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1. INLEIDING
Dit beeldkwaliteitsplan beschrijft de ruimtelijke 

en functionele eisen ten aanzien van de 

beeldkwaliteit van de gebiedsontwikkeling 

Stadshart Noord. Dit beeldkwaliteitsplan is in 

opdracht van gemeente Midden-Groningen 

en Geveke Bouw opgesteld door OKRA 

Landschapsarchitecten te Utrecht en Van 

Ringen Architecten te Groningen.

Het plangebied strekt zich grofweg uit van de 

Kerkstraat in het oosten tot aan het Kieldiep 

in het westen en van de Meint Veningastraat 

in het noorden tot aan de Burgemeester van 

Roijenstraat in het zuiden. Vanaf de jaren 

negentig was dit deel van het Stadscentrum 

gereserveerd voor de uitbreiding van het 

Stadscentrum met een gemengd programma 

van (maatschappelijke) voorzieningen, 

retail, horeca, leisure en wonen. Inmiddels 

is duidelijk dat er vanuit de markt op de 

korte, middellange en lange termijn geen 

programmatische behoefte zal zijn naar 

verdere vergroting van het Stadscentrum. 

Om die reden heeft – toen nog – gemeente 

Hoogezand-Sappemeer in 2015 gekozen 

voor een koerswijziging in de doelstelling 

van de gebiedsontwikkeling. De nieuwe 

doelstelling van de gebiedsontwikkeling is 

het afronden van het Stadscentrum met 

een zorgvuldige aansluiting op en overgang 

naar het aangrenzende dorp. Er komen 

circa 300 nieuwe grondgebonden woningen 

en appartementen voor verschillende 

doelgroepen (ook voor ouderen en 

tweepersoonshuishoudens) en er is ruimte 

voor veel groen. 

De nabijheid van het Medisch Centrum 

Hoogezand is aantrekkelijk voor iedereen, en 

met name ook voor de ouderen.

Uitgangspunt voor de gebiedsontwikkeling 

is een stabiel evenwicht in de driehoek van 

ruimtelijke kwaliteit; financiële haalbaarheid en 

marktgerichte ontwikkeling. 

Het beeldkwaliteitsplan borgt de ruimtelijke 

kwaliteit van de gebiedsontwikkeling, zonder 

dat alles al tot op het detail wordt vastgelegd.

De vlekken ten zuiden van het spoor (1, 2 en 

9) kunnen in dit beeldkwaliteitsplan worden 

beschouwd als een bouwplan. De overige 

plandelen zijn indicatief weergegeven met een 

mogelijk eindbeeld.

Dit betekent dat conform de ambitie uit het 

beeldkwaliteitsplan, de woonvisie en de markt, 

deze overige plannen geregisseerd kunnen 

worden ontwikkeld.

Binnen de in dit beeldkwaliteitsplan opgestelde 

regels is nog voldoende flexibiliteit om het plan 

aan te passen aan toekomstige marktwensen. 

Hierdoor is dit collectief ruimtelijk beeld 

gegarandeerd realiseerbaar binnen de door de 

opdrachtgever gestelde budgetten.

Het beeldkwaliteitsplan is primair geschreven 

als handleiding voor ontwikkelaars en 

architecten die betrokken zullen worden 

bij de ontwikkeling van de verschillende 

bouwprojecten. Toekomstige plannen worden 

door de welstandscommissie op basis van dit 

beeldkwaliteitsplan beoordeeld en getoetst. Dit 

beeldkwaliteitsplan geeft daarmee zowel naar 

bestaande als nieuwe bewoners de gewenste 

zekerheid voor wat betreft de kwaliteit van de 

nieuwe situatie.

Het beeldkwaliteitsplan beschrijft allereerst 

de achtergronden en overwegingen voor de 

visie op het Stadshart Noord. Vervolgens 

komen respectievelijk de uitgangspunten voor 

de beeldkwaliteit van de openbare ruimte en 

van de architectuur aan bod. Tot slot gaat 

het laatste hoofdstuk in op de algemene 

ontwikkelregels per bouwveld.
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Luchtfoto plangebied, bron: Google Maps
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2. HUIDIGE SITUATIE

Het Stadshart Noord van Hoogezand is een 

complex geheel, waarin de verschillende 

structuren uit de geschiedenis van de 

veenkoloniën op een gefragmenteerde en 

onsamenhangende wijze samenkomen. 

Oude structuren van het lint van de Meint 

Veningastraat, het Kieldiep en de Kerkstraat 

hebben als gevolg van de verschillende 

transformaties in de tijd aan zeggenschap 

en betekenis verloren. Met de demping 

van het oude Winschoterdiep in de Meint 

Veningastraat is weliswaar de stankoverlast 

afgenomen en de verkeersveiligheid 

toegenomen; tegelijkertijd is ook de 

herkenbaarheid van deze typische 

veenkoloniale wegstructuur verdwenen. Ook 

het Kieldiep is als veenkoloniale structuur 

minder goed herkenbaar. Doorgaande 

scheepvaart is niet meer mogelijk en de 

as-verspringing net ten noorden van de 

spoorlijn maakt dit deel van het Kieldiep 

meer tot een parkvijver dan een doorgaand 

kanaal. De eind 18e eeuwse klokkentoren 

op de begraafplaats De Stille Hof herinnert 

nog aan de destijds zo belangrijke 

kruispunt van Kieldiep en Winschoterdiep. 

