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1  Beeldkwaliteit algemeen

dorps en landelijk wonen
De opzet voor het Stedenbouwkundig plan vindt zijn 
basis in de thema’s Dorps en Landelijk wonen. Met 
het thema Dorps wonen wordt beoogd Haarzicht 
aan te laten sluiten op de bestaande bebouwing 
van Vleuten. Het thema Landelijk wonen wordt 
ingezet als overgang naar het landelijk gebied; 
aan de noordzijde is dat het weidegebied met de 
Haarrijnse Plas en de oostzijde is dat het Wielrevelt. 
De twee gebieden van Dorps en Landelijk wonen 
worden gescheiden door de diagonaal door het 
plangebied lopende archeologische zone.

centraal in haarzicht
Het is de ambitie om Haarzicht zowel aan te laten 
sluiten op de omgeving als een “eigen hart” te 
geven. Vanuit deze ambitie is het concept van 
het centrale Deel ontstaan. in dit centrale Deel 
wordt ruimtelijk de verbinding gemaakt met het 
bestaande landschap van de Sloot van Themaat; 
met de geschiedenis van de plek. Hiermee krijgt 
Haarzicht een specifieke identiteit, zoals andere 
wijken en buurten in Vleuten dat ook hebben. 
Voorgesteld wordt om het woonthema Dorps 
wonen (in afwijking van de ontwikkelvisie) over de 
archeologische zone heen te positioneren en dit 
deel van de archeologische zone het groene hart 
van de woonwijk Haarzicht te maken. Dit hart ligt op 
het kruispunt van interne routes binnen Haarzicht 
en de Sloot van Themaat als onderdeel van de 
archeologische zone. 

1.1  PlanconcePt HaarzicHt/Stedenbouwkundig Plan

woonthema’s
rondom het centrale Deel van Haarzicht worden 
vier woonbuurten als een waaier gepositioneerd en 
maken zowel ruimtelijk als typologisch verbinding 
met de dorpse en landelijk omgeving. Dit zijn 
respectievelijk: de Dorpsrand als verbinding met 
het dorp Vleuten, de erven als verbinding met 
de bebouwing van Thematerweg, de Lanen als 
verbinding met het Wielrevelt en de Parkzoom als 
overgang naar de archeologische zone. 
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Dorps en Landelijk Wonen is de inspiratiebron en 
het uitgangspunt voor de beeldkwaliteit. Haarzicht 
bevindt zich in een overgangsgebied van dorps 
(Vleuten) naar landelijk (Wielrevelt) wonen. Zoals 
beschreven in de ontwikkelvisie Haarzicht is 
een herkenbaar onderscheid tussen deze twee 
woonthema’s uitgangspunt en is het belangrijk dat 
deze thema’s consequent gevolgd worden.

Wat dorps en wat landelijk wonen precies inhoudt, 
heeft veel vragen opgeroepen. in samenwerking 
met de Klankbordgroep en door middel van 
crowdsourcing-enquêtes is een beeld ontstaan van 
wat past bij dorps en landelijk wonen. Hieronder 
staan een aantal kenmerken van Dorps en 
Landelijk Wonen vanuit de Klankbordgroep en de 
crowdsourcing-enquêtes. 

associaties dorps wonen:
Pandsgewijs•	
Hoge dichtheid bebouwing•	
Kleinschalige ruimte en groene plekken•	
Voetganger staat centraal•	
Afwisselend gevelbeeld •	

associaties landelijk wonen:
Woningtype boerderij•	
Lage goot•	
groene erfscheidingen (hagen)•	
Lanen met groene bermen en bomen•	
Lage dichtheid•	

Deze kenmerken hebben samen met historisch 
en cultureel onderzoek van de omgeving geleid 
tot een inspiratiekader voor dorps en landelijk 
wonen in Haarzicht. een kader dat inspireert tot 
een woonomgeving met een eigen identiteit, een 

1.2  Sfeer en identiteit

herkenbare sfeer en uitstraling van de openbare 
ruimte en de architectuur en continuïteit en 
samenhang in de morfologische structuur en een 
unieke ruimtelijke kwaliteit.

inrichtingsplan
op basis van de inspiratiebron Dorps en Landelijk 
Wonen is het inrichtingsplan opgesteld. Deze 
vormt daarmee een belangrijke context voor de 
beeldkwaliteit. in de navolgende pagina’s zijn 
de belangrijkste dragers van het inrichtingsplan 
samengevat. Daarna wordt ingegaan op de 
toetsingscriteria.

sturing 
Per woonthema (dorps en landelijk) zijn 
toetsingscriteria voor de beeldkwaliteit opgesteld. 
Deze criteria worden vervolgens gespecificeerd per  
deelgebied (dorpsrand, centrale deel, de erven, de 
lanen en Parkzoom). De toetsingscriteria hebben 
betrekking op:

Typologie•	
rooilijn en oriëntatie •	
bouwmassa•	
Voortuinen•	
overgang openbaar/privé •	
bijgebouwen•	
Aan- en uitbouwen•	
Kleur- en materiaalgebruik•	

landelijk wonen

dorps wonen
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2 .  O N T W E R P 

2.2 plankaart ontwerp openbare ruimte

7

stedenbouwkundig plan 
(voorbeeld verkaveling)
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(op basis van voorbeeldverkaveling)

  49  rijwoning (sociale-huur)
126  rijwoning (vrije-sectorhuur)
  33  rijwoning goedkoop
  25  rijwoning middelduur
  62  rijwoning duur
  29  2^1 kapwoning middelduur
  60  2^1 kapwoning duur
  45  2^1 kapwoning duur
  14  vrijstaande woning
  49  vrije kavels/vrijstaande woning

1.3.1 woningaantallen

1.3  facetkaarten
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2 .  O N T W E R P

2.4 woningtypologieën
De woningtypologieën sluiten aan op het karakter van de 

verschillende deelgebieden. Overgang van Dorps wonen naar 

Landelijk wonen.

Dit is een voorlopige verdeling; mogelijk wijzigen de  
woningtypologieën in de uitwerking van het plan.

sociale-huurwoning 

vrije-sectorhuur 

rij koop  

rij middeldure koop  

rij dure koop 

2^1 kap koop

2^1 kap middeldure koop

2^1 kap dure koop

vrijstaand koop 

vrije kavels
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1.3.2 uitgeefbaar en oPenbare ruimte

L O D E W I J K  B A L J O N  l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n12

2 .  O N T W E R P

2.5 uitgiftekaart / beheergrenzen
De kaart geeft de grens tussen openbaar gebied en uitgeefbaar 

terrein aan. Hiermee is tevens de beheergrens gedefinieerd. 

De hoofdwatergangen zullen eigendom worden van het 
Hoogheemraadschap. Alle andere ruimte anders dan uitgeefbaar zal 
overgedragen worden aan de gemeente.
Ten behoeve van het parkeren zijn in het Centrale Deel collectieve 
hoven in de bouwblokken voorzien.

uitgeefbaar, kavels

uitgeefbaar, parkeerhoven / achterpaden

uitgeefbaar, kavels met restrictie (agrarisch land)

schoolkavel 

uitgeefbaar: kavel De Goeij

uitgeefbaar: kavel Gresnigt

watergangen
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Het bewonersparkeren vindt zoveel mogelijk plaats 
op eigen erf of in private parkeerhoven. Daarnaast 
zijn er voor bewoners en bezoekers parkeerplaatsen 
in openbare parkeerhoven en parkeren langs de 
openbare weg. 
Het parkeren aan de omloop in het centrale Deel 
vindt aan één zijde plaats waarbij het zicht vanaf de 
omloop zich richt naar de “groene” zijde voor een 
informeel, rustig en dorps woonmilieu. 
Het bezoekersparkeren aan de omloop en de 
woonstraten in De Lanen en Parkzoom bevindt 
zich in de groene bermen (parkeervakken met 
grastegels) langs de weg.

