijk idioom
volume samengesteld, twee-zijdige orientatie

erfafscheiding lage haag
traditioneel-landelijk  idioom
volume samengesteld met bijgebouw in passend idioom
schildkap voor bijgebouw is toegestaan

eigentijds idioom
overstek en witte grafiek, volume geven lokale referentie

VOORBEELDEN
(gelden alleen voor de beschreven aspecten)
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