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per straat een maximum te stellen aan 
et aantal nin en an een el e t pe 
 ar ite t at naast el aar ma  r en 

e u
 isselin en in nin en met een e  een 

la e t
 ariatie in n ri tin en
 een r ul i  samen estel  materiaalpallet

Inleiding beeldkwaliteitseisen



BE
EL

D
K

W
A

LI
TE

IT
SE

IS
EN

35Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitseisen Zuidhorn de Oostergast fase 2B en 2D-a    aanpassing 05.01.2017

la e aa  m  aan r i e

e aa   e r ei e er a s ei in  
m  aan i tuin

hoge haag zijtuinvoorbeeld kant-en-klare hagen: Hedera en Beuk, hoogte 1,8m lage haag voortuin

r een er r e en r ene uitstralin  
an e i  r t er estree  naar uni rme 

er a s ei in en r alle er ren en ren en  
aan e pen are ruimte  

lle nin en ri en aan e r i e an 
e a el een la e r ene eu en aa  met 

een te an maximaal m  el e p ei en 
terrein an e e ners r t eplan  n 
meter na e r e el is e te en et t pe 
an e er a s ei in  ri

r i tuinen ie ren en aan e 
pen are ruimte el t at  n meter 

na e r e elli n een m e r ene 
er a s ei in en m eten r en t e epast 
in e rm an een aa   e r ei e 
er a s ei in

anneer een tuin renst aan een ater an  
r t in er an  met e ele in  an et 

ater ier een aa  t e epast

Erfafscheidingen

ptie r n e n en 
ipv appartement
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ut prit  n el 3 5m ree  u el  6m ree  n rm emeenteli  inritten elei

et an ers prit tussen nin en  5m ree

r t e an s ru  ver ater

gerealiseerde erftoegangsbruggen fase 1gerealiseerde auto-oprit fase 1

e t e an  t t e avels r t in et meren eel 
van de situaties geregeld door een oprit uit 
ge a en lin ers in de gras erm van de straat  o  

oe ri oningen ri gen een oprit naar un avel 
odat i  op eigen terrein unnen par eren

Aparte paden vanaf de straat naar de voordeur 
omen alleen voor i  tussen oningen van ri en  
ierdoor li ven de groene ermen maximaal groen  
et eeft ster  de voor eur om de opritten te delen 

met de uren  e e gedeelde opritten 6m reed  
orgen voor minder doorsni ding of versnippering 

van de groene ermen  anneer to  individuele 
inritten orden toegepast  dient de afstand tussen 

 opritten minimaal 3 meter te i n

e ontsluiting voor de avels die a ter een 
atergang liggen loopt i  voor eur net als 

in de Oostergast fase 1 via een (gedeelde) 
erftoegangs rug  oegang tot de avels over een 
erftoegangsdam met dui er ordt in et merendeel 
van de gevallen als niet alitatieve oplossing 
ge ien  oor de toepasing van dammen met dui ers 
die el aar op relatieve orte afstand opvolgen ordt 
de atergang in te veel leine stu en opge nipt  

e atergang in de Agenastraat in fase a is o n 
voor eeld van een te veel opge nipte atergang  

De exacte positie van de de opritten en 
toegangspaden naar de deuren al in een later 
stadium orgvuldig moeten orden afgestemd met 
de positie van omen en e oe erspar eerplaatsen

Opritten

optie grondge onden 
ipv appartement
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parkeerplaatsen bezoekersparkeren op grasstenen

Parkeren

et par eren in de i  de Oostergast 
ge eurt grotendeels op eigen terrein  

oor alle grondge onden oningen en 
appartementen ordt een par eernorm 
van 3 par eerplaatsen per oning 
ge anteerd  ier i  orden per oning  
par eerplaatsen voor e oners gere end en 

3 voor e oe ers  oor alle oningen met 
uit ondering van tussen ri oningen geldt dat 
er  par eerplaatsen op eigen terrein moeten 

orden gerealiseerd  i  et ont erp van de 
oning en inric ting van de avel moet ier 

re ening mee orden ge ouden  et name i  
avels ac ter atergangen  toegan eli  via een 
rug  dient extra aandac t te orden esteed 

aan de positie van de oning  odat er alti d  
par eerplaatsen naast de oning en v r de 
(mogeli e) garage orden gerealiseerd

et e oe erspar eren ordt per straat 
ingepast in n van de groene ermen van de 
straat  De e oe erspar eerplaatsen orden 
aangelegd in grasstenen. 