Ten slotte heeft ook het lint van de 

Kerkstraat – ondanks de aanwezigheid van 

een aantal prachtige monumenten – zowel 

qua uitstraling van een heel aantal panden 

als qua inrichting van de openbare ruimte 

een sleets uiterlijk.

Nieuwe structuren van de spoorlijn 

Groningen-Nieuweschans; de routing rond 

het stadscentrum (Kerkstraat, Erasmusweg, 

van der Duyn van Maasdamweg en 

Abraham Kuypersingel) en de komst van 

het Medisch Centrum Hoogezand in het 

voormalige schoolgebouw van het Aletta 

Jacobs College zijn nog onvoldoende 

ingepast in het geheel. Ondanks de 

beperkingen van de spoorlijn ten aanzien 

van hoogteligging, geluidscontouren en 

vrije ruimte rondom het spoor is nieuwe 

woonbebouwing nabij de spoorlijn binnen 

een aantal randvoorwaarden wel goed 

mogelijk. Inmiddels is bekend dat de 

ambitie van een extra station/halteplaats 

aan de spoorlijn in het centrum van 

Hoogezand niet in de plannen van ProRail 

passen. De Kerkstraat is in verkeerskundige 

zin een belangrijke toegangspoort tot het 

centrum. In ruimtelijke zin ontbreekt nu nog 

de markering van de centrumring op de 

hoek Kerkstraat-Erasmusweg. Ten slotte is 

ook de aanhechting van centrumring op het 

noordelijk deel nu nog niet gedefinieerd.
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spoorzone

Hoogezand, 1850: Kieldiep en lintbebouwing Kieldiep

Huidige situatie: spoorwegHoogezand, 1925: spoorlijn is aangelegd

Hoogezand, 1975: Kieldiep is omgelegd, Kerkstraat breidt uit Huidige situatie: Kerkstraat
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3. VISIE STADSHART NOORD

De kern van de ruimtelijke visie voor het 

Noordelijke deel van het Stadscentrum 

van Hoogezand is het versterken van de 

eigen identiteit van het veenkoloniale dorp 

door verder te bouwen op de historische 

gelaagdheid van de plek en door het 

versterken van de samenhang tussen de 

verschillende componenten van diepen en 

wijken. Onze ambitie is een samenhangend 

weefsel, waarbij de karakteristieke 

historisch-ruimtelijke structuur opnieuw 

betekenis krijgt voor de toekomst 

en de Kerkstraat een identiteitsvolle 

toegangspoort wordt tot het Stadscentrum. 

De historisch ruimtelijke structuur van het 

Stadshart Noord kan gekenmerkt worden 

als een “gridstructuur”. De openbare 

ruimte van de Kerkstraat en het Kieldiep 

zijn de ruimtelijke dragers in noord-zuid 

richting (de staanders van het grid). De 

Erasmusweg, de spoorlijn en het Heveapad 

verbinden deze twee lange lijnen onderling 

en maken ook de verbinding met de 

parkachtige woonomgeving van de Jan 

Huitzingstraat en de Johan de Wittlaan.

De karakteristiek van de Kerkstraat 

versterken we door toevoeging van een 

robuuste laanstructuur, groene voortuinen 

en nieuwe woonpanden met deels kappen 

haaks op de straat. Doel is dat de oude 

en de nieuwe lintbebouwing tezamen één 

geheel vormen, zonder dat een imitatielint 

ontstaat. Nieuwe lintbebouwing reageert 

op de bestaande lintbebouwing met een 

deels op maat gemaakte compositie 

van verspringende rooilijnen, ritmiek en 

korrelgrootte. 

De karakteristiek van het Kieldiep 

versterken we door versterking van de 

boomstructuur langs het kanaal met een 

aantal parkachtige ruimten gekoppeld aan 

het kanaal. Vanaf de Meint Veningastraat 

tot in het centrum is de wateroever publiek 

toegankelijk, voornamelijk autovrij en komt 

er een continue fiets/wandelpad. Op de 

plaats waar het Kieldiep oorspronkelijk 

rechtdoor ging markeert een nieuw 

waterplein deze plek. 

Binnen het raamwerk van de gridstructuur 

ontstaan een viertal bouwvelden die van 

noord naar zuid verlopen van een meer 

dorpse naar een meer stedelijke uitstraling. 

Doel is de schaalsprong van het stadse 

centrum naar de dorpse wijken op een 

vanzelfsprekende manier vorm te geven. 

Grofweg is de uitstraling aan de zuidzijde 

van het spoor meer stedelijk, hoger en 

formeler met dorpse elementen en aan de 

noordzijde van het spoor juist vice versa. 

De maat van de bouwvelden maakt het 

mogelijk parkeren binnen het bouwblok 

in te passen, waardoor de druk van het 

parkeren op de openbare ruimte wordt 

verkleind.

