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Besluit omgevingsrecht bijlage II artikelen 2 en 3 
geldend vanaf 1 juli 2016 
 
Dit is een bijlage van de regels van het bestemmingsplan ‘Cruquius Wickevoort’ 
 
 
Hoofdstuk II. Categorieën gevallen waarin voor bouwactiviteiten en planologische 
gebruiksactiviteiten geen omgevingsvergunning is vereist 

Artikel 2 

Een omgevingsvergunning voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a of c, van de 
wet is niet vereist, indien deze activiteiten betrekking hebben op: 

1. gewoon onderhoud van een bouwwerk, voor zover detaillering, profilering en vormgeving van 
dat bouwwerk niet wijzigen; 

2. werkzaamheden ingevolge een besluit als bedoeld in artikel 13, 13a of 13b van de Woningwet; 
3. een op de grond staand bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan in achtererfgebied, mits 

wordt voldaan aan de volgende eisen: 
a. voor zover op een afstand van niet meer dan 4 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw, niet 

hoger dan: 
1°. 5 m, 
2°. 0,3 m boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van 

het hoofdgebouw, en 
3°. het hoofdgebouw, 

b. voor zover op een afstand van meer dan 4 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw: 
1°. indien hoger dan 3 m: voorzien van een schuin dak, de dakvoet niet hoger dan 3 m, de 

daknok gevormd door twee of meer schuine dakvlakken, met een hellingshoek van niet 
meer dan 55°, en waarbij de hoogte van de daknok niet meer is dan 5 m en verder 
wordt begrensd door de volgende formule: 
maximale daknokhoogte [m] = (afstand daknok tot de perceelsgrens [m] x 0,47) + 3; 

2°. functioneel ondergeschikt aan het hoofdgebouw, tenzij het betreft huisvesting in 
verband met mantelzorg, 

c. op een afstand van meer dan 1 m vanaf openbaar toegankelijk gebied, tenzij geen redelijke 
eisen van welstand van toepassing zijn, 

d. de ligging van een verblijfsgebied als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Bouwbesluit 
2012, in geval van meer dan een bouwlaag, uitsluitend op de eerste bouwlaag, 

e. niet voorzien van een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte, 
f. de oppervlakte van al dan niet met vergunning gebouwde bijbehorende bouwwerken in het 

bebouwingsgebied bedraagt niet meer dan: 
1°. in geval van een bebouwingsgebied kleiner dan of gelijk aan 100 m2: 50% van dat 

bebouwingsgebied, 
2°. in geval van een bebouwingsgebied groter dan 100 m2 en kleiner dan of gelijk aan 

300 m2: 50 m2, vermeerderd met 20% van het deel van het bebouwingsgebied dat 
groter is dan 100 m2, 

3°. in geval van een bebouwingsgebied groter dan 300 m2: 90 m2, vermeerderd met 10% 
van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m2, tot een maximum van 
in totaal 150 m2, 

g. niet aan of bij: 
1°. een woonwagen, 
2°. een hoofdgebouw waarvoor in de omgevingsvergunning voor het bouwen daarvan is 

bepaald dat de vergunninghouder na het verstrijken van een bij die vergunning 
aangegeven termijn verplicht is de voor de verlening van de vergunning bestaande 
toestand hersteld te hebben, 

3°. een bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf door één huishouden; 
4. een dakkapel in het achterdakvlak of een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd 

zijdakvlak, mits wordt voldaan aan de volgende eisen: 
a. voorzien van een plat dak, 
b. gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger dan 1,75 m, 
c. onderzijde meer dan 0,5 m en minder dan 1 m boven de dakvoet, 



d. bovenzijde meer dan 0,5 m onder de daknok, 
e. zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkanten van het dakvlak, en 
f. niet op: 

1°. een woonwagen, 
2°. een gebouw waarvoor in de omgevingsvergunning voor het bouwen daarvan is bepaald 

dat het slechts voor een bepaalde periode in stand mag worden gehouden, of 
3°. een bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf door één huishouden; 

5. een dakraam, daklicht, lichtstraat of soortgelijke daglichtvoorziening in een dak, mits wordt 
voldaan aan de volgende eisen: 
a. indien in het achterdakvlak, een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak 

of een plat dak, de constructie niet meer dan 0,6 m buiten het dakvlak respectievelijk het 
platte dak uitsteekt, 

b. indien in een ander dakvlak dan bedoeld in onderdeel a, 
1°. de constructie niet buiten het dakvlak uitsteekt, of 
2°. ingeval geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn, de constructie niet meer 

dan 0,6 m buiten het dakvlak uitsteekt, en 
c. zijkanten, onder- en bovenzijde meer dan 0,5 m van de randen van het dakvlak of het platte 

dak; 
6. een collector voor warmteopwekking of een paneel voor elektriciteitsopwekking op een dak, 

mits wordt voldaan aan de volgende eisen: 
a. indien op een schuin dak: 

1°. binnen het dakvlak, 
2°. in of direct op het dakvlak, en 
3°. hellingshoek gelijk aan hellingshoek dakvlak, 

b. indien op een plat dak: afstand tot de zijkanten van het dak ten minste gelijk aan hoogte 
collector of paneel, en 

c. indien de collector of het paneel niet één geheel vormt met de installatie voor het opslaan 
van het water of het omzetten van de opgewekte elektriciteit: die installatie aan de 
binnenzijde van een bouwwerk is geplaatst; 

7. een kozijn, kozijninvulling of gevelpaneel, mits in de achtergevel, of een niet naar openbaar 
toegankelijk gebied gekeerde zijgevel van een hoofdgebouw, dan wel in een gevel van een 
bijbehorend bouwwerk, voor zover die gevel is gelegen in achtererfgebied op een afstand van 
meer dan 1 m vanaf openbaar toegankelijk gebied, tenzij geen redelijke eisen van welstand 
van toepassing zijn; 

8. een zonwering, rolhek, luik of rolluik aan of in een gebouw, mits bij een rolhek, luik of rolluik in 
een voorgevel of een naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel van een ander 
hoofdgebouw dan een woning of woongebouw, wordt voldaan aan de volgende eisen: 
a. geplaatst aan de binnenzijde van de uitwendige scheidingsconstructie, en 
b. voor ten minste 75% voorzien van glasheldere doorkijkopeningen; 

9. een afscheiding tussen balkons of dakterrassen; 
10. tuinmeubilair, mits niet hoger dan 2,5 m; 
11. een sport- of speeltoestel voor uitsluitend particulier gebruik, mits wordt voldaan aan de 

volgende eisen: 
a. niet hoger dan 2,5 m, en 
b. uitsluitend functionerend met behulp van de zwaartekracht of de fysieke kracht van de 

mens; 
12. een erf- of perceelafscheiding, mits wordt voldaan aan de volgende eisen: 

a. niet hoger dan 1 m, of 
b. niet hoger dan 2 m, en 

1°. op een erf of perceel waarop al een gebouw staat waarmee de erf- of 
perceelafscheiding in functionele relatie staat, 

2°. achter de voorgevelrooilijn, en 
3°. op meer dan 1 m van openbaar toegankelijk gebied, tenzij geen redelijke eisen van 

welstand van toepassing zijn; 
13. een constructie voor het overbruggen van een terreinhoogteverschil van niet meer dan 1 m die 

niet hoger is dan het aansluitende afgewerkte terrein; 
14. een vlaggenmast op een erf, mits wordt voldaan aan de volgende eisen: 

a. niet hoger dan 6 m, en 
b. maximaal één mast per erf; 

15. een antenne-installatie ten behoeve van mobiele telecommunicatie op of aan een bouwwerk, 



met inbegrip van een hekwerk ter beveiliging van een zodanige antenne-installatie op of aan 
een bouwwerk als bedoeld in onderdeel a, mits wordt voldaan aan de volgende eisen: 
a. indien op of aan een hoogspanningsmast, wegportaal, reclamezuil, lichtmast, windmolen, 

sirenemast dan wel een niet van een bouwwerk deel uitmakende schoorsteen, of op een 
antenne-installatie als bedoeld in onderdeel 16 dan wel een antenne-installatie voor het 
bouwen waarvan een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de wet 
is vereist: 
1°. de antenne, met antennedrager, gemeten vanaf de voet, niet hoger dan 5 m, en 
2°. de antenne hoger geplaatst dan 3 m, gemeten vanaf het bij het bouwwerk aansluitende 

afgewerkt terrein, 
b. indien op of aan een ander bouwwerk, dan bedoeld in onderdeel a: 

1°. de antenne, met antennedrager, gemeten vanaf de voet, niet hoger dan 0,5 m, of 
2°. de antenne, met antennedrager, gemeten vanaf de voet, of indien bevestigd aan een 

gevel van een gebouw, gemeten vanaf het punt waarop de antenne, met 
antennedrager, het dakvlak kruist, niet hoger dan 5 m, en: 
a. de antenne, met antennedrager, hoger geplaatst dan 9 m, gemeten vanaf het bij het 

bouwwerk aansluitende afgewerkt terrein, 
b. de bedrading in of direct langs de antennedrager of inpandig is aangebracht, dan 

wel in een kabelgoot, mits deze kabelgoot meer dan 1 m achter de voorgevel is 
geplaatst, en 

c. de antennedrager bij plaatsing op het dak van een gebouw: 
1°. aan of bij een op het dak aanwezig object geplaatst, 
2°. in het midden van het dak geplaatst, of 
3°. elders op het dak geplaatst, mits de afstand in m tot de voorgevel van het 

bouwwerk ten minste gelijk is aan: 18 gedeeld door de hoogte waarop de 
antenne, met antennedrager, is geplaatst, gemeten vanaf het bij het gebouw 
aansluitende afgewerkt terrein tot aan de voet van de antenne, met 
antennedrager; 

16. een antenne-installatie met bijbehorend opstelpunt ten behoeve van de C2000-infrastructuur 
voor de mobiele communicatie door hulpverleningsdiensten; 

17. een andere antenne-installatie dan bedoeld in de onderdelen 15 en 16, mits wordt voldaan aan 
de volgende eisen: 
a. de antenne-installatie achter het voorerfgebied geplaatst, 
b. indien het een schotelantenne betreft: 

1°. de doorsnede van de antenne niet meer dan 2 m, en 
2°. de antenne, met antennedrager, gemeten vanaf de voet, niet hoger dan 3 m, of 

c. indien het een andere antenne betreft dan bedoeld in onderdeel b: de antenne, met 
antennedrager, gemeten vanaf de voet, of indien deze is bevestigd aan de gevel, gemeten 
vanaf het punt waarop de antenne, met antennedrager, het dakvlak kruist, niet hoger dan 
5 m; 

18. een bouwwerk ten behoeve van een infrastructurele of openbare voorziening, voor zover het 
betreft: 
a. een bouwwerk ten behoeve van een nutsvoorziening, de waterhuishouding, het meten van 

de luchtkwaliteit, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het weg-, 
spoorweg-, water- of luchtverkeer, mits wordt voldaan aan de volgende eisen: 
1°. niet hoger dan 3 m, en 
2°. de oppervlakte niet meer dan 15 m2, 

b. een bouwwerk, geen gebouw zijnde, ten behoeve van het weren van voorwerpen die de 
veiligheid van het weg-, spoorweg-, water- of luchtverkeer in gevaar kunnen brengen, ten 
behoeve van de beveiliging van een weg, spoor- of waterweg of een spoorweg- of 
luchtvaartterrein, of ten behoeve van verkeersregeling, verkeersgeleiding, handhaving van 
de verkeersregels, wegaanduiding, het opladen van accu’s van voertuigen, verlichting, 
tolheffing of het verschaffen van toegang tot het openbaar vervoer of openbaar 
vervoersgebouwen, 

c. bovenleidingen met de bijbehorende draagconstructies of seinpalen, 
d. ondergrondse buis- en leidingstelsels, met uitzondering van een buisleiding als bedoeld in 

artikel 1, eerste lid, van het Besluit externe veiligheid buisleidingen, 
e. een container voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1, 

eerste lid, van de Wet milieubeheer, mits wordt voldaan aan de volgende eisen: 
1°. niet hoger dan 2 m, en 



2°. indien bovengronds geplaatst: de oppervlakte niet meer dan 4 m2, 
f. een elektronische sirene ten behoeve van het waarschuwen van de bevolking bij 

calamiteiten of de dreiging daarvan, alsmede de daarbij behorende 
bevestigingsconstructie, 

g. straatmeubilair; 
19. een magazijnstelling die uitsluitend steunt op een vloer van het gebouw waarin zij wordt 

geplaatst, mits wordt voldaan aan de volgende eisen: 
a. niet lager dan 3 m en niet hoger dan 8,5 m, en 
b. de magazijnstelling niet is voorzien van een verdiepingsvloer of loopbrug; 

20. een bouwkeet, bouwbord, steiger, heistelling, hijskraan, damwand of andere hulpconstructie 
die functioneel is voor een bouw-, onderhouds- of sloopactiviteit, een tijdelijke werkzaamheid in 
de grond-, weg- of waterbouw of een tijdelijke werkzaamheid op land waarop het Besluit 
algemene regels milieu mijnbouw van toepassing is, mits geplaatst op of in de onmiddellijke 
nabijheid van het terrein waarop die activiteit of werkzaamheid wordt uitgevoerd; 

21. een ander bouwwerk in voor- of achtererfgebied, mits wordt voldaan aan de volgende eisen: 
a. niet hoger dan 1 m, en 
b. de oppervlakte niet meer dan 2 m2; 

22. het gebruiken van een bestaand bouwwerk voor huisvesting in verband met mantelzorg. 
 
 
Hoofdstuk III. Categorieën gevallen waarin voor bouwactiviteiten geen omgevingsvergunning 
is vereist 

Artikel 3 

Een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de wet 
is niet vereist, indien deze activiteit betrekking heeft op: 

1. een op de grond staand bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan in achtererfgebied, mits 
wordt voldaan aan de volgende eisen: 
a. niet hoger dan 5 m, 
b. op een afstand van meer dan 1 m vanaf openbaar toegankelijk gebied, tenzij geen redelijke 

eisen van welstand van toepassing zijn, 
c. de ligging van een verblijfsgebied als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Bouwbesluit 

2012, in geval van meer dan een bouwlaag, uitsluitend op de eerste bouwlaag, en 
d. niet voorzien van een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte; 

2. een op de grond staand bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf, mits wordt voldaan 
aan de volgende eisen: 
a. niet hoger dan 5 m, en 
b. de oppervlakte niet meer dan 70 m2; 

3. een dakkapel in het voordakvlak, een naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak of, 
voor zover het betreft een bouwwerk als bedoeld in artikel 2, onderdeel 4, onder f, het 
achterdakvlak, mits wordt voldaan aan de volgende eisen: 
a. redelijke eisen van welstand zijn niet van toepassing; 
b. voorzien van een plat dak, 
c. gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger dan 1,75 m, 
d. onderzijde meer dan 0,5 m en minder dan 1 m boven de dakvoet, 
e. bovenzijde meer dan 0,5 m onder de daknok, en 
f. zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkanten van het dakvlak; 

4. een sport- of speeltoestel anders dan voor uitsluitend particulier gebruik, mits wordt voldaan 
aan de volgende eisen: 
a. niet hoger dan 4 m, en 
b. uitsluitend functionerend met behulp van de zwaartekracht of de fysieke kracht van de 

mens; 
5. een zwembad, bubbelbad of soortgelijke voorziening, dan wel vijver op het erf bij een woning 

of woongebouw, mits deze niet van een overkapping is voorzien; 
6. een bouwwerk, geen gebouw zijnde, in achtererfgebied ten behoeve van agrarische 

bedrijfsvoering, voor zover het betreft: 
a. een silo, of 
b. een ander bouwwerk niet hoger dan 2 m; 



7. een buisleiding waarop artikel 2, onderdeel 18, niet van toepassing is; 
8. een verandering van een bouwwerk, mits wordt voldaan aan de volgende eisen: 

a. geen verandering van de draagconstructie, 
b. geen verandering van de brandcompartimentering of beschermde 

subbrandcompartimentering, 
c. geen uitbreiding van de bebouwde oppervlakte, en 
d. geen uitbreiding van het bouwvolume. 
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15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN

151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:

151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C 50 R 100 D 3.2

151 101 3 - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 300 0 100 C 50 R 300 4.2

151 101 4 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² 100 0 100 C 50 R 100 3.2

151 101 5 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² 50 0 50 C 30 50 3.1

151 101 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² 30 0 50 10 50 3.1

151 101, 102 7 - loonslachterijen 50 0 50 10 50 3.1

151 108 8

- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 

m² 50 0 50 10 50 3.1

152 102 0 Visverwerkingsbedrijven:

152 102 2 - conserveren 200 0 100 C 30 200 4.1

152 102 3 - roken 300 0 50 C 0 300 4.2

152 102 4 - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² 300 10 50 C 30 300 D 4.2

152 102 5 - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² 100 10 50 30 100 3.2

152 102 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 50 10 30 10 50 3.1

1531 1031 0 Aardappelprodukten fabrieken:

1531 1031 1 - vervaardiging van aardappelproducten 300 30 200 C 50 R 300 4.2

1531 1031 2 - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² 50 10 50 50 R 50 3.1

1532, 1533 1032, 1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:

1532, 1533 1032, 1039 1 - jam 50 10 100 C 10 100 3.2

1532, 1533 1032, 1039 2 - groente algemeen 50 10 100 C 10 100 3.2

1532, 1533 1032, 1039 3 - met koolsoorten 100 10 100 C 10 100 3.2

1532, 1533 1032, 1039 4 - met drogerijen 300 10 200 C 30 300 4.2

1532, 1533 1032, 1039 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 300 10 100 C 10 300 4.2

1541 104101 0 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:

1541 104101 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 30 100 C 30 R 200 4.1

1541 104101 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 50 300 C Z 50 R 300 4.2

1542 104102 0 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:

1542 104102 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 10 100 C 100 R 200 4.1

1542 104102 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 10 300 C Z 200 R 300 4.2

1543 1042 0 Margarinefabrieken:

1543 1042 1 - p.c. < 250.000 t/j 100 10 200 C 30 R 200 4.1

1543 1042 2 - p.c. >= 250.000 t/j 200 10 300 C Z 50 R 300 4.2

1551 1052 0 Zuivelprodukten fabrieken:
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1551 1051 3 - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j 50 0 100 C 50 R 100 3.2

1551 1051 4 - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j 100 0 300 C Z 50 R 300 4.2

1551 1051 5 - overige zuivelprodukten fabrieken 50 50 300 C 50 R 300 4.2

1552 1052 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² 50 0 100 C 50 R 100 3.2

1552 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30 0 30 2

1561 1061 0 Meelfabrieken: 

1561 1061 1 - p.c. >= 500 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300 4.2

1561 1061 2 - p.c. < 500 t/u 100 50 200 C 50 R 200 4.1

1561 1061 Grutterswarenfabrieken 50 100 200 C 50 200 D 4.1

1562 1062 0 Zetmeelfabrieken:

1562 1062 1 - p.c. < 10 t/u 200 50 200 C 30 R 200 4.1

1562 1062 2 - p.c. >= 10 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300 4.2

1571 1091 0 Veevoerfabrieken:

1571 1091 3 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water 300 100 200 C 30 300 4.2

1571 1091 5 - mengvoeder, p.c. < 100 t/u 200 50 200 C 30 200 4.1

1571 1091 6 - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300 4.2

1572 1092 Vervaardiging van voer voor huisdieren 200 100 200 C 30 200 4.1

1581 1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:

1581 1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 30 10 30 C 10 30 2

1581 1071 2 - v.c. >= 7500 kg meel/week 100 30 100 C 30 100 3.2

1582 1072 Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C 30 100 3.2

1583 1081 0 Suikerfabrieken:

1584 10821 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:

1584 10821 2 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m² 100 30 50 30 100 3.2

1584 10821 4 - Suikerwerkfabrieken met suiker branden 300 30 50 30 R 300 4.2

1584 10821 5 - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² 100 30 50 30 R 100 3.2

1585 1073 Deegwarenfabrieken 50 30 10 10 50 3.1

1586 1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:

1586 1083 2 - theepakkerijen 100 10 30 10 100 3.2

1587 108401 Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 200 30 50 10 200 4.1

1589 1089 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 200 30 50 30 200 D 4.1

1589.1 1089 Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200 50 50 50 R 200 4.1

1589.2 1089 0 Soep- en soeparomafabrieken:

1589.2 1089 1 - zonder poederdrogen 100 10 50 10 100 3.2
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1589.2 1089 2 - met poederdrogen 300 50 50 50 R 300 4.2

1589.2 1089 Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200 50 50 30 200 4.1

1591 110101 Destilleerderijen en likeurstokerijen 300 30 200 C 30 300 4.2

1592 110102 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:

1592 110102 1 - p.c. < 5.000 t/j 200 30 200 C 30 R 200 4.1

1592 110102 2 - p.c. >= 5.000 t/j 300 50 300 C 50 R 300 4.2

1596 1105 Bierbrouwerijen 300 30 100 C 50 R 300 4.2

1597 1106 Mouterijen 300 50 100 C 30 300 4.2

1598 1107 Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100 50 R 100 3.2

16 12 -

16 12 - VERWERKING VAN TABAK

160 120 Tabakverwerkende industrie 200 30 50 C 30 200 4.1

17 13 -  

17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL

171 131 Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 30 100 3.2

172 132 0 Weven van textiel:

172 132 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100 0 100 3.2

172 132 2 - aantal weefgetouwen >= 50 10 30 300 Z 50 300 4.2

173 133 Textielveredelingsbedrijven 50 0 50 10 50 3.1

174, 175 139 Vervaardiging van textielwaren 10 0 50 10 50 3.1

1751 1393 Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 100 30 200 10 200 4.1

176, 177 139, 143 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 0 10 50 10 50 3.1

18 14 -  

18 14 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT

181 141 Vervaardiging kleding van leer 30 0 50 0 50 3.1

183 142, 151 Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10 10 50 3.1

19 15 -  

19 15 - VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)

191 151, 152 Lederfabrieken 300 30 100 10 300 4.2

192 151 Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 50 10 30 10 50 D 3.1

193 152 Schoenenfabrieken 50 10 50 10 50 3.1

20 16 -  

20 16 - HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.

2010.1 16101 Houtzagerijen 0 50 100 50 R 100 3.2

2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:
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2010.2 16102 1 - met creosootolie 200 30 50 10 200 4.1

2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50 10 50 3.1

202 1621 Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100 10 100 3.2

203, 204, 205 162 0 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 0 30 100 0 100 3.2

203, 204, 205 162 1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 0 30 50 0 50 3.1

21 17 -  

21 17 - VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN

2111 1711 Vervaardiging van pulp 200 100 200 C 50 R 200 4.1

2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken:

2112 1712 1 - p.c. < 3 t/u 50 30 50 C 30 R 50 3.1

2112 1712 2 - p.c. 3 - 15 t/u 100 50 200 C Z 50 R 200 4.1

2112 1712 3 - p.c. >= 15 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300 4.2

212 172 Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C 30 R 100 3.2

2121.2 17212 0 Golfkartonfabrieken:

2121.2 17212 1 - p.c. < 3 t/u 30 30 100 C 30 R 100 3.2

2121.2 17212 2 - p.c. >= 3 t/u 50 30 200 C Z 30 R 200 4.1

22 58 -  

22 58 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA

2221 1811 Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C 10 100 3.2

2222 1812 Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 30 0 100 10 100 3.2

23 19 -  

23 19 - AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN

2320.1 19201 Aardolieraffinaderijen 1500 100 1500 C Z 1500 R 1500 6

2320.2 19202 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 50 0 100 30 R 100 3.2

2320.2 19202 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 300 0 100 50 R 300 4.2

2320.2 19202 C Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. 300 0 200 50 R 300 D 4.2

233 201, 212, 244 Splijt- en kweekstoffenbewerkingsbedrijven 10 10 100 1500 1500 D 6

24 20 -  

24 20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN

2411 2011 0 Vervaardiging van industriële gassen:

2412 2012 Kleur- en verfstoffenfabrieken 200 0 200 C 200 R 200 D 4.1

2413 2012 0 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:

2413 2012 1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 100 30 300 C 300 R 300 D 4.2

2414.1 20141 A0 Organ. chemische grondstoffenfabrieken:

2414.1 20141 A1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 300 10 200 C 300 R 300 D 4.2
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2414.1 20141 B0 Methanolfabrieken:

2414.1 20141 B1 - p.c. < 100.000 t/j 100 0 200 C 100 R 200 4.1

2414.1 20141 B2 - p.c. >= 100.000 t/j 200 0 300 C Z 200 R 300 4.2

2414.2 20149 0 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):

2414.2 20149 1 - p.c. < 50.000 t/j 300 0 200 C 100 R 300 4.2

242 202 0 Landbouwchemicaliënfabrieken:

243 203 Verf, lak en vernisfabrieken 300 30 200 C 300 R 300 D 4.2

2441 2120 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:

2441 2110 1 - p.c. < 1.000 t/j 200 10 200 C 300 R 300 4.2

2442 2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:

2442 2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50 50 R 50 3.1

2451 2041 Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 300 100 200 C 100 R 300 4.2

2452 2042 Parfumerie- en cosmeticafabrieken 300 30 50 C 50 R 300 4.2

2462 2052 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:

2462 2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100 50 100 3.2

2464 205902 Fotochemische produktenfabrieken 50 10 100 50 R 100 3.2

2466 205903 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50 50 R 50 3.1

2466 205903 B Overige chemische produktenfabrieken n.e.g. 200 30 100 C 200 R 200 D 4.1

247 2060 Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 300 30 300 C 200 R 300 4.2

25 22 -  

25 22 - VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF

2511 221101 Rubberbandenfabrieken 300 50 300 C 100 R 300 4.2

2512 221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:

2512 221102 1 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30 30 50 3.1

2512 221102 2 - vloeropp. >= 100 m2 200 50 100 50 R 200 4.1

2513 2219 Rubber-artikelenfabrieken 100 10 50 50 R 100 D 3.2

252 222 0 Kunststofverwerkende bedrijven:

252 222 1 - zonder fenolharsen 200 50 100 100 R 200 4.1

252 222 2 - met fenolharsen 300 50 100 200 R 300 4.2

252 222 3 - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen 50 30 50 30 50 3.1

26 23 -  

26 23 - VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN

261 231 0 Glasfabrieken:

261 231 1 - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j 30 30 100 30 100 3.2



Bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten

bestemmingsplan Cruquius Wickevoort
ACTIVITEITEN

SBI-CODE SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING               AFSTANDEN IN METERS

n
u

m
m

e
r

G
E

U
R

S
T

O
F

G
E

L
U

ID

G
E

V
A

A
R

G
R

O
O

T
S

T
E

 

A
F

S
T

A
N

D

C
A

T
E

G
O

R
IE

261 231 2 - glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j 30 100 300 C Z 50 R 300 4.2

261 231 3 - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j 300 100 100 30 300 4.2

2615 231 Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50 10 50 3.1

262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:

262, 263 232, 234 2 - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 30 50 100 30 100 3.2

264 233 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 30 200 200 30 200 4.1

264 233 B Dakpannenfabrieken 50 200 200 100 R 200 4.1

2651 2351 0 Cementfabrieken:

2652 235201 0 Kalkfabrieken:

2652 235201 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200 30 R 200 4.1

2653 235202 0 Gipsfabrieken:

2653 235202 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200 30 R 200 4.1

2661.1 23611 0 Betonwarenfabrieken:

2661.1 23611 1 - zonder persen, triltafels en bekistingtrille 10 100 200 30 200 4.1

2661.1 23611 2 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d 10 100 300 30 300 4.2

2661.2 23612 0 Kalkzandsteenfabrieken:

2661.2 23612 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 50 100 30 100 3.2

2661.2 23612 2 - p.c. >= 100.000 t/j 30 200 300 Z 30 300 4.2

2662 2362 Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 50 100 30 100 3.2

2663, 2664 2363, 2364 0 Betonmortelcentrales:

2663, 2664 2363, 2364 1 - p.c. < 100 t/u 10 50 100 10 100 3.2

2663, 2664 2363, 2364 2 - p.c. >= 100 t/u 30 200 300 Z 10 300 4.2

2665, 2666 2365, 2369 0 Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips:

2665, 2666 2365, 2369 1 - p.c. < 100 t/d 10 50 100 50 R 100 3.2

2665, 2666 2365, 2369 2 - p.c. >= 100 t/d 30 200 300 Z 200 R 300 4.2

267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:

267 237 1 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² 10 30 100 0 100 D 3.2

267 237 2 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² 10 30 50 0 50 3.1

267 237 3 - met breken, zeven of drogen,   v.c. < 100.000 t/j 10 100 300 10 300 4.2

2681 2391 Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 30 50 10 50 D 3.1

2682 2399 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:

2682 2399 A1 - p.c. < 100 t/u 300 100 100 30 300 4.2

2682 2399 B0 Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):

2682 2399 B1 - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j 100 200 300 C Z 30 300 4.2

2682 2399 B2 - overige isolatiematerialen 200 100 100 C 50 200 4.1
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2682 2399 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 50 50 100 50 100 D 3.2

2682 2399 D0 Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur 100 50 200 30 200 4.1

2682 2399 D1 - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur 200 100 300 Z 50 300 4.2

27 24 -  

27 24 - VERVAARDIGING VAN METALEN

271 241 0 Ruwijzer- en staalfabrieken:

271 241 2 - p.c. >= 1.000 t/j 1500 1000 1500 C Z 300 R 1500 6

272 241 0 IJzeren- en stalenbuizenfabrieken:

273 243 0 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:

273 243 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 300 30 300 4.2

274 244 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:

274 244 A1 - p.c. < 1.000 t/j 100 100 300 30 R 300 4.2

274 244 B0 Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.:

2751, 2752 2451, 2452 0 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:

2751, 2752 2451, 2452 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C 30 R 300 4.2

2753, 2754 2453, 2454 0 Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen:

2753, 2754 2453, 2454 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C 30 R 300 4.2

28 25 -  

28 25, 31 -

VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. 

MACH./TRANSPORTMIDD.)

281 251, 331 0 Constructiewerkplaatsen:

281 251, 331 1 - gesloten gebouw 30 30 100 30 100 3.2

281 251, 331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 30 30 50 10 50 3.1

281 251, 331 2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 30 50 200 30 200 4.1

281 251, 331 3 - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 50 200 300 Z 30 300 4.2

2821 2529, 3311 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:

2821 2529, 3311 1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 300 30 R 300 4.2

2822, 2830 2521, 2530, 3311 Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels 30 30 200 30 200 4.1

284 255, 331 A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 10 30 200 30 200 4.1

284 255, 331 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. 50 30 100 30 100 D 3.2

284 255, 331 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 30 30 50 10 50 D 3.1

2851 2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:

2851 2561, 3311 1 - algemeen 50 50 100 50 100 3.2

2851 2561, 3311 10 - stralen 30 200 200 30 200 D 4.1

2851 2561, 3311 11 - metaalharden 30 50 100 50 100 D 3.2
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2851 2561, 3311 12 - lakspuiten en moffelen 100 30 100 50 R 100 D 3.2

2851 2561, 3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100 30 R 100 D 3.2

2851 2561, 3311 3 - thermisch verzinken 100 50 100 50 100 3.2

2851 2561, 3311 4 - thermisch vertinnen 100 50 100 50 100 3.2

2851 2561, 3311 5 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) 30 50 100 30 100 3.2

2851 2561,3311 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100 30 100 3.2

2851 2561, 3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100 30 100 3.2

2851 2561, 3311 8 - emailleren 100 50 100 50 R 100 3.2

2851 2561, 3311 9 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) 30 30 100 50 100 3.2

2852 2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100 30 100 D 3.2

2852 2562, 3311 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 10 30 50 10 50 D 3.1

287 259, 331 A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:

287 259, 331 A1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 200 30 200 4.1

287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100 30 100 3.2

287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2 30 30 50 10 50 3.1

29 27, 28, 33

29 27, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN

29 27, 28, 33 0 Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:

29 27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 100 30 100 D 3.2

29 27, 28, 33 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 30 200 30 200 D 4.1

29 28, 33 3 - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300 Z 30 300 D 4.2

30 26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS

30 26, 28, 33 -

30 26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 30 10 30 10 30 2

31 26, 27, 33 -  

31 26, 27, 33 - VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.

311 271, 331 Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. reparatie 200 30 30 50 200 4.1

312 271, 273 Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 200 10 30 50 200 4.1

313 273 Elektrische draad- en kabelfabrieken 100 10 200 100 R 200 D 4.1

314 272 Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100 50 100 3.2

315 274 Lampenfabrieken 200 30 30 300 R 300 4.2

3162 2790 Koolelektrodenfabrieken 1500 300 1000 C Z 200 R 1500 6

32 26,33 -  

32 26, 33 - VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.

321 t/m 323 261, 263, 264, 331 Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. 30 0 50 30 50 D 3.1
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3210 2612 Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50 30 50 3.1

33 26, 32, 33 -  

33 26, 32, 33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN

33 26, 32, 33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie 30 0 30 0 30 2

34 29 -  

34 29 VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS

341 291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven

341 291 1 - p.o. < 10.000 m2 100 10 200 C 30 R 200 D 4.1

341 291 2 - p.o. >= 10.000 m2 200 30 300 Z 50 R 300 4.2

3420.1 29201 Carrosseriefabrieken 100 10 200 30 R 200 4.1

3420.2 29202 Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 30 10 200 30 200 4.1

343 293 Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100 30 R 100 3.2

35 30 -  

35 30 - VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)

351 301, 3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:

351 301, 3315 1 - houten schepen 30 30 50 10 50 3.1

351 301, 3315 2 - kunststof schepen 100 50 100 50 R 100 3.2

351 301, 3315 3 - metalen schepen < 25 m 50 100 200 30 200 4.1

352 302, 317 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:

352 302, 317 1 - algemeen 50 30 100 30 100 3.2

352 302, 317 2 - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300 Z 30 R 300 4.2

353 303,3316 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:

353 303, 3316 1 - zonder proefdraaien motoren 50 30 200 30 200 4.1

354 309 Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100 30 R 100 3.2

355 3099 Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100 30 100 D 3.2

36 31 -  

36 31 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.