Daar aar ri oningen i n opgenomen in et 
plange ied orden par eer o ers aangelegd 
om de par eervraag van de tussen ri oningen 
op te lossen onder dat dit ten oste gaat van 
de groene ermen.
Het streven is om aanvullend op de 
par eer o ers minimaal 1 par eerplaats in de 
na i eid van een tussen oning te realiseren in 
de groen erm.

par eerplaatsen ri oningen appartementen
 

par eerplaatsen eigen terrein

par eerplaatsen e oe ers in de erm

optie grondge onden 
ipv appartement
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Om te sturen in et ge enste eeld ordt voor 
de plaatsing van oofdge ou en de rooili n in 

et plan vastgesteld. De sturing is als volgt
1. alle rooili nen lopen even i dig aan de 

straat
2. de oningen staan alti d ac ter of met un 

voorgevel op de rooili n.

De standaard in et plan is een rooili n van 5 
meter. Op en ele plaatsen is er om ille van 
meer variatie in de straat een rooili n van 3 
meter toegestaan  dit ge eurt i voor eeld i  
lange straten.
Oo  i  sommige ri oningen en en ele 
daarnaast gelegen t ee appers geldt een 
rooili n van 3m.

oor een even ic tig maar toc  gevarieerd 
straat eeld verspringt de rooili n niet te vaa  
en vri el nooit per individuele oning.

oor avels die aan meerdere i den gren en 
aan de open are ruimte geldt oo  een i
rooili n. De opgevels op de e ple en in et 
plan vragen extra aandac t  de e dienen 
ontworpen te worden als 2e voorgevel en 
unnen iervoor voor ien worden van (voor)

deuren en  of raamparti en.

Op asis van ovenstaande uitgangspunten 
worden lopende de planontwi eling de voor  
gestelde rooili nen de nitief gemaa t.

Rooilijnen
rooili n 5m vanaf open are ruimte

rooili n 3m vanaf open are ruimte

aanvullende eisen aan de opgevel voor 
woningen die met 2 gevels gren en aan de 
open are ruimte*

*

*
*

* * * * *
*

* ** *

**

**

*

*
*
*
*

*

*
*

*

*
*

*
*
*
*

*
*

*
***

geslaagd voorbeeld gerealiseerde 2e kopgevel

optie grondge onden 
ipv appartement

**

* *

reeds gerealiseerd deelge ied
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Goothoogte

Om een eeld te cre ren dat aansluit i  een 
organisc  gegroeid dorp wordt op sommige 
plaatsen oo  gestuurd in de goot oogte van de 
woningen.

oor et merendeel van de avels worden 
geen eisen gesteld aan de goot oogte van 

et woonge ouw. Hier an dus of een oge  
of een lage goot toegepast worden. c ter  
voor ri woningen en en ele aangren ende 
woningen wordt de goot oogte eper t tot 
max. 4m. Daarnaast worden voor een aantal 

eeld epalende locaties oals de dorpsweide 
en de Oostervaart oo  een gootli n van 4m 
voorgesc reven. Dit is van elang om et 
gewenste eeld van een gevarieerd  dorps 
straat eeld met veel ic t aar da oppervla  
te realiseren. mmers  i  woningen met een 
lage goot estaat een groot deel van et uis 
uit et da . en mansarde ap is een t pe ap 
met een goot oogte van ca. 4m waar i  vanaf 
de 1e etage gevelpannen worden toegepast 
wel e overgaan in een daadwer eli e ap op 
de 2e etage. Dit is een gesc i t t pe om veel 

rui aar vloeroppervla  te com ineren met 
veel ic t aar da .
Om woningen met oge goot oo  goed te laten 
passen in et dorpse straat eeld is een gelede 
gevel gewenst.