1.3.3 Parkeren

L O D E W I J K  B A L J O N  l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n20

2 .  O N T W E R P

2.7.3 parkeren
De oplossing van het parkeervraagstuk gaat uit van een informeel, 

rustig, dorps woonmilieu. 

Dat betekent dat in de woonstraten over het algemeen slechts aan één 
zijde wordt geparkeerd, langs de weg. De rest van het parkeren 
geschiedt op eigen erf, indien daarvoor ruimte is, of geconcentreerd in 
parkeerhoven. Dit zijn voor het grootste deel gemeenschappelijke 
voorzieningen voor de direct aanliggende woningen. In de Dorpsrand 
zijn de parkeerhoven openbaar. De ligging  maakt duidelijk of een hof 
collectief of openbaar is.
Eventuele invalideparkeerplaatsen worden, op aanvraag van de 
bewoners bij de gemeente, gerealiseerd. 



11

De profielen zijn opgebouwd uit verschillende 
soorten ruimtegebruik en intensiteit. Lopen, 
fietsen, rijden of parkeren of geen verkeer. De 
rijwegen zijn altijd roodbruin van kleur in gebakken 
klinkers (Padova) en het parkeren is in rood 
genuanceerde gebakken klinkers (novoton) 
uitgevoerd. De troittoirs zijn uitgevoerd in rood-geel 
genuanceerde gebakken klinkers (Auraton). De 
private parkeerhoven zijn herkenbaar uitgevoerd 
in grijs gekleurde  betonklinkers. in de Lanen en 
de Parkzoom vindt het bezoekersparkeren plaats 
op verstevigd gras, zodat het groene beeld van de 
straten continue doorloopt.

1.3.4 materialen

L O D E W I J K  B A L J O N  l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n76

5 .  I N R I C H T I N G S E L E M E N T E N

5.1 materialen
De keuze voor verhardingsmaterialen is bepalend voor de sfeer en 

identiteit van de wijk.

Het profiel is altijd opgebouwd uit verschillende soorten ruimtegebruik 
en intensiteit. Lopen, rijden, parkeren, fietsen of helemaal geen verkeer. 
De manier waarop gebruikers zich door deze profielen bewegen wordt 
bepaald door het al dan niet toepassen van hoogteverschillen, de kleur 
van het materiaal en het materiaal zelf. 
De rijwegen zijn altijd roodbruin van kleur in gebakken klinkers 
(Padova) en het parkeren is in rood genuanceerde gebakken klinkers 
(Novoton) uitgevoerd. De trottoirs zijn uitgevoerd in rood-geel 
genuanceerde gebakken klinkers. (Auraton) 
De mandelige hoven zijn herkenbaar uitgevoerd in grijs gekleurde 
betonklinkers. In de Lanen, de Erven, en de parkzoom vind het 
bezoekersparkeren plaats op verstevigd gras, zodat het groene beeld van 
de straten continue doorloopt.

gebakken klinkers Novoton

gebakken klinkers Padova

gebakken klinkers Auraton

betonklinkers grijs

asfalt beige

grasparkeren

betontegels 30x30cm

recreatief pad kleischelpen
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5 .  I N R I C H T I N G S E L E M E N T E N

5.1 materialen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de materialen (type 
bestrating, verlichting en inrichtingselementen). In de bijlage is het 
bijbehorende verlichtingsplan opgenomen.

wat/ waar materiaal verband formaat type opmerking
verharding
rijwegen, landschappelijk deel gebakken klinker keper keiformaat Novoton, lev.: Wienerberger
molgoot rijweg landschappelijke deel gebakken klinker stromend dikformaat Novoton, lev.: Wienerberger 5 strekken
rijwegen, dorpskarakter gebakken klinker keper keiformaat Padova, lev.: Wienerberger
molgoot rijweg dorpskarakter gebakken klinker stromend dikformaat Padova, lev.: Wienerberger 5 strekken
parkeerplaatsen langs openbare rijwegen gebakken klinker elleboog dikformaat vak: Novoton/ lijst:Padova, lev.: Wienerberger
trottoirs gebakken klinker halfsteens dikformaat Auroton, lev.: Wienerberger
opritten gebakken klinker elleboog dikformaat Auroton, lev.: Wienerberger
fietspad asfalt beige
fietspad t.p.v. gasleiding gebakken klinker halfsteens dikformaat Padova, lev.: Wienerberger
rijweg en parkeervak parkeerhof betonstraatsteen keper keiformaat lichtgrijs
parkeervak parkeerhof betonstraatsteen elleboog keiformaat vak:lichtgrijs/ lijst:donkergrijs
achterpaden hoven centrale deel parkeerhof betonstraatsteen keper keiformaat lichtgrijs
molgoot binnenhoven betonstraatsteen stromend keiformaat lichtgrijs 3 strekken
trottoirbanden beton kleur: donkergrijs
opsluitbanden beton kleur: donkergrijs
verloopband trottoirband beton, kleur donkergrijs kleur: donkergrijs
parkeervakken erven, parkzoom, lanen grastegels n.t.b. kleur: donkergrijs
recreatief pad kleischelpen
achterpad grenzend aan schoolstraat beton 300x300mm n.t.b.
verlichting
lichtmast 4m hoog Philips CityCharm Cordoba conische lichtmast, kleur mast + armatuur: 6009 *
lichtmast 6m hoog Philips Harmony Classique met uithouder, kleur mast + armatuur: 6009 *
wandarmatuur aan de bergingen type: 33032, lev.:Bega
inrichtingselementen
zitbank beton/ hout type BN, lev.: Velopa citystyle
afvalbak park (75l) staal type Buizerd, lev.: WTL Europe bv.  kleur: 7016, betonvoet onder maaiveld aanbrengen
afzetpaaltje staal model 120 conisch, (uitneembaar), lev.: Erdi kleur: 7016
ondergrondse container type conform LIOR
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De positie van de verlichting is afgestemd op de 
ruimte in de straatprofielen en de ondergrondse 
infrastructuur. Het type verlichting is mede 
gebaseerd op de wensen van de klankbordgroep 
op een onderscheidend armatuur ter ondersteuning 
van het karakter van de wijk en het karakter van de 
diverse straten.

1.3.5 oPenbare verlicHting

L O D E W I J K  B A L J O N  l a n d s c h a p s a r c h i t e c t e n78

5 .  I N R I C H T I N G S E L E M E N T E N

5.2 verlichting
Het Inrichtingsplan geeft een overzicht van de aard en de posities 

van de lichtmasten en armaturen. 

De opzet is afgestemd op de ruimte in de straatprofielen, inclusief de 
ondergrondse infrastructuur.
De verlichting ondersteunt het karakter van de diverse straten.
Het armatuur is een effectieve LED lamp, eenvoudig van model dat 
aansluit bij de sfeer van de wijk. Het is een nieuw, maar betrekkelijk 
tijdloos model, dat een vertrouwd beeld combineert met een moderne 
vormgeving. Ter hoogte van het park tussen Centrale deel 1 & 2 is op 
de lichtmasten een Lumimotion profiel toegepast (gedempte 
dynamische lichtintensiteit) ten behoeve van de ecologische belangen in 
deze zone.