 

Gridstructuur
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Vaste waardenkaart

N

VLEK 1

VLEK 2

VLEK 3

VLEK 4

VLEK 5

VLEK 6

Legenda

VLEK 7

VLEK 8

VLEK 9

Principe van de gridstructuur
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Overzicht masterplan - kijkrichting noord-oost naar zuid-west

N
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Overzicht masterplan - kijkrichting zuid-oost naar noord-west

N
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4. BEELDKWALITEIT OPENBARE RUIMTE

De twee voornaamste ruimtelijke 

structuren voor het Stadshart Noord 

zijn de Kerkstraat met daaraan de 

Erasmusweg en de groene zone 

langs het Kieldiep. Hiertoe is het 

beeldkwaliteitsplan erop gericht de 

voornaamste kwaliteitsslag te maken op 

deze twee structuren. Vergeleken met 

de Kerkstraat en de groene zone van 

het Kieldiep worden de zijstraten en de 

binnenhoven soberder ingericht.

4.1.1 Ontsluiting

De volgende regels zijn van toepassing:

• Kerkstraat tussen Meint 

Veningastraat en Erasmusweg blijft 

tweerichtingsverkeer. Aan oostzijde 

Kerkstraat blijft het vrij liggende 

fietspad in tweerichtingsverkeer 

gehandhaafd.

• Erasmusweg tussen Kerkstraat en 

van der Duyn van Maasdamweg 

is tweerichtingsverkeer. Aan 

beide zijden van de weg komt 

langspawrkeren. Aan de zuidzijde 

komt wellicht een vrijliggend 

fietspad.

• Atlantakade wordt vanaf spoorlijn 

tot aan Burgemeester van 

Roijenstraat Oost autoluw. Wel komt 

hier een vrij liggend fietspad in 

tweerichtingsverkeer.

• De Parallelweg aan noordzijde 

spoorlijn wordt verlengd tot 

aan het Heveapad. Het betreft 

een woonstraat geschikt voor 

tweerichtingsverkeer waar auto en 

fiets zijn gemengd.

• Heveapad (oost-west) betreft 

een woonstraat geschikt voor 

tweerichtingsverkeer waar auto en 

fiets zijn gemengd.

• Heveapad (noord-zuid) betreft 

een woonstraat geschikt voor 

tweerichtingsverkeer waar auto en 

fiets zijn gemengd.

• Vanaf Heveapad (noord-zuid) komt 

een vrijliggend fietspad langs de 

oever van het Kieldiep tot aan de 

Meint Veningastraat.

• Parkeerhoven in het bouwveld 

worden – mits dit mogelijk is – 

niet rechtstreeks ontsloten op de 

Kerkstraat.

4.1.2 Parkeren

De volgende regels zijn van toepassing:

• Parkeren ten behoeve van nieuwe 

woningen (zowel bewonersparkeren 

als deels bezoekersparkeren) 

vindt plaats op niet-openbaar 

toegankelijke parkeerhoven binnen in 

het bouwveld.

• Ten noorden van de spoorlijn komen 

circa 40 openbare parkeerplaatsen. 

• Ten zuiden van de spoorlijn komen 

circa 44 openbare parkeerplaatsen.

• Fietsparkeren voor grondgebonden 

woningen wordt op eigen terrein 

opgelost. Indien nodig gelden 

de pocket parken als zoeklocatie 

voor collectieve oplossingen voor 

fietsparkeren en afvalinzameling.

• De parkeernorm is conform CROW 

publicatie 317.

• De inrichting voor parkeerplaatsen 

is geschikt voor dubbelgebruik met 

overdag parkeren voor bedrijven en  

‘s avonds parkeren voor bezoekers.
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Inspiratie openbare ruimte
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4.1.3 Bomen

De volgende regels zijn van toepassing:

• Langs de Kerkstraat vanaf het 

Heveapad (oost-west) tot aan 

de Rabobank komt een dubbele 

bomenrij van de 1e orde. Aanplanten 

in maat 30-35 in een ruim plantvak.

• Langs de Erasmusweg tussen 

Kerkstraat en van der Duyn van 

Maasdamweg komt een bomenlaan. 

Hart op hart afstand in de rij 

circa 12 meter en passend met 

parkeervakken. Aanplanten in maat 

30-35 in een ruim plantvak.

• Langs het Heveapad (oost-west) 

komt een enkele rij bomen van de 1e 

orde. Hart op hart afstand in de rij 

circa 10 meter. Aanplanten in maat 

20-25 in een ruim plantvak..

• Langs de Parallelweg ten westen 

van de Kerkstraat komt een enkele 

rij bomen van de 1e orde. Hart op 

hart afstand in de rij circa 10 meter. 

Aanplanten in maat 20-25 in een 

ruim plantvak.

• De boomstructuur langs het Kieldiep 

wordt aangevuld met verspreid 

staande parkbomen van de 1e orde. 

Aanplanten in maat 30-35 in een 

ruim plantvak.

4.1.4 Afwatering

De volgende regels zijn van toepassing:

• Indien mogelijk wordt regenwater 

via goten en wadi’s zichtbaar en 

beleefbaar afgevoerd richting het 

oppervlaktewater in het Kieldiep.

4.1.5 Materiaalgebruik

De volgende regels zijn van toepassing:

• Rijbaan Kerkstraat en Erasmusweg in 

zwart asfalt.

• Vrij liggende fietspaden in rood 

beton.

• Overige delen in een 

onderscheidelijke 

elementenverharding.

4.1.6 Verlichting

• Bestaande straatverlichtingsmasten 

en -armaturen behouden en waar 

nodig aanvullen in dezelfde stijl en 

positie.