Op asis van ovenstaande uitgangspunten 
wordt lopende de planontwi eling de voor  
gestelde verdeling in goot oogte de nitief 
gemaa t.

goot oogte max. 4m

goot oogte max. 7m

goot oogte max. 9m of platte afde ing max. 11m

reeds gerealiseerd deelge ied

optie grondge onden 
ipv appartement
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aast variatie in goot oogte is oo  variatie in 
apric ting gewenst. r wordt ondersc eid 

gemaa t in langs  dwars  en samengestelde 
appen. amen met de goot oogte vormt 

dit een passend middel om variatie te 
ewer stelligen en een dorps eeld te cre ren. 

r worden ge ieden ondersc eiden waar 
ener i ds aa s appen en ander i ds 
langs appen verplic t worden gesteld. oor 
een groot deel van de woningen li ft de 
apric ting ec ter vri  en i n eide ric tingen 

of com inaties toegestaan.
Het is wel de edoeling dat er innen een 
straat een gevarieerd eeld onstaat oo  ua 
apric ting  dus als aanvullende regel wordt 

gesteld dat een straat met alleen langs appen 
niet is toegestaan.

anneer i  een twee apper of ri t e een 
dwars ap wordt voorgesc reven  is minimaal 1 
dwars ap per ouwvolume oo  toegestaan. 

Op asis van ovenstaande uitgangspunten 
wordt lopende de planontwi eling de voor  
gestelde verdeling in apric ting de nitief 
gemaa t.

Kaprichting
langs ap verplic t 

dwars ap verplic t

owel dwars  als langs ap 
toegestaan

owel dwars  langs  als 
samengestelde ap toegestaan

optie grondge onden 
ipv appartement

reeds gerealiseerd deelge ied
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oor alle i ge ouwen geldt dat de e minimaal 
op 5m afstand vanaf de voorgevelli n dienen te 
worden gerealiseerd  dit om groene voortuinen 
te realiseren en 2 auto s voor de garage wi t te 
unnen. De materialisering van de i ge ouwen 

is geli  aan die van et oofdge ouw. Dit geldt 
owel voor vri staande i ge ouwen als voor 
i ge ouwen gesc a eld aan et oofdge ouw.

oor de woningen die liggen aan de 
eeld epalende randen van et plange ied 

worden speciale eisen gesteld aan de locatie en
of de uitstraling van de i ge ouwen. n de e 

eeld epalende ones (groen in de aart) is et 
gewenst dat i ge ouwen niet et straat eeld 
domineren. oor de e avels gaat de voor eur uit 
naar plaatsing van i ge ouwen op een afstand 
van minimaal 5m ac ter de ac tergevel van de 
woning. 

oor i ge ouwen in de eeld epalende ones 
die op een afstand van minder dan 5m ac ter 
de ac tergevel worden gereliseerd  worden 
aanvullende eisen gesteld aan de uitstraling van 

et i ge ouw. Het i ge ouw moet in dit geval 
een arc itectonisc  ensem le vormen met et 

oofdge ouw en worden voor ien van een ap 
geli  aan et oofdge ouw.

Bijgebouwen & Bouwvolumes

*

*

*
*

* * * * *

* **
*

***

* * *

*

*
*
*

*

*
*

*

*

*

*

*
*

**
*

*
***

eeld epalende one  aanvullende regels voor  
positie en of apvorm i ge ouwen

positie en apvorm i ge ouw vri  invul aar

i  avels met i tuinen gren end aan de open are 
ruimte wordt extra aandac t esteed aan de 
positionering van i ge ouwen. eide gevels 
georienteerd op de open are ruimte gelden als 
voorgevel  waar i ge ouwen ac ter gepositioneerd 
dienen te worden

optie grondge onden 
ipv appartement

**

**

reeds gerealiseerd deelge ied
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Ruimtelijke eenheden

innen et plange ied worden versc illende 
ruimteli e een eden ondersc eiden waar innen 
wordt gestuurd op speci e e uitstraling en 

waliteit.

innen de ruimteli e een eid wonen aan de 
of  gelden ruimere regels. Hier is et mogeli  

om op meerdere manieren invulling te geven aan 
speci e e wensen ua woningt pe of uitstraling. 