Philips CityCharm Cordoba Philips Harmony Classique

bestaande verlichting Thematerweg 

lichtmast met uithouder, 6m hoog, Philips harmony Classique

lichtmast met paaltop, 4m hoog, Philips CityCharm Cordoba

wandarmatuur t.b.v. achterpad, lev. Bega type: 33032

lichtmasten Lumimotion profiel (14x CityCharm/ 4x Harmony)
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Water en bomen ondersteunen de belangrijke 
lijnen in het plan en geven vorm aan belangrijke 
verbindingen met de omgeving. Daarmee geven ze 
nadrukkelijk uiting aan het landschap en verlenen ze 
de wijk een bijzonder dorps en landelijk karakter.
op basis van het karakter van de openbare ruimte 
en de positie in de stedenbouwkundige structuur is 
de beplanting in het plan opgenomen. 
bomen en hagen zorgen voor een krachtige 
continuïteit langs de openbare ruimte.
De soortenkeuze is gebaseerd op praktische 
aspecten zoals standplaats en beheer en de 
diversiteit vormt ook een ecologische kwaliteit. 

1.3.6 water- en groenStructuur
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2 .  O N T W E R P

2.6 water- en groenstructuur
Waterlopen trekken lange lijnen door het plan en vormen een 

belangrijke verbinding met de omgeving. Daarmee geven ze 

nadrukkelijk uiting aan het landschap en verlenen ze de wijk een 

bijzonder, landschappelijk karakter.

De beplanting sluit hier in ordening en sortiment op aan.

Op basis van het karakter van de openbare ruimte en de positie in de 
stedebouwkundige structuur is de beplanting in het plan opgenomen. 
De landschappelijke verbanden kunnen zo tot uitdrukking komen. 
De diversiteit die hieruit voorkomt, vormt ook een ecologische 
kwaliteit.

Het Centrale Deel heeft een bijzonder, door het groen bepaald, 
woonmilieu. De Omloop vormt, behalve hoofdontsluiting, een sterke 
door bomen en gras bepaalde ruimte die door heel Haarzicht slingert.

De soortenkeuze is uiteraard gebaseerd op praktische aspecten, zoals 
standplaats en beheer.
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Ter ondersteuning van het karakter van de wijk en 
het straatbeeld zijn erfgrenzen zoveel als mogelijk 
als haag (laag) in voortuinen of klimopscherm 
(hoog) of houtwal in achtertuinen uitgewerkt. Alle 
erfafscheidingen worden vanuit de grondexploitatie 
cq opstalexploitatie gerealiseerd in combinatie met 
een hagenregeling.

1.3.7 erfScHeidingen

Haarzicht Vleuten   |   DO inrichtingsplan   |   14 oktober 2016 83

hagen laag

hagen hoog

houtwal

gebouwde erfafscheiding hoog in combinatie met klimop
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5.7 erfafscheidingen
Het dorpse of groene karakter wordt mede door de overgang van 

openbaar naar privé bepaald. 
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Centrale Deel

Beeldkwaliteit Dorps Wonen

Beeldkwaliteit Landelijk Wonen

Dorpsrand

De Parkzoom 

Ankerpunt

De Erven

De Lanen 
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Dorps bouwen geeft vorm aan de programma´s van 
vandaag door (nieuwe) architectuur met wortels in 
de cultuurgeschiedenis van de vormgeving. Dan 
blijft traditie een levend begrip. raak geïnspireerd 
door het verleden en de omgeving. 
Met dit beeldkwaliteitplan worden geen harde, 
gedetailleerde eisen wat betreft de architectuur 
meegegeven. Wel geven wij de architect de 
opdracht mee de beoogde sfeer en identiteit 
én de gewenste architectonische uitstraling als 
uitgangspunt te nemen.

binnen het thema Dorps Wonen wordt onderscheid 
gemaakt tussen het centrale Deel en de Dorpsrand. 
Het centrale Deel is het hart van het plan en de 
Dorpsrand vormt de overgang naar het bestaande 
Vleuten. Deze buurten onderscheiden zich in de 
mate van individualiteit van de gevel: in het centrale 
Deel zijn panden in de gevelwanden herkenbaar; 
in de Dorpsrand is het woningblok als totaal de 
herkenbare eenheid.
Het beeld van de architectuur in Landelijke Wonen 
is ontleend  aan de agrarische architectuur. Deze 
refereert aan het landelijke en aan de boerenerven. 
Daarnaast komen in contrast hiermee de villa’s 
voor. Deze refereren aan de landgoederen. Het 
Landelijk Wonen is te onderscheiden in de buurt 
de erven, de Lanen en de Parkzoom (de randzone 
langs het Wielrevelt en het archeologisch gebied).

Zowel in het Landelijk woongebied als in het Dorps 
woongebied is de inrichting en vormgeving van de 
openbare ruimte van belang om dit verschil in sfeer 
te kunnen ervaren. 
in het Landelijk gebied dient de openbare ruimte 
een landelijke sfeer uit te stralen. Voldoende ruimte 
in de straatprofielen en tussen de bouwblokken 
zorgen voor een losse morfologie met associaties 
van het landelijk buitengebied. Het straatprofiel 
wordt zo groen mogelijk vormgegeven met 
bijvoorbeeld parkeren op verstevigde grasplaten. 
Diepe voortuinen en groene erfafscheidingen 
dragen bij aan het groene karakter van de 
straat. in de straten van Dorps Wonen is een 
kleinschalige en afwisselende openbare ruimte 
belangrijk. De voetganger voelt zich geborgen 
door een hogere dichtheid van bebouwing en 
verscheidenheid van gevels. erfscheidingen zijn 
onderdeel van de architectonische opgave. De 
openbare ruimte wordt kleinschalig gehouden door 
relatief smalle straatprofielen toe te passen en een 
verscheidenheid van gevels.

2  toetSingScriteria
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ankerpunten

in het Stedenbouwkundig plan zijn gebouwen 
mede bepalend voor de oriëntatie. Deze 
gebouwen accentueren de plek en dragen 
bij aan de zogenaamde mentale kaart van 
Haarzicht. Deze ankerpunten zijn herkenbaar 
door middel van accenten en/of afwijkingen in de 
architectuur. De posities van ankerpunten in het 
stedenbouwkundigplan zijn afgebeeld op de kaart 
op pagina 16.

op een lager schaalniveau worden op bepaalde 
plekken in de bebouwing accenten ontworpen voor 
zover deze stedenbouwkundig van betekenis zijn 
en bijdragen aan de ruimtelijke oriëntatie.

De ankerpunten zijn ten opzichte van het 
Stedenbouwkundig plan gewijzigd en aangepast 
aan de voorbeeldverkaveling.

ankerpunten dorps wonen

Tijdens het verplaatsen over de hoofdstructuur van 
Haarzicht zijn een achttal ankerpunten te herkennen 
in het centrale Deel en de Dorpsrand.
Daarnaast bevindt zich nog één ankerpunt in de 
binnenstraten van het centrale Deel, ter beëindiging 
van een zichtlijn.
in de architectuur worden deze ankerpunten 
zichtbaar gemaakt door afwijkingen in vorm en/
of kleur en reagerend op de stedenbouwkundige 
situatie.

ankerpunten landelijk wonen

in het deel Landelijk Wonen zijn vier ankerpunten 
te onderscheiden. Het belangrijkste ankerpunt voor 
de wijk betreft de school in de Parkzoom. De school 
is gesitueerd in het midden van de wijk en op de 
overgang tussen het Dorps Wonen en het Landelijk 
Wonen. Hier bevindt zich ook het kruispunt van 
de omloop met de oude loop van de sloot van 
Themaat/de centrale groenzone.
De architectuur van de school refereert aan landelijke 
gebouwen/schuren(met kap). Ten opzichte van de 
woongebouwen wijkt het schoolgebouw af door 
een groter volume (lengte, breedte en hoogte).

Aan de omloop in de Lanen bevinden zich een 
tweetal ankerpunten die belangrijk zijn voor de 
oriëntatie binnen de wijk. Aan de noordwestzijde 
betreft het een woning die op de scheiding staat van 
Haarzicht naar het Wielreveld, met als verbindend 
element de waterstructuur en aan de zuidzijde 
betreft het een woning die op de kop van een groen 
parkje is gesitueerd. 