• Langs de Kerkstraat wordt de 

bestaande straatverlichting terug 

geplaatst.

• Langs het Kieldiep, in de pocket 

parken en in de zijstraten worden 

dezelfde verlichtingsmast en 

-armatuur gebruikt als de aanwezige 

straatverlichting langs het Kieldiep.

Links: toe te passen en te behouden 

verlichtingsmast en -armatuur langs Kieldiep, 

Erasmusweg, zijstraten en in pocket parken. 

Rechts: toe te passen en te behouden 

verlichtingsmast en -armatuur langs Kerkstraat.

Straatverlichtingsmasten en -armaturen
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Inspiratie openbare ruimte
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TOEGANKELIJK EN BEREIKBARE OEVER NAAR HET KIELDIEP

DOORGAANDE BOMENSTRUCTUUR KERKSTRAAT

VERGROENEN VAN STEDELIJK WEEFSEL 

oever

hof

bouwveld

plangrens

pocket park

bomenstructuur kanaalzone

bomen pocket park
bomenstructuur intern weefsel

bomenstructuur lint

N
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HEMELWATERAFVOER IN PUBLIEK DOMEIN

plangrens

hof

infiltratiezone

afwateringsrichting

Kieldiep

N

Definitief waterplan dient opgesteld 
te worden in overleg met IBOR en 
het Waterschap Hunze en Aa’s.
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38 pp

44 pp

plangrens

circa 40 openbare parkeerplaatsen

circa 44 openbare parkeerplaatsen

hof

bouwveld

parkeerplaats

PARKEREN IN OPENBARE RUIMTE: TUSSEN DE BOMEN LANGS HET LINT

N
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Masterplan
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De Kerkstraat is een belangrijke doorgaande route 

voor auto- en vracht- en fietsverkeer. Het karakter 

van de Kerkstraat wordt versterkt door de bomenlaan 

aan beide zijden van de weg aan te helen. Daarnaast 

wordt het vrijliggende fietspad behouden.

Programmatische uitgangspunten

• circa 78 parkeerplaatsen in publieke ruimte 

(exclusief parkeerplaatsen aan Erasmusweg).

• Vernieuwde bushalte op dezelfde locatie.

• Twee oversteekplaatsen met zebrapad: ter hoogte 

van de bushalte en ter hoogte van kruising 

met Erasmusweg. Een en ander met behoud 

van verkeerstechnische eigenschappen van de 

kerkstraat.

Ruimtelijke uitgangspunten

• Karakteristiek van de Kerkstraat wordt versterkt 

door toevoeging van een robuuste laanstructuur 

waarbij bestaande bomenlaan behouden blijven 

en zoveel mogelijk wordt versterkt tot aan Meint 

Veningastraat.

• Langsparkeren tussen de bomen.

• Vrijliggend fietspad aan oostzijde met 

tweerichtingsverkeer.

Beeldkwaliteit

• Kerkstraat als identiteitsvolle toegangspoort 

tot het stadscenturm wordt versterkt 

door bomenlaan met onderbegroeiing en 

materialisering.

• Nieuwe bebouwing langs Kerkstraat wordt 

gekenmerkt door deels verspringende rooilijn, 

deels kappen haaks op de straat, voordeuren 

georiënteerd op de Kerkstraat en groene 

voortuinen.

• Formele voortuinen middels lage hagen. 

Voortuinen blijven vrij van parkeerplaatsen voor 

auto’s.

• Bestaande straatverlichtingsmasten en 

-armaturen behouden en waar nodig aanvullen in 

dezelfde stijl en positie.

4.2 KERKSTRAAT

Kerkstraat, Bron: Beeldbank Groningen

Kerkstraat, 2017, Bron: Google Maps

Inspiratie pakeren tussen bomen

Bestaand vrijliggend fietspad
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1:200

KERKSTRAAT NOORD
AANSLUITING OP KRUISPUNT

VRIJLIGGEND FIETSPAD

BREDE TROTTOIRS
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1:200

KERKSTRAAT MIDDEN
BOMENLAAN MET LANGSPARKEREN

VRIJLIGGEND FIETSPAD

DIRECTE AANSLUITING MAAIVELD
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1:200

KERKSTRAAT ZUID
BOMENLAAN MET LANGSPARKEREN

VRIJLIGGEND FIETSPAD

FORMELE VOORTUINEN
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4.3 KIELDIEP PARK

Het Kieldiep park is een openbare groene 

ruimte gelegen aan het Kieldiep ten 

noorden van de spoorweg. Het park heeft 

een riante maat en biedt ruimte aan een 

langzaam verkeersroute tussen noord en 

zuid. De rust van het park wordt versterkt 

door de beleefbaarheid van het water.

Programmatische uitgangspunten

• Fiets- en wandelverbinding langs 

Kieldiep.

• Publieke verblijfsplek en 

speelaanleiding.

Ruimtelijke uitgangspunten

• Groenstructuur sluit grotendeels 

aan op bestaande groenstructuur en 

versterkt de noord-zuid verbinding 

voor langzaamverkeer.

• Het talud naar het water is 

vormgegeven als flauw aflopend 

natuurlijk grastalud.

• Ruimte voor informele en natuurlijke 

speelaanleiding en zitgelegenheid.

Beeldkwaliteit

• Groene overzichtelijke en goed 

beheerbare openbare ruimte.