In paragraaf 2.11 wordt verder ingegaan op de 
eeld waliteitseisen per ruimteli e een eid.

wonen in de straat en aan de 
dorpsweide: mix

wonen langs de Oostervaart: 
voornameli  vri e avels

wonen aan de Nieuwe Gast: 
voornameli  vri e avels en 
grote twee appers

wonen aan de of: voornameli  
twee appers met af en toe ri en en 
vri staand.

wonen aan de de grond erging: 
voornameli  vri e avels  met af en 
toe een twee apper

optie grondge onden 
ipv appartement
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Stijlfamilies / architectenverdeling

Om te omen tot een ge alanceerde wi  met 
een afgewogen variatie in arc itectuur is et 
van elang om na te den en over versc illende 
arc itectuursti len voor de diverse woningen.

De voorgestelde verdeling voor arc itectuursti len 
gaat uit van meerdere clusters van versc illende 
omvang per straat met een eigen sti l. Het 
idee ierac ter is dat er geen grote aantallen 
aaneengeloten woningen met de elfde sti l 
voor omen. r wordt een maximum van 3 

ouwvolumes naast el aar met de elfde sti l 
ge anteerd. Hierdoor ontstaat een gevarieerd 
straat eeld dat de indru  van een organisc  
gegroeid dorp geeft.
Het versc il in arc itectuursti l an goed erei t 
worden door versc illende arc itecten in te 
sc a elen voor de uitwer ing van de versc illende 
sti len.

ti lfamilie 1  2 omen uit et eeld waliteitsplan 
van Het Noorderlic t .

Op asis van ovenstaande uitgangspunten en 
iernaast getoond aart eeld wordt lopende de 

planontwi eling de voorgestelde verdeling in 
sti lfamilies de nitief gemaa t.

sti lfamilie 1

sti lfamilie 2

sti lfamilie 3

sti lfamilie 4

sti lfamilie 5

sti lfamilie 6: singel

sti lfamilie 7: of

sti lfamilie 8: elfde als 
gerealiseerd deel of

optie grondge onden 
ipv appartement
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De eeld waliteit van de toe omstige woningen in 
et ge ied wordt gestuurd door een aantal regels 

wel e esc reven i n in de volgende paragrafen.

De onderstaande algemeen geldende regels 
gelden voor alle e ouwing in de tweede fase van 
De Oostergast en i n opgesteld om een epaalde 

asis waliteit voor de e ouwing te unnen 
garanderen.
Afwi ingen in positieve in i n alleen toegestaan 
wanneer de e worden goedge eurd door et 

waliteitsteam en de welstand. ouwplannen 
ullen in eerste instantie getoetst worden aan de 

uitgangspunten uit et steden ouw undig plan 
en de vertaling iervan in et estemmingsplan 
en vervolgens aan de eeld waliteitseisen oals 

ierna omsc reven.

In aanvulling op de algemeen geldende 
eeld waliteitsregels i n verderop in dit 
oofdstu  regels per ruimteli e een eid 

opgenomen. De e esc ri ven de speci e e 
uitstraling en waliteit per een eid en orgen 
ervoor dat de versc illende ruimteli e een eden 
ieder een eigen uitstraling en ara ter ri gen.

oor over de aanvullende  speci e e regels niet 
van toepassing i n gelden de algemene regels.

Architectuur

Algemeen geldende regels

Referenties architectuur voor de Oostergast Geslaagde gerealiseerde architectuur in de Oostergast
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l e woning estaat uit een oofdge ouw met 
een eldere eenvoudige oofdvorm  die in n 
oogopslag er en aar is.

oor de ri woningen geldt dat de individuele 
woningen ondergesc i t dienen te i n aan et 

oofdvolume van de ri .