361 310 1 Meubelfabrieken 50 50 100 30 100 D 3.2

361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10 0 10 1

362 321 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 30 2

363 322 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 30 2

364 323 Sportartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1

365 324 Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1

3663.1 32991 Sociale werkvoorziening 0 30 30 0 30 2
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3663.2 32999 Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 30 10 50 30 50 D 3.1

37 38 -  

37 38 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING

372 383202 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:

372 383202 A1 - v.c. < 100.000 t/j 30 100 300 10 300 4.2

372 383202 B Rubberregeneratiebedrijven 300 50 100 50 R 300 4.2

372 383202 C Afvalscheidingsinstallaties 200 200 300 C 50 300 4.2

40 35 -  

40 35 - PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER

40 35 A0 Elektriciteitsproduktiebedrijven (electrisch vermogen >= 50 MWe)

40 35 A4 - kerncentrales met koeltorens 10 10 500 C 1500 1500 D 6

40 35 B0 bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe:

40 35 B1

- covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen 

voedingsindustrie 100 50 100 30 R 100 3.2

40 35 B2 - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa 50 50 100 30 R 100 3.2

40 35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:

40 35 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C 10 30 2

40 35 C2 - 10 - 100 MVA 0 0 50 C 30 50 3.1

40 35 C3 - 100 - 200 MVA 0 0 100 C 50 100 3.2

40 35 C4 - 200 - 1000 MVA 0 0 300 C Z 50 300 4.2

40 35 D0 Gasdistributiebedrijven:

40 35 D1 - gascompressorstations vermogen < 100 MW 0 0 300 C 100 300 4.2

40 35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 0 0 50 C 50 R 50 3.1

40 35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:

40 35 E1 - stadsverwarming 30 10 100 C 50 100 3.2

41 36 -  

41 36 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER

41 36 A0 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:

41 36 A2 - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling 10 0 50 C 30 50 3.1

41 36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:

41 36 B1 - < 1 MW 0 0 30 C 10 30 2

41 36 B2 - 1 - 15 MW 0 0 100 C 10 100 3.2

41 36 B3 - >= 15 MW 0 0 300 C 10 300 4.2

45 41, 42, 43 -  

45 41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID



Bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten

bestemmingsplan Cruquius Wickevoort
ACTIVITEITEN

SBI-CODE SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING               AFSTANDEN IN METERS

n
u

m
m

e
r

G
E

U
R

S
T

O
F

G
E

L
U

ID

G
E

V
A

A
R

G
R

O
O

T
S

T
E

 

A
F

S
T

A
N

D

C
A

T
E

G
O

R
IE

45 41, 42, 43 0 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m² 10 30 100 10 100 3.2

45 41, 42, 43 1 - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² 10 30 50 10 50 3.1

45 41, 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m² 10 30 50 10 50 3.1

45 41, 42, 43 3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 10 30 10 30 2

50 45, 47 -  

50 45, 47 - HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS

501 451 Groothandel in vrachtauto's (incl. import) 10 10 100 10 100 3.2

5020.4 45204 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100 10 100 3.2

5020.4 45204 C Autospuitinrichtingen 50 30 30 30 R 50 3.1

51 46 -  

51 46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING

5121 4621 0 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 30 30 50 30 R 50 3.1

5121 4621 1

Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur 

of meer 100 100 300 Z 50 R 300 4.2

5122 4622 Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 30 2

5123 4623 Grth in levende dieren 50 10 100 C 0 100 3.2

5124 4624 Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30 0 50 3.1

5125, 5131 46217, 4631 Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 30 10 30 50 R 50 3.1

5132, 5133 4632, 4633 Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 10 0 30 50 R 50 3.1

5134 4634 Grth in dranken 0 0 30 0 30 2

5135 4635 Grth in tabaksprodukten 10 0 30 0 30 2

5136 4636 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30 0 30 2

5137 4637 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30 0 30 2

5138, 5139 4638, 4639 Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30 10 30 2

514 464, 46733 Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30 10 30 2

5148.7 46499 0 Grth in vuurwerk en munitie:

5148.7 46499 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 10 0 30 10 V 30 2

5148.7 46499 2 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 10 0 30 50 V 50 3.1

5148.7 46499 5 - munitie 0 0 30 30 30 2

5151.1 46711 0 Grth in vaste brandstoffen:

5151.1 46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50 30 50 3.1

5151.2 46712 0 Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:

5151.2 46712 1 - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 50 0 50 200 R 200 D 4.1

5151.2 46712 3 - tot vloeistof verdichte gassen 50 0 50 300 R 300 D 4.2

5151.3 46713 Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) 100 0 30 50 100 3.2
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5152.1 46721 0 Grth in metaalertsen:

5152.1 46721 1 - opslag opp. < 2.000 m2 30 300 300 10 300 4.2

5152.2 /.3 46722, 46723 Grth in metalen en -halffabrikaten 0 10 100 10 100 3.2

5153 4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:

5153 4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 0 10 50 10 50 3.1

5153 4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30 10 30 2

5153.4 46735 4 zand en grind:

5153.4 46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 0 30 100 0 100 3.2

5153.4 46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m² 0 10 30 0 30 2

5154 4674 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:

5154 4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50 10 50 3.1

5154 4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 0 0 30 0 30 2

5155.1 46751 Grth in chemische produkten 50 10 30 100 R 100 D 3.2

5155.2 46752 Grth in kunstmeststoffen 30 30 30 30 R 30 2

5156 4676 Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30 10 30 2

5157 4677 0 Autosloperijen: b.o. > 1000 m² 10 30 100 30 100 3.2

5157 4677 1 - autosloperijen: b.o. <= 1000 m² 10 10 50 10 50 3.1

5157.2/3 4677 0 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m² 10 30 100 10 100 D 3.2

5157.2/3 4677 1 - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m² 10 10 50 10 50 3.1

518 466 0 Grth in machines en apparaten:

518 466 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100 10 100 3.2

518 466 2 - overige 0 10 50 0 50 3.1

519 466, 469 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30 0 30 2

60 47 -  

60 49 - VERVOER OVER LAND

6021.1 493 Bus-, tram- en metrostations en -remises 0 10 100 C 0 100 D 3.2

6023 493 Touringcarbedrijven 10 0 100 C 0 100 3.2

6024 494 0 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m² 0 0 100 C 30 100 3.2

6024 494 1 - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² 0 0 50 C 30 50 3.1

603 495 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 0 0 30 C 10 30 D 2

63 52 -  

63 52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER

6311.1 52241 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen:

6311.1 52241 2 - stukgoederen 0 30 300 C 100 R 300 D 4.2

6311.1 52241 7 - tankercleaning 300 10 100 C 200 R 300 4.2
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6311.2 52242 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:

6311.2 52241 1 - containers 0 10 300 50 R 300 4.2

6311.2 52242 10 - tankercleaning 300 10 100 200 R 300 4.2

6311.2 52242 2 - stukgoederen 0 10 100 50 R 100 D 3.2

6311.2 52242 3 - ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 m² 30 200 300 30 300 4.2

6311.2 52242 5 - granen of meelsoorten , v.c. < 500 t/u 50 300 200 50 R 300 4.2

6311.2 52242 7 - steenkool, opslagopp. < 2.000 m2 50 300 300 50 300 4.2

6312 52102, 52109 A Distributiecentra, koelhuizen 30 10 50 C 50 R 50 D 3.1

6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C 10 30 2

6321 5221 2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 10 0 100 C 30 100 3.2

64 53 -  

64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE

641 531, 532 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C 0 30 2

642 61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C 0 10 1

71 77 -  

71 77 -

VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE 

GOEDEREN

712 7712, 7739 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) 10 0 50 10 50 D 3.1

713 773 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50 10 50 D 3.1

714 772 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30 10 30 D 2

72 62

72 62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE

72 58, 63 B Datacentra 0 0 30 C 0 30 2

74

63, 69tm71, 

73,74,77,78, 80tm82 -  

74

63, 69tm71, 

73,74,77,78, 80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

747 812 Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30 30 50 D 3.1

7481.3 74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C 10 30 2

7484.3 82991 Veilingen voor landbouw- en visserijprodukten 50 30 200 C 50 R 200 4.1

90 37, 38, 39 -  

90 37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING

9001 3700 A0 RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:

9001 3700 A1 - < 100.000 i.e. 200 10 100 C 10 200 4.1
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9001 3700 A2 - 100.000 - 300.000 i.e. 300 10 200 C Z 10 300 4.2

9001 3700 B rioolgemalen 30 0 10 C 0 30 2

9002.1 381 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 50 30 50 10 50 3.1

9002.1 381 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 30 50 30 R 50 3.1

9002.1 381 C Vuiloverslagstations 200 200 300 30 300 4.2

9002.2 382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:

9002.2 382 A2 - kabelbranderijen 100 50 30 10 100 3.2

9002.2 382 A3 - verwerking radio-actief afval 0 10 200 C 1500 1500 6

9002.2 382 A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 50 10 30 10 50 3.1

9002.2 382 A5 - oplosmiddelterugwinning 100 0 10 30 R 100 D 3.2

9002.2 382 A6 - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW 300 200 300 C Z 50 300 D 4.2

9002.2 382 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 10 10 30 30 R 30 2

9002.2 382 B Vuilstortplaatsen 300 200 300 10 300 4.2

9002.2 382 C0 Composteerbedrijven:

9002.2 382 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr 100 100 100 10 100 3.2

9002.2 382 C4 - belucht v.c. > 20.000 ton/jr 200 200 100 30 200 4.1

9002.2 382 C5 - GFT in gesloten gebouw 200 50 100 100 R 200 4.1

93 96 -  

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING

9301.1 96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C 30 50 3.1

9301.1 96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50 30 50 3.1

9301.2 96012 Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30 30 R 30 2

9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30 0 30 2
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4  I Beeldkwaliteitsplan, Landgoed Wickevoort

Het plan voor landgoed Wickevoort wordt gerealiseerd op de voormalige Cruquiushoeve pal naast 
gemaal Cruquius aan de Ringvaart en in en rond het bijzondere landschap van de Cruquiushoeve, 
ontworpen door de befaamde landschapsarchitect Hans Warnau. Dit landschap waarvan grote delen 
bewaard zijn gebleven, werd in de jaren ‘60 ontworpen voor epilepsiecentrum ‘de Cruquiushoeve’. De 
epilepsie instelling SEIN heeft inmiddels nieuwe huisvesting gekregen op een kleiner deel van het 
oorspronkelijke terrein, de rest van het gebied wordt ontwikkeld tot landgoed Wickevoort. Er zijn nog 
verschillende voorzieningen op het terrein - zoals de bijzondere manege en kinderboerderij die gebruikt 
worden door zowel de cliënten van SEIN als de nieuwe bewoners. Cliënten van SEIN kunnen vrij over het 
hele landgoed bewegen. 

De eerste uitgangspunten voor de beeldkwaliteit van Wickevoort zijn daarmee ook bepaald. Het 
bijzondere landschap staat centraal, niet alleen als decor en context voor de woningen, maar ook 
om  doorheen te bewegen, gebruik van te maken, ervan te eten en om op uit te kijken. Het wordt een 
duurzaam en eigentijds landgoed met veel ruimte voor informele ontmoeting en gebruik, waar ruimte 
wordt gegeven aan fietsen en lopen, waar auto’s langzaam rijden en het liefst uit het zicht of zelfs in 
schuren worden geparkeerd. Om te garanderen dat de kwaliteit van het landschap ten volle benut 
wordt, is het belangrijk dat de architectuur terughoudend vorm gegeven en het uitzicht op de natuur 
geoptimaliseerd wordt. 

Aardtinten en natuurlijke materialen domineren bij het ontwerpen van woningen en woongebouwen, 
al zijn op bepaalde plekken lichte of witte gebouwen gewenst of zelfs voorgeschreven. Verschillen in 
vormgeving mogen ontstaan en dragen bij aan een ontspannen leefomgeving, maar schreeuwerige 
tegenstellingen zijn niet gewenst. Orthogonale patronen voor gevels vormen mooie contrasten met 
het bijzondere landschap en de natuurlijke vormen van bomen en struiken. Waar mogelijk worden 
de woningen direct – zonder privé tuin – in het landschap geplaatst, waarbij de woning of het 
woongebouw georiënteerd wordt op het landschap. Bestaande bomen en struiken worden zoveel 
mogelijk gespaard. Buitenruimtes worden als terras of veranda in het bouwvolume opgenomen en 
dragen bij aan de uitstraling van het bouwvolume. Waar mogelijk worden platte daken of licht hellende 
daken toegepast, waarbij zonnepanelen zoveel mogelijk uit het zicht gehouden worden. Nadrukkelijke 
kapvormen worden vermeden. Waar privétuinen afgebakend mogen worden, is de toepassing van 
hagen verplicht. Met deze uitgangspunten blijft de focus op het bijzondere landschap gegarandeerd en 
wordt de bestaande bebouwing van SEIN moeiteloos opgenomen in het geheel, zonder nadrukkelijk als 
zorgcentrum herkenbaar te zijn.

Wickevoort, introductie beeldkwaliteitsplan

Inleiding

Een afbeelding van het gemaal op een oude schoolplaat . Foto: MuseumDe Cruquius.

Definitieve presentatietekening van Warnau ca. 1963 De Cruquiushoeve, eind jaren zestig
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Het bijzondere landschap van Wickevoort en de vele bijzondere bomen en struiken vragen om een 
zorgvuldige planuitwerking waarbij zoveel mogelijk landschappelijke kwaliteiten behouden en versterkt 
worden. De basis voor de stedenbouwkundige en landschappelijke structuur van dit plan wordt 
gevormd door een vast framework waarin monumentale routes, landschappelijke en architectonische 
elementen zijn vastgelegd. Deze elementen zorgen samen met een beperkt aantal zorgvuldig gekozen 
randdetails en overgangselementen voor de minimale kwaliteit en uitstraling van het toekomstige 
Landgoed Wickevoort. In deze basisstructuur zijn de belangrijkste landschappelijke elementen en 
ontsluitingsprincipes vastgelegd. Wij hebben echter nadrukkelijk de ambitie om in overleg met kopers 
te streven naar verbetering van duurzaamheid en de groene uitstraling, bijvoorbeeld door toepassing 
van het principe ‘borrowed landscape’ (het landschap van de buren, het weiland of de bosgordel van het 
landgoed lijkt onderdeel van jouw tuin), het delen van voorzieningen en zelfs auto’s. Om verdergaande 
ambities tijdens de ontwikkelfase te kunnen benutten is het SO voor Landgoed Wickevoort opgezet als 
een dynamisch plan, waarvan de uitwerking en de ambitie binnen de bouwvelden kan variëren als de 
wensen van de beoogde kopers daartoe aanleiding geven. 

Belangrijk onderdeel in het plan is Hoeve Wickevoort, een boerderij die naast stadslandbouw en 
kleinschallige veeteelt ook diensten levert en delen van het landgoed en de vele voorzieningen 
onderhoudt. Noodzakelijke nieuwbouw bij de boerderij wordt afgestemd op vorm-, kleur-, en 
materiaalgebruik van historische hoeves in de omgeving. Hierbij is het niet de bedoeling nadrukkelijk te 
historiseren, moderne accenten en eigentijds materiaalgebruik zijn toegestaan. 

De Hoeve, het bijzondere landschap, de verkeersluwe omgeving en veel voorzieningen nodigen uit om 
landgoed Wickevoort te ontwikkelen tot een ontspannen gemeenschap met veel ruimte voor landschap, 
duurzaamheid en circulaire deeleconomie. Als hier ook in de praktijk een markt voor blijkt te zijn, kan een 
veel groener en duurzamer plan ontstaan dan wanneer uitgegaan wordt van traditionele verkaveling en 
normen. Daarbij is het ook de ambitie om middels een innovatieve vorm van beheer meer kwaliteit te 
realiseren in de beleving en inrichting van de openbare ruimte waarbij mogelijk de boer ook ingezet kan 
worden voor onderhoud van het bijzondere landschap en delen van de openbare ruimte.

In het plan is de parkeercapaciteit aangegeven volgens de huidige gemeentelijke parkeernormen, meer 
vergroening kan plaatsvinden door bijvoorbeeld parkeerruimte in te ruilen voor collectief groen. Op het 
moment dat de mate van deelgebruik terugloopt en toekomstige bewoners toch meer parkeerruimte 
nodig hebben, dan wordt het extra groen weer voor parkeerruimte ingericht. Hiermee blijft in alle 
gevallen aanpassing van de parkeercapaciteit in de toekomst mogelijk.

Versterken van een uitzonderlijk landschap 

Vogelvlucht gebied

Bijzonddere landschap
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In het Beeldkwaliteitsplan voor Landgoed Wickevoort word de ambities, hoofd ontwerp- en 
uitwerkingsprincipes vastgelegd voor de ontwikkeling van Landgoed Wickevoort. Dit BKP is een 
handleiding met richtlijnen en aanbevelingen voor de realisatie van gebouwen en openbare ruimte 
van het landgoed. Het begrip beeldkwaliteit moet niet te letterlijk worden opgevat. Een groot deel 
van de receptuur in het BKP gaat inderdaad over beeld, maar een belangrijk deel gaat over andere 
eigenschappen van gebouwen en openbare ruimte. Dit zijn de richtlijnen die het landschappelijke 
karakter versterken en het sociale karakter en de duurzaamheid van het landgoed te vergroten.

Het Beeldkwaliteitsplan (BKP) en het Bestemmingsplan (BP) geven richting aan de ontwikkeling van 
openbare ruimte en bouwkavels, met heldere richtlijnen voor de bouwvolumes, vormgeving en 
materialisering. 

Het BKP voor Wickevoort heeft daarvoor een gelaagde structuur waarin ten eerste ambities en 
vervolgens ontwerpprincipes voor landschap en architectuur zijn vastgelegd. Deze uitgangspunten 
gelden voor het totale landgoed en zijn onder meer vastgelegd in de essentiekaart en inleidende 
teksten met afbeeldingen die de hoofd ontwerpprincipes toelichten. Vervolgens zijn per deelgebied 
en per onderwerp of detail nadere eisen en uitgangspunten geformuleerd. In deze opzet staat de 
ambitie centraal om een bijzonder landgoed te verwezenlijken. 

De kwaliteit van de resultaten van toepassing van het BKP hangt nauw samen met de kwaliteit van 
sturing en toetsing. Het BKP wordt ingezet bij het opstellen van gebouwprogramma’s en opgaven 
voor inrichting van de openbare ruimte. Het moet gebruikt worden bij de selectie van de ontwerpers 
voor deelplannen in Landgoed Wickevoort en moet de leidraad worden bij de begeleiding en 
beoordeling van plannen door betrokkenen. Het Q-team voor Landgoed Wickevoort gebruikt het 
BKP als fundament voor zijn advisering.

Om de kwaliteit van de toekomstige ontwikkelingen in het gebied te waarborgen is continuïteit 
in planvorming van grote waarde. Voor grotere herstructureringsplannen en nieuwbouwprojecten 
wordt voor de inrichting van het gebied een beeldkwaliteitsplan opgesteld met hierin de eisen die 
de kwaliteit van het te ontwikkelen gebied waarborgen. 

Beeldkwaliteitsplan Wickevoort Kwaliteitsteam
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KLOPPEND ECOSYSTEEM
Natuur en cultuur zijn in Landgoed Wickevoort op een 
duurzame manier met elkaar verweven. De circulaire 
economie kun je hier bijna zien. Hier wordt duurzaam 
omgegaan met alles wat je gebruikt. Alles draait om balans 
en evenwicht met de omgeving. De diversiteit van het gebied 
is een reden waarom je hier wilt leven.

LANDSCHAP | VAKANTIEGEVOEL  
Op Landgoed Wickevoort ervaar je een grenzeloos gevoel van 
ontspanning in een prachtig landschap. Het is een gastvrije 
omgeving die je verleidt en uitnodigt om samen dingen te 
ondernemen, zonder het gevoel dat iets moet. Je ervaart het 
leven, de gezelligheid, het avontuur, de energie maar ook de 
stilte. Hier zou je voor altijd willen zijn.

