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Aanpassingen t.o.v. vorige versie (d.d. 02.10.2017)

De bewonersgroep heeft de gebleken interesse door 
een koper in één van de kavels verwerkt in haar 
voorstel. De kaarten en begeleidende teksten zijn 
hierop aangepast.
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1. Inleiding
De gemeente Slochteren zit in haar maag met de ontwikkeling van de Verlengde 
Veenlaan. De ‘lintontwikkeling’ van woningen aan weerszijden van de Verlengde 
Veenlaan is afkomstig uit de Structuurvisie Slochteren en is vastgelegd in het 
bestemmingsplan. Hierover én over verschillende aanvragen voor bouw- en 
omgevingsvergunningen voerden omwonenden en gemeente talrijke procedures.  
Ondanks pogingen de kavels te verkopen, valt de interesse tegen. Er is één kavel 
verkocht en een woning gerealiseerd en geen enkel kavel is in optie. Het BKP blijkt 
bovendien niet goed te passen op de nieuwe realiteit van aardbevingsbestendig 
bouwen.  

Een hernieuwde start?
De gemeente vroeg eind 2016 aan Enno Zuidema, stedenbouwkundige, om als 
onafhankelijk procesbegeleider te verkennen of en op welke wijze de omwonenden 
aan een andere ontwikkelstrategie zouden willen werken. 
Gesprekken met een groot aantal omwonenden leidden tot de volgende bevindingen:
•	 De omwonenden voelen zich niet gehoord door de gemeente. 
•	 De gemeente komt niet vooruit met de ontwikkeling van het strook en de 

bewoners zien ontwikkelingen met argusogen.
•	 Bij conflicten of verschillen van inzicht lost de gemeente dit op met juridische 

stappen, in plaats van met een gesprek, een procesmatige benadering of een 
inhoudelijke verdieping.

•	 Er is een vertrouwenscrisis tussen bewoners en de gemeente.
•	 Een vijftal omwonenden is bereid over een alternatief voorstel na te denken.
•	 De omwonenden vragen garanties dat het voorstel dat zij doen op zijn merites 

wordt beschouwd en ongeschonden bij de Raad komt.
Deze bevindingen zijn gedeeld met college en raad. Het college heeft de 
procesbegeleider gevraagd om zonder tussenkomst of sturing van college, raad of 
ambtenaren met de groep omwonenden een voorstel op te stellen. Deze is daarmee 
aan de slag gegaan. 
De bewonersgroep die dit voorstel heeft gemaakt bestaat uit 5 personen.

Naar een alternatief voorstel
De bewonersgroep kwam vier keer bijeen (juni – september). Een eerste gesprek 
was nodig om elkaar te leren kennen en het voorgenomen proces en de kaders door 
te nemen. 
De daaropvolgende gesprekken waren zeer inhoudelijk van aard en hebben geleid 
tot een concept-voorstel. Dit is daarna nog rondgestuurd aan de leden van de 
bewonersgroep waarna het met aanpassingen dit voorstel is geworden.
Voor het optekenen van dit voorstel, het maken van een gebiedsanalyse en het 
verkennen van mogelijkheden is DAAD architecten ingeschakeld, onder regie van 
de procesbegeleider. 
Architect Rob Hendriks (DAAD) was bij alle gesprekken aanwezig.

VERLENGDE VEENLAAN TE SLOCHTEREN
ALTERNATIEVE ONTWIKKELSTRATEGIE
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Kaders voor het werken aan een nieuw voorstel voor de 
Verlengde Veenlaan 
	  
Niehove / Slochteren, 11 mei 2017  
Enno Zuidema, onafhankelijk begeleider van de gesprekken, stedenbouwkundige 
 
 
Het gemeentebestuur vraagt aan de om- en aanwonenden van de Verlengde Veenlaan om in 
samenspraak met ambtenaren tot een nieuw voorstel te komen voor de afronding van de 
ontwikkeling van woningbouw aan de Verlengde Veenlaan. Zij stelt Enno Zuidema als onafhankelijk 
gespreksleider voor.  
Dit zijn de kaders die het gemeentebestuur meegeeft. 
 

1.   De opgave 
Een advies of voorstel over de afronding, inrichting, vorm, grootte van de ontwikkeling van 
woningen aan de Verlengde Veenlaan.  

Dit advies kan betreffen: de bestemming, aantal woningen, de omvang en locatie van de 
ontwikkeling, de inpassing in het landschap, de vormgeving van het profiel van de Verlengde 
Veenlaan, de beeldkwaliteit van de woningen. 

 
 

2.   Beleid  - de structuurvisie  
De structuurvisie Slochteren uit 2009 is vertrekpunt. In de structuurvisie is vastgelegd dat er 
woningen kunnen komen langs de Verlengde Veenlaan. Niet vastgelegd zijn de hoeveelheden en 
omvang van de ontwikkeling, de wijze waarop ontwikkeld moet worden. 
De gemeente Slochteren is onderdeel van de regio Groningen-Assen. Voor de regio verschijnt in 
juni een woningmarktanalyse die nader ingaat op de woningbouwopgave in de gemeente.  
 