i  de ui en in de Oostergast i n de da en 
een elangri  en prominent aanwe ig element. 
Het da  is de li vanger van et uis. en 
groot deel van et uis estaat dan oo  uit 
da . oor de da vormen geldt net als voor et 

asisvolume dat de da vorm eenvoudig en in 
n oogopslag er en aar dient te i n. Om die 

reden i n wolfseinden of andere vervormingen 
van de asisvorm die slec ts een deel van et 

ele da  eslaan niet toegestaan. Alle da en 
e en ellingen die vari ren van 30  tot 60  

en een goot oogte van ca. 4  7 meter  met 
een no oogte van maximaal 11 meter. Als 
uit ondering geldt et appartementenge ouw 
met een goot oogte van maximaal 9 meter. De 
no oogte of oogte platte afde ing van et 
appartementenge ouw edraagt maximaal 
11 meter. Naast woningen met aa se appen 
omen er oo  langs appen en samengestelde 
appen voor ( ie aart op l  40). 

oor de i ge ouwen geldt dat de e een 
arc itectonisc  ensem le dienen te vormen met 

et oofdge ouw. Dit ete ent onder meer dat 
de materialisering van de i ge ouwen geli  is 
aan die van et oofdge ouw. Dit geldt owel voor 
vri staande i ge ouwen als voor i ge ouwen 
gesc a eld aan et oofdge ouw.

oor de woningen in de eeld epalende 
ones ( ie aart op l  41) is et gewenst 

dat i ge ouwen oals garages  sc uren en 
tuin uis es niet et straat eeld domineren. oor 
de e avels gaat de voor eur uit naar plaatsing 
van i ge ouwen op een minimale afstand van 5m 
ac ter de ac tergevel van de woning.
Er worden in dat geval geen aanvullende eisen 
gesteld aan uitstraling of apvorm i ge ouw.
Indien men in de e ones i ge ouwen wil 
plaatsen naast de woning of op een afstand van 
minder dan 5m ac ter de ac tergevel worden 
aanvullende eisen gesteld aan de uitstraling van 

et i ge ouw. Het i ge ouw dient in dit geval 
een arc itectonisc  ensem le te vormen met 

et oofdge ouw en tevens te worden voor ien 
van een ap  onder de elfde da elling als et 

oofdge ouw.
uiten de eeld epalende ones geldt een 

minimale afstand van 5m vanaf de voorgevelli n. 
De apvorm van de i ge ouwen in de e one 
is vri . Dit ete ent dat oo  platte da en ier i n 
toegestaan.   

Aan  en uit ouwen ter vergroting van epaalde 
woonruimtes oals er ers  da apellen  serres 
en i eu ens i n ondergesc i t aan et 

oofdge ouw. De e aan  en uit ouwen ma en 
onderdeel uit van et oofdvolume en vormen 
samen n arc itectonisc  ensem le met 

et oofdge ouw. Dit ete ent tevens dat de 
materialisering van aan  en uit ouwen geli  is 
aan die van et oofdge ouw.

peciale aandac t is gewenst i  oe avels. 
De woningen op de e avels dienen twee i dig 
te worden geori nteerd. linde gevels i n niet 
toegestaan. Dit oudt in dat owel de voor  als 
de i gevel die geori nteerd is op et open aar 
ge ied voor ien i n van gevelopeningen oals 
ramen  oe ramen en of toegangen tot de 
woning.
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Materialenstaat

oor alle woningen geldt dat de da en estaan 
uit eramisc e da pannen in een antraciet 
tint. Hoog verglaasde pannen worden niet 
toegepast. Mat verglaasde pannen e oren tot 
de mogeli eid.

Deuren en o i nen i n van out of aluminium 
en i n lan  gela t of e en terug oudende 
leuren  oals gri s  wit  don er lauw 

of don ergroen. De asisvorm van de 
o i nen is rec t oe ig. De o i nen e en 

geen roedeverdeling. i  toepassing van 
unststof o i nen al de pro elmaat overeen 

moeten omen met vergeli are outen of 
aluminium o i nen.

Gevels estaan uit metselwer  in een 
genuanceerde vorm a steen in oran e  rood  
en ruintinten. er arc itectonisc e een eid 
wordt alti d n t pe steen (of n mix van 
stenen) toegepast. Hier i  geldt dat een twee
onder een ap woning wordt esc ouwd 
als n arc itectonisc e een eid. u tiele 
leurnuances innen sti lfamilies e en de 

voor eur oven contrasterende leuren.

i  toepassing van onnepanelen dienen de e 
oveel mogeli  in et ontwerp van de woning 

te worden geintegreerd. ie et document 
“Libau -  RUIMTE VOOR ZON! Tips voor een 
zorgvuldige inpassing van zonnepanelen” voor 
versc illende goede inpassingsmogeli eden.

materiaal Dak

materiaal Gevel

dakpannen en gevelbekleding

geen contrasterende kleuren binnen 
één woning

subtiele kleurenmix subtiele nuance
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Per ruimtelijke eenheid wordt er naast de algemeen 
geldende regels gestuurd op speci eke uitstraling en 
kwaliteit.