• Inrichting heeft een parkachtige 

uitstraling en is enkel bestemd voor 

langzaam verkeer.

• Aangrenzende kavels voorzien van 

hoogwaardige groene erfafscheiding.

• Hoogwaardig vormgegeven publieke 

verblijfsplek aan het water ter hoogte 

van samenkomst Heveapad en 

Kieldiep.

• Bestaande straatverlichtingsmasten en 

-armaturen behouden en waar nodig 

aanvullen in dezelfde stijl en positie.
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Inspiratie Kieldiep park
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De oever langs het Kieldiep ten zuiden 

van de spoorweg biedt ruimte aan een 

langzaam verkeersroute tussen noord 

en zuid die wordt geflankeerd door een 

bomenrij. 

Programmatische uitgangspunten

• Versterking groenstructuur.

• Hogere belevingswaarde.

Ruimtelijke uitgangspunten

• Bouwvolumes langs het Kieldiep zijn 

georiënteerd op het water en hebben 

geen erfafscheiding aan de zijde van 

het Kieldiep. Erfafscheidingen zijn 

alleen toegestaan indien bestemd 

voor bijvoorbeeld het afschermen 

van zicht op parkeerplaatsen.

• Groenstructuur sluit aan op 

bestaande groenstructuur en 

versterkt de noord-zuid verbinding 

voor langzaam- en gemotoriseerd 

verkeer.

• De oever van het Kieldiep is 

vormgegeven als grastalud met lage 

beschoeiing en doorgaande bomenrij 

parallel aan het Kieldiep aan de 

bovenzijde van het grastalud.

• Tunnel onder spoor en kruising met 

Erasmusweg worden overzichtelijk en 

veilig vorm gegeven.

Beeldkwaliteit

• Groene overzichtelijke en goed 

beheerbare openbare ruimte.

• Hoogwaardig vormgegeven 

straatprofiel.

• Formele compacte voortuinen.

• Bestaande straatverlichtingsmasten 

en -armaturen behouden en waar 

nodig aanvullen in dezelfde stijl en 

positie.

4.4 KIELDIEP OEVER
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Inspiratie Kieldiep oever
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4.

1:500

KIELDIEP PARK
PARK MET RUIME MAAT

NADRUK OP LANGZAAM VERKEER

SOLITAIRE BOMEN EN BOOMGROEPEN
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5.

1:400

KIELDIEP OEVER
BOMENRIJ LANGS OEVER

LANGZAAM VERKEERSROUTE

FORMELE, COMPACTE VOORTUINEN
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De volgende regels zijn van toepassing:

• Op een vijftal plaatsen in het 

plangebied worden pocket parken 

toegevoegd. De plekken waar deze 

voorkomen zijn:

1. Ten oosten van de Kerkstraat  

 schuin tegenover het Heveapad  

 (oost-west) en grenzend aan 

Westerpark.

2. Aan het Heveapad (noord-  

zuid) iets ten noorden van het  

 Heveapad (oost-west)

3. Op de overgang van Heveapad  

 (noord-zuid) naar de Atlantakade  

 (het waterplein)

4. Ten westen van het Heveapad  

 (noord-zuid) gekoppeld aan het  

 Kieldiep.

5. Verbinding tussen bestaande 

bebouwing Heveapad en 

Kerkstraat.

• De pocket parken zijn publiek 

toegankelijk en waar mogelijk 

autovrij.

• De pocket parken hebben een 

landschappelijke groene inrichting 

met een hoge beeldkwaliteit.

• De pocket parken bieden ruimte voor 

verblijf in de vorm van zitten.

• De pocket parken voorzien in 

de behoefte van speelruimte 

voor kinderen en/of additioneel 

parkprogramma.

Ruimtelijke uitgangspunten

• Pocket parken kunnen onderdeel zijn 

van het afwateringssyteem.

• De versterking en uitbreiding van 

de groenstructuur door aanleg 

van pocket parken zorgt voor een 

hoogwaardige woonkwaliteit en zorgt 

tevens voor diversiteit tussen de 

verschillende bouwvelden.

• Pocket parken zijn zoeklocaties 

voor zitgelegenheden en 

speelaanleidingen.

• Pocket parken zijn mogelijke 

zoeklocaties voor de plaatsing van 

(ondergrondse) afvalvoorzieningen.

Erfafscheidingen gelegen aan 

pocket parken zijn waar mogelijk 

en wenselijk bij voorkeur groene 

erfafscheidingen.

Beeldkwaliteit

• Hoogwaardige inrichting van 

openbare ruimte middels beplanting 

en materialisering.

• Informeel ingerichte en goed 

beheerbare en veilige openbare 

ruimte.

4.5 POCKET PARKEN
1

24

5

3
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Inspiratie pocket parken
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5. BEELDKWALITEIT ARCHITECTUUR

5.1 Bouwhoogte en kapvorm

De volgende regels zijn van toepassing:

• 2 lagen met kap, accenten tot 6 bouwlagen mogelijk.

• Overwegend symmetrische kappen.

• Dakkapellen en dakbeeindigingen dienen zorgvuldig mee-ontworpen te worden.

•  Eenvoudige dakvormen, voorkeur voor “gesneden” dakvormen.

• Deels kappen haaks georienteerd op Kerkstraat.