Tot slot bevindt zich een woning als vierde ankerpunt 
ter hoogte van de Thematerweg die de entree tot 
de wijk Haarzicht begeleidt. 
in de architectuur worden deze ankerpunten 
zichtbaar gemaakt door afwijkingen in vorm en/
of kleur en reagerend op de stedenbouwkundige 
situatie.

2.1   deelgebieden
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Zonnepanelen

De groep Haarzicht heeft voor Haarzicht als 
uitgangspunt een ePc van 0 tot -0,3 (nul op de 
Meter-woning) en de eerste gasloze wijk van utrecht. 
om dit te bereiken zullen de daken voor een zeer 
groot deel worden uitgerust met zonnepanelen. 
omdat de zonnepanelen deel uitmaken van de 
basisinstallatie zal de toepassing er van worden 
meegenomen in de architectonische compositie. 
De technische en financiële mogelijkheden en 
garantie-aspecten (10 jaar) bepalen welke panelen 
worden toegepast en de wijze van verwerking op 
het dak. uitgangspunt voor de noM-woningen 
zijn zwarte panelen (zonder rand/zwarte rand) op 
dakpannen gemonteerd.

Voorbeeld dak met panelen op de dakpannen gepositioneerd.

Materialen (algeMeen)
Voor de woningen is baksteen het dragende mate-
riaal in diverse kleuren, textuurvormen en formaten 
met aandacht voor specifieke detailleringen. Andere 
gevelmaterialen dienen duurzaam en hoogwaardig 
te zijn. Duurzame materialen zijn materialen welke 
lang meegaan, mooi en geleidelijk verouderen en 
onderhoudsvriendelijk zijn. in de materiaalkeuze is 
het  verouderingscriterium van belang. Dat betekent 
de keuze baseren op beoordeling hoe materiaal er 
over bijvoorbeeld tien jaar uitziet.

gevel
Dakbedekking

Kozijnen
garagedeuren
goten
Hemelwaterafvoeren
Hemelwaterafvoeren
raamdorpels
Afdekbanden
Lateien

voor-, zij- en achtergevel

voor-, zij- en achtergevel
voorgevel  
voor-, zij- en achtergevel
voor- en zijgevels
achtergevel en bergingen
voor-, zij- en achtergevel
voor-, zij- en achtergevel
voor-, zij- en achtergevel

baksteen, pleisterwerk, hout
(keramische) ongeglazuurde pannen 
(of gelijkwaardige uitstraling)
Hout (staal, aluminium)
Hout (staal, aluminium)
Aluminium (gepatineerd zink)
Aluminium (gepatineerd zink)
Aluminium (gepatineerd zink) of kunststof
Keramisch, natuursteen, aluminium
natuursteen, beton, aluminium, keramisch
Staal, beton
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dorPS wonen - centrale deel
Variatie in architectonische verschijningsvormen binnen de bouwblokken. •	
Herkenbaar verschil in korrelgrootte bewerkstelligt door verschil in kleur, massaopbouw en geleding.•	
een informele dorpse sfeer door gebruik van (samengestelde) kappen of bijzondere dakvormen; platte daken zijn als uitzondering toegestaan (max. 20%).•	
erfscheidingen zijn onderdeel van de architectonische opgave en maken deel uit van het totale gevelaanzicht als straatwand.•	

dorPS wonen - dorPSrand  
bloksgewijs ontwerpen, eenheid in materiaal en kleur.•	
Diversiteit in kap- en nokrichtingen binnen de blokken; platte daken zijn als uitzondering toegestaan (max. 20%).•	
Afwijkingen in vorm en kleur alleen bij de vier afzonderlijke ankerpunten.•	
erfscheidingen van zijtuinen, grenzend aan de openbare ruimte, zijn onderdeel van de architectonische opgave, voorzover geen hagen worden toegepast.•	

in deze paragraaf wordt schematisch weergegeven welk architectuurbeeld wordt nagesteefd per deelgebied als gevolg van de toetsingscriteria. 

2.2  tyPologie bebouwing

2.2.1  dorPS wonen

Voorbeeld 
Ankerpunt
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landelijk wonen - de lanen
bloksgewijs ontwerpen, eenheid en rust in het gevelbeeld. ondergeschikte elementen mogen afwijken in kleur.•	
De twee ankerpunten wijken af door een onderscheidende vorm (bijvoorbeeld door afwijkend silhoute). •	
Voortuinen maken deel uit van de groenbeleving van de Lanen. De minimale voortuindiepte is aangegeven in het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan. •	
Tevens is aangegeven dat deze moeten worden begrensd door hagen.

landelijk wonen - erven
Architectuurbeeld geïnspireerd op de landelijke lintbebouwing van de Thematerweg.•	
Losse en informele inrichting van de kavel zoals een boerenerf. Deze worden ingevuld op basis van een ontwikkelovereenkomst met kavelpaspoort.•	
De kapvormen van de woningen refereren aan de landelijke bebouwing. •	

landelijk wonen - Parkzoom
bebouwingsbeeld refereert aan het landhuis en/of villa. •	
Architectuurstijl is divers, maar eenheid per kavel.•	
compacte bebouwing met solitaire uistraling vs. voldoende ruimte voor groen en een verbinding met het omliggende landschap. er zullen te zijner tijd •	
kavelpaspoorten gemaakt worden met nadere eisen en randvoorwaarden.

2.2.2  landelijk wonen
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2.3  toetSingScriteria dorPS wonen - algemeen

typologie
een afwisseling van rijwoningen met •	
verschillende bloklengtes en tweekappers 
zorgen voor een gevarieerd straatbeeld. 
De woonblokken bestaan uit herkenbare •	
panden van 1, 2 of 3 woningen als eenheid per 
blok. 
De nadruk ligt op de variatie in architectonische •	
verschijningsvormen binnen de bouwblokken. 
De individuele woningeenheid is herkenbaar.•	

rooilijn en oriëntatie 
De bebouwing is op straat georiënteerd.•	
Het ontwerp van zijgevels, •	 wordt als compositie 
met de aangrenzende openbare ruimte 
ontworpen.
bebouwing staat voornamelijk op één rooilijn. •	
Kleine verspringingen in de hoofdvolumes zijn 
mogelijk ten behoeve van de herkenbaarheid 
van de individuele woningeenheid.

Bouwmassa
De woningen zijn allemaal grondgebonden van •	
1 tot 2 lagen met kap.
Als uitzondering zijn 3 lagen met platdak •	
toegestaan op delen van een blok ter 
accentuering van de stedenbouwkundige 
massa (max. 20%). 
bebouwing met afwisseling in het •	
dakenlandschap. 

overgang openbaar/privé
De erfscheidingen, voor zover grenzend aan de •	
primaire openbare ruimte, worden ontworpen 
in samenhang met de architectuur van de 
woning. 
erfscheidingen, grenzend aan achterstraten, •	
worden  hagen en/of hekwerken begroeid met 
Hedera of met gelijkwaardig groen.

Bijgebouwen
bijgebouwen grenzend aan de openbare •	
ruimte (uitgezonderd bergingen) worden mee 
ontworpen bij de eerste bouwaanvraag en in 
samenhang met deze woning. 
een garage heeft minimaal 5 meter opstelplaats •	
op de eigen kavel.

aanbouwen en uitbouwen
Dakkapellen (optioneel) zijn onderdeel  van de •	
ontwerpopgave bij de eerste bouwaanvraag 
van de woning.

kleur- en materiaalgebruik
Materiaalgebruik en kleurpalet hebben hun •	
wortels in de cultuurgeschiedenis van de 
omgeving en zijn nader gespecificeerd op 
bladzijde 19 (materialen) en het kleurpalet is 
in de navolgende pagina’s per deelgebied 
aangegeven.
Het dak bestaat uit (keramische) ongeglazuurde •	
pannen (of gelijkwaardige uitstraling, 
bijvoorbeeld: glazuron betonpan) in antraciet, 
bruin of rood. 
De gevel bestaat uit metselwerk met •	
genuanceerde aardse tinten en accenten in 
wit keim- en pleisterwerk of hout. Dit is per 
deelgebied nader uitgewerkt.
Wit in stuc- of keimwerk bij ensemblewerking •	
toegestaan. 
in materiaalkeuze is het verouderingscriterium •	
van belang. Dat betekent: de keuze baseren 
op beoordeling hoe materiaal er over bv 10 
jaar uitziet; met andere woorden materialen 
die duurzaam verouderen. ook wordt geacht te 
werken met zorgvuldige en duurzame details. 
Kenmerkende details en ornamenten met •	
wortels in de cultuurgeschiedenis van de 
omgeving.