Algemeen
De woningen i n eenvoudig en e en een 
dorpse uitstraling. Door de versc illende 
woningt pologie n  ri woningen  2 onder 1 
ap woningen en vri staande woningen en 

versc illende arc itecten ontstaat variatie in et 
straat eeld.

Hoogte
verdiepingen: 1 of 2 lagen met ap

ouw oogte: maximaal 11m
goot oogte: 4m tot 7m ( ie l  39)

Hoogte appartementengebouw
verdiepingen: 2 of 3 lagen met ap

ouw oogte: maximaal 11m
goot oogte: 7m tot 9m ( ie l  39)

Dakvorm
divers  ie aart apric tingen ( l  40)
overste en niet toegestaan

Wonen in de straat

2-onder-1 kapwoning met individuele 
dwarskap

heldere basisvorm met aan- en uitbouwen in gelijke 
materialisering als basisvolume

referentie van een appartementengebouw 
met kap die goed binnen de dorpse 
uitstraling van de Oostergast past

rijwoningen (3/1kap of 4/1kap) met een uitstraling die aansluit bij de
vrijstaande en 2/1kap t pologieen. Individuele woning niet direct a eesbaar.

2-onder-1-kapwoning met eenvoudige uitbouw 
in gelijke materialisering als basisvolume
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Wonen langs de Oostervaart

algemeen
De woningen e en een rac tige er en are 
vorm. e amen vormen e een dorpsrand met 
een ster e contour.

hoogte
verdiepingen: 1 of 2 lagen met ap

ouw oogte: maximaal 11 m
goot oogte: 4m tot 7 m ( ie l  39)

dakvorm
divers  overste  toegestaan  ie aart 
apric tingen ( l  40)

sterke contour dorpsrand door krachtige vormen

krachtige herkenbare vormen
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Wonen aan de grond erging

Algemeen
De avels rondom de grond erging i n ruim 
en worden door un ligging vaa  vanaf een 
grotere afstand ervaren. i  de e woningen wordt 
gestreefd naar een rac tige en uitgespro en 
vorm die per woning mag vari ren.

Hoogte
verdiepingen: 1 of 2 lagen met ap

ouw oogte: maximaal 11m
goot oogte: 4m tot 7m ( ie l  39)

Da vorm
divers  ie aart apric tingen ( l  40)
overste en niet toegestaan

wisselend beeld dwarskappen en langskappen eenduidig volume op ruime kavel krachtige vorm/uitstraling

gericht op uitzicht waterberging uitgesproken vorm(en)
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Wonen aan de of

oriëntatie op groene hof woningen vormen een architectonisch ensemble

De e regels gelden voor de woningen aan de of 
wanneer geen ge rui  gemaa t wordt van de 
mogeli eid tot extra vri eid. De mogeli eid 
tot extra vri eid in ouwvolume en woningt pe 
of materialisering wordt in de volgende pagina s 

espro en. 

Algemeen
De woningen rond de of vormen een 
arc itectonisc  ensem le met el aar. 
Dit wordt erei t door een eenvoudige 
geli vormige gevel  en da e andeling. De 
woningen i n geori nteerd op de ge amenli e 
groenvoor iening en i n ontworpen door 1 of 
maximaal 2 versc illende arc itecten.