5.2 Alzijdigheid en plint

• Alzijdigheid hoogbouw.

• Wonen op beganegrond.

• Geen blinde zijgevels.

• Rondom zelfde materiaalgebruik.

• Verbijzonderingen middels simpele middelen bijvoorbeeld door stucadoorwerk 

of keimen.

5.3 Materiaalgebruik

De velden ten noorden van het spoor: 

•   Voornamelijk uitgevoerd in rode baksteen en rode of zwart/antraciet kleurige 

pannen en/of PV cellen.

•   Te combineren met witte en of donkere accenten.

•   Voorkeur voor siermetselwerken in voorgevels.

•   Sobere zijgevels met openingen .

De velden ten zuiden van het spoor

•   Voornamelijk in lichte en zeer donkere baksteen.

•   Kappen met rode of zwart/antraciet kleurige pannen en/of PV cellen.

•   Een meer stedelijke uitstraling in vorm en kleur.

•   Accenten in wit, staal, en hout.
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Inspiratie architectuur
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6. ONTWIKKELREGELS BOUWVELD

6.1 De volgende regels zijn van toepassing:

• De verschillende bouwvolumes op een bouwveld dienen zich gezamenlijk te 

presenteren als een samenhangend bouwblok.

• Met de plaatsing van het bouwvolume op het bouwveld wordt de dorpse 

uitstraling van het geheel versterkt. Denk hierbij aan de rechte rooilijn versus de 

versprongen rooilijn; ofwel haakse en gerende hoeken.

• In de plaatsing van het bouwvolume op het bouwveld worden de hoekpunten van 

het bouwveld bewust vormgegeven; ofwel als een gesloten hoek; ofwel als een 

hoek die zich opent naar de omgeving. In de architectuur is geen sprake van 

blinde zijgevels, woningen zijn te allen tijde ‘om de hoek’ ontworpen.

• Woningen voldoen bij voorkeur aan hedendaagse duurzaamheids- en 

energiezuinigheidsprincipes.

6.2 Inrichting binnengebied

De volgende regels zijn van toepassing:

• De inrichting van het binnengebied is sober en doelmatig.

• De parkeeropgave voor bewoners en een deel van het bezoekersparkeren 

volgend uit het te ontwikkelen programma per bouwveld wordt ingepast binnen 

het bouwveld, zie ook CROW publicatie 317.

• Inzameling huisvuil vindt bij appartementen plaats middels ondergrondse 

afvalcontainers. Bij voorkeur ook bij clusters van grondgebonden woningen.

6.3 Erfgrenzen

De volgende regels zijn van toepassing:

• Op de erfgrens tussen publiek en privé worden indien mogelijk op privéterrein 

door de ontwikkelende partij groene erfafscheidingen in de vorm van hagen 

aangeplant.

• Zij-erfgrenzen welke direct grenzend zijn aan de openbare ruimte worden 

voorzien van tuinmuren welke in de architectuurstijl van de woning worden mee 

ontworpen, behalve bij sociale huurwoningen. Bij sociale huurwoningen is dit een 

hoogwaardige groene erfafscheiding.
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BOUWVELDEN IN DE GRIDSTRUCTUUR

VLEK 4

VLEK 6

VLEK 5

VLEK 7

VLEK 8

VLEK 9

VLEK 3

VLEK 2

VLEK 1
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VLEK 1

Ruimtelijke uitgangspunten 

en beeldkwaliteit:

• Beeldbepalend bouwblok als solitair 

en ijkpunt voor de beëindiging van 

het stedelijke landschap van het 

winkelcentrum. Maximaal 6 lagen.

• Aan te vullen met appartementen 

van minimaal 3 bouwlagen aan de 

Kerkstraat zijde. Als onderdeel van 

het af te maken bouwblok Tussenhof  

Zuid.

• Blokranden af te werken met 

robuuste tuinmuur. Bij voorkeur 

gemetseld.

• Afgewerkte blokranden, formele 

voortuinen.

• Parkeren op het middenterrein.

• Stedenbouwkundige markering op 

hoek Kerkstraat-Erasmusweg.

Locatie aanduiding

Impressie

Plattegrond
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Inspiratie vlek 1
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VLEK 2

Ruimtelijke uitgangspunten 

en beeldkwaliteit:

• Overgangsveld met deels gestapelde 

en deels grondgebonden woningen

• Verwant materiaalgebruik en 

aflopende hoogte zuidzijde als wand 

van het waterplein, zodat het veld als 

een eenduidig ontwerpmodel  een 

passende schaalsprong kan maken 

naar noordelijke plangebied.

• Afgewerkte blokranden, formele 

voortuinen.

• Parkeren op het middenterrein

• (Aangebouwde) bijgebouwen 

afstemmen op materialisering 

hoofdgebouw.

• Binnenterrein bij voorkeur ingericht 

met bomen en onderbeplanting.

• De hoek van de Kerkstraat 

en de Erasmusweg krijgt een 

architectonische articulatie. Waarbij 

enerzijds een afsluiting van het 

achterliggende terrein gerealiseerd 

wordt en anderzijds de aandacht 

krijgt die het hoekpunt verdiend.