BUITENLEVEN
Op Landgoed Wickevoort word je verleid om buiten te leven, 
in alle seizoenen, het hele jaar door. Als er één ding is dat je hier 
kan ontwikkelen, dan is dat het gevoel dat je echt buiten leeft. 
Je woont in de natuur, met het water, tussen de bomen en 
prachtig groen, met het oudste bos van de Haarlemmermeer 
naast de deur.

ONGEDWONGEN COLLECTIEF
Op Landgoed Wickevoort leven zelfbewuste mensen met 
oog voor hun omgeving, zowel voor de mensen als voor de 
dieren en de natuur. Op basis van gedeelde waarden ervaar je 
maximale vrijheid. Als persoon sta je ergens voor, toon je lef, 
kies je bewust en dit zelfde geldt voor Landgoed Wickevoort 
als collectief. Landgoed Wickevoort bindt.

Naast de essentiekaart en de hoofd ontwerpprincipes worden onderstaande kernwaarden gebruikt als basis voor ontwerp, ontwikkeling en marketing. Deze kernwaarden gaan niet direct over vormgevingsprincipes maar 
refereren aan een combinatie van trends, leefstijlen en maatschappelijke ambities. Zo verwijzen landschap en buitenleven ook naar een bewustere omgang met de natuur. Een ongedwongen collectief betekent ook dat er 
mogelijkheden bestaan om samen activiteiten te ontplooien, onder andere in de deeleconomie. Een kloppend ecosysteem refereert niet alleen aan de ecologische zone en de vogels en dieren in het gebied, maar ook aan 
fossielvrije energievoorziening, duurzame afvalverwerking en recycling.

Kernwaarden
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    “ Landschap als drager”
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Het plan1
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Wickevoort is een eigentijds landgoed, waarvan het ontwerp is gebaseerd op tal van historische 
voorbeelden. Landgoederen hebben vaak een bijzondere combinatie van gebouwen en tuinen waarbij 
secundaire elementen zoals tuinmuren, poorten en bruggen onderdeel zijn van de totale compositie. Door 
de eeuwen heen is er vaak gesloopt en bijgebouwd naar de mode van de tijd, zonder de veronderstelling 
de kracht van het geheel uit het oog te verliezen. Nederlandse landgoederen zijn qua detaillering vaak 
tamelijk sober, zeker in vergelijking met landgoederen in andere Europese landen. De nadruk ligt op de 
ruimtelijke organisatie en enscenering, maar het zijn zeker ook lusthoven.

Zoals oude landgoederen ontworpen waren voor stedelingen om het goede buitenleven te ervaren met 
evenveel aandacht voor waterbeheer, vruchtbaarheid van de tuinen en boomgaarden als het aangenaam 
verpozen, zo is ook Landgoed Wickevoort ontworpen. Wandelpaden, groenbeheer, een ecologische zone 
en een aantal bijzondere gebouwen zorgen voor een bijzondere sfeer waarin mensen en dieren goed 

gedijen. In het ontwerp wordt gebruik gemaakt van landschapselementen die nog over zijn vanuit het 
oorspronkelijke ontwerp van Warnau, zoals de bosgordel, belangrijke paden en bomen, de manege en 
de klokkentoren. Deze elementen worden deels gereconstrueerd en aangevuld met nieuwe elementen 
zoals een ecologische zone, een nieuwe bossingel aan de noordzijde, de monumentale gebouwen op 
de hoekpunten van de locatie en een Hoeve Wickevoort aan de westzijde. In het midden van het gebied 
is een openbaar toegankelijke weide waar de bewoners allerlei activiteiten kunnen ontplooien. In het 
rest van het landgoed worden de komende tien jaar verschillende woonmilieus ontwikkeld met een 
grote variëteit aan woningen. De combinatie van het gevarieerde landschap, lanen zonder geparkeerde 
auto’s, collectieve voorzieningen (zoals een kas), het bestaande zwembad van SEIN en Hoeve Wickevoort 
maken van landgoed Wickevoort een unieke en aantrekkelijke plek.

Het Landgoed principe

Landgoed  Amerongen | insipiratie voorbeeld van de landgoed structuur

1.1 Landgoed Wickevoort
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De essentiekaart geeft aan waar de uitgeefbare en publieke gebieden zijn en de essentie 
en de inrichting van de openbare ruimte. In deze kaart zijn de randvoorwaarden 
voor de ontwikkeling vastgelegd: de hoofdstructuur (water, groen en verkeer), de 
aansluitingen met de omgeving, de gebiedsontsluitingen.  Middels uitwerking 
van proefverkavelingen van de uitgeefbare gebieden zijn deze randvoorwaarden 
zorgvuldig getoetst.

De essentiekaart is de aanzet geweest voor de regels en verbeelding van het 
bestemmingsplan. Het BKP en bestemmingsplan zijn het juridisch kader waaraan de 
uitwerking van de toekomstige plannen op Wickevoort getoetst zullen worden.

1.2 Essentiekaart
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Bijzonder aan Landgoed Wickevoort is het landschap en de mogelijkheid om buiten te leven en 
de verschillende seizoenen te ervaren. Er zijn uitgebreide mogelijkheden om samen activiteiten 
te ondernemen en vriendschappen te sluiten en er is een boer die als community manager allerlei 
diensten voor aanbieden. Ten slotte is het landgoed ook een kloppend ecosysteem, met geavanceerde 
energievoorziening en slimme mobiliteit, bijzondere ecologie, waterhuishouding, stadslandbouw 
en uitgebreide mogelijkheden voor de ontwikkeling van een circulaire deeleconomie. Een aantal 
van deze bijzondere kwaliteiten wordt mogelijk gemaakt door een aantal fundamentele afspraken 
over beeldkwaliteit.

Om de verschillende seizoenen optimaal te kunnen beleven en de overgang tussen binnen en buiten 
geleidelijk te laten verlopen, worden waar mogelijk veranda’s en serres of erkers, dakterrassen en 
balkons aan de woning toegevoegd. Gebouwen staan liefst direct in het landschap, met collectief 
beheerde tuinen zodat veranda’s de relatie met de openbare ruimte bepalen. De woningen zijn 
gericht op de openbare ruimte, het collectieve landschap en de vele wandelpaden, open terreinen 
en moestuinen van Wickevoort. Met deze combinatie van afspraken wordt de sociale veiligheid en 
interactie tussen bewoners gestimuleerd en het buitenseizoen verlengd.

Het landschap, de bomenlanen, wandelpaden en speelweides bepalen samen met strategisch 
geplaatste monumentale gebouwen, Hoeve Wickevoort en de manege het hoofdbeeld van 
landgoed Wickevoort. Daarnaast zijn overgangselementen als poorten, bruggen en tuinmuren, 
hekjes, pergola’s en andere elementen zoals bankjes en lichtarmaturen belangrijk voor de beleving 
van het landgoed. Het is belangrijk dat de bouwkundige elementen in deze reeks goed op elkaar 
worden afgestemd en bijdragen aan de enscenering van het landgoed. De overige bebouwing op 
het landgoed bestaat uit een reeks kleinere en grotere gebouwen die telkens als architectonische 
eenheid afsteken tegen het omringende landschap. Hier dragen kleine verschillen in compositie, 
kleur en materiaalgebruik bij aan een levendige woonomgeving dus biedt het beeldkwaliteitsplan 
meer ruimte voor variatie. 

Stijlkenmerken van alle gebouwen zijn minimalistisch, ondergeschikt aan de inpassing in de natuurlijke 
omgeving, zoals in de Zwitserse, Japanse en zuidoost Aziatische architectuur die vaak in wellness 
projecten en luxe hotels wordt gebruikt. De materialisering sluit aan op de polderomgeving van 
Cruquius, met veel aardse tinten, natuurlijke materialen en bijzondere texturen die de uitstraling op de 
korte waarnemingsafstand van voetgangers verlevendigen. Als contrast zijn er enkele spierwitte villa’s 
en een monumentaal wit of glazig woongebouw, de ‘Orangerie’. De vormgeving van alle gebouwen 
is ontspannen en vanzelfsprekend en er zijn geen schreeuwerige tegenstellingen of aanstellerige 
architectuur. Om de natuur mooi uit te laten komen, worden liefst platte of licht hellende daken toegepast 
met een eenvoudige geometrische patronen voor de gevels. Subtiele verschillen in vormgeving ontstaan 
door optimalisatie van gebruik, zon oriëntatie en lichttoetreding.

1.3 Hoofdprincipes beeldkwaliteit Wickevoort
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Inspiratie beelden
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De hoofdopzet van het landgoed wordt bepaald door een landschappelijk raamwerk dat de drager vormt voor
de ervaring van het landgoed. Daarin zijn verschillende woonvelden voorzien (vlakken), een netwerk van routes
(lijnen) en een aantal karakteristieke en beeldbepalende plekken (punten).

Landschap als drager

Het landschapsontwerp gaat uit van de aanwezige kwaliteiten van 
het landschap en met name de door Hans Warnau geïntroduceerde 
landschapselementen: de bosgordel, boomgroepen, de kamers, de 
hagen en de bijzondere padenstructuur. Deze elementen worden 
zoveel mogelijk behouden, hersteld en onderdeel van het nieuwe 
landschapsontwerp voor het landgoed.

1.4 Structuur

Landschap
Routes voor langzaam verkeer

Een uitgebreid netwerk van vrij liggende wandel- en fietspaden verbindt 
de woningen met de verschillende gebieden en functies op het landgoed. 
De wandelpaden vormen een integraal onderdeel van het  landschappelijk 
ontwerp. Het plan kent geen stoepen. De paden sluiten drempelloos aan op 
de straten, zodat minder valide bewoners makkelijk door het gebied kunnen 
bewegen. 

Routes gemotoriseerd verkeer

Op landgoed Wickevoort woon je in een groene, verkeersluwe 
omgeving. Kinderen, ouderen en in het bijzonder de kwetsbare 
cliënten van SEIN kunnen veilig wandelen, spelen en recreëren. Het 
landschap, de lanen en de straten zijn het domein van de voetgangers. 
Auto’s zijn hier te gast. De hoeveelheid verharding is zoveel mogelijk 
beperkt en de auto’s staan zoveel mogelijk uit het zicht geparkeerd. 
Het landgoed is primair ingericht voor langzaam verkeer.

Mobiliteit Mobiliteit
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Collectieve plekken

Hoeve Wickevoort is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten in een 
omgeving, die duurzaam wordt  onderhouden. De activiteiten bieden kansen 
bewoners te betrekken bij de productie van voedsel en het verbeteren 
van het leefklimaat. Daarnaast zijn er voorzieningen als de manege, de 
kinderboerderij en het zwembad die door iedereen gebruikt kunnen worden.

Voorzieningen
Flexibiliteit in kamers

De woonvelden zijn in verschillende onderscheidende milieus onderverdeeld, 
waarbij telkens het principe van eenheid in verscheidenheid is toegepast om 
een grote diversiteit van oplossingen en variaties mogelijk te maken. 
Per woonveld gelden andere eisen aan de vormgeving van de overgang 
tussen openbaar en privé, het parkeren en de beplanting met bomen. 
Hierdoor kunnen kopers met verschillende wensen en behoeften op 
verschillende plekken aan hun trekken komen. 
Een woonveld bestaat uit één of meerdere kamers waarbinnen een 
gedifferentieerd en flexibel woonprogramma kan worden gerealiseerd.

Woonvelden
Hoeksteen van het landgoed

De hoekstenen, muren en poorten vormen belangrijke beeldbepalende 
elementen en dragen bij aan de enscenering van het landgoed. De vijf 
hoekstenen en de poorten markeren ook de verschillende ingangen en 
de grenzen van het landgoed. Ze functioneren als oriëntatiepunten en 
onderstrepen het belang van gemeenschappelijke functies en plekken 
zoals de stadsboerderij, de collectieve plekken. 

Hoekstenen
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    “ Prachtig landschap behouden en verbeteren”
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Landschap2
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Bouwstenen van het landgoed

Het landschapsontwerp gaat uit van de aanwezige kwaliteiten van het landschap 
en met name de door Hans Warnau geïntroduceerde landschapselementen: de 
bosgordel, boomgroepen, de kamers, de hagen en de bijzondere padenstructuur. 
Deze elementen worden zoveel mogelijk behouden, hersteld en onderdeel van het 
nieuwe landschapsontwerp voor het landgoed. Dat geldt zelfs voor de bomen en 
struiken die op uitgeefbare grond in de woonvelden staan.

Het landschapsontwerp voor Landgoed Wickevoort is geïnspireerd op historische 
Nederlandse landgoederen, opgebouwd uit verschillende ‘landgoed’ bouwstenen. 
Dit zijn archetypische elementen waarmee een landgoed dikwijls is vormgegeven, 
bijvoorbeeld nutstuinen, boomgaarden, weides en lanen. De onderlinge positionering 
van deze elementen en de route erdoorheen ensceneren de ruimtelijke beleving. In 
de volgende hoofdstukken worden deze bouwstenen verder uitgewerkt. 

Alle landschappelijke bouwstenen zijn onderdeel van het productief landschap 
van het landgoed: de bomen van de lanen produceren noten of dragen bloesem 
voor de bijen, de boomgaarden produceren vruchten, in nutstuinen wordt groente 
geproduceerd en de hagen kunnen eetbare bessen dragen.  

2.1 Vormgevingsprincipes landschap

Definitieve presentatietekening van Warnau ca. 1963
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Landschappelijke bouwstenen
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2.2 Landschap in woonvelden

De kavels zijn omgeven en verweven met vakken bosplanting. 
Erfafscheiding zijn niet zichtbaar. Privé buitenruimten kunnen afgeschermd worden met beplanting en  
deze maakt onderdeel uit van het landschap. 
Beplantingsvakken van diverse afmetingen met een min. maat  van 5x5m of stroken van min 30 m2 

Beplanting bestaat uit: vaste planten, heesters, en bomen.
Bomen zoveel mogelijk handhaven op of tussen de kavels, nieuwe bomen toevoegen in een losse 
plaatsing ook op de kavels. Hiermee ontstaat een doorgaand boskarakter. 
Soorten, inheems:  tamme kastanje, eik, wintereik, iep, haagbeuk, wilde kers, berk, veldesdoorn, hazelaar, 
hulst, taxus, wilde roos, liguster. Plantafstand variërend tussen de 2m en 7m.

wonen in het Bos
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De gebouwen zijn omgeven door gras, 
bloemrijkgrasland
Erfafscheiding zijn minimalistisch. Privé 
buitenruimten kunnen afgeschermd worden met 
beplanting en  deze maakt onderdeel uit van het 
landschap. 
Bomen in een grid met vaste afstanden 10 - 15 m
Boomsoort: Walnoot

De kavels zijn omgeven door hoge hagen.
Bomen staan in de haag in een los patroon
Haag hoogte 1.80m breedte 0.50m
Haagsoorten: zwarte els, ratelpopulier
Boomsoorten zwarte els, ratelpopulier en wilg

De kavels zijn omgeven door grasbermen en 
hagen.
Hagen breedte min 0.50 m en hoogte variabel 
tussen 0.70m en 1.80m
Soortenmix: meidoorn, sleedoorn, egelantier, 
hulst, liguster, veldesdoorn

Wonen in het agrarisch gebeid te midden van 
nutstuinen. Privé buitenruimtes zijn beperkt en 
vormgegeven als onderdeel van de architectuur 
zoals veranda’s en loggia’s. Alternatief is smal 
terras direct aan de gevel gescheiden met een 
lage haag tot 0.70m 

Bouwblokken worden omgeven door ruime 
grasvelden van bloemrijk grasland

De kavels zijn omgeven door gras met bollen
Laanbomen met vaste plantafstand, 7.00m 
Boomsoort: Linde

wonen in de Boomgaard wonen aan het Water

wonen tussen de Hagen wonen in de Moestuin

wonen rond de Erven wonen aan de Laan
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Bossingels Lanen Gestrooide Bomen

Mix van inheemse soorten: quercus, fraxinus, alnus, 
betula, prunus, juglans, castanea, robinia, corylus, 
grauwe abeel.

In de beleving van het landgoed spelen de vijf lanen 
een belangrijke rol. Zij maken dan ook onderdeel 
uit van het landschappelijk raamwerk. De lanen zijn 
royaal, groen en  vrij van geparkeerde auto’s.   
Er zijn 5 kernerkende lanen: de Notenlaan, de 
Lindelaan, de Gemixtelaan, de Boslaan en de 
Platanenlaan.

Solitair of en kleine groepen, mix van verschillende 
soorten bomen: liefst soorten met een nutsfunctie, o.a. 
prunus (kersen); robinia (bloemen/honing), juglans 
(noten), populus (klompen hout) en soorten met een 
fraaie herfstkleur (o.a. liquidambar, fagus, liriodendron)

Boomweides

Losjes, verspreid staande bomen:  bestaande 
bomen aangevuld met prunus avium.

De bestaande landschappelijke elementen van Warnau worden hersteld of aangevuld met inheemse soorten. De nieuwe bossingel wordt aangeplant met grauwe abelen, een inheemse soort die tegen een stootje kan, en dus 
geschikt is in combinatie met grazende paarden. Alle nieuw aan te planten bomen hebben behalve een ecologische en esthetische waarde ook een nutsfunctie. Deze bomen produceren vruchten, noten en/of bloesem voor 
honingbijen.  In de nieuwe boomweides worden losjes verspreid bloesem dragende bomen, zoals de prunus avium geplant. De lanen worden gekarakteriseerd door een type boom: de notenlaan, de platanenlaan, de lindelaan 
met uitzondering van de gemixte laan. Daarnaast worden op strategische plekken in het raamwerk en de woonvelden solitaire bomen en boomgroepen geplant. De productieve bomen zijn in beheer bij Hoeve Wickevoort.  De 
referenties van de nieuw te planten bomen tonen het eindbeeld na een periode van circa 15 jaar na aanplant.     

Bomen

2.3 Hoofdelementen
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Weide Nutstuinen

Centraal in het plan ligt een grote weide. 
De mooie oude bomen aan de rand van 
de weide vormen een mooi decor voor 
een gezamenlijke barbecue, picknick of 
festiviteiten zoals het jaarlijkse oogstfeest. 
Het is bovendien een plek voor sport 
en spel. Het bloemrijk grasland zorgt 
voor een natuurlijk en met de seizoenen 
veranderend beeld. Alleen de intensief 
gebruikte delen worden gemaaid.  