 

3.   Financiën  
Voor de ontwikkeling van de Verlengde Veenlaan is een grondexploitatie geldig. Het 
gemeentebestuur zal een afboeking doen op de grondexploitatie, waarmee ca. de helft van de 
ontwikkeling kan vervallen.  
Voor het ontwikkelen van het voorstel stelt het gemeentebestuur geen financiële kaders. 
 
 

4.   Besluitvorming  
Het voorstel van de om- / aanwonenden zal door het college worden besproken. Het college zal 
haar opmerkingen naast het voorstel leggen en beide aan de raad sturen. De raad zal het voorstel 
behandelen met de reactie van het college.  
 
 

5.   Proces en tijdsbestek 
De gesprekken om te komen tot een voorstel kunnen starten in mei en gaan door tot een voorstel 
gereed is. 
De gemeenteraad wil een voorstel graag dit jaar nog kunnen bespreken en een besluit nemen. Dat 
betekent dat dit voorstel in september gereed moet zijn. 

VERLENGDE VEENLAAN TE SLOCHTEREN
ALTERNATIEVE ONTWIKKELSTRATEGIE

2. Verkennen van wensen, mogelijkheden en speelveld
Bij het ontwikkelen van het voorstel was de bewonersgroep gehouden aan de kaders 
zoals hiernaast weergegeven.

Een alternatief voorstel houdt rekening met 6 thema’s die de bewoners van belang 
vinden:
•	 het landschap en de historische waarde ervan;
•	 het uitzicht op de Verlengde Veenlaan;
•	 de beeldkwaliteit;
•	 de Verlengde Veenlaan als eikenlaan;
•	 de kavels;  
•	 wonen in / aan het landschap;
(zie mindmap op pagina 6)

De eerste verkenning van onderwerpen is uitgewerkt in de analyses en verkenning. 

Daarnaast is het speelveld verkend:
•	 het voorgenomen plan bestond uit twee rijen van in totaal 40 woningen op 

kavels van ca. 1600m2;
•	 hoe is de vraag naar woningen in en rond Slochteren?
•	 wat is de toekomstige vraag in de gemeente en wat is de rol van deze 

ontwikkeling daarbinnen?
•	 een voorstel met minder woningen betekent waarschijnlijk een financiële 

afboeking met mogelijke gevolgen voor de begroting (belastinggeld);
•	 bezwaren van omwonenden hebben te maken met het aantasten en dichtzetten 

van het landschap, de zichtbaarheid van de bebouwing en verlichting, de 
werkelijke behoefte aan deze kavels. 

(zie figuur speelveld op pagina 7) 

De bewonersgroep besprak de mogelijkheid om alleen de nu gerealiseerde woning 
te laten staan en alle overige ontwikkelruimte te laten vervallen. Na afweging van 
alle voors en tegens vond de bewonersgroep dit een brug te ver, alhoewel het voor 
velen de voorkeursoptie is. 
De bewonersgroep heeft zich vervolgens gebogen over de vraag: hoe kunnen meer 
woningen ontwikkeld worden zonder de waarden van het landschap wezenlijk aan 
te tasten en op zo’n manier dat de ontwikkeling van het gebied voor de gemeente 
mogelijk zelfs betere kansen biedt. 

Daarbij boog de bewonersgroep zich over de landschappelijke waarde en 
draagkracht, de marktvraag en woningbehoefte, de verschillen in het aanbod van 
kavels en in een ander ruimtelijke verdeling van de kavels langs de Verlengde 
Veenlaan. 
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3. Woningbehoefte, woningmarkt en de rol van de Verlengde Veenlaan
Uit het woningmarktonderzoek Regio Groningen Assen blijkt dat de positie van 
Slochteren op de regionale woningmarkt niet erg sterk is. Ook de behoefte aan 
woningen is minder groot dan een aantal jaren geleden is aangenomen. Naast 
de Verlengde Veenlaan zijn er meerdere uitleglocaties in de gemeente. De 
bewonersgroep haalt uit het woningmarktonderzoek dat:
•	 de druk op de woningmarkt niet zo hoog is dat de Verlengde Veenlaan absoluut 

ontwikkeld moet worden, ofwel dat de Verlengde Veenlaan niet nodig is om de 
woningaantallen te halen

•	 de grote opgave voor de gemeente Slochteren ligt in het vitaal, bebouwd en 
leefbaar houden van de linten, 

•	 in de linten ruimte ligt voor ontwikkelen en voor vernieuwing van de 
woningvoorraad,

•	 de woningvraag divers is en dat een locatie in dit gebied moet concurreren met 
sterke locaties dichter bij de stad (waaronder Meerstad).

4. Landschappelijke waarden
Het gebied tussen het Overbos (ofwel ‘Lutje Bos’), de Noorderweg, de Verlengde 
Veenlaan en de Groenedijk is onderdeel van een veel groter landschap dat vanuit 
Slochteren doorloopt tot Froombosch. Door achtereenvolgende wijzigingen in de 
verkaveling is dit landschap in de loop van de afgelopen eeuw opener geworden. 
Het landschap was én is gekenmerkt door grote openheid. Het is een landschap met 
eilandgewijze bebouwing ofwel erven. Het landschap wordt naar het westen steeds 
opener. Die openheid zorgt voor samenhang in het grootschalige landschap. Voor 
de bewonersgroep is de samenhang in het open landschap en bebouwing op erven 
daarin een belangrijke waarde, die zij willen hanteren als uitgangspunt voor het 
voorstel. Ook de beleefbaarheid van de eikenlaan als landschappelijk element van 
een grotere orde dan alleen het plangebied is van essentieel belang. De bebouwing 
aan de Verlengde Veenlaan kan door dit voorstel juist onderdeel worden van het 
landschap van erven. De beleving van de eikenlaan wordt hiermee behouden.

De Verlengde Veenlaan is aangelegd om het achterliggende veengebied tijdens de 
ontginning te ontsluiten. De eikenlaan is een belangrijke waarde, als coulisse in 
het landschap en als laan, die de weggebruiker begeleidt. In het stedenbouwkundig 
plan verdwijnt steeds een eik voor een (dubbele) inrit. Duidelijk is dat dit vanuit 
technische overwegingen een realistische eis is. De bewonersgroep wil het karakter 
van de laan behouden en (dus) het aantal te kappen eiken zo klein mogelijk houden.

VERLENGDE VEENLAAN TE SLOCHTEREN
ALTERNATIEVE ONTWIKKELSTRATEGIE

Afbeelding: mindmap uit overleg bewonersgroep
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Nieuwe ontwikkelingsstrategie
In een studie naar mogelijke verkaveling van woningen aan de Verlengde 
Veenlaan blijkt dat naast de al gehanteerde rechte kavels van min. 1600m2 

ook erven met daaraan meerdere kavels kunnen worden ontwikkeld en kleine 
clusters van twee tot vier kavels die in langsrichting aan de Verlengde Veenlaan 
liggen. De bewonersgroep vindt alle drie mogelijkheden denkbaar en heeft een 
sterke voorkeur voor de erfgerichte ontwikkeling, omdat daarmee meerdere 
verschillende woningen kunnen worden ontwikkeld en slechts één inrit nodig is in 
plaats van meerdere. 

Met deze ingrediënten hebben de bewoners een ruimtelijk voorstel ontwikkeld. 
Op drie plekken worden aan weerzijden van de Verlengde Veenlaan 5 nieuwe 
clusters / erven met woningen ontwikkeld. (zie plankaart pagina 13). Voor 
ieder van de 5 clusters zijn de drie kavel-oplossingen mogelijk. Deze zijn in de 
beeldkwaliteitplan als onderdeel van dit voorstel ook uitgewerkt.
In totaal kan in de 5 clusters 15200m2 grond worden ontwikkeld. Inclusief 
de al gerealiseerd woning is dat 16885m2. Dit is 26% ten opzichte van het 
oorspronkelijke stedenbouwkundig plan.

Beeldkwaliteitsplan
De ruimtelijke uitstraling van de woningen en de afscheiding van de erven en 
kavels zijn uitgewerkt in een beeldkwaliteitsparagraaf in dit voorstel.

Aspecten van de uitvoering
De gronden aan de noordoostzijde van de Verlengde Veenlaan zijn bouwrijp 
gemaakt, de gronden aan de zuidwestzijde niet. Daardoor ligt aan de zuidwestelijke 
zijde nog een maagdelijke reep grond. Dat zijn redenen om voor te stellen de 
ontwikkeling van woningen te faseren: eerst noordoost, daarna zuidwest.

Een tweede aspect betreft inrichting van de repen grond tussen de erven. 
Vanuit ecologisch en landschappelijk perspectief stelt de bewonersgroep voor 
deze gronden een natuurlijke inrichting te geven die met extensieve begrazing 
onderhouden kan worden. 

VERLENGDE VEENLAAN TE SLOCHTEREN
ALTERNATIEVE ONTWIKKELSTRATEGIE

Afbeelding: figuur speeldveld
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VERLENGDE VEENLAAN TE SLOCHTEREN
HUIDIGE SITUATIE
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Het ‘Overbos’ (ofwel ‘Lutje Bos’)

Het ‘Slochterbos’
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VERLENGDE VEENLAAN TE SLOCHTEREN
HUIDIG BESTEMMINGSPLAN

Momenteel is het bestemmingsplan “Verlengde 
Veenlaan Slochteren” van kracht, vastgesteld op 20-
09-2011.

Het uitgeefbare gebied loopt tot de berm van de 
Verlengde Veenlaan. De rij met bomen hoort niet bij 
het eigen erf van de bewoner. De kaveldiepte is 65 
meter.

De gemeentewerf heeft een hindercirkel waarbinnen 
woningbouw ongewenst is (rode cirkel)

Kengetallen
Totaal oppervlakte bestemd gebied:  81910m2

... waarvan woonbestemming:  63700m2

... waarvan groenbestemming:  18210m2

Bestemmingsregels hoofdgebouw (bestaand plan)
Type:      Vrijstaand, uitsluitend binnen het bouwvlak
Bouwhoogte:     maximaal 10 meter
Goothoogte:     maximaal 3 meter
Dakhelling:     tenminste 30° en ten hoogste 60°
Overbouwde oppervlakte:   maximaal 150 m²
Afstand tot zijdelingse perceelsgrens:  minimaal 3 meter
Horizontale diepte en breedte:   minimaal 5 meter
Horizontale diepte en breedte incl. 
 aangebouwde bijgebouwen:  maximaal 25 respectievelijk 10 meter

Bestemmingsregels bijgebouwen en overkappingen (bestaand plan)
Bouwhoogte:     maximaal 5,50 meter bij platte afdekking niet hoger dan  
     goothoogte
Goothoogte:     maximaal 3 meter
Dakhelling:     tenminste 50% van het dak afgedekt met hellende dakvlakken  
     van tenminste 30° en ten hoogste 60 °
Overbouwde oppervlakte:   afhankelijk van de grootte van het bouwperceel 50 tot 150 m²
Afstand bijgebouw – voorerf:   minimaal 3 meter
Erkers, entreeportalen e.d. op voorerf:  onder voorwaarden toegestaan
Bebouwingspercentage:   Maximaal 50% van het bouwperceel.

Het ‘Slochterbos’
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VERKENNING VERKAVELING
ZICHTLIJNEN VANUIT DE OMGEVING

De uitzichten op de tekening tonen het open landschap 
tussen het ‘Lutje bos’ en het grote veld ten zuidwesten 
van de Verlengde Veenlaan. Deze uitzichten zijn 
gebruikt bij de plaatsing van woningen aan de 
eikenlaan. 

uitgeefbaar gebied huidig bestemmingsplan 
(incl. groenbestemming)

Legenda

N
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VERKENNING VERKAVELING
GESPREKKEN BEWONERSGROEP

Tijdens de gesprekken van de bewonersgroep zijn 
posities, verkavelingen en aantallen woningen 
verkend, getest en besproken en in het veld bekeken. 
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VERKENNING VERKAVELING
INPASSING WONINGEN

Uit de verkenning van het plaatsen van woningen 
kwamen de volgende posities naar voren als de positie 
die de openheid van het landschap en de beleving van 
de eikenlaan het beste borgen. 

N

uitgeefbaar gebied huidig bestemmingsplan 
(incl. groenbestemming)

Legenda
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Op basis van de intensiteitskaart én de gesprekken met 
de bewonersgroep is er een voorstel opgesteld voor de 
inpassing van de nieuwe kavels. Met dit voorstel is de 
impact op het landschap getoetst. Dit leidde tot het 
hiernaast weergegeven voorstel.

De bewonersgroep heeft de gebleken interesse in 
één van de kavels verwerkt in haar voorstel. Het 
middelste cluster aan de Verlengde Veenlaan bestaat 
uit twee kavels (één inmiddels bebouwd, voor de ander 
is interesse), beide kavels liggen aan de oostzijde en 
los van elkaar.  

Het voorstel omvat, exclusief de twee hierboven 
genoemde kavels, vier nieuwe kavelclusters.
Uitgeefbaar, nieuw:    12990m2

Uitgeefbaar, incl. middelste kavels:  16180m2

Uitgeefbaar in bestaand plan:   63700m2

 
Dit voorstel vormt de onderlegger voor drie 
inrichtingsvarianten van de kavels:
1. lint langs de laan
2. kavels in de landschapsrichting
3. boerenerven

Deze drie varianten worden stuk voor stuk toegelicht 
in de opvolgende paragraaf. In de bijlage zijn de 
landschappelijke studies te vinden die hebben geleidt 
tot de drie modellen.

De BKP-paragraaf is weergegeven alsof alle woningen 
via één van de modellen moeten worden gerealiseerd. 
Dat is niet het geval. Ieder cluster kent op zichzelf drie 
mogelijkheden. Vóór de uitgifte moet worden besloten 
binnen welk model de woningen in het desbetreffende 
cluster worden ontwikkeld.

VERKENNING VERKAVELING
VOORSTEL BEWONERSGROEP

bestemmingsplangebied

Legenda

uitgeefbaar gebied 

N



BEELDKWALITEITSPLAN
MODEL 1 - LINT LANGS DE LAAN

14



15

Bestemmingsregels hoofdgebouw (voorstel model 1)
Bouwvlak:    volgens bestaand bestemmingplan;
Type:      Vrijstaand, uitsluitend binnen het bouwvlak
Bouwhoogte:     maximaal 10 meter
Goothoogte:     maximaal 3 meter
Dakhelling:     tenminste 30° en ten hoogste 60°
Bebouwd oppervlak incl. overbouwing: maximaal 150 m²
Afstand tot zijdelingse perceelsgrens:  minimaal 3 meter
Horizontale diepte en breedte:   minimaal 5 meter
Horizontale diepte en breedte incl. 
 aangebouwde bijgebouwen:  maximaal 25 respectievelijk 10 meter

Bestemmingsregels bijgebouwen en overkappingen (voorstel model 1)
Bijgebouw met platte afdekking:
 - Bouwhoogte:   maximaal 3 meter
Bijgebouw met kap:
 - Goothoogte:   maximaal 3 meter
 - Nokhoogte:   maximaal 5,5 meter
 - Dakhelling:    tenminste 30° en ten hoogste 60 °
Bebouwd oppervlak incl. overbouwing: afhankelijk van de grootte van het bouwperceel 50 tot 150 m²
Erkers, entreeportalen e.d. op voorerf:  niet toegestaan (verbijzondering worden gerealiseerd binnen het hoofdvolume en zijn hieraan ondergeschikt)
Bouwoppervlak.:    Maximaal 50% van het bouwoppervlak van het hoofdgebouw;
Positie:     Minimaal 3 meter achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw;

BEELDKWALITEITSPLAN - MODEL 1
 LINT LANGS DE LAAN - PLANKAART

N

bestemmingsplangebied
Legenda

(blauw = gewijzigde formulering t.o.v. bestaand bestemmingsplan) 
(rood = gewijzigde bestemmingsregel t.o.v. bestaand bestemmingsplan)
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BEELDKWALITEITSPLAN - MODEL 1
LINT LANGS DE LAAN - VOGELVLUCHT

Referentie:
•	hoofdgebouw en aanbouw in samenhang
•	orientatie en dakhelling gelijk

hoofdrichting van de bebouwing haaks 
op de Verlengde Veenlaan

enkelvoudige massa-opbouw

enkelvoudige materialisatie per woning

natuurlijk, gedekt kleurgebruik

erfafscheiding dwars op laan:
hagen

erfafscheiding parallel aan laan:
bomenrij

Landschappelijke uitgangspunten
•	 De Verlengde Veenlaan is inclusief bebouwing 

onderdeel van het omliggende agrarische 
landschap;

•	 De bebouwing past binnen de structuur van de 
bestaande erven die als groene eilanden verspreid 
in het landschap liggen;

•	 De bebouwing wordt opgezet als lintbebouwing;
•	 De bomenrij aan beide zijden van de Verlengde 

Veenlaan is waardevol en blijft gehandhaafd. 
Erftoegangswegen worden tussen de bestaande 
bomen aangelegd. Per kavel wordt maximaal één 
boom gerooid indien dit noodzakelijk is om een 
goede erftoegang te verkrijgen;

•	 tussen de eiken aan de Verlengde Veenlaan mag 
niet worden geparkeerd. Daarnaast is er geen 
bouwplaatsinrichting toegestaan tussen de eiken.

•	 Nachtelijke uitstraling door erfverlichting dient 
te worden voorkomen;

Eisen aan kavelclusters
•	 Maximaal vier kavels per cluster, georienteerd 

loodrecht op de Verlengde Veenlaan; 
•	 Erfafscheiding parallel aan Verlengde Veenlaan: 

bomenrij; 
•	 Erfafscheidingen overig: hagen (aan voorzijde 

kavel max. hoogte 1m);
•	 schuttingen zijn niet toegestaan;
•	 Per kavel één toegangsweg, met zoveel mogelijk 

behoud van de bestaande bomenrijen langs de 
Verlengde Veenlaan; 

•	 Parkeren vindt plaats op eigen erf, minimaal 5m 
uit de voorgrens van de kavel; 

•	 opritten uitvoeren met halfverharding i.v.m. 
behoud bestaande eiken;

>5m

Referentie:
•	gevelopeningen ondergeschikt aan hoofdvolume

Referentie:
•	gevelopeningen ondergeschikt aan 

hoofdvolume

Referentie:
•	gevelopeningen niet ondergeschikt aan 

hoofdvolume

oprit van halfverharding
(i.v.m. behoud bestaande eiken)
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eenvoudige kapvorm

kaphelling 30O tot 50O

BEELDKWALITEITSPLAN - MODEL 1
 LINT LANGS DE LAAN - STRAATBEELD

woning herkenbaar 
aan het eigen materiaal

referentie: 
•	gevelopeningen en verbijzonderingen 

ondergeschikt aan hoofdvolume
referentie: 
gebruik natuurlijke en gedekte kleuren

referentie: 
•	gebruik natuurlijke en gedekte kleuren
•	gevelopeningen ondergeschikt aan hoofdvolume

Bouwvolume
•	 De rooilijn verspringt per kavel;
•	 Kapvorm: zadeldak loodrecht op Verlengde 

Veenlaan;
•	 De massa-opbouw is enkelvoudig; 
•	 Aanbouwen minimaal 5 meter achter de rooilijn;

Vormgeving
•	 De individualiteit van de woning wordt 

benadrukt: iedere woning binnen een kavelcluster 
heeft een eigen materiaal;

•	 De dakhelling, de kapvorm, de kleurtoepassing 
en het materiaalgebruik van hoofdvolume en 
aanbouw zijn gelijk;

•	 Gebruik van natuurlijke materialen en gedekte 
kleuren;

•	 Geen in het oog springende, lichtgekleurde 
materialen of accenten toepassen;

•	 Geen windveren e.d.;
•	 Afwijkingen in materiaal en hoofdvorm dienen 

ondergeschikt te blijven aan het hoofdvolume en 
de hoofdmaterialisatie; 

•	 verbijzondering worden gerealiseerd binnen het 
hoofdvolume en zijn hieraan ondergeschikt; 
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BEELDKWALITEITSPLAN - MODEL 1
BEELD VANAF DE OMGEVING

model 
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BEELDKWALITEITSPLAN
MODEL 2 - KAVELS IN LANDSCHAPSRICHTING
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Bestemmingsregels hoofdgebouw (voorstel model 2)
Bouwvlak:    gewijzigd t.o.v. bestaand bestemmingsplan
Type:      Vrijstaand of 2-onder-1-kap, uitsluitend binnen het bouwvlak
Bouwhoogte:     maximaal 10 meter
Goothoogte:     maximaal 3 meter
Dakhelling:     tenminste 30° en ten hoogste 60°
Bebouwd oppervlak incl. overbouwing:  maximaal 150 m²
Afstand tot zijdelingse perceelsgrens:  minimaal 3 meter
Horizontale diepte en breedte:   minimaal 5 meter
Horizontale diepte en breedte incl. 
 aangebouwde bijgebouwen:  maximaal 25 respectievelijk 10 meter

Bestemmingsregels bijgebouwen en overkappingen (voorstel model 2)
Bijgebouw met platte afdekking:
 - Bouwhoogte:   maximaal 3 meter
Bijgebouw met kap:
 - Goothoogte:   maximaal 3 meter
 - Nokhoogte:   maximaal 5,5 meter
 - Dakhelling:    tenminste 30° en ten hoogste 60 °
Bebouwd oppervlak incl. overbouwing:  afhankelijk van de grootte van het bouwperceel 50 tot 150 m²
Erkers, entreeportalen e.d. op voorerf:  niet toegestaan (verbijzondering worden gerealiseerd binnen het hoofdvolume   
     en zijn hieraan ondergeschikt)
Bouwoppervlak.:    Maximaal 50% van het bouwoppervlak van het hoofdgebouw;
Positie:     Minimaal 3 meter achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw;

N

BEELDKWALITEITSPLAN - MODEL 2
PLANKAART

bestemmingsplangebied
Legenda

(blauw = gewijzigde formulering t.o.v. bestaand bestemmingsplan) 
(rood = gewijzigde bestemmingsregel t.o.v. bestaand bestemmingsplan)
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BEELDKWALITEITSPLAN - MODEL 2
KAVELS IN LANDSCHAPSRICHTING

Landschappelijk uitgangspunt
•	 De Verlengde Veenlaan is inclusief bebouwing 

onderdeel van het omliggende agrarische 
landschap;

•	 De verkaveling en bebouwing voegen zich naar 
de richting van het landschap: parallel aan de 
Verlengde Veenlaan;

•	 Per kavelgroep maximaal één toegansweg vanaf 
de Verlengde Veenlaan.

•	 De bomenrij aan beide zijden van de Verlengde 
Veenlaan is waardevol en blijft gehandhaafd. 
Erftoegangswegen worden tussen de bestaande 
bomen aangelegd. Per erf wordt maximaal één 
boom gerooid indien dit noodzakelijk is om een 
goede erftoegang te verkrijgen;

•	 tussen de eiken aan de Verlengde Veenlaan mag 
niet worden geparkeerd. Daarnaast is er geen 
bouwplaatsinrichting toegestaan tussen de eiken.

•	 Nachtelijke uitstraling door erfverlichting dient 
te worden voorkomen;

Eisen aan kavelgroepen
•	 Maximaal vier kavels per cluster, georienteerd 

parallel aan de Verlengde Veenlaan; 
•	 Erfafscheiding parallel aan Verlengde Veenlaan: 

bomenrij met haag (max. hoogte haag 1m); 
•	 Erfafscheidingen overig: hagen (aan voorzijde 

kavel max. hoogte 1m);
•	 schuttingen zijn niet toegestaan;
•	 Per kavel één toegangsweg, met zoveel mogelijk 

behoud van de bestaande bomenrijen langs de 
Verlengde Veenlaan; 

•	 Parkeren vindt plaats op de eigen kavel;
•	 erftoegangswegen uitvoeren met halfverharding 

i.v.m. behoud bestaande eiken;
•	 geen rondschijnende straatverlichting langs de 

collectieve ontslutingsweg;

doorzetting erfafscheiding  ter 
versterking landschapsrichting en 
beperking zicht vanuit omgeving 
op hoofdbebouwing

collectieve tuinen, zonder 
bebouwing

erfafscheidingen dwars op de 
landschapsrichting: bij voorkeur 
zoveel mogelijk open laten

eenvoudige kapvorm

Referentie:
•	hoofdgebouw en aanbouw in samenhang
•	orientatie en dakhelling gelijk

Referentie:
•	gevelopeningen ondergeschikt aan hoofdvolume

Referentie:
•	gevelopeningen ondergeschikt aan 

hoofdvolume

Referentie:
•	gevelopeningen niet ondergeschikt aan 

hoofdvolume

toegangsweg van halfverharding
(i.v.m. behoud bestaande eiken)
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benadruk landschapsrichting
(ontsluitingsweg doorsnijdt de 
landschapsrichting)

BEELDKWALITEITSPLAN - MODEL 2
KAVELS IN LANDSCHAPSRICHTING

Bouwvolume
•	 De rooilijn verspringt per kavel;
•	 Kapvorm: zadeldak parallel aan de Verlengde 

Veenlaan;
•	 De massa-opbouw is enkelvoudig; 

Vormgeving
•	 De individualiteit van de woning wordt 

benadrukt: iedere woning binnen een kavelgroep 
heeft een eigen materiaal;

•	 De dakhelling, de kapvorm, de kleurtoepassing 
en het materiaalgebruik van hoofdvolume en 
aanbouw zijn gelijk;

•	 Gebruik van natuurlijke materialen en gedekte 
kleuren;

•	 Geen in het oog springende, lichtgekleurde 
materialen of accenten toepassen;

•	 Geen windveren e.d.;
•	 Afwijkingen in materiaal en hoofdvorm dienen 

ondergeschikt te blijven aan het hoofdvolume en 
de hoofdmaterialisatie; 

•	 verbijzondering worden gerealiseerd binnen het 
hoofdvolume en zijn hieraan ondergeschikt; 

woning herkenbaar 
aan het eigen materiaal

referentie: 
•	gevelopeningen en verbijzonderingen 

ondergeschikt aan hoofdvolume
referentie: 
gebruik natuurlijke en gedekte kleuren

referentie: 
•	gebruik natuurlijke en gedekte kleuren
•	gevelopeningen ondergeschikt aan hoofdvolume
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BEELDKWALITEITSPLAN - MODEL 2
BEELD VANUIT DE OMGEVING

model 
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model model 



BEELDKWALITEITSPLAN
MODEL 3 - BOERENERVEN
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Bestemmingsregels bijgebouwen en overkappingen (voorstel model 3)
Bijgebouw met platte afdekking:
 - Bouwhoogte:   maximaal 3 meter
Bijgebouw met kap:
 - Goothoogte:   maximaal 3 meter
 - Nokhoogte:   maximaal 5,5 meter
 - Dakhelling:    tenminste 30° en ten hoogste 60 °
Bebouwd oppervlak incl. overbouwing:  afhankelijk van de grootte van het bouwperceel 50 tot 150 m²
Erkers, entreeportalen e.d. op voorerf:  niet toegestaan (verbijzondering worden gerealiseerd binnen het hoofdvolume 
     en zijn hieraan ondergeschikt)
Bouwoppervlak.:    Maximaal 50% van het bouwoppervlak van het hoofdgebouw;
Positie:     Minimaal 3 meter achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw;

Bestemmingsregels hoofdgebouw (voorstel model 3)
Bouwvlak:    gewijzigd t.o.v. bestaand bestemmingsplan
Type:      Vrijstaand, 2-onder-1-kap of geschakeld, uitsluitend binnen het bouwvlak
Bouwhoogte:     maximaal 10 meter
Goothoogte:     maximaal 3 meter
Dakhelling:     tenminste 30° en ten hoogste 60°
Bebouwd oppervlak incl. overbouwing: maximaal 150 m²
Afstand tot zijdelingse perceelsgrens:  minimaal 3 meter
Horizontale diepte en breedte:   minimaal 5 meter
Horizontale diepte en breedte incl. 
 aangebouwde bijgebouwen:  maximaal 25 respectievelijk 10 meter

N

BEELDKWALITEITSPLAN - MODEL 3 
BOERENERVEN - PLANKAART

bestemmingsplangebied
Legenda

(blauw = gewijzigde formulering t.o.v. bestaand bestemmingsplan) 
(rood = gewijzigde bestemmingsregel t.o.v. bestaand bestemmingsplan)
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BEELDKWALITEITSPLAN - MODEL 3
BOERENERVEN

vrij zicht door erfafscheiding 
tot 3m boven maaiveld

materialisatie per erf in 
samenhang ontworpen

zowel aaneengebouwde- als individuele 
woningen toegestaan

handhaving bestaande bomen langs laan

erfafscheiding binnen erf:
hagen

referentie: 
•	gebouwen in samenhang ontworpen

referentie: 
gebruik collectief erf

erfafscheiding rondom erf: 
bomenrij

Landschappelijk uitgangspunt
•	 De Verlengde Veenlaan is inclusief bebouwing 

onderdeel van het omliggende agrarische 
landschap;

•	 De bebouwing past binnen de structuur van de 
bestaande erven die als groene eilanden verspreid 
in het landschap liggen;

•	 De bebouwing wordt geclusterd in erven, met per 
erf maximaal één toegansweg vanaf de Verlengde 
Veenlaan.

•	 De bomenrij aan beide zijden van de Verlengde 
Veenlaan is waardevol en blijft gehandhaafd. 
Erftoegangswegen worden tussen de bestaande 
bomen aangelegd. Per erf wordt maximaal één 
boom gerooid indien dit noodzakelijk is om een 
goede erftoegang te verkrijgen;

•	 tussen de eiken aan de Verlengde Veenlaan mag 
niet worden geparkeerd. Daarnaast is er geen 
bouwplaatsinrichting toegestaan tussen de eiken.

•	 Nachtelijke uitstraling door erfverlichting dient 
te worden voorkomen;

Eisen aan erven
•	 Minimaal 15% van het erfoppervlak is collectief 

gebied; 
•	 Erfafscheiding rondom erf: bomenrij met vrij 

zicht tot 3m boven peil;
•	 Erfafscheidingen overig: hagen (aan voorzijde 

kavel max. hoogte 1m);
•	 schuttingen zijn niet toegestaan;
•	 Parkeren vindt plaatst op de collectieve 

erfverharding; 
•	 De erfontsluiting vindt plaats over een duiker; 
•	 De collectieve zone wordt ingericht met 

elementen, zoals een open kapschuur, een 
speelplek, parkeervoorziening, containeropslag 
of een gezamenlijke moestuin.

•	 erftoegangswegen uitvoeren met halfverharding 
i.v.m. behoud bestaande eiken;

•	 geen rondschijnende straatverlichting op het erf;

X

X

clusteren buitenbergingen

referentie: 
erfbebouwing in samenhang ontworpen

referentie: 
•	 gelijke orientatie en 

kapvorm

referentie: 
•	gebouwen in samenhang 

ontworpen

- markeren entree erf
- parkeren onder open kapschuur

rooilijn op collectief gebied

erftoegangsweg van halfverharding
(i.v.m. behoud bestaande eiken)
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BEELDKWALITEITSPLAN - MODEL 3
BOERENERVEN

per erf min. 15% collectief gebied

collectief gebruik

kaphelling 30O tot 50O

eenvoudige kapvorm

één toegangsweg per erf

Bouwvolume
•	 De volumes op het erf zijn in samenhang 

ontworpen;
•	 Zowel individuele woningen als aaneengebouwde  

woningen zijn toegestaan;
•	 Rooilijn uitgelijnd met collectieve erfverharding;
•	 Kapvorm: zadeldak met oriëntatie loodrecht op 

het collectief gebied;
•	 De massa-opbouw van het hoofdvolume is 

enkelvoudig; 

Vormgeving
•	 Per erf wordt de samenhang van de gebouwen 

benadrukt;
•	 De dakhelling, de kapvorm, de kleurtoepassing 

en het materiaalgebruik zijn binnen een erf in 
samenhang ontworpen;

•	 Gebruik van natuurlijke materialen en gedekte 
kleuren;

•	 Geen in het oog springende, lichtgekleurde 
materialen of accenten toepassen;

•	 Afwijkingen in materiaal en hoofdvorm dienen 
ondergeschikt te blijven aan het hoofdvolume en 
de hoofdmaterialisatie;

•	 Geen windveren e.d.;
•	 Verbijzondering worden gerealiseerd binnen het 

hoofdvolume en zijn hieraan ondergeschikt;

referentie: 
verbijzonderingen ondergeschikt aan hoofdvolume

referentie: 
•	geen samengestelde volumes mogelijk

referentie: 
hoofdgebouw en aanbouw in samenhang ontworpen

referentie: 
•	verbijzonderingen ondergeschikt aan hoofdvolume
•	gebruik natuurlijke en gedekte kleuren

rooilijn op collectief gebied
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BEELDKWALITEITSPLAN - MODEL 3
BEELD VANAF DE OMGEVING

model 3
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VERVOLGSTAPPEN
HOE VERDER?

Uitkomst van de ruimtelijke verkenningen in deze studie worden met de gemeente gedeeld. Op basis hiervan 
kan deze een nieuwe stedebouwkundige opzet uitwerken en regels voor de beoogde beeldkwaliteit (BKP) 
opstellen. Nadat het definitieve plan met de betrokken bewonersgroep is besproken en vastgesteld kunnen 
nieuwe planinitiatieven worden ingediend. Nieuwe initiatieven worden on hold gezet, tenzij ze passen binnen de 
nieuwe planomschrijving.
 
Voor het vervolgproces is het van belang dat de afspraken zoals vastgelegd worden geborgd en consequent 
toegepast. Hiertoe zou een werkwijze met een benoemde supervisor kunnen worden gevolgd die met elke 
nieuwe bewoner in gesprek gaat om het hier beoogde woonmilieu toe te lichten, hen op weg te helpen bij de 
planontwikkeling in de gewenste richting en de planvorming zonodig bij te sturen. Na enkele gesprekken met de 
supervisor is het plan hopelijk zover dat het voor een aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend. Voor 
de welstandsbeoordeling zou de goedkeuring van de gemandateerde supervisor moeten volstaan. Het plan hoeft 
dan niet meer bij welstand te worden beoordeeld.

De bewonersgroep, eventueel aan te vullen met nieuwe bewoners, overlegt 2x per jaar met de supervisor om de 
planontwikkeling te monitoren en stelt vast of het proces naar wens verloopt.