Hoogte
verdiepingen: 1 of 2 lagen met ap

ouw oogte: maximaal 11m
goot oogte: 4m tot 7m ( ie l  39)

Dakvorm
voornameli  langs appen met en ele
dwars ap  ie aart apric tingen ( l  40)
overste en niet toegestaan.
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Wonen aan de of met extra vri eid in materialisering

Algemeen
De twee of es in et plange ied i n locaties waar 
extra vri eden gelden. 
Op twee manieren an worden afgewe en van de 
algemeen geldende regels  
 afwi ing in materialisatie
 afwi ing in vorm en t pologie

i  afwi ing in materialisatie geldt de 
voorwaarde dat de standaard vormentaal oals 
omsc reven onder de algemene regels van dit 

eeld waliteitsplan wordt aange ouden. Oo  
de vastgelegde rooili nen  apric tingen en 
goot oogten li ven gelden evenals de eis om te 
omen tot een arc itectonisc  ensem le.

Hoogte
verdiepingen: 1 of 2 lagen met ap

ouw oogte: maximaal 11m
goot oogte:  4m tot 7m ( ie l  39)

Dakvorm
voornameli  langs appen met en el dwars ap  
ie aart apric tingen ( l  40)

overste en niet toegestaan.

Materiaal
De leur en et soort gevelmateriaal en 
da afwer ing wi t af van de overige woningen 
in de Oostergast. Meerdere natuurli e tinten en 
materialen i n ier mogeli . De woningen aan de 

of vormen met el aar een ensem le en omen 
overeen in leur en materiaal.

referenties vrijheid in materialisering. Meerdere natuurlijke tinten en 
materialen zijn mogelijk
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Wonen aan de of met extra vri eid in vormentaal en woningt pologie

Dakvorm
De da vorm is eer divers en an vari ren van 
ap tot s edda  of plat da . Overste en i n niet 

toegestaan.

Typologie
De vri eid in vormentaal orgt ervoor 
dat ier andere woningt pes gerealiseerd 
unnen worden dan momenteel voor ien 

in et woning ouwprogramma. o unnen 
patiowoningen  ungalows of woningen met een 
s edda  worden gerealiseerd.

Materiaal
De leur en et soort gevelmateriaal is volgens de 
algemene regels uit dit eeld waliteitsplan.

referenties vrijheid in vormentaal en woningtypologie, standaard materialen

Algemeen
De twee of es in et plange ied i n locaties waar 
extra vri eden gelden. 
Op twee manieren an worden afgewe en van de 
algemeen geldende regels  
 afwi ing in materialisatie
 afwi ing in vorm en t pologie

i  afwi ing in vorm en t pologie geldt de 
voorwaarde dat de standaard materialisering 
die omsc reven is onder de algemene regels 
van dit eeld waliteitsplan dient te worden 
gerespecteerd.
De regels in a e rooili nen  apric tingen en 
goot oogten omen te vervallen
Wel dient er ten alle ti de re ening te worden 
ge ouden met een par eeroplossing van 2 
par eerplaatsen op eigen terrein. Oo  dienen de 
woningen op de e locatie een arc itectonisc  
ensem le met el aar te vormen.

Hoogte
verdiepingen: 1 tot 3 lagen

ouw oogte: maximaal 11m
goot oogte:  4m tot 7m ( ie l  39)
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Wonen aan de Nieuwe Gast

De Nieuwe Gast is geinspireerd op De Gast  de 
oorspron eli e oofdstraat van uid orn. Het 
streven is dat de Nieuwe Gast een moderne opie 
wordt van de oude Gast. Op de avels langs de 
Nieuwe Gast omen dan oo  vooral vri staande 
woningen en en ele grote twee appers. 

De grote mate van variatie in e ouwing  de 
i ondere woningontwerpen en afwi ende 

materialen en gestucte gevels van de woningen 
aan de oude Gast dienen als inspiratie voor de 

e ouwing aan de Nieuwe Gast. Oo  de ple  
waarop de woningen op de avel staan en de 
wi e waarop de tuin i draagt aan de lommerri e 

eeld waliteit van De Gast is uitgangspunt voor 
de Nieuwe Gast.

enslotte worden oo  de ara teristie en in de 
open are ruimte van de oude Gast overgenomen  
De Nieuwe gast ri gt een groen pro el met aan 

eide i den omen in groene ermen en op 
epaalde ple en smalle watergangen langs de 
ermen. De ac terliggende avels i n  net als 

langs De Gast  via een rug of smalle dam te 
erei en.