Op een aantal plekken op het landgoed liggen 
de nutstuinen. Bewoners en cliënten van 
SEIN kunnen hier  groenten, fruit en bloemen 
verbouwen. De kas wordt gebruikt voor het 
kweken, overwinteren van gewassen en het 
organiseren van buurtactiviteiten en festiviteiten. 
De nutstuinen vormen ruimtelijk, maar ook 
sociaal een verbindend element tussen SEIN en 
de buurt.  Daarnaast is er aan het einde van de 
Lindelaan nog een kleine pluktuin. 

Gemengde hagen worden op strategische 
plaatsen, op particulier eigendom,  ingezet 
om een landschappelijke begrenzing van 
het landschap te garanderen. Doelstelling 
van de haag is beschutting te creëren. 
Afhankelijk van het soort haag en de situatie 
waarin deze wordt aangeplant is deze 0,5 
tot 1,0 meter  breed. Soortenmix: meidoorn, 
sleedoorn, egelantier, hulst, liguster, 
veldesdoorn.

Oevers

Flauwe oevers, met een aantrekkelijke 
ecologische gradiënt

Ook bij de lagere begroeiing wordt gezocht naar een combinatie van een rijk beeld met kleurschakeringen door de seizoenen heen met een hoge ecologische waarde en nutsfunctie. 
De velden van de centrale weide, de boomweiden, maar ook het gras van de lanen zijn bloemrijke graslanden bestaande uit een mix van inheems gras, kruiden en bloemsoorten. De 
oeverbeplanting op de flauwe oevers wordt in overleg met het hoogheemraadschap bepaald. De hagen zijn gemengd en eetbaar.  Daar waar nodig worden oevers bij de waterpartij 
voorzien van afscheidingen ten behoeve van de veiligheid van cliënten van SEIN.

Haag

Groen
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Muren Poorten

De verschillende bouwvolumes bij de hoekstenen worden 
onderling verbonden met muurtjes en poorten om de 
grens van het landgoed te markeren. Muren en poorten 
kunnen ook gebruikt worden als afscheiding tussen privé 
tuinen en publieke ruimte, als bankjes en voor afscheiding 
van (half verdiepte) garages en parkeervelden. Voor de 
vormgeving gelden qua compositie en materialisatie 
dezelfde basisprincipes als voor alle andere gebouwen en 
bouwwerken.

Openstaande poorten bij de entrees van het 
landgoed functioneren als welkom voor gasten. 
Tegelijkertijd zorgen ze ervoor dat mensen zich 
bewust zijn van het betreden van een bijzonder 
landgoed, waardoor het rijgedrag wordt 
aangepast en de rijsnelheid wordt verlaagd. 
Voor de vormgeving gelden qua compositie en 
materialisatie dezelfde basisprincipes als voor alle 
andere gebouwen en bouwwerken.

Muren en poorten maken onderdeel uit van de enscenering van het landgoed. Ze markeren niet alleen de grens en entree 
van het gebied maar dragen tegelijk bij aan de ontspannen sfeer op het landgoed. Dit is het domein van voetgangers en 
fietsers en automobilisten wordt gevraagd om langzaam te gaan rijden.

De speeltuinen worden zoveel ingericht als avontuurlijke en 
natuurlijke speelplekken. De speeltoestellen en objecten 
worden voor het grootste deel vervaardigd uit duurzame 
materialen (minimaal 80%). De speelvoorzieningen 
hebben een natuurlijke uitstraling, bevatten geen felle 
onnatuurlijke kleuren en geen of nauwelijks kunststof 
onderdelen. Tevens worden speelaanleidingen van levend 
plantmateriaal (zoals klimbomen, doolhof ) gemaakt. Voor 
de vormgeving gelden qua compositie en materialisatie 
dezelfde basisprincipes als voor alle andere gebouwen en 
bouwwerken.
Bij de verdere uitwerking van het plan wordt ten aanzien 
van de ligging van de speelplekken rekening gehouden 
met de situering van woningen en parkeerplaatsen. Verder 
kunnen de speelplekken (o.a. het aanwezige Cruijff court) 
van SEIN worden gedeeld met de toekomstige bewoners.

Het noordelijk en zuidelijk kavel worden verbonden 
met een aantal bruggen. In verband met de veiligheid 
van cliënten van SEIN, dient het hekwerk op en de 
(landschappelijke) afscherming naast een brug een 
minimale hoogte van circa 1,4 meter te hebben. 
Voor de vormgeving gelden qua compositie en 
materialisatie dezelfde basisprincipes als voor alle 
andere gebouwen en bouwwerken.

Grenzen en overgangen Bruggen Speelplekken

herkenbare markering van de entreesmetselwerk semi-transparante muur eenvoudige vormgeving natuurlijke uitstraling en materiaal
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De verlichtingsarmaturen dienen het landgoedkarakter 
ondersteunen en tegelijkertijd te voldoen aan de 
eisen die gesteld worden in de DIOR.  De ambitie van 
de beeldkwaliteit van de verlichtingsarmaturen gaat 
verder dan de DIOR toestaat. In de verdere uitwerking 
van het plan is extra onderzoek nodig om deze 
verlichtingsarmaturen te laten toetsen aan de eisen van 
de DIOR. Voor de vormgeving gelden qua compositie 
en materialisatie dezelfde basisprincipes als voor alle 
andere gebouwen en bouwwerken.

Het zitmeubilair en bijbehorende afvalbakken 
zijn duurzaam, eenvoudig, robuust en 
onderhoudsarm. Het ontwerp is ingetogen, zodat 
de aandacht niet naar het meubilair gaat maar 
naar het landschap. Er wordt gebruik gemaakt van 
natuurlijke materialen die niet geschilderd hoeven 
te worden, zoals bijvoorbeeld verduurzaamd hout, 
eventueel  in combinatie met beton of cortenstaal. 
Voor de vormgeving gelden qua compositie en 
materialisatie dezelfde basisprincipes als voor alle 
andere gebouwen en bouwwerken.

Op de kruispunten van strategische routes zullen op een 
simpele manier subtiele bewegwijzeringbordjes geplaatst 
worden. Deze helpen de bewoners, cliënten van SEIN, 
bezoekers, buren, en ook wandelaars hun weg te vinden 
naar de voorzieningen of de omliggende gebieden. Door een 
studie naar de bewegingen in en door het gebied te doen, 
streven wij er naar de hoeveelheid bewegwijzeringen tot een 
minimum te beperken. Alleen daar waar het echt noodzakelijk 
is, wordt de extra informatie geboden. De bewegwijzering in 
de vorm van panelen, bordjes of peilen, sluit aan op de sfeer 
van het landgoed en de natuurlijke materialisatie van de 
openbare ruimte. Voor de vormgeving gelden qua compositie 
en materialisatie dezelfde basisprincipes als voor alle andere 
gebouwen en bouwwerken.

Verlichting Meubilair Bewegwijzering



Het landschap, de lanen en de straten zijn het domein van de voetgangers. Auto’s zijn hier te gast. De 
hoeveelheid verharding is zoveel mogelijk beperkt en de auto’s staan zoveel mogelijk uit het zicht geparkeerd. 
De inrichting is zodanig dat automobilisten ervaren dat zij een landgoed betreden en rekening houden met 
cliënten van SEIN, wandelaars, fietsers en spelende kinderen.

Parkeervoorzieningen worden gerealiseerd conform de meest actuele parkeernorm van de gemeente. Per te 
ontwikkelen woonveld wordt gezocht naar de passende parkeeroplossing (zie keuze matrix hiernaast). 

De ambitie van Wickevoort is de hoeveelheid parkeerplaatsten te verlagen ten behoefte aan meer groene 
ruimte. Bijvoorbeeld, een cpo collectief dat wil autodelen kan volstaan met minder parkeerplaatsen en krijgt 
daarvoor collectief groen terug op voorwaarde dat dit in de toekomst omkeerbaar is. Als in de praktijk blijkt dat 
er toch meer parkeerplaatsen nodig zijn dan wordt het  collectief groen alsnog ingericht als parkeerplaatsen. 
Appartementen worden indien de markt dit toelaat voorzien van een gebouwde parkeervoorziening (m.u.v. 
de sociale woningen).
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INSPIRATIE

2.4 Parkeren



max 3.5m
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Keuze matrix
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m 01: parkeerpocket m 02: parkeerhaven m 03: schuur

k 01: door entreepoort, zijdelings - achter de haag k 02: parkeren inpandig of parkeren 
met muurtje of haag - kavel zonder 
erfgrens

k 04: carpoort of garage - 
Deze ontwerpen als onderdeel van de architectuur 
van het huis 

k 03: parkeren met pergola



    “ wonen in de natuur”



Architectuur 3
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Architectuur plangebied

Architectuur in dienst van het landschap
Het landgoed wordt getypeerd door een synergie tussen natuur en cultuur. 
Landschap,  gebouwen en overige inrichting vormen samen een bijzonder 
ensemble. De gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte dragen bij aan de 
enscenering van de ervaring van het landgoed en het bijzondere landschap. 

Uitgangspunten
•	 De architectuur is niet schreeuwerig maar ingetogen en subtiel. 
•	 De gebouwen bestaan uit eenvoudige kubische volumes in het landschap,   
met herkenbare overgangselementen (terras, serre, veranda…) tussen gebouw en 
landschap.  
•	 Vanuit de gebouwen wordt het bijzondere landschap visueel ingekaderd en 
vanuit het landschap en de vele routes zijn de gebouwen bijzondere architectonische 
elementen die het landschap versterken. 
•	 Er zijn kleine gebouwen (vrijstaand 2/1 kap), middelgrote gebouwen (hoeves 
en korte rijen) en grote gebouwen (hoekstenen, appartementen en bijzondere 
gebouwen). 
•	 Daarnaast zijn er kleine objecten zoals muurtjes, poorten, bankjes, bruggen en 
dergelijke. Al deze gebouwen en bouwwerken worden als eenheid vormgegeven 
op basis van telkens dezelfde materialisatie (zie pag 38).

Het landschap is beeldbepalend, niet de architectuur
Door het sterke landschappelijke raamwerk met bijzondere en diverse plekken 
in het landschap is het niet nodig om door middel van architectuurstijl, kleur en 
materiaalgebruik de verschillende woonmilieus te benadrukken. 

Uitgangspunten
•	 Eenheid in materiaalgebruik.
•	 De architectuur van de bebouwing werkt niet contrasterend (niet de verschillen 
benadrukken).
•	 De gebouwen vormen een collectief, een familie. 
•	 Binnen de eenheid zijn er veel (nuance) verschillen tussen de verschillende 
gebouwen mogelijk: typologie, gebouwvorm, positie op het kavel, overgangen 
binnen-buiten, dakvorm en detaillering. 

•	Enscenering landschap staat centraal
•	Gebouwen en landschap lopen in elkaar over
•	Gevelopeningen omkaderen het landschap
•	Architect gebruikte Japanse natuur als inspiratie
•	Consistente uitwerking van vormgevingsprincipes
•	Combinatie van geometrische vormen, natuurlijke vormen 
en mengvorm van beide
•	Materialisatie met behulp van natuurlijke materialen en 
abstracte witte vlakken

•	Enscenering landschap staat centraal 
•	Gebouwen en landschap lopen in elkaar over
•	Gevelopeningen omkaderen het landschap 
•	Gebruikte Japanse voorbeelden als inspiratie 
•	Consistente uitwerking van vormgevingsprincipes
•	Combinatie van geometrische vormen, natuurlijke vormen 
en mengvorm van beide
•	Materialisatie met behulp van natuurlijke materialen en 
abstracte witte vlakken

•	Enscenering landschap staat centraal 
•	Gebouwen en tuinen lopen in elkaar over, kubische hagen 
sluiten aan bij architectuur woningen
•	Gevelopeningen omkaderen het landschap 
•	Gebruikte Frank Lloyd Wright als inspiratie
•	Consistente uitwerking van vormgevingsprincipes 
•	Combinatie van geometrische vormen, natuurlijke vormen 
en mengvorm van beide
•	Materialisatie met behulp van natuurlijke materialen

3.1 Vormgevingsprincipes architectuur

Katsura Imperial Villa, 17e eeuw, Kyoto 
Japan

Inspiratiebronnen gebaseerd op de geschiedenis van de landschapsstijl

Fallingwater, Frank Lloyd Wright, begin 20e 
eeuw Verenigde Staten

Tuinwijk, Van Loghem, begin 20e eeuw 
Haarlem Nederland
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Ensemble gezien als geheel - hof typologie - eenheid in de plint - variatie in volume Erfgrens niet zichtbaar - wonen in het landschap

Woonruimte open naar het landschap : optimale ervaring Verschil tussen privé en openbare ruimte gerealiseerd met hoogteverschil.

Buiten ruimte open naar het landschapEenvoudige architectuur versterkt de organische uitstraling van de natuur Lichte kleurstelling versterkt aanwezigheid van de groen. 

Eigen tuin grens aan het landschap en maakt er onderdeel van.

Het landschap als decor van de woonruimte.
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 Het BKP voor Wickevoort heeft een gelaagde structuur waarin ten eerste 
ambities en vervolgens ontwerpprincipes voor architectuur zijn vastgelegd. Deze 
uitgangspunten gelden voor het totale landgoed en zijn onder meer vastgelegd 
in de essentiele kernmerken. Vervolgens zijn per deelgebied en per onderwerp of 
detail nadere eisen en uitgangspunten geformuleerd. In deze opzet staat de ambitie 
centraal om een bijzonder landgoed te verwezenlijken.

Hiernaast is te zien hoe de ontwerpregels zijn vastgelegd afhankelijk van de type 
bebouwing en de locatie op het landgoed.

De beoogde doorlooptijd van de realisatie van het landgoed met het gewenste programma 
(scope 2017 tot 2025) maakt dat er flexibel omgegaan dient te worden met een mogelijk 
veranderende vraag vanuit de markt. Mede om deze reden wordt de kamer-kavel 
strategie toegepast, waarbij binnen de kamer het karakter kan wijzigen zonder de eenheid 
geweld aan te doen. Om te voorkomen dat een kakofonie van verschillende principes 
ontstaat is nu al een reeks typologisch verschillende woonvelden gedefinieerd die het 
mogelijk maakt om kopers met verschillende wensen te bedienen. Per woonveld gelden 
verschillende detailuitwerkingen. De ‘kamers’ binnen deze woonvelden worden binnen 
het marktsegment voor zowel het woningtype als de financieringscategorie, met behulp 
van crowdsourcing/enquêtes vraaggestuurd ontwikkeld. Potentiele kopers en gebruikers 
kunnen input geven op hun toekomstige woonomgeving, de programmatische uitwerking 
van het plan, meedenken met het woningontwerp / plattegrond en de mate van eigen 
(collectief ) beheer en onderhoud binnen de betreffende kamer. Dit maakt het ook mogelijk 
om bij de uitwerking meer ambities op het gebied van landschappelijkheid / duurzaamheid 
/ sociaal te realiseren.

Stap voor stap zullen de woonvelden ingevuld gaan worden met woningen volgens 
deze kamer-kavel strategie. Het robuust raamwerk en de eisen die gesteld worden aan 
de begrenzing van de woonvelden zorgen ervoor dat onafhankelijk van de invulling 
van de uitgeefbare kamers het landgoed karakter gegarandeerd wordt.  Deze strategie 
geeft handen en voeten aan het dynamisch ontwikkelingsproces en een vraag gestuurde 
ontwikkeling. 

3.2 Ontwerpregels

Essentiele kenmerken

ontwerpregels structuur

Hoekstenen

Blok Vrijstand
2 onder 1 kapzie 3.5.1

zie 3.5.2

zie 3.5zie 3.4

zie 3.3

Woonvelden
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Serre VerandaTerras Loggia Erker PatioBalkon Dakterras

•	 Enscenering landschap staat centraal 
•	 Woning en landschap lopen in elkaar over 
•	 Het ontwerp stimuleert het gebruik van overgangsruimte binnen buiten en verlengt daarmee het buitenseizoen
•	 Elke woning moet ten minste één vorm van architectonische overgangselementen tussen binnen en buiten bevatten 
die het zomerseizoen verlengen, zoals serres, veranda’s, vlonders, terrassen, dakterrassen, patio’s, erkers en loggia’s.

Deze regels gelden voor alle bebouwing binnen Landgoed Wickevoort

wonen in het landschap

OVErgang BinnEn BuiTEn

3.3 Essentiele kenmerken
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3. Beeldkwaliteit

3.1 Bebouwing
3.1.1. Architectuur plangebied

Diversiteit binnen eenheid
Eenheid:
• een eigentijdse architectuur. 
• een palet van natuurlijke en duurzame materialen.
• bescheiden dakvormen: platte daken of zadeldaken en lessenaarsdaken, bij 

toepassing van zonnepanelen zijn deze gericht op maximale opbrengst zonne-
energie. aandacht voor overgangen binnen-buiten.

Divers: • zonder te contrasteren met de buren
• verschillen in typologie, dakvorm, overgangen binnen-buiten en detaillering. 

Een palet van natuurlijke duurzame materialen
• 90% volgens materialenpalet en kleurenschema (los van begroeide delen en glas).
• zoveel mogelijk hernieuwbaar of recyclebaar.
• lage milieubelasting bij productie en onderhoud.
• een lange levensduur. 
• eigentijds gebruik van baksteen en hout, voor een ambachtelijke  wand.
• Integreren duurzame voorzieningen zoals PV panelen.

Kleurenschema toe te passen gevel- en dakmaterialen

Materialenpallet

BEBOUWING
3.1

31

Kleurschema.

Eigentijds gebruik van baksteen, voor een levendige wand.

Voorbeelden van kleurvariaties binnen één tint.

4.3.3 Baksteen
Voor 90% van de bebouwing is baksteen het basismateriaal voor de gevel. De kleur kan 
gekozen worden uit onderstaande kleurschema. Witte en gele baksteen is uitgesloten. Van de 
bebouwing bestaat 10% niet uit baksteen, maar een afwijkend materiaal dat wel voldoet aan 
de duurzaamheidseisen.

kleurenschema toe te passen gevel- en dakmaterialen

materialenpallet

BEBOUWING
3.1

31

Kleurschema.