Impressie

Plattegrond

Locatie aanduiding
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Inspiratie vlek 2



44 VAN RINGEN ARCHITECTEN I   OKRA LANDSCHAPSARCHITECTEN

VLEK 3

Ruimtelijke uitgangspunten 

en beeldkwaliteit:

• Woonlandschap dat aansluit op 

de maat en schaal van de oude 

centrumbebouwing.

• Rode baksteen en rode of zwart/

antraciet kleurige pannen domineren, 

daken deels haaks op de Kerkstraat.

• Losse kleinere bouwblokken van 

circa vier woningen per blok langs 

Kerkstraat, langer blok langs 

Pocketpark.

• Plantsoen aan noordzijde bouwveld 

tussen Kerkstraat en Kieldiep.

• Afgewerkte blokranden, formele 

voortuinen.

• Groene erfafscheiding ter plaatse van 

voor- en zijtuinen en ter plaatse van 

bestaande panden.

• Parkeren op het binnenterrein.

• Binnenterrein inrichten met bomen

• De sportschoollocatie met 

bijbehorende woning maakt geen 

deel uit van het voorliggende 

beeldkwaliteitsplan. Indien deze 

locatie alsnog beschikbaar komt, dan 

is een wat stevigere bebouwing als 

markering van de aansluiting op het 

Kieldiep op zijn plaats.

Plattegrond

Locatie aanduiding

Impressie
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Inspiratie vlek 3
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VLEK 4

Ruimtelijke uitgangspunten 

en beeldkwaliteit:

• Parkrand en overgang naar oude 

centrum

• Rode baksteen en rode of zwart/

antraciet kleurige pannen domineren, 

in een “gesneden” dakvorm

• De ‘kop’ van deze wand, in de as van 

vlek 5, te verbijzonderen.

• Meerdere etages in baksteen met 

een herkenbare vorm, alzijdig 

vormgegeven, relatie met het 

bestaande pleintje.

• Ook aan de zuidkant van dit blok 

(aan het kieldiep) kan een meer 

specifiek ontwerpmodel worden 

gehanteerd, gebaseerd op de ligging 

aan het water. 3 tot 4 etages zijn hier 

mogelijk. Bij voorkeur in materiaal 

en vormgebruik in relatie met de 

noordkop van dit blok.

• De westrand kan in meerdere 

kapvormen worden opgelost en krijgt 

een losser verband. Wel zijn hier de 

rode baksteen en rode en eventuele 

zwart/antraciet kleurige pannen weer 

bepalend voor de materiaal keuze.

• Groene erfafscheiding aan 

Kieldiep met hoogte van 40 tot 80 

centimeter.
Plattegrond

Impressie

Locatie aanduiding
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Inspiratie vlek 4
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VLEK 5

Ruimtelijke uitgangspunten

en beeldkwaliteit:

• Dit gebied vormt een nieuwe dwars-

as t.o.v. de Kerkstraat heeft een 

verwantschap met veld 7. De kappen 

zijn hier uitgevoerd als langskappen 

met accenten in de gevels welke, bij 

voorkeur, boven de gootlijn eindigen.

• Ook zijn platte daken (gedeeltelijk) 

mogelijk.

• Eenvormigheid in kleur en materiaal 

is hier van belang.

• Nadrukkelijk vormgegeven koppen 

bepalen de overgangen naar de 

Kerkstraat en Westerpark.

• Accenten in wit, staal, en hout.

• Groene straat met plantsoen en 

bomen en parkeren.

Plattegrond

Impressie

Locatie aanduiding
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Inspiratie vlek 5
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VLEK 6

Ruimtelijke uitgangspunten

en beeldkwaliteit:

• De ligging van dit blok vraagt om 

een specifieke ontwerpbenadering 

die aansluit op het semi industriële 

verleden van het voormalig diep.

• Kapvorm en overgang naar 

Heveapad hebben een markant 

uiterlijk, een gesneden vorm, en zijn 

robuust.

• Gemengd gebruik (wonen en beroep 

aan huis)  heeft de voorkeur.

Plattegrond

Impressie
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Inspiratie vlek 6
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VLEK 7

Ruimtelijke uitgangspunten

en beeldkwaliteit:

• Dit gebied welke een nieuwe dwars-

as t.o.v. de Kerkstraat vormt heeft 

een verwantschap met veld 5. De 

kappen zijn hier uitgevoerd als 

langskappen met krachtige accenten 

in de gevels welke , bij voorkeur, 

boven de gootlijn eindigen.

• Ook zijn platte daken ( gedeeltelijk) 

mogelijk.   

• Eenvormigheid in kleur en materiaal 

is hier van belang.

• Nadrukkelijk vormgegeven koppen 

bepalen de overgangen naar de 

Kerkstraat en Westerpark.

• Accenten in wit, staal, en hout.

• Smalle (privé)stoep aan het park.

Plattegrond

Impressie
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Inspiratie vlek 7
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VLEK 8

Ruimtelijke uitgangspunten

en beeldkwaliteit:

• Los woongebouw die aansluit bij 

de bebouwing aan de Parallelweg,   

Baksteenarchitectuur is hier op zijn 

plaats.

• Wonen en beroep aan huis woningen 

zijn ook passend.
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VLEK 9

Ruimtelijke uitgangspunten

en beeldkwaliteit:

• Bouwhoogte woongebouw drie 

bouwlagen.