Dorps bouwen op basis van architectuur met wortels in de cultuurgeschiedenis van de omgeving. geen 
kopie van wat er al is, maar het verleden en de dorpse omgeving als inspiratiebron.
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Het ontwerp van zijgevels wordt als compositie met de 
aangrenzende openbare ruimte ontworpen.

Diversiteit in kap- en nokrichtingen binnen de blokken. 

Erfscheidingen van zijtuinen, grenzend aan de openbare ruimte, 
zijn onderdeel van de architectonische opgave.

Bebouwing krijgt een dorpse 
sfeer door gebruik van 
(samengestelde) kappen.

Inspiratiekader Dorps Wonen

Voorbeelden van ken-
merkende details en orna-
menten als inspiratiebron.

(bijvoorbeeld omlijsting en 
maatvoering voordeur, luiken, 
muurankers)

Voorbeelden van kenmerkende details en ornamenten als 
inspiratiebron.

Variatie in architectonische verschijningsvormen binnen de 
bouwblokken.

De individuele woningeenheid is herkenbaar.



haarzicht Vleuten    06.02.2017
Regiedocument Beeldkwaliteit24

2.3.1  toetSingScriteria dorPS wonen - centrale deel

typologie
een afwisseling van rijwoningen met •	
verschillende bloklengtes zorgen voor een 
gevarieerd straatbeeld. 
De woonblokken bestaan uit herkenbare •	
panden van 1, 2 of 3 woningen als eenheid. 
Variatie in architectonische verschijnings-•	
vormen binnen de bouwblokken. 
De individuele woningeenheid is herkenbaar.•	

rooilijn en oriëntatie 
De bebouwing is op straat georiënteerd.•	
Het ontwerp van zijgevels, •	 wordt als compositie 
met de aangrenzende openbare ruimte 
ontworpen.
bebouwing staat voornamelijk op één rooilijn. •	
Kleine verspringingen zijn mogelijk ten behoeve 
van de herkenbaarheid van de individuele 
woningeenheid.

Bouwmassa
De woningen zijn allemaal grondgebonden en •	
bestaan uit 1 tot 2 lagen met kap.
3 lagen met plat dak (max. 20%) is toegestaan •	
op delen van het blok ter accentuering van 
stedenbouwkundige situering.
bebouwing met afwisseling in het •	
dakenlandschap.

Voortuinen
De voortuinen aan de buitenrand hebben een •	
gemiddelde diepte van circa 2,5 tot 4 meter.
De voortuinen binnen het centrale Deel •	
hebben een gemiddelde diepte van  circa 1 tot 
2,5 meter.  

overgang openbaar/privé
erfscheiding zijn onderdeel van de •	
architectonische opgave en maken deel uit van 
het totale gevelaanzicht straatwand; ca.1,80 m 
hoog, afgestemd op de situering. 
erfscheidingen, grenzend aan achterstraten, •	
worden  hagen en/of hekwerken begroeid met 
Hedera ca. 1,80 m hoog.
erfscheidingen van de voortuinen aan de •	
buitenrand van het centrale Deel, worden ook 
hagen met een dikte van circa 0,40 m en een 
hoogte van ca. 0,60 m.
erfafscheidingen van de voortuinen binnen het •	
centrale Deel, worden hagen met een dikte 
van circa 0,40 m en een hoogte van circa 0,60 
m.

 
Bijgebouwen

bijgebouwen grenzend aan de openbare •	
ruimte (uitgezonderd bergingen) worden mee 
ontworpen bij deze eerste bouwaanvraag en in 
samenhang met de woning. 
een garage heeft minimaal 5 meter opstelplaats •	
op de eigen kavel.

aanbouwen en uitbouwen
Dakkapellen (optioneel) zijn onderdeel  van de •	
ontwerpopgave bij de eerste bouwaanvraag 
van de woning.

kleur- en materiaalgebruik
Materiaalgebruik en kleurpalet hebben hun •	
wortels in de cultuurgeschiedenis van de 
omgeving en zijn nader gespecificeerd op 
bladzijde 19 (materialen) en het kleurpalet is 
in de navolgende pagina van het deelgebied 
aangegeven.
De gevel bestaat uit metselwerk met •	
genuanceerde aardse tinten en accenten in wit 
keim- en pleisterwerk of hout.
Wit in stuc- of keimwerk bij ensemblewerking •	
toegestaan.
Het dak bestaat uit (keramische) ongeglazuurde •	
pannen (of gelijkwaardige uitstraling, 
bijvoorbeeld: glazuron betonpan) in antraciet, 
bruin of rood. 
in materiaalkeuze is het verouderingscriterium •	
van belang. Dat betekent: de keuze baseren 
op beoordeling hoe materiaal er over bv 10 
jaar uitziet. ook wordt geacht te werken met 
zorgvuldige en duurzame details.
Kenmerkende details en ornamenten met •	
wortels in de cultuurgeschiedenis van de 
omgeving.

 

Hiervoor gelden de algemene regels voor Dorps Wonen, met enkele aanvullingen en uitzonderingen.
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Gemiddelde voortuinen (2.5 - 4 m)
Gemiddelde voortuinen (1 - 2.5 m)

Voortuinen

oVergang openbaar/priVéankerpunten

Hoge klimopscherm als erfafscheiding privaat-privaat

In samenhang met architectuur 
ontworpen erfafscheiding
Lage hagen als erfafscheiding privaat-openbaar

Variatie in architectonische verschijningsvormen binnen de 
bouwblokken.

De individuele woningeenheid is herkenbaar.

Voorbeeld van 
kenmerkend  detail 
als inspiratiebron.

Erfafscheiding privaat-openbaar

Materiaal- en kleurenpallet 
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2.3.2  toetSingScriteria dorPS wonen - dorPSrand

typologie
een afwisseling van rijwoningen met •	
verschillende bloklengtes en tweekappers 
zorgt voor een gevarieerd straatbeeld. 
in de Dorpsrand is het woningblok als totaal de •	
herkenbare eenheid.
De nadruk ligt op de variatie in architectonische •	
verschijningsvormen binnen de bouwblokken. 
geen kopie van wat er al is, maar het verleden •	
en de dorpse omgeving als inspiratiebron.

rooilijn en oriëntatie 
De bebouwing is op straat georiënteerd.•	
Het ontwerp van zijgevels, •	 wordt als compositie 
met de aangrenzende openbare ruimte 
ontworpen.
bebouwing staat voornamelijk op één rooilijn. •	
Kleine verspringingen zijn mogelijk ten behoeve 
van de herkenbaarheid van de individuele 
woningeenheid.

Bouwmassa
De woningen zijn allemaal grondgebonden en •	
bestaan uit 1 tot 2 lagen met kap.
2 of 3 lagen met plat dak (max. 20%) is toe- •	
gestaan op delen van het blok ter accentuering 
van stedenbouwkundige situering.
bebouwing met afwisseling in het •	
dakenlandschap.