Eigentijds gebruik van baksteen, voor een levendige wand.

Voorbeelden van kleurvariaties binnen één tint.

4.3.3 Baksteen
Voor 90% van de bebouwing is baksteen het basismateriaal voor de gevel. De kleur kan 
gekozen worden uit onderstaande kleurschema. Witte en gele baksteen is uitgesloten. Van de 
bebouwing bestaat 10% niet uit baksteen, maar een afwijkend materiaal dat wel voldoet aan 
de duurzaamheidseisen.

kleurenschema toe te passen gevel- en dakmaterialen

materialenpallet
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3.1 Bebouwing
3.1.1. Architectuur plangebied

Diversiteit binnen eenheid
Eenheid:
• een eigentijdse architectuur. 
• een palet van natuurlijke en duurzame materialen.
• bescheiden dakvormen: platte daken of zadeldaken en lessenaarsdaken, bij 

toepassing van zonnepanelen zijn deze gericht op maximale opbrengst zonne-
energie. aandacht voor overgangen binnen-buiten.

Divers: 
• zonder te contrasteren met de buren
• verschillen in typologie, dakvorm, overgangen binnen-buiten en detaillering. 

Een palet van natuurlijke duurzame materialen
• 90% volgens materialenpalet en kleurenschema (los van begroeide delen en glas).
• zoveel mogelijk hernieuwbaar of recyclebaar.
• lage milieubelasting bij productie en onderhoud.
• een lange levensduur. 
• eigentijds gebruik van baksteen en hout, voor een ambachtelijke  wand.
• Integreren duurzame voorzieningen zoals PV panelen.

Kleurenschema toe te passen gevel- en dakmaterialen

Materialenpallet
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31

Kleurschema.

Eigentijds gebruik van baksteen, voor een levendige wand.

Voorbeelden van kleurvariaties binnen één tint.

4.3.3 Baksteen
Voor 90% van de bebouwing is baksteen het basismateriaal voor de gevel. De kleur kan 
gekozen worden uit onderstaande kleurschema. Witte en gele baksteen is uitgesloten. Van de 
bebouwing bestaat 10% niet uit baksteen, maar een afwijkend materiaal dat wel voldoet aan 
de duurzaamheidseisen.
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3| MATERIALISATIE 
• Een palet van natuurlijke duurzame materialen
• zoveel mogelijk hernieuwbaar of recyclebaar.
• lage milieubelasting bij productie en onderhoud.
• een lange levensduur.
• eigentijds gebruik van baksteen en hout, voor een hoogwaardige 

uitstraling. 

4| KLEUR
natuurlijke kleuren . Alle bebouwde elementen: kozijnen, deuren, 
dakbekleding, muurtje en gevel moeten vallen binnen het 
voorgestelde kleurpallet.
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44  I Beeldkwaliteitsplan, Landgoed Wickevoort

Natuurlijke kleuren. Alle bebouwde elementen: kozijnen, deuren, 
dakbekleding, muurtje en gevel moeten vallen binnen het voorgestelde 
kleurpallet. Enige uitzondering zijn de lichte kleur  van de woningen in 
de boomgaard, de lichte kleur van de bomentoren naast de ingang en de 
orangerie waarvan de serres grotendeels het uiterlijk bepalen.

De daken worden bij voorkeur plat om een optimaal contrast met de 
vormen van het landschap te verkrijgen. Op schuine daken worden 
zonnepanelen toegepast. De zonnepanelen moet geïntegreerd 
worden in het ontwerp waarbij conflicten tussen zonnepanelen en 
bomen zoveel mogelijk dienen te worden vermeden. De dakrand 
wordt uitgevoerd zonder overstek zodat het accent op de gevel komt 
te liggen. Bij de materialisatie van het dak wordt rekening gehouden 
met de volgende uitgangspunten:

•	 Een palet van natuurlijke duurzame materialen
•	 Zoveel mogelijk hernieuwbaar of recyclebaar
•	 Lage milieubelasting bij productie en onderhoud
•	 Een lange levensduur.

Bij alle hoekstenen, muren en poorten wordt gebruik gemaakt van een handvorm 
steen in aardkleuren die past bij de kleur en textuur van het metselwerk van gemaal 
Cruquius. Op belangrijke plaatsen worden verschillende typen metselverband 
gemengd om de hoogwaardige uitstraling van het landgoed te versterken. Bij 
de materialisatie van de gevels wordt rekening gehouden met de volgende 
uitgangspunten:

•	 Een palet van natuurlijke duurzame materialen
•	 Zoveel mogelijk hernieuwbaar of recyclebaar.
•	 Lage milieubelasting bij productie en onderhoud.
•	 Een lange levensduur.
•	 Eigentijds gebruik van baksteen en hout, voor een hoogwaardige uitstraling.

Kleurenpalet Afwerkingen

Dak Gevel

MATERIALISATIE
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3| DETAILLERING METSELWERK
de uitstraling van het landgoed wordt versterkt door bijzondere 
kwaliteit van verschillende details van een gebouw, uitbouw, muur, 
muurtje raamopening, poort, plint, dakrand, hoek, baluster, balkon
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De uitstraling van het landgoed wordt versterkt door de bijzondere kwaliteit van 
verschillende details van een gebouw, uitbouw, muur, muurtje raamopening, 
poort, plint, dakrand, hoek, baluster, balkon. 

Om de eenheid van het landgoed te versterken worden enkele elementen 
ontworpen die telkens weer terugkeren: De Wickevoort pergola, tuinpoort, 
brievenbus en het Wickevoort bellentableau.

Aandacht voor detaillering
INSPIRATIE

Detaillering gevel



3 | hoeksteen “ Orangerie” 

5 | hoeksteen “ Hoeve Wickevoort” 

2 | hoeksteen “ Poortgebouwen” 

4 | hoeksteen “Bomentoren” 

1 | hoeksteen “Hoofdgebouw” 

36  I Beeldkwaliteitsplan, Landgoed Wickevoort

Beeldbepalende elementen van het landgoed

De hoekstenen met hun muren en poorten vormen de beeldbepalende elementen 
en dragen bij aan de enscenering van het landgoed. De vijf hoekstenen en 
de poorten markeren ook de verschillende ingangen en de grenzen van het 
landgoed. Ze functioneren als oriëntatiepunten en onderstrepen het belang 
van gemeenschappelijke functies en plekken zoals de boerderij, de tuinen en de 
boomgaard. 

De ‘muur’ rondom het landgoed is slechts plaatselijk fysiek aanwezig, bijvoorbeeld ter 
plaatse van de hoekstenen waar de muur doorloopt in gevels van woongebouwen 
en van de boerderij. In de bosgordel en de bosrand ontbreekt de muur. Door de 
omringende muur af en toe wel en dan weer niet te maken wordt het beeld versterkt 
dat het landgoed in de loop van de eeuwen een aantal malen verbouwd is.

Voor de vormgeving is van belang dat alle hoofdelementen zoals hoekstenen, 
poorten, muren en muurtjes met dezelfde architectonische principes worden 
vormgegeven. Voor deze elementen wordt ook een speciale reeks voordeuren, 
brievenbussen en bellentableaus voorgeschreven. De hoekstenen, muren, muurtjes 
en poorten voldoen aan het principe van monumentale, kubische maar ook 
enigszins organische vormgeving, waarbij in beperkte mate zwak hellende daken 
zijn toegestaan. Voor deze gebouwen en elementen geldt metselwerk in aardtinten 
als basismateriaal dat plaatselijk wordt verrijkt met bijzondere metselverbanden 
en voorgeschreven detaillering (in de traditie van Frank Lloyd Wright, van Loghem, 
Eames en Alvar Aalto). Als contrast wordt ter plaatse van de ‘bomentoren’ lichtkleurig 
materiaal en bij de ‘orangerie’ serregevels toegepast. De hoekpunten gaan een sterke 
relatie aan met het landgoed en het landschap door tuinen, terrassen, bordessen, 
muren en muurtjes onderdeel van de compositie te maken.

3.4 Hoekstenen



1| PASSEND BIJ DE OMGEVING
De uitstraling van de gebouwen op het landgoed past qua kleur en materialisatie bij het 
Cruquiusgemaal, het landschapsontwerp van Warnau, het nieuwe landschap en de gebouwen van 
SEIN.  

2| TYPOLOGIE
De woongebouwen van de hoekstenen vormen een ensemble van eengezinswoningen en/of 
appartementen.

3| MATERIALISATIE
Bij alle hoekstenen en daarop aansluitende muren en poorten gebruik maken van vergelijkbare 
handvorm steen in aardtinten vergelijkbaar met gemaal Cruquius. Plaatselijk verschillende typen 
metselverband mengen om de hoogwaardige uitstraling van het landgoed te versterken. Naast 
metselwerk wordt voor elke hoeksteen een bijzonder materiaal toegepast om de identiteit te 
versterken.

4| DETAILLERING METSELWERK
De uitstraling van het landgoed wordt versterkt door bijzondere kwaliteit van verschillende details 
van een gebouw, uitbouw, muur, muurtje raamopening, poort, plint, dakrand, hoek, baluster, 
balkon.

5| BUITENRUIMTE
Nadruk op de buitenruimte: balkons, loggia’s, patio’s, veranda’s, omsloten tuinen en terrassen zijn 
beeldbepalende onderdelen van de bouwmassa die slank en elegant gedetailleerd worden in 
hout, glas en / of metaal. Doorlopend metselwerk verbindt balustrade met gevel, poort, tuinmuur 
en andere bouwdelen. Afdekplaten en handrailingen in kleur metselwerk.

6| OMMURING 
De verschillende bouwvolumes van rijwoningen (inclusief bergingen) en hoeves worden onderling 
verbonden met muurtjes en poorten om samen zoveel mogelijk een architectonisch geheel te 
vormen. Muren en muurtjes kunnen ook gebruikt worden als afscheiding tussen privé tuinen en 
publieke ruimte, als bankjes en voor afscheiding van (half verdiepte) garages en parkeervelden.

7| BEPLANTING
Blinde muren van de hoekstenen worden zoveel mogelijk begroeid waardoor het landgoed een 
landschappelijke uitstraling krijgt.
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INSPIRATIE

hoeksteen “ Hoeve Wickevoort” hoeksteen “ Orangerie” hoeksteen “Bomentoren” 

hoeksteen “Hoofdgebouw”  &   “ Poortgebouwen” 
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Heeft een monumentale statuur 

Maximaal 5 bouwlagen

Metselwerk 

Kubistisch vormgeving | aandachtspunten ivm geluid provinciale weg

Autoparkeren uit het zicht vanuit openbare ruimte (Zie hoofdstuk 2.5 parkeren)

Typologie: 

Bouwlagen:

Materialisatie: 

Bijzonderheden:

Parkeren:

collectieve tuin 

Poortgebouwen worden verbonden door muurtjes en poort

Maximaal 4 bouwlagen

Metselwerk 

Bij eengezinswoningen ontsluiting vanuit binnenhof, toegang via poort. Deze ensembles 

vormen samen een sterk architectonisch geheel

Autoparkeren uit het zicht vanuit openbare ruimte (Zie hoofdstuk 2.5 parkeren)

Typologie: 

Bouwlagen:

Materialisatie: 

Bijzonderheden:

Parkeren:

1| Hoeksteen Hoofdgebouw 2 | Hoeksteen Poortgebouwen

Het ensemble komt over als een geheel met variatie in volume en eenheid in materialisatieMonumentale statuur  | galerij onderdeel van het  architectonische volume | variatie hoogte volume
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Iconische hoektoren als oriëntatiepunt markeert de entree van het landgoed

Maximaal 8 bouwlagen 

In het torengebouw nadruk op balkons rondom met plantenbakken

Muur vervormt tot poort en toegang van het gebied

van licht kleur

Groene karakter aanwezig. Dit gebouw vormt samen met een poortgebouw een sterk 

architectonisch geheel

Autoparkeren uit het zicht vanuit openbare ruimte (Zie hoofdstuk 2.5 parkeren)

Typologie:

Bouwlagen:

Buitenruimten: 

Erfafscheidingen:

Materialisatie:

Bijzonderheden:

Parkeren:

4| Hoeksteen BomentorenP

P

P

P

P

Hoeksteen orangerie ziet eruit als een monumentaal gebouw 

Maximaal 4 bouwlagen

Metselwerk + glazen gevel | serre 

Verdiepingen met lichte serres en balkons met grote plantenbakken.

Autoparkeren uit het zicht vanuit openbare ruimte (Zie hoofdstuk 2.5 parkeren)

Typologie:

Bouwlagen:

Materialisatie: 

Bijzonderheden:

Parkeren

3| Hoeksteen Orangerie

Brede serre haalt de natuur naar binnen - Door de transparante gevel wordt ook het  groen binnen de serre onderdeel van de landschap. Iconisch  “groen” gebouw, waar de natuur een belangrijk onderdeel is van de gevel.



Heeft een eenvoudige opbouw als schuur 

Maximaal 3 bouwlagen 

Zwart hout of metaal

Schuin dak voorzien van pannen of shingels. Bestaat uit bestaande boerderij en manege.

Autoparkeren uit het zicht vanuit openbare ruimte (Zie hoofdstuk 2.5 parkeren)

Typologie nieuwe gedeelte: 

Bouwlagen:

Materialisatie: 

Bijzonderheden:

Parkeren:

5| Hoeksteen Hoeve WickevoortP

P

P

P

P
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De nieuwe volumes van de boederij refereren aan de agrarische schuur en sluiten aan  op de architectuur van het nieuwe museum



erven

water

moestuin

hagen 

boomgaard

bos

laan
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Diversiteit

Het landschappelijk raamwerk vormt een robuust kader voor een diversiteit aan 
woonmilieus, met voor elke kamer eigen karakters en kenmerken. Het karakter van deze 
woonvelden wordt ontleend aan hun ligging en de kwaliteit van het landschap ter plaatse. 
Binnen elke kamer zijn verschillende verkavelingen mogelijk. Op het landgoed zijn de 
verschillende woonvelden te onderscheiden, elk met eigen woonmilieus:

•	 erven
•	 laan
•	 moestuin
•	 hagen	
•	 boomgaard
•	 bos
•	 water

3.5 Woonvelden



verspringing
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Grotere bouwvolumes, waarbij de nadruk ligt op het geheel en niet op de individuele woning. 
Incidenteel aanvullen met vrijstaande woningen en/of 2/1 kapwoningen.  
 
3 bouwlagen, inclusief eventuele kap

De gevellijn van de bouwvolumes verspringt ten opzichte van de naastliggende bouwvolumes. 

De bouwvolumes zijn zo gepositioneerd dat er doorzichten zijn vanaf de laan naar de 
achterliggende bossingels. Dit levert een gevarieerd beeld doordat de afstand tussen de 
bouwvolumes kan verschillen.  
 

Privé tuinen alleen in de binnenhoven of opgenomen in het architectonisch volume met groene 
afscheiding zoals haag of struiken en /of  tuinmuur.

Autoparkeren uit het zicht vanuit openbare ruimte (Zie hoofdstuk 2.5 parkeren)

Typologie: 
 
 
Bouwlagen: 
 
Gevellijn: 

Afstand: 
 

Buitenruimten:

Parkeren: 

Woningen zijn gegroepeerd rondom een centrale 

binnenplaats of erf waar zo nodig ook geparkeerd kan 

worden. De woningen zijn met voordeur en privétuin gericht 

op het erf. Aan de buitenzijde is er vanuit de woonkamer een 

breed uitzicht en directe toegang tot het unieke landschap 

van Wickevoort. Er zijn ook woningen die hier een veranda 

hebben om van de buitenlucht en het uitzicht te genieten of 

om een praatje met de buren te kunnen maken.

Een lange monumentale strook woningen met veranda’s aan de laan.

2 tot 3 bouwlagen, inclusief eventuele kap
 
De woningen liggen terug ten opzichte van de rooilijn aan een collectief grasveld

De bouwvolumes zijn in lijn gepositioneerd zodat de laan perspectivisch ondersteund wordt.
 
Privé buitenruimten aan de laan in de vorm van veranda’s, serres of terrassen aan (collectief ) 
groen. Privé tuinen aan de achterzijde van de woning.

Autoparkeren uit het zicht vanuit openbare ruimte (Zie hoofdstuk 2.5 parkeren)

Typologie: 
 
Bouwlagen: 
 
Gevellijn:

Afstand:

Buitenruimten:

Parkeren:

In dit gebied staat een bijzondere rij woningen met veranda aan 

de monumentale lindelaan. Tussen de laan en de veranda’s groeit 

bloemrijk gras. De veranda’s zijn via step stones verbonden met 

het voetpad langs de lindelaan. Door een kleine verhoging van 

de begane grond krijgen bewoners een bijzonder uitzicht vanuit 

de woonkamer en de veranda’s. Tuinen, bergingen en voordeuren 

liggen aan de achterzijde van deze woningen waar ook geparkeerd 

kan worden.

LaanErven
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Één rij verandawoningen van max. 20 woningen, kleinschalige bouwvolumes (vrijstaand, 2/1kap) 

1 tot 3 bouwlagen, inclusief eventuele kap
 
positie van de woning bij voorkeur aan de grens van de kavel om de ruimte voor tuinen te 
optimaliseren. Woningen staan in het landschap. 
 
Nadruk op collectieve buitenruimten ingericht als moestuinen.
Privé buitenruimten onderdeel van de architectuur en is beperkt : omzomen met groene 
afscheiding zoals haag of struiken.
Overgangselementen binnen-buiten in de vorm van veranda’s, serres of terrassen.

Autoparkeren uit het zicht vanuit openbare ruimte. Voorkeur inpandig parkeren. Bij parkeren 
op maaiveld gebruik maken met groene afscheiding zoals haag of struiken. (Zie hoofdstuk 2.5 
parkeren)

Kleinschalige bouwvolumes (vrijstaand, 2/1kap en korte rijen van maximaal 6 woningen) zodat er 
vanaf de lanen veel doorzichten zijn op de bosrand.
 