• Rooilijn geheel of gedeeltelijk in de 

rooilijn van de overige bebouwing 

Kerkstraat.

• Parkeren op eigen terrein aan 

achterzijde ten opzichte van 

Kerkstraat.
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7. BIJLAGEN

7. Overzicht ontwikkelregels per bouwveld 
 
 
 Blz. Basisregels Bijzondere regels 
Vlek 1 40 - gestapelde woningen. 

- maximaal 6 bouwlagen aan te vullen 
met appartementen in 3 bouwlagen 
aan de zuidzijde ter sluiting van het 
deels bestaande bouwblok. 

- platte daken. 
- stedelijke uitstraling. 
- metselwerk, stuc en             

accentmaterialen. Staal en hout. 
 

- afgewerkte blokranden. 
- parkeren op het middenterrein. 
- inrichting als “zichtlocatie” met 

bomen en onderbeplanting. 
 

Vlek 2 42 - gestapelde appartementen en 
grondgebonden woningen. 

- zuidzijde max 5 bouwlagen. 
- overige tot 3 bouwlagen c.q. 2 

bouwlagen met kap. 
- symmetrische kappen , langs de 

Kerkstraat voornamelijk haaks en 
langskappen parallel aan het Kieldiep. 

- stedelijke uitstraling. 
- verwant materiaalgebruik. 
- metselwerk, stuc en              

accentmaterialen. Staal en hout. 
 

- afgewerkte blokranden. 
- parkeren op het middenterrein. 
- binnenterrein ingericht met 

bomen en onderbeplanting. 
- aangebouwe afstemmen op 

materialisering hoofdgebouw. 

Vlek 3 44 - grondgebonden woningen, 2 onder 1 
kap en bescheiden rijtjes. 

- 2 bouwlagen met kap. 
- daken deels haaks op de Kerkstraat 
- rode baksteen en rode daken 

domineren, accenten in wit. 
Schilderwerk/stuc. 
 

- afgewerkte blokranden, formele 
voortuinen. 

- parkeren op het binnenterrein. 
- groene erfafscheiding ter plaatse 

van voor- en zijtuinen en 
bestaande panden.  

- binnenterrein inrichten met 
bomen. 
 

Vlek 4 
 

46 - grondgebonden woningen, 2 onder 1 
kap en bescheiden rijtjes, gestapelde 
appartementen. 

- 2 bouwlagen met kap. 
- appartementengebouw: 4/5 bouwlagen 

bij voorkeur voorzien van kap. 
- symmetrische kappen rode baksteen en 

rode daken domineren,  accenten in 
wit schilderwerk/stuc en hout. 
 

- groene erfafscheiding aan Kieldiep 
met een hoogte van 40 tot 80 cm 

- Het appartementen gebouw te 
verbijzonderen als afsluitend 
accent van de as in vlek 5. 

OVERZICHT ONTWIKKELREGELS PER BOUWVELD



BEELDKWALITEITSPLAN NOORDELIJK DEEL STADSCENTRUM HOOGEZAND 3E FASE 57

Vlek 5 48 - grondgebonden woningen, aan de 
Kerkstraat, eventueel appartementen. 

- woningen: 2 bouwlagen met kap. 
- langskappen met accenten in de gevels 

welke, bij voorkeur, boven de gootlijn 
eindigen. 

- platte daken gedeeltelijk mogelijk. 
- eenvormigheid in kleur en materiaal. 
- accenten in wit, staal en hout. 

 

- nadrukkelijk vormgegeven 
kopgevels bepalen de overgang 
naar de Kerkstraat. 

- groene straat met plantsoen, 
bomen en parkeren. 

Vlek 6 50 - grondgebonden woon/werk eenheden 
- kapvorm en overgang naar Heveapad 

hebben een markant uiterlijk, een 
gesneden vorm en zijn robuust. 

- rood metselwerk en rood en/of blauwe 
dakpannen. 

- locatie vraagt om een specifieke 
ontwerpbenadering die aansluit op 
het semi industriële verleden van 
het voormalige diep. 

- gemengd gebruik / wonen en 
werken (beroep aan huis) heeft de 
voorkeur. 
 

Vlek 7 52 - grondgebonden woningen, aan de 
Kerkstraat eventueel appartementen. 

- 2 bouwlagen met kap. Kopwoningen tot 
3 bouwlagen met kap. 

- langskappen met accenten in de gevels 
welke, bij voorkeur, boven de gootlijn 
eindigen. 

- platte daken gedeeltelijk mogelijk. 
- eenvormigheid in kleur en materiaal. 
- accenten in wit, staal en hout 

 

- nadrukkelijk vormgegeven koppen 
bepalen de overgang naar de 
Kerkstraat en Westerpark. 

Vlek 8 54 - woongebouw. 
- bouwvolume dat aansluit bij de 

bebouwing aan de Parallelweg. 
- kap met rode / blauwe pannen. 
- baksteenarchitectuur is op zijn plaats. 

 

- Wonen en werken (beroep aan 
huis) mogelijk. 

Vlek 9 55 - woongebouw. 
- 3 bouwlagen. 
- Plat afgedekt dak. 
- baksteen met rood pannendak. 

 

- rooilijn geheel of gedeeltelijk aan 
de erfgrens van de Kerkstraat. 

- parkeren op eigen terrein.  
- semi industrieel uiterlijk. 
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