Voortuinen
De voortuinen hebben een gemiddelde diepte •	
van 2 tot 4 meter.

overgang openbaar/privé
erfscheidingen van zijtuinen, grenzend aan •	
de openbare ruimte, zijn onderdeel van de 
architectonische opgave; ca.1,80 m hoog. 
erfscheidingen, grenzend aan achterstraten, •	
worden door hagen en/of hekwerken begroeid 
met Hedera ca. 1,80 m hoog.
erfscheidingen van de voortuinen, worden •	
hagen met een dikte van circa 0,40 m en een 
hoogte van ca. 0,60 m.

 
Bijgebouwen

bijgebouwen grenzend aan de openbare •	
ruimte (uitgezonderd bergingen) worden mee 
ontworpen bij de eerste bouwaanvraag en in 
samenhang met deze woning. 
een garage heeft minimaal 5 meter opstelplaats •	
op de eigen kavel.

aanbouwen en uitbouwen
Dakkapellen (optioneel) zijn onderdeel  van de •	
ontwerpopgave bij de eerste bouwaanvraag 
van de woning.

kleur- en materiaalgebruik
Materiaalgebruik en kleurpalet hebben hun •	
wortels in de cultuurgeschiedenis van de 
omgeving en zijn nader gespecificeerd op 
bladzijde 19 (materialen) en het kleurpalet is 
in de navolgende pagina van het deelgebied 
aangegeven.
bloksgewijs ontwerpen, eenheid in materiaal •	
en kleur.
Het dak bestaat uit (keramische) ongeglazuurde •	
pannen (of gelijkwaardige uitstraling, 
bijvoorbeeld: glazuron betonpan) in antraciet, 
bruin of rood. 
De gevel bestaat uit metselwerk met •	
genuanceerde aardse tinten en accenten in wit 
keim- en pleisterwerk of hout.
Wit in stuc- of keimwerk bij ensemblewerking •	
toegestaan. in dat geval plint en (doorgestoken) 
kopgevels van niet gekeimd metselwerk
in materiaalkeuze is het verouderingscriterium •	
van belang. Dat betekent: de keuze baseren 
op beoordeling hoe materiaal er over bv 10 
jaar uitziet. ook wordt geacht te werken met 
zorgvuldige en duurzame details.
Kenmerkende details en ornamenten met •	
wortels in de cultuurgeschiedenis van de 
omgeving.

Hiervoor gelden de algemene regels voor Dorps Wonen, met enkele aanvullingen en uitzonderingen.



Voortuinen

oVergang openbaar/priVéankerpunten
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Bloksgewijs ontwerpen, eenheid in materiaal en kleur.

Gemiddelde voortuinen (1 - 4 m)

Hoog klimopscherm als erfscheiding privaat-
openbaar

In samenhang met architectuur 
ontworpen erfscheiding
Lage hagen als erfscheiding privaat openbaar.

Materiaal- en kleurenpallet Erfscheidingen van zijtuinen, grenzend aan de openbare ruimte, 
zijn onderdeel van de architectonische opgave.

Bloksgewijs ontwerpen, eenheid in materiaal en kleur.

Het ontwerp van zijgevels georiënteerd op de openbare ruimte 
wordt afgestemd op de kwaliteit van de aangrenzende openbare 
ruimte.
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2.4  toetSingScriteria landelijk wonen - algemeen

typologie
Diversiteit van tweekappers, vrijstaande •	
woningen of vrij op de kavel gesitueerd landhuis 
of villa. 

rooilijn en oriëntatie 
bebouwing staat evenwijdig aan elkaar in een •	
wisselende rooilijn. 
De bebouwing is op straat georiënteerd.•	
Door de meanderende straat ontstaan er •	
gemiddelde tot grote voortuinen.
Zijgevel als voorgevel (entree, venster) indien •	
grenzend aan openbare ruimte.

Bouwmassa
Karakteristiek voor de bebouwing in het •	
Landelijk Wonen zijn partieel lage goten en 
lange dakvlakken.
De woningen krijgen een kap met mogelijk •	
wisselende goothoogte; 1 tot 2,5 laag met 
kap. 

overgang openbaar/privé
in het gebied Landelijk Wonen worden de •	
erfscheidingen in twee typen onderscheiden: 

Hagen op de overgang naar de straten.  -
bosschages en/of houtwallen op de  -
overgang naar het centraal groen park 
en Wielrevelt. 
De overgang naar het landelijk park wordt  -
vormgegeven door een brede haagzone 
op privé terrein, die overgaat in een 
bosschage en/of houtwal op openbaar 
terrein. 

Bijgebouwen
bijgebouwen grenzend aan de openbare •	
ruimte (uitgezonderd bergingen) worden mee 
ontworpen bij de eerste bouwaanvraag en in 
samenhang met deze woning. 
een garage ligt minimaal 3 meter achter de •	
voorgevelrooilijn en heeft minimaal 5 meter 
opstelplaats op de eigen kavel.

aanbouwen en uitbouwen
Dakkapellen (optioneel) zijn onderdeel  van de •	
ontwerpopgave bij de eerste bouwaanvraag 
van de woning.

Het beeld van Landelijke wonen is ontleend aan de architectuur met wortels in de cultuurgeschiedenis 
van de omgeving. 

kleur- en materiaalgebruik
Materiaalgebruik en kleurpalet hebben hun •	
wortels in de cultuurgeschiedenis van de 
omgeving en zijn nader gespecificeerd op 
bladzijde 19 (materialen) en het kleurpalet is 
in de navolgende pagina’s per deelgebied 
aangegeven
De gevel bestaat uit een combinatie van •	
metselwerk met genuanceerde aardse tinten, 
hout en eventueel accenten in wit keim- en 
pleisterwerk.
Het dak bestaat uit (keramische) ongeglazuurde •	
pannen (of gelijkwaardige uitstraling, 
bijvoorbeeld: glazuron betonpan) in antraciet 
of rood en/of rietbedekking.
in materiaalkeuze is het verouderingscriterium •	
van belang. Dat betekent de keuze baseren 
op beoordeling hoe materiaal er over bv 10 
jaar uitziet. ook wordt geacht te werken met 
zorgvuldige en duurzame details.
Kenmerkende details en ornamenten met •	
wortels in de cultuurgeschiedenis van de 
omgeving.
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De overgang naar het landelijk park wordt vormgegeven door 
een brede haagzone op privé terrein, die overgaat in een 
bosschage en/of houtwal op openbaar terrein.

Materiaalgebruik en kleurpalet hebben hun wortels in de 
cultuurgeschiedenis van de omgeving.

Diversiteit van tweekappers en vrijstaande woningen. Voorbeeld van detail en ornament uit  landelijke architectuur. 

Vrijstaande woning met 1 laag en kap.Deze architectuur refereert aan het landelijke, aan de 
boerenerven. 

Karakteristiek voor de bebouwing in het Landelijk Wonen zijn 
lage goten en lange dakvlakken.

Hagen op de overgang naar de straten. Hagen op de overgang naar de straten.
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2.4.1  toetSingScriteria landelijk wonen - de erven

Hiervoor gelden de algemene regels voor Landelijk Wonen, met enkele aanvullingen en uitzonderingen.

typologie
Architectuur sluit aan op de bestaande •	
lintbebouwing van de Thematerweg.
Toegepaste typologieën zijn vrijstaande- en •	
2-onder-1 kapwoningen.
Losse en informele inrichting van de kavel •	
zoals een boerenerf. 

rooilijn en oriëntatie 
bebouwing staat evenwijdig aan elkaar in een •	
wisselende rooilijn. 
De bebouwing is op straat georiënteerd.•	
Door de meanderende straat ontstaan er •	
gemiddelde tot grote voortuinen.
Zijgevel als voorgevel (entree, venster) indien •	
grenzend aan openbare ruimte.

Bouwmassa
Karakteristiek voor de bebouwing in het •	
Landelijk Wonen zijn partieel lage goten en 
lange dakvlakken.
De woningen krijgen een kap met mogelijk •	
wisselende goothoogte; 1 tot 2,5 laag met kap. 
Platte daken zijn niet toegestaan.
De kapvormen van de woningen refereren aan •	
de boerderijtypologie

Voortuinen
De voortuinen aan de Thematerweg en •	
de entreezone van Haarzicht dienen te 
voldoen aan de randvoorwaardenkaart uit de 
ontwikkelvisie, zie afbeelding.  
overige voortuinen hebben een gemiddelde •	
diepte van 2 tot 4 meter. 

overgang openbaar/privé
in het gebied Landelijk Wonen worden de •	
erfscheidingen in twee typen onderscheiden; 
op de overgang naar de straten komen hagen •	
en/of hekwerken begroeid met Hedera ca. 1,80 
m hoog.
erfscheidingen van de voortuinen, worden •	
hagen met een dikte van circa 0,40 m en een 
hoogte van ca. 0,60 m.

 
Bijgebouwen

bijgebouwen grenzend aan de openbare •	
ruimte (uitgezonderd bergingen) worden mee 
ontworpen bij de eerste bouwaanvraag en in 
samenhang met deze woning. 
een garage ligt minimaal 3 meter achter de •	
voorgevelrooilijn en heeft minimaal 5 meter 
opstelplaats op de eigen kavel.

aanbouwen en uitbouwen
Dakkapellen (optioneel) zijn onderdeel  van de •	
ontwerpopgave bij de eerste bouwaanvraag 
van de woning.

kleur- en materiaalgebruik
Materiaalgebruik en kleurpalet hebben hun •	
wortels in de cultuurgeschiedenis van de 
omgeving en zijn nader gespecificeerd op 
bladzijde 19 (materialen) en het kleurpalet is 
in de navolgende pagina van het deelgebied 
aangegeven. 
Het kleurenpallet bestaat uit aardetinten •	
van licht naar donker zoals de bestaande 
bebouwing aan de Thematerweg.
Het dak bestaat uit (keramische) ongeglazuurde •	
pannen (of gelijkwaardige uitstraling, 
bijvoorbeeld: glazuron betonpan) in antraciet 
of rood en/of rietbedekking. 
De gevel bestaat uit een combinatie van  •	
metselwerk met genuanceerde aardse tinten, 
hout en eventueel accenten in wit keim- en 
pleisterwerk.
in materiaalkeuze is het verouderingscriterium •	
van belang. Dat betekent de keuze baseren 
op beoordeling hoe materiaal er over bv 10 
jaar uitziet. ook wordt geacht te werken met 
zorgvuldige en duurzame details.
Kenmerkende details en ornamenten met •	
wortels in de cultuurgeschiedenis van de 
omgeving.



Figuur 6. Randvoorwaardenkaart Thematerweg

Figuur 7. Voorbeelduitwerking hoeve

Ontwikkelvisie Haarzicht, 13 december 2012 43

6.2 Verkavelingsstructuur

6.2.1  Velden
De velden van de hoofdstructuur ontstaan door het afpellen van de rand-

voorwaarden en de hoofdvorm van de het plangebied (rechthoek), waarbij de 

archeologische zone als een afwijking op het systeem beschouwd is (madness of 

the system). De verkaveling ofwel het stratenpatroon wordt in de Ontwikkelvisie 

niet vastgelegd en is vrij ter invulling van de stedenbouwkundige van de 

ontwikkelaars van Haarzicht.

In de voorgestelde hoofdstructuur worden twee woonvelden onderscheiden, zie 

kaart 6. De twee woonvelden zullen worden uitgewerkt met verschillende dicht-

heden, zodat één deel een wat compacter dorpsmilieu kent en één deel een meer 

landelijk dorpsmilieu kent. Belangrijk is dat vanuit de verschillende velden het land-

schap ervaren kan worden door zichtassen te introduceren en dat het landschap 

toegankelijk wordt gemaakt door langzaam verkeersverbindingen.

6.2.2 Randen naar het buitengebied
Het beeld van de randen van Haarzicht naar het buitengebied is zeer belangrijk. 

Voorkomen moet worden dat een rommelige uitstraling het landinrichtingsgebied 

of de Thematerweg domineert. Daarom is de oriëntatie van de bebouwing en de 

plaats van het parkeren aan deze randen vastgelegd, zie figuur 6

Rand Thematerweg

Langs de Thematerweg wordt voorgesteld te werken met een “hoeve-achtige" 

opzet met een watergang voorlangs, die aansluit bij de rest van de lintbebouwing 

langs de weg. De hoeve-achtige opzet bestaat uit een zichtbaar afgebakend gebied 

met daarop enkele gebouwen. De bebouwing staat in de rooilijn met de overige 

bebouwing langs de Thematerweg. De rooilijn is maximaal 50% bebouwd, zodat 

doorzichten mogelijk zijn. In de open zone tussen de rooilijn en Thematerweg 

wordt geen parkeren gefaciliteerd. De ontsluiting van de bebouwing dient 

groepsgewijs plaats te vinden ten behoeve van een overzichtelijk straatbeeld. Het 

is een wens dat op een van de hoeves een bijzonder woonproject wordt ontwikkeld. 

Hiernaast is een indicatieve voorbeelduitwerking van een hoeve opgenomen.
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Lage hagen als erfafscheiding 
privaat-openbaar

Aansluiten op de korrel van de bestaande lintbebouwing. 

Karakteristiek voor de bebouwing in het Landelijk Wonen zijn 
lage goten en lange dakvlakken.

Randvoorwaardenkaart  voortuinen Thematerweg uit de 
Ontwikkelvisie (pg 43), vastgesteld op 13 december 2012.

Grote voortuinen (> 4 m)
Gemiddelde voortuinen (2 - 4 m)

Voortuinen

oVergang openbaar/priVé

Materiaal- en kleurenpallet 

Materiaalgebruik en kleurpalet hebben hun wortels in de 
cultuurgeschiedenis van de omgeving.

Hagen op de overgang naar de straten.



haarzicht Vleuten    06.02.2017
Regiedocument Beeldkwaliteit32

2.4.2  toetSingScriteria landelijk wonen - de lanen

Hiervoor gelden de algemene regels voor Landelijk Wonen, met enkele aanvullingen en uitzonderingen.

typologie
groene lanen met diepe voortuinen bepalen •	
het beeld van de openbare ruimte
Diversiteit van tweekappers, vrijstaande •	
woningen of vrij op de kavel gesitueerd 
woonhuis of villa. 
inpassing van een rijwoning is mogelijk in •	
deelgebied ‘de Lanen’.
De architectuur refereert aan het landelijke, •	
aan de boerenerven.

rooilijn en oriëntatie 
bebouwing staat evenwijdig aan elkaar in een •	
wisselende rooilijn. 
De bebouwing is op straat georiënteerd.•	
Door de meanderende straat ontstaan er •	
gemiddelde tot grote voortuinen.
Zijgevel als voorgevel (entree, venster) indien •	
grenzend aan openbare ruimte.

Bouwmassa
Karakteristiek voor de bebouwing in het •	
Landelijk Wonen zijn partieel lage goten en 
lange dakvlakken.
De woningen krijgen een kap met mogelijk •	
wisselende goothoogte; 1 tot 2,5 laag met kap. 
Platte daken zijn als uitzondering toegestaan 
(max. 20%).
De kapvormen van de woningen refereren aan •	
de boerderijtypologie.
De bebouwing heeft een duidelijke hoofdvorm / •	
bloksgewijs ontwerpen. 

Voortuinen
Voortuinen maken deel uit van de groenbeleving •	
van de Lanen. De voortuinen moeten worden 
begrensd door hagen.
De voortuinen verschillen van een gemiddelde •	
voortuinen (2 tot 4 meter) tot diepe voortuinen 
(> 4 meter). 

overgang openbaar/privé
in het gebied Landelijk Wonen worden de •	
erfscheidingen in twee typen onderscheiden; 
op de overgang naar de straten komen hagen •	
en/of hekwerken begroeid met Hedera ca. 1,80 
m hoog.
erfscheidingen van de voortuinen, worden •	
hagen met een dikte van circa 0,40 m en een 
hoogte van ca. 0,60 m

 
Bijgebouwen

bijgebouwen grenzend aan de openbare •	
ruimte (uitgezonderd bergingen) worden mee 
ontworpen bij de eerste bouwaanvraag en in 
samenhang met deze woning. 
een garage ligt minimaal 3 meter achter de •	
voorgevelrooilijn en heeft minimaal 5 meter 
opstelplaats op de eigen kavel.

aanbouwen en uitbouwen
Dakkapellen (optioneel) zijn onderdeel  van de •	
ontwerpopgave bij de eerste bouwaanvraag 
van de woning.

kleur- en materiaalgebruik
Materiaalgebruik en kleurpalet hebben hun •	
wortels in de cultuurgeschiedenis van de 
omgeving en zijn nader gespecificeerd op 
bladzijde 19 (materialen) en het kleurpalet is 
in de navolgende pagina van het deelgebied 
aangegeven.
bloksgewijs ontwerpen, eenheid en rust in het •	
gevelbeeld. 
Kleuren zijn voornamelijk aardetinten die •	
aansluiten op de landelijke omgeving.
Afwijkende kleuraccenten zijn mogelijk op •	
ondergeschikte elementen mits passend in 
de stedenbouwkundige situatie (zoals erkers/
dakkappellen).
Het dak bestaat uit (keramische) ongeglazuurde •	
pannen (of gelijkwaardige uitstraling, 
bijvoorbeeld: glazuron betonpan) in antraciet 
of rood en/of rietbedekking. 
De gevel bestaat uit een combinatie van •	
metselwerk met genuanceerde aardse tinten, 
hout en eventueel accenten in wit keim- of 
pleisterwerk.
in materiaalkeuze is het verouderingscriterium •	
van belang. Dat betekent de keuze baseren 
op beoordeling hoe materiaal er over bv 10 
jaar uitziet. ook wordt geacht te werken met 
zorgvuldige en duurzame details.
Kenmerkende details en ornamenten met •	
wortels in de cultuurgeschiedenis van de 
omgeving.
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Hagen op de overgang naar de straten.

Verbijzondering in voorgevel. Grote dakvlakken bepalen het 
straatbeeld.

Materiaal- en kleurenpallet 

Lage hagen als erfafscheiding
privaat-openbaar

Gemiddelde voortuinen (2 - 4 mt)

Voortuinen

oVergang openbaar/priVéankerpunten

Hoge hagen als erfafscheiding
privaat-openbaar

Voorbeeld van detail en ornament uit  landelijke architectuur. 
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2.4.3  toetSingScriteria landelijk wonen - de Parkzoom

Hiervoor gelden de algemene regels voor Landelijk Wonen, met enkele aanvullingen en uitzonderingen.

typologie
Ter plaatse van de overgang naar het Wielrevelt •	
wordt de bebouwingsdichtheid lager. 
compacte bebouwing vs. voldoende ruimte voor •	
groen en een verbinding met het omliggende 
landschap.
De bouwhoogte is overwegend twee lagen met •	
een kap, incidenteel is hoger toegestaan
bebouwingsbeeld refereert aan het landhuis •	
en/of villa.
Diversiteit van tweekappers, vrijstaande •	
woningen of vrij op de kavel gesitueerd 
woonhuis of villa. 
Architectuurstijl is divers, maar eenheid per •	
kavel.

rooilijn en oriëntatie 
bebouwing staat evenwijdig aan elkaar in een •	
wisselende rooilijn. 
De entree is op straat georiënteerd.•	
Door de meanderende straat ontstaan er •	
gemiddelde tot grote voortuinen.
Zijgevel als voorgevel (entree, venster) indien •	
grenzend aan openbare ruimte.

Bouwmassa
Karakteristiek voor de bebouwing in het •	
Landelijk Wonen zijn de partieel lage goten en 
lange dakvlakken.
De woningen krijgen een kap met mogelijk •	
wisselende goothoogte; 1 tot 2,5 laag met 
kap.
De school en kinderdagverblijf hebben •	
maximaal 2 hogere lagen met een kap.
Als uitzondering zijn voor maximaal 20% •	
van de woningen 3 lagen met een plat dak 
toegestaan.

Voortuinen
Alle voortuinen in de Parkzoom hebben diepe •	
voortuinen van meer dan 4 meter. 

overgang openbaar/privé
in het gebied Landelijk Wonen worden de •	
erfscheidingen in twee typen onderscheiden; 
erfscheidingen van de voortuinen, worden ook •	
hagen met een dikte van circa 40 cm en een 
hoogte van ca. 0.6 m 
op de overgang naar het Landelijkpark en  •	
Wielrevelt bosschages en/of houtwallen.
uitzondering is de school waar een hekwerk •	
mag worden geplaatst als bescherming van de 
speelplek voor de kleinste kinderen met een 
maximale hoogte van 1,4 meter. Daarnaast is 
in verband met de beoogde groene uitstraling 
van het landelijke park aan de zuidzijde een 
bosschage / haag gewenst.

Bijgebouwen
bijgebouwen grenzend aan de openbare •	
ruimte (uitgezonderd bergingen) worden mee 
ontworpen bij de eerste bouwaanvraag en in 
samenhang met deze woning. 
een garage heeft minimaal 5 meter opstelplaats •	
op de eigen kavel.

aanbouwen en uitbouwen
Dakkapellen (optioneel) zijn onderdeel  van de •	
ontwerpopgave bij de eerste bouwaanvraag 
van de woning.

kleur- en materiaalgebruik
Materiaalgebruik en kleurpalet hebben hun •	
wortels in de cultuurgeschiedenis van de 
omgeving en zijn nader gespecificeerd op 
bladzijde 19 (materialen) en het kleurpalet is 
in de navolgende pagina van het deelgebied 
aangegeven.
De gevel bestaat uit een combinatie van •	
metselwerk met genuanceerde aardse tinten, 
hout en eventueel  accenten in wit keim- en 
pleisterwerk.
Het dak bestaat uit (keramische) ongeglazuurde •	
pannen (of gelijkwaardige uitstraling, 
bijvoorbeeld: glazuron betonpan).
Afwijkende kleuraccenten zijn mogelijk op •	
ondergeschikte elementen mits passend in 
de stedenbouwkundige situatie (zoals erkers/
dakkappellen).
in materiaalkeuze is het verouderingscriterium •	
van belang. Dat betekent de keuze baseren 
op beoordeling hoe materiaal er over bv 10 
jaar uitziet. ook wordt geacht te werken met 
zorgvuldige en duurzame details.
Kenmerkende details en ornamenten met •	
wortels in de cultuurgeschiedenis van de 
omgeving.
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Houtwal

Architectuur refereert naar een landhuis en/of een villa op een 
landgoed. 

Compacte bebouwing vs. voldoende ruimte voor groen en een 
verbinding met het omliggende landschap. 

Lage hagen als erfafscheiding
privaat-openbaar

Grote voortuinen (> 4 m)

Voortuinen

referentie school

oVergang openbaar/priVéankerpunten

Hekwerk school

Unieke herkenbare stijl per woning; consequent ontwerp.

Erfscheidingen van de voortuinen, worden ook hagen met een 
dikte van circa 40 cm en een hoogte van ca. 0.6 m.

Materiaal- en kleurenpallet 
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colofon

groep haarZicht

stedenbouwkundige

landschapsarchitect
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