1 tot 3 bouwlagen, inclusief eventuele kap. 
 
De gebouwen liggen terug ten opzichte van de erfgrens, zodat het landschap doorloopt in de 
tuinen. 

De bouwvolumes zijn zo gepositioneerd dat er doorzichten zijn op de achterliggende bosrand. 
Een gevarieerd beeld ontstaat doordat de afstand tussen de bouwvolumes verschilt. 

Privé buitenruimten omzoomd met hagen of tuinmuren, overgangselementen binnen-buiten in 
de vorm van veranda’s, serres of terrassen.

Autoparkeren uit het zicht vanuit openbare ruimte. Bij parkeren op maaiveld gebruik maken met 
groene afscheiding zoals haag of struiken. (Zie hoofdstuk 2.5 parkeren)
 
 

Typologie: 
 
Bouwlagen: 
 
Gevellijn:

Buitenruimten:

Parkeren:

Typologie: 

Bouwlagen: 
 
Gevellijn: 

Afstand:

Buitenruimten:

Parkeren:

De vormgeving van dit woongebied is afgestemd op de bijzondere 

agrarische omgeving, met boerderijen, houten schuren, 

groentetuinen en ruimte voor vee. De woningen bieden de bewoners 

maximale ruimte om ook zelf groenten te telen, te tuinieren of kippen 

te houden. De donkere houten gevels sluiten mooi aan bij Museum 

Cruquius, Hoeve Wickevoort en de schuren van de Haarlemmermeer. 

Buitenruimtes en veranda’s zijn onderdeel van de bouwvolumes, 

parkeren is inpandig of in een aangebouwde carport opgelost.

In dit gebied wordt de uitstraling bepaald door hagen van 

verschillende hoogte rond de tuinen, de architectuur van 

de woningen met vooral dominante aardtonen is hieraan 

ondergeschikt. De tuinen worden omkaderd door hagen 

van verschillende soorten struiken: meidoorn, sleedoorn, 

egelantier, hulst, liguster, veldesdoorn. De hagen vormen 

het landschap en zorgen voor een grote reeks van 

verschillende graden van privacy.

Moestuin Hagen



De aanwezige bomen in dit woongebied blijven behouden en het aantal 

wordt flink uitgebreid zodat het gevoel ontstaat om letterlijk in het bos te 

wonen. Door woningen slim te positioneren  wordt ervoor gezorgd dat elke 

woning een breed zicht over het boslandschap krijgt. Buitenruimtes worden 

in de woonvolumes opgenomen, evenals de auto’s die inpandig of onder 

carports direct tegen de woningen worden geparkeerd. Erfafscheidingen 

worden alleen subtiel aangeduid met strategisch geplaatste struiken zodat 

de indruk van een ononderbroken bosperceel met woningen overheerst.
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Kleinschalige bouwvolumes (vrijstaand en 2/1kap) in de noten boomgaard.

1 tot 3 bouwlagen, inclusief eventuele kap

De woningen liggen midden op de kavels. De gevellijn van de woningen verspringt enigzins ten 
opzichte van elkaar. 

De afstand tussen de woningen is ten minste groot genoeg om 1 notenboom te laten groeien

overgangselementen binnen-buiten in de vorm van veranda’s, serres of terrassen met groene 
afscheiding zoals haag of struiken.

Materialisatie van bebouwing van licht kleur 

Autoparkeren uit het zicht vanuit openbare ruimte : voorkeur inpandig parkeren. Bij parkeren op 
maaiveld gebruik maken met groene afscheiding zoals haag of struiken. (Zie hoofdstuk 2.5 parkeren)

Kleinschalige bouwvolumes (vrijstaand, 2/1kap of korte rijtjes van maximaal 4 woningen) met 
ruimte voor bomen. 

1 tot 3 bouwlagen, inclusief eventuele kap 
 
De gebouwen liggen terug ten opzichte van de erfgrens, zodat het landschap doorloopt in de 
tuinen. 
 
De bouwvolumes zijn zo gepositioneerd dat er doorzichten zijn op de achterliggende bosrand.  
Een gevarieerd beeld ontstaat doordat de afstand tussen de bouwvolumes verschilt.

overgangselementen binnen-buiten in de vorm van veranda’s, serres of terrassen met groene 
afscheiding zoals haag of struiken.

geen nadruk op erfafscheiding , versterkken gevoel van wonen in het bos

Autoparkeren uit het zicht vanuit openbare ruimte. Voorkeur inpandig parkeren.
Bij parkeren op maaiveld gebruik maken met groene afscheiding zoals haag of struiken. 
(Zie hoofdstuk 2.5 parkeren)

Typologie: 
 
Bouwlagen: 
 
Gevellijn: 

Afstand:

Buitenruimten: 

Bijzonderheden:

Parkeren:

Typologie: 

Bouwlagen: 
 
Gevellijn: 

Afstand:

 
Buitenruimten:

Bijzonderheden:

Parkeren:

De villa’s staan in een boomgaard van walnoten en 

zijn omgeven door bloemrijk grasland. Buitenruimtes 

zijn onderdeel van de villa en er wordt inpandig 

geparkeerd. Hier kun je direct in de natuur wonen. 

De witte villa’s onderscheiden zich van de rest van 

Wickevoort en dragen bij aan de monumentale entree 

van het landgoed. 

Boomgaard Bos
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Kleinschalige bouwvolumes (vrijstaand, 2/1kap of korte rijtjes van maximaal 4 woningen) aan het 
water 
 
2 tot 3 bouwlagen, inclusief eventuele kap 
 
De gebouwen grenzen nooit direct aan het landschap, maar liggen terug ten opzichte van de 
rooilijn, zodat de tuin grenst aan het landschap, en het landschap daardoor verlengd wordt met 
de tuinen. 

De bouwvolumes zijn zo gepositioneerd dat er doorzichten zijn op het achterliggend landschap. 
Een gevarieerd beeld ontstaat doordat de afstand tussen de bouwvolumes kan verschillen. 

Privé buitenruimten omzoomd met hagen, overgangselementen binnen-buiten in de vorm van 
veranda’s, serres of terrassen. Open relatie met water.

Autoparkeren uit het zicht vanuit openbare ruimte. Bij parkeren op maaiveld gebruik maken met 
groene afscheiding zoals haag of struiken.  (Zie hoofdstuk 2.5 parkeren)

Typologie: 

Bouwlagen: 

Gevellijn: 

Afstand:

Buitenruimten:

Parkeren: 

De woningen langs het water van de ecologische zone hebben 

een tuin met eigen steiger waar je dromerig op kunt zitten. De 

andere woningen in dit gebied hebben vanaf de verdieping 

breed zicht op het water en de monumentale bosgordel van 

landgoed Wickevoort, voor kinderen en natuurliefhebbers is de 

waterkant met steigers makkelijk te bereiken. De privétuinen 

zijn voor een groot deel omkaderd door een gemengde haag 

(zwarte els, ratelpopulier ) om zicht te houden op het water.

Water

Impressie: wonen in woonveld  “ Water” 
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Als er sprake is van een hofbebouwing of u-vorm worden de 
bouwvolumes als hofbebouwing georganiseerd. Individuele woningen 
zijn ondergeschikt aan het geheel, aan de buitenzijde ontstaat hierdoor 
een eenduidig bouwvolume dat afsteekt tegen het landschap. De 
hoofdentrees en adressen liggen aan de gezamenlijke binnentuin of het 
erf.

Deze regels zijn geldig zodra dat meer dan minimaal 3 woningen aan elkaar verbonden zijn.
Bij elkele onderwerp zijn één of meerdere varianten aangeboden. Minste één van de variant moet toegepast worden.

Plint

Aan de buitenzijde van het blok ligt de nadruk van het 
gevelontwerp op de overgang tussen binnen en buiten ter 
plaatse van de begane grond. Verschillen in typologie en dakvorm 
mogen geen afbreuk doen aan de eenheid van de bebouwing en 
detaillering. Kleine verschillen zijn toegestaan.
Energievoorzieningen zoals PV panelen worden architectonisch 
geïntegreerd in het ontwerp.

0.8 m

1.8 m

Gevelopeningen omkaderen zicht op het landschap 
Grote raampartijen en schuiframen veranderen de omliggende 
natuur in een schilderij. De ramen zijn horizontaal georiënteerd 
op tuin, landschap of horizon of juist verticaal om het uitzicht op 
tuin en lucht te omlijsten.

Raamopening

3.5.1  Blok

Orientatie / Organisatie



De zijgevel heeft ook ramen, net als de voor- en achtergevel, 
bij voorkeur hoekramen. De gevel loopt door om de hoek en 
omsluit met een muur langs de tuin ook de bergingen. In geval 
van een hof of u-vormige bouwmassa sluit de gevel naadloos - 
of door middel van een poort - aan op het volgende blok. Door 
gevels om de hoek door te zetten en de blokken van binnenuit 
te ontsluiten ontstaan grotere eenheden die direct in het 
landschap staan.

Zijkanten
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Het hele blok is gemaakt van één hoofdmateriaal. 
Daar binnen is variatie mogelijk in accenten, 
materialen of manier van detaillering om verfijning 
en een kleinere schaal in het ontwerp van de gevel 
aan te brengen. 

Gevel Ontwerp

Impressie: blokken 
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De bergingen aan de achter- of binnenzijde van de blokken liggen 
in de hoek van de privétuinen. Op de hoek van het bouwblok 
krijgen de tuinen een tuinmuur. De bergingen worden afwisselend 
aan de rechter- en linkerzijde van de privétuinen geplaatst, 
waardoor een afwisselend ritme ontstaat. Om de toegang naar 
de woningen te markeren wordt een standaard ‘Wickevoort’ 
pergola met bijbehorende deur en brievenbus met bellentableau 
aangebracht. Elke hoekwoning heeft een berging aan het eind 
van het pad of de weg, zodat de hoek van het samengestelde 
bouwvolume duidelijk gemarkeerd wordt. Hoogte tussen 1,8 m. 
en 2,4m

De verschillende bouwvolumes worden onderling verbonden met 
muurtjes en poorten zodat ze samen een architectonisch geheel vormen. 
Muren en muurtjes kunnen gebruikt worden als afscheiding tussen privé 
tuinen en publieke ruimte, als bankjes en voor afscheiding van (half 
verdiepte) garages en parkeervelden.

Muurtje rondom blokBergingContinuiteit

De verschillende bouwvolumes worden onderling verbonden met 
muurtjes en poorten om samen een architectonisch geheel te vormen. 
Afhankelijk van het type woonvelden zijn muurtjes of halfopen metselwerk 
bij hogere afscheidingen toegestaan aan de buitenkant van het blok 
tussen publiek en privé.

0.8 m

1.8 m
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Er is een mogelijkheid om aan de binnenzijde van het 
bouwvolume een dakkapel toe te voegen. Dit versterkt het 
informele en dorpse karakter aan de hofzijde.
Het is niet de bedoeling dat er een wildgroei aan dakkapellen 
ontstaat, daarom wordt per blok maximaal een standaardmodel 
dakkapel toegestaan waarvan het ontwerp is afgestemd op het 
blokontwerp.

Niveauverschil DakkapelHaag | Groene erfafscheiding

Er is een mogelijkheid om met hoogteverschil te werken. Bij 
hofbebouwing: combinatie van privacy en zicht op collectieve 
ruimte door verhoogde tuin, terras of veranda.
Passanten kijken niet op de privé buitenruimte.

Gemengde hagen worden op strategische plaatsen, op particulier 
eigendom,  ingezet om een landschappelijke begrenzing van privétuin en 
landschap te garanderen.  Maximale hoogte 1.8m.



2 m 

2 m 
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Deze regels gelden voor elke  vrijstaande en 2 onder 1 kap woning .
Bij elkele onderwerp zijn één of meerdere varianten aangeboden. Minste één van de 
variant moet toegepast worden.

0.8 m

1.8 m

Gevelopeningen omkaderen zicht op het landschap 
Grote raampartijen en schuiframen veranderen de 
omliggende natuur in een schilderij. De ramen zijn 
horizontaal georiënteerd op tuin, landschap of horizon of 
juist verticaal om het uitzicht op tuin en lucht te omlijsten.

Garage, carport en/of schuur maken onderdeel van het 
bebouwde volume van het huis. Deze zijn ontworpen 
als onderdeel van de architectuur van het huis.

Raamopening

3.5.2 Vrijstaand & 2 onder 1 kap

Bouwvlak Eenheid volume

Het bouwvlak heeft ten minste 2m afstand met de erfgrens.
50% van de oppervlakte van de kavel mag bebouwd worden.

vrijstand 2 onder 1 kap

2 m 

2 m 

2 m 

2 m 

2 m 

2 m 
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max 3.5m

Geen fysieke erfafscheiding Haag

Op de boskavels worden tuinafscheidingen achterwege 
gelaten om het gevoel in het landschap (bos) te wonen 
te versterken. Ook op andere plaatsen kan gekozen 
worden om de fysieke erfafscheiding van het privé kavel 
achterwege te laten mits een bepaalde groep bewoners 
dat graag wil. Hiermee kan het landschappelijk karakter 
van het landgoed versterkt worden. In overleg met de 
boer kan dan overeengekomen het onderhoud bij hem 
uit te besteden.  In alle gevallen is extra aandacht nodig 
om het parkeren aan het oog te onttrekken, bijvoorbeeld 
door een haag rond de parkeerplaatsen of door het 
parkeren in een gemeenschappelijke schuur te situeren. 
(zie pag31)

Hagen worden op strategische plaatsen ingezet om 
verrommeling van het bijzondere landschap te voorkomen 
en een hoogwaardige uitstraling te garanderen.  Daarnaast 
worden hagen in bepaalde woonvelden voorgeschreven 
tussen privétuinen onderling. Onderzocht wordt nog of 
de haag een eetbare gemengde haag kan worden door 
de gemengde haag te mengen met bessenstruiken: rode, 
witte en zwarte bessen of kruisbessen. Een wintergroen 
uiterlijk van de haag is daarbij het uitgangspunt. Hoogte  
haag tussen 1.3m en 1.8m

Erfafscheidingen
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Colofon
In samenwerking met:

Een projectteam bestaande uit 

•	VenhoevenCS architecture+urbanism
•	Landlab
•	Sweco
•	SEIN

Studio voor landschapsarchitectuur

Opdrachtgevers:

AM b.v. 

Contactpersoon:
Geer Karman
m 06 51 56 40 63
e geer.karman@am.nl

Status
definitief
mei 2017

Disclaimer:
Disclaimer: het ontwerp en de plantekeningen zijn afkomstig van AM, Eigen Haard en de samenwerkende partijen.

De ter beschikking gestelde referentiebeelden zijn enkel voor eigen intern gebruik en mogen niet aan derden 
ter beschikking worden gesteld of hergebruikt worden. Met referentiebeelden bedoelen wij de sfeer foto’s die 
gebruikt zijn en waarvan wij de eigenaar niet hebben kunnen traceren. Wij aanvaarden daarom geen enkele 
verantwoordelijkheid voor het vermenigvuldigen of herpubliceren van dit beeldmateriaal.
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01. Inleiding

Dit document toont de profielen voor de openbare ruimte van Landgoed 
Wickevoort te Cruquius (Haarlemmermeer) 

Leeswijzer

02. Hoofdprincipes. Uitgangspunten/principes per type straat/pad
03. Profielen. De profielen voor lanen, woonstraten en paden zoals die in 
principe toepast worden. Inclusief maatvoering, materialen en posities ka-
bels en leidingen, verlichting.
04. Materialisatie algemeen. De materialen zoals die toepast worden in de 
weg -en padprofielen. 
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gebakken klinker dikformaat, mangaan, keperverband
opsluitband 120x250mm
straatkolken

grasmengel n.t.b.

min. 2.05

min. 1.90
0.15

min. 1.90 min. 1.90

begrenzing privé-kavel: laag hekje

gebakken klinker
dikformaat zandkleurig, halfsteens
incl. opsluitband

asfaltconstructie met rabatstroken van gebakken 
klinker dikformaat, mangaan, halfsteens
straatkolken tweeledig type  S2045

doorwortelbare ruimte 30-40m3 incl. grondverbetering doorwortelbare ruimte 30-40m3 incl. grondverbetering 

grasmengel n.t.b. grasmengel n.t.b.

1.501.40

0.15

gebakken klinker dikformaat, mangaan, keperverband
opsluitband 120x250mm
straatkolken

grasmengel n.t.b.

min. 2.05

min. 1.90
0.15

min. 1.90 min. 1.90

begrenzing privé-kavel: laag hekje

gebakken klinker
dikformaat zandkleurig, halfsteens
incl. opsluitband

asfaltconstructie met rabatstroken van gebakken 
klinker dikformaat, mangaan, halfsteens
straatkolken tweeledig type  S2045

doorwortelbare ruimte 30-40m3 incl. grondverbetering doorwortelbare ruimte 30-40m3 incl. grondverbetering 

grasmengel n.t.b. grasmengel n.t.b.

1.501.40

0.15

02. Hoofdprincipes

LANEN WOONSTRATEN/ERF VOETPADEN

De hoofdontsluiting van Wickevoort is vormgegeven als een laan met 
een rijloper van gebakken klinker met aan weerszijden rabatstroken 
van gebakken klinkers en grasbermen. De rabatstroken ondersteu-
nen het landgoed karakter en de optische versmalling van de rijloper 
stimuleert bestuurders om langzamer te rijden. In het profiel worden 
verkeersremmende maatregelen getroffen die passen bij een 30km/u 
weg. 

gebakken klinker dikformaat, mangaan, keperverband
opsluitband 120x250mm
straatkolken

grasmengel n.t.b.

min. 2.05

min. 1.90
0.15

min. 1.90 min. 1.90

begrenzing privé-kavel: laag hekje

gebakken klinker
dikformaat zandkleurig, halfsteens
incl. opsluitband

asfaltconstructie met rabatstroken van gebakken 
klinker dikformaat, mangaan, halfsteens
straatkolken tweeledig type  S2045

doorwortelbare ruimte 30-40m3 incl. grondverbetering doorwortelbare ruimte 30-40m3 incl. grondverbetering 

grasmengel n.t.b. grasmengel n.t.b.

1.501.40

0.15

gebakken klinker dikformaat, mangaan, keperverband
opsluitband 120x250mm
straatkolken

grasmengel n.t.b.

min. 2.05

min. 1.90
0.15

min. 1.90 min. 1.90

begrenzing privé-kavel: laag hekje

gebakken klinker
dikformaat zandkleurig, halfsteens
incl. opsluitband

asfaltconstructie met rabatstroken van gebakken 
klinker dikformaat, mangaan, halfsteens
straatkolken tweeledig type  S2045

doorwortelbare ruimte 30-40m3 incl. grondverbetering doorwortelbare ruimte 30-40m3 incl. grondverbetering 

grasmengel n.t.b. grasmengel n.t.b.

1.501.40

0.15

De woonstraten zijn vormgegeven als shared-space met gebakken klin-
kers en grasbermen. Het ontspannen profiel sluit aan bij het landgoedka-
rakter. 

shared-space is een afwijking van de DIOR

De de wandelpaden liggen vrij in het groen. De paden zijn herkenbaar 
aan de zandkleurige verharding. Boven kabels en leidingen zijn de pa-
den uitgevoerd in klinkers (a), in andere situaties in afgestrooid asfalt (b). 

afgestrooid asfalt is een afwijking van de DIOR

a

b

Een principe- of standaard profiel toont het profiel zoals dat in principe 
toegepast wordt. Zij vormen de basis van de uitwerking van de buiten-
ruimte. Plaatselijk kunnen deze onderhevig zijn aan aanpassingen.  
 

erfgrens openbaar-privé
alle erfgrenzen gemarkeerd. zie bijlage (05d)

erfgrens openbaar-privé
alle erfgrenzen gemarkeerd. zie bijlage (05d)

erfgrens openbaar-privé
alle erfgrenzen gemarkeerd. zie bijlage (05d)
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Netwerk auto. Profiel: lanen en woonstraat/erf

schema’s gebaseerd op het BKP, daadwerkelijke situatie kan in details afwijken 

Vrijliggend netwerk langzaamverkeer. Profiel: voetpaden

lanen: 30km/u verharde wandelpaden

indicatie woonstraten/erf: 15km/u
exacte ontsluiting te bepalen op basis van verkaveling
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1

1 1 1 1 1 1

11

1

1

1

1

11

1

1

1 1
1

1

1

1

1 1 1 1

1. woonstraten (exacte ligging op basis verkaveling)
2. allee
3. lindelaan
4. gemixte laan
5. ontsluiting zuidwest hoek d.m.v. woonstraat
6. natte ecologische zone
7. platanenlaan
8. droge ecologische zone 2

3

45

6

7

8
overzicht diverse profielen

03. Profielen
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HWA

gebakken klinker dikformaat, genuanceerd, donker, keperverband
opsluitband 120x250mm
straatkolken

gebakken klinker dikformaat, mangaan, keperverband
opsluitband 120x250mm
straatkolken

gebakken klinker dikformaat, zandkleurig, halfsteens
opsluitband 120x250mm
straatkolken

geveltuintje 
beplanting n.t.b.

grasmengel n.t.b. grasmengel n.t.b.geveltuintje 
beplanting n.t.b.

gebakken klinker dikformaat, mangaan, keperverband
opsluitband 120x250mm
straatkolken

min. 
0.15 

5.042.05

woonstraten/erf1

erfgrens openbaar-privé

geen hagen in deelgebieden bos en moestuin
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HWA

0.701.38

2.00

geveltuintje 
beplanting n.t.b.

geveltuintje 
beplanting n.t.b.

vrije doorgang brandweer h=4.2m b=3.5m

gebakken klinker dikformaat, genuanceerd, donker, halfsteens
opsluitband 120x250mm
straatkolken

woonpad woonveld Hoeves 

woonpad deelgebied De Hoeve

OPMERKINGEN
In het profiel is rekening gehouden met de gewenste vrije door-
gang voor brandweer. Indien dit niet noodzakelijk blijkt, kan het 
pad mogelijk versmalt worden tot 2.5m om verhuiswagens de mo-
gelijkheid te bieden de wijk te betreden. 
OV: voorzieningen in de woning nodig voor het plaatsen van de 
armaturen (kabels en kastje) (zie bijlage)
OV: kabelwerk bij voorkeur in openbaargebied
OV: bij plaatsing rekening houden met inschijnen in woningen

erfgrens openbaar-privé
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30-40m3 grondverbetering 

haag h=1.8m

begrenzing privé-kavel: laag hekje begrenzing privé-kavel: laag hekje

afgestrooid asfalt

30-40m3 grondverbetering 30-40m3 grondverbetering 

lichtmasten in hartlijn bomen
h=5m
indien nodig met uithouders

grasmengel n.t.b. grasmengel n.t.b. grasmengel n.t.b. grasmengel n.t.b.

asfaltconstructie met rabatstroken van gebakken 
klinker dikformaat, mangaan, halfsteens
straatkolken tweeledig type  S2045

2.30

rijloper: gebakken klinker dikformaat, genuanceerd, keper, kleurstelling lichter dan:  
rabatstroken: gebakken klinker dikformaat, genuanceerd, donker, elleboog
aansluiten verschillende verbanden door middel van fabrieksmatig zagen
straatkolken tweeledig type  S2045

gebakken klinker
dikformaat, genuanceerd, licht, halfsteens
incl. opsluitband

2.45 

allee2

erfgrens openbaar-privé erfgrens openbaar-privé

nieuwe bomen
soort ntb: bijv. abeel, kers, of es
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30-40m3 grondverbetering 

haag h=1.8m

begrenzing privé-kavel: laag hekje begrenzing privé-kavel: laag hekje

afgestrooid asfalt

30-40m3 grondverbetering 30-40m3 grondverbetering 

lichtmasten in hartlijn bomen
h=5m
indien nodig met uithouders

grasmengel n.t.b. grasmengel n.t.b. grasmengel n.t.b. grasmengel n.t.b.

asfaltconstructie met rabatstroken van gebakken 
klinker dikformaat, mangaan, halfsteens
straatkolken tweeledig type  S2045

2.30

rijloper: gebakken klinker dikformaat, genuanceerd, keper, kleurstelling lichter dan:  
rabatstroken: gebakken klinker dikformaat, genuanceerd, donker, elleboog
aansluiten verschillende verbanden door middel van fabrieksmatig zagen
straatkolken tweeledig type  S2045

gebakken klinker
dikformaat, genuanceerd, licht, halfsteens
incl. opsluitband

2.45 

nieuwe bomen
soort ntb: bijv. abeel, kers, of es

AFWIJKINGEN DIOR:
wandelpad: afgestrooid asfalt

erfgrens openbaar-privé erfgrens openbaar-privé
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PASWERK VERANDA WONINGEN

begroeiing h=1.2m

30-40m3 grondverbetering 30-40m3 grondverbetering 

30-40m3  grondverbetering 

grasmengel n.t.b. grasmengel n.t.b. grasmengel n.t.b.

lichtmasten in hartlijn bomen
h=5m
indien nodig met uithouders

rijloper: gebakken klinker dikformaat, genuanceerd, keper, kleurstelling lichter dan:  
rabatstroken: gebakken klinker dikformaat, genuanceerd, donker, elleboog
aansluiten verschillende verbanden door middel van fabrieksmatig zagen
straatkolken tweeledig type  S2045

gebakken klinker
dikformaat genuanceerd, licht, halfsteens
incl. opsluitband

lindelaan3

erfgrens openbaar-privé erfgrens openbaar-privé

nieuwe bomen: linde
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PASWERK VERANDA WONINGEN

begroeiing h=1.2m

30-40m3 grondverbetering 30-40m3 grondverbetering 

30-40m3  grondverbetering 

grasmengel n.t.b. grasmengel n.t.b. grasmengel n.t.b.

lichtmasten in hartlijn bomen
h=5m
indien nodig met uithouders

rijloper: gebakken klinker dikformaat, genuanceerd, keper, kleurstelling lichter dan:  
rabatstroken: gebakken klinker dikformaat, genuanceerd, donker, elleboog
aansluiten verschillende verbanden door middel van fabrieksmatig zagen
straatkolken tweeledig type  S2045

gebakken klinker
dikformaat genuanceerd, licht, halfsteens
incl. opsluitband

erfgrens openbaar-privé
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gemixte laan4

haag h=1.2m begroeiing h=1.2m

grasmengel n.t.b. grasmengel n.t.b. grasmengel n.t.b.

ca. ca. 

ca.1.60 

rijloper: gebakken klinker dikformaat, genuanceerd, keper, kleurstelling lichter dan:  
rabatstroken: gebakken klinker dikformaat, genuanceerd, donker, elleboog
aansluiten verschillende verbanden door middel van fabrieksmatig zagen
straatkolken tweeledig type  S2045

afgestrooid asfalt

erfgrens openbaar-privé

bestaande bomen
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haag h=1.2m begroeiing h=1.2m

grasmengel n.t.b. grasmengel n.t.b. grasmengel n.t.b.

ca. ca. 

ca.1.60 

rijloper: gebakken klinker dikformaat, genuanceerd, keper, kleurstelling lichter dan:  
rabatstroken: gebakken klinker dikformaat, genuanceerd, donker, elleboog
aansluiten verschillende verbanden door middel van fabrieksmatig zagen
straatkolken tweeledig type  S2045

afgestrooid asfalt

AFWIJKINGEN DIOR:
wandelpad: afgestrooid asfalt

erfgrens openbaar-privé
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haag h=1.0mhaag h=1.0m

grasmengel n.t.b. grasmengel n.t.b.

min. 1.90 2.20 5.04 

gebakken klinker dikformaat, genuanceerd, donker, keperverband
opsluitband 120x250mm
straatkolken

ontsluiting zuidwest-hoek (d.m.v. woonstraat)5

erfgrens openbaar-privé erfgrens openbaar-privé
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haag h=1.0mhaag h=1.0m

grasmengel n.t.b. grasmengel n.t.b.

min. 1.90 2.20 5.04 

gebakken klinker dikformaat, genuanceerd, donker, keperverband
opsluitband 120x250mm
straatkolken
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waterrijk: natte ecologische zone6

grasmengel n.t.b. rietkraag

PAD HOUTSNIPPERS

UITLOOPWEIDE PAARDEN

UITWERKING TALUD IN ONDERZOEK

-4.35
-4.00

onverhard pad
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grasmengel n.t.b. rietkraag

PAD HOUTSNIPPERS

UITLOOPWEIDE PAARDEN

UITWERKING TALUD IN ONDERZOEK

-4.35
-4.00

onverhard pad
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haag h=1.2m haag h=1.2m

bestaand asfalt, gezaagd en voorzien van 
nieuwe toplaag (gelijk aan wandelpaden)

langzaamverkeer verbinding

grasmengel n.t.b. grasmengel n.t.b.

PAD, aansluitend op bestaand asfalt pad

ca.

0.60

platanenlaan7

erfgrens openbaar-privé erfgrens openbaar-privé

grotendeels bestaande bomen, deels nieuwe bomen: platanen
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haag h=1.2m haag h=1.2m

bestaand asfalt, gezaagd en voorzien van 
nieuwe toplaag (gelijk aan wandelpaden)

langzaamverkeer verbinding

grasmengel n.t.b. grasmengel n.t.b.

PAD, aansluitend op bestaand asfalt pad

ca.

0.60

AFWIJKINGEN DIOR:
afgestrooid asfalt
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droge ecologische zone8

karrespoor
beton

vollegrond tuinbouw boszoom met vruchtdragende heesters
natuurlijk voedselbos

o.a. hazelaar, vlierbes, braam, framboos
boshektuin bestaande greppel/sloottuinmuur bospad

openbaar gebied
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karrespoor
beton

vollegrond tuinbouw boszoom met vruchtdragende heesters
natuurlijk voedselbos

o.a. hazelaar, vlierbes, braam, framboos
boshektuin bestaande greppel/sloottuinmuur bospad
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detail nutstracé zonder gas

AFWIJKINGEN DIOR:
geen gas
versmald tracé

DETAIL NUTSTRACÉ ZONDER GAS SCHAAL 1:20

LICHTMAST

KPN/TELECOM

LS
OV

ZIGGO

0.15 0.25

0.10 0.10

0.30

0.
40

0.
60

0.30

OPSLUITBAND

ERFGRENS

0.25

PWN

BEGROEIING H=1.00m

1.00

OPSLUITBAND 60x200mm

EXTRA RESERVERING t.b.v.
EVT. EXTRA LEIDINGEN LIANDER

EXTRA RESERVERING t.b.v.
EVT. EXTRA LEIDINGEN LIANDER

0.20

0.20

1.65
2.05

- STRAATSTENEN,
 DIKFORMAAT, DIK 80mm
- STRAATLAAG DIK 50mm
- MENGGRANULAAT 0/31,5 DIK 300mm
- ZAND DIK 350mm

STEUNRUG

bomen op een afstand van min. 2.5m uit het 
kabel- en leidingtracé planten



27



28

04. Materialisatie algemeen

opsluitbanden beton 120 x 250 mm

straatkolken 2-delig type S2045

gebakken klinkers d.f. 80mm genuanceerd, donker 
kleur n.t.b. op basis van bemonstering/proefstuk, af-
gestemd met Q-team

gebakken klinkers d.f.  80 mm genuanceerd, kleur 
n.t.b. op basis van bemonstering/proefstuk, afge-
stemd met Q-team. i.i.g.  lichter dan rabatstrook, ton-
sur-ton kleurverhouding

rabatstroken
gebakken klinkers d.f. donker (kleur n.t.b.) 80 mm
opsluitbanden beton 120 x 250 mm
afwatering in bermen of bij smalle bermen (<3m) in 
kolk (type S2045). Zware buien worden opgevangen 
met een slokop. Dit wordt nader onderbouwd/aange-
toond. 

rijbaan keperverband

rijbaan keperverband

molgoot halfsteensverband in lengte

rijbaan rijbaan voetpad

hagen tot 1.00 m hoog
hagen tot 1.00 m hoog hagen tot 1.00 m hoog

opsluitbanden beton 100x200 mm

gebakken klinkers d.f. zandkleurig 80 mm dik. kleur 
n.t.b. op basis van bemonstering/proefstuk, afge-
stemd met Q-team

LANEN WOONSTRATEN PADEN boven kabels en leidingen

gras/kruidenberm gras/kruidenberm
gras/kruidenberm

hagen opgaande begroeiing  tot 1.00 m hoog hagen opgaande begroeiing  tot 1.00 m hoog

menggranulaat 0/31 300 mm dik 
zandbed 350 mm dik 

zandcunet 300 mm dik  

voetpad

hagen tot 1.00 m hoog

afgestrooid asfalt, zandkleurig. afstrooilaag 
n.t.b. op basis van bemonstering/proefstuk, 
afgestemd met Q-team

PADEN vrijliggend

gras/kruidenberm

menggranulaat 0/31 70 mm dik 

AFWIJKING DIOR
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VERLICHTING

bospad ruiterpad Schréder CITEA LED
top montage

eenvoudige conische (stalen) mast (n.t.b.) mast 
en montage uitgelijnd

mast 5m
mast 4m

armatuur en mast zelfde kleur (donker n.t.b)

houtsnippers zand

gras/kruidenbermbosvegetatie

STRAATKLOK

straatkolk type S2045



30

BOMEN

Platanenlaan  
profiel 7

aanvullen bestaande platanen platanenlaan
Platanus 
variëteit n.t.b. 

referentiebeeld: plataan referentiebeeld: linde referentiebeeld: prunus referentiebeeld: nyssa

Lindelaan
profiel 3

voorstel: linde (niet/weinig lekkende variëteit)
Tilia (bijv. cordata, heterophylla, platyphyllos) 
variëteit n.t.b. 

Allee
profiel 2

voorstel: nog in onderzoek. (Semi)-transparante 
kroon en windbestendige bomen, bijvoorbeeld popu-
lier/abeel (windvast)/ Prunus avium/Amerikaanse es
Populus/Prunus avium/Fraxinus
soort en variëteit n.t.b. 

Gemixte laan
profiel 4

aanvullen bestaande bomenbestand met een mix van 
diverse soorten parkbomen
voorstel: bijv. Nyssa, Tilia, Quercus, Robinia, 

soort en variëteit n.t.b. 
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referentiebeeld: moeraseik referentiebeeld: walnoot referentiebeeld: linde

Solitairen

park/landgoed bomen met sier- of nutwaardewaarde
diverse soorten parkbomen
voorstel: bijv. Nyssa, Tilia, Quercus, Robinia, Juglans

soort en variëteit n.t.b. 
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05a. Bijlagen: armatuur

Schreder Citea LED

model midi
top montage

eenvoudige conische (stalen) mast (n.t.b.) mast en montage uitgelijnd

mast 5m
mast 4m

armatuur en mast zelfde kleur (donker n.t.b)

9 10 1 2

9 m.

8 m.

7 m.

6 m.

5 m.

4 m.

3 m.

2 m.

1 m.

1

2

3

4

5

9 10 1 2

9 m.

8 m.

7 m.

6 m.

5 m.

4 m.

3 m.

2 m.

1 m.

1

2

3

4

5

standaard mast mast voor de lanen mast voor voetpaden/langzaamverkeer
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05b. Bijlagen: maaisteen verlichtingsmast t.b.v. beheer
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05c. Bijlagen: inbouwvoorziening wandarmaturen
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05d. Bijlagen: markering erfgrens

markering erfgrens door middel van een ingegraven betonnen kantplank
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 Besprekingsverslag 
 
 
Plaats en datum Referentienummer Kenmerk 
Alkmaar, 6 november 2017 01 - Definitief 353959 
 
Plaats en datum bespreking 
Hoofddorp Polderlanden, 3 november 2017  
 
Aanwezig 
Kelly Ladru, Gaby Steenhoven, Henny Moller (gemeente Haarlemmermeer), Radboud Kok 
(Sweco) en Luc Joosten (LANDLAB) 
 
Afwezig 
- 
 
Kopie aan 
Peter Beelen, Reinier Heideman,  (gemeente Haarlemmermeer), Geer Karman, Klaas van 
der Meer (AM), Bram Breedveld (LANDLAB) 
 
Betreft 
Wickevoort