sculpturaal volume door op- en aanbouwen en overstekken

Bebouwing ‘De Gast’; veel variatie, sculpturale volumes, rijke detaillering, afwijkende materialisering en samengestelde dakvormen
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Wonen aan de Nieuwe Gast Moderne eigentijdse bebouwing aan de ‘Nieuwe Gast’; 
veel variatie, sculpturale volumes, rijke detaillering, afwijkende materialisering, samengestelde dakvormen en/of platte daken

referenties vrijheid in materialisering. Naast het basismateriaalpallet zijn meerdere natuurlijke tinten en materialen mogelijk

Algemeen
De avels i n ruim en de woningen i n 
sculpturaal door meerdere forse op  en
aan ouwen. Net als et merendeel van de oude 
woningen aan de Gast in uid orn i n de e 
woningen orgvuldig gedetailleerd.

Hoogte
verdiepingen: 1 of 2 lagen met ap

ouw oogte: maximaal 11m
goot oogte: 4m tot 7m ( ie l  39)

Dakvorm
divers  oo  samengestelde appen en platte 
afde ingen  ie aart apric tingen ( l  40)
overste en i n toegestaan.

Materiaal
Aan de Oostergast gelden ruimere regels ua 
materialisering. Naast a steen in oran e rood en 

ruin tinten en da pannen in gri s  antraciet i n 
oo  andere gevelmaterialen en da afwer ingen 
toegestaan oals  stucwer  out  metaal  riet  etc. 
Meerdere natuurli e tinten en materialen i n ier 
mogeli .
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Wonen aan de Nieuwe Gast

Positie gebouw op de kavel
De e ouwing van de vri e avels  langs de 
Nieuwe Gast wordt innen een elder egrensd 

e ouwingsge ied ge ouwd.
Het e ouwingsge ied is als volgt epaald  
 de afstand tot de open are weg of watergang 

edraagt minimaal 5m
 de afstand tot de i delingse perceelsgrens 

edraagt 3m
 de afstand tot de ac tergrens edraagt 0m.
innen dit e ouwingsge ied geldt een maximaal 
e ouwingspercentage van 40 . Dit maximaal 

te e ouwen oppervla  wordt ouwperceel 
genoemd. ergunningsvri e ouwwer en 
worden niet meegere end innen dit maximum 

e ouwingspercentage.

Op de e wi e wordt de gewenste open eid  
gewaar orgd en ullen de tuinen in oge mate 

i dragen aan de lommerri e eeld waliteit van 
de Nieuwe Gast.

Bebouwingsgebied

Bebouwingsgebied

Bebouwingsgebied

Kavel, bebouwingsgebied, bouwperceel

Bouwperceel
(bedraagt max. 40% 
van bebouwingsgebied)

Bouwperceel
(bedraagt max. 40% 
van bebouwingsgebied)

Bouwperceel
(bedraagt max. 40% 
van bebouwingsgebied)

Reeds vergunde kavel

Disclaimer: aan deze afmetingen zijn geen rechten te ontlenen.
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avelpaspoorten NG 01  NG 02  NG 03

Positie gebouw op de kavel
oor de vri e avels  langs de Nieuwe Gast 
innen de e steden ouw undige uitwer ing is 
iernaast aan de and van leine avelpaspoorten 

aangegeven wat de afmetingen van de avels 
edraagt en oe groot de omvang van et 
e ouwingsge ied is.

innen dit e ouwingsge ied geldt een maximaal 
e ouwingspercentage van 40 . Dit maximaal 

te e ouwen oppervla  wordt ouwperceel 
genoemd. ergunningsvri e ouwwer en 
worden niet meegere end innen dit maximum 

e ouwingspercentage.

Disclaimer: aan deze kavelpaspoorten zijn geen rechten te ontlenen.
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Bebouwingsgebied
= 487 m2

Kaveloppervlak
= 1015 m2

Bebouwingsgebied
= 507 m2

Kaveloppervlak
= 805 m2

Bebouwingsgebied
= 465 m2

Kaveloppervlak
= 787 m2

Disclaimer: aan deze kavelpaspoorten zijn geen rechten te ontlenen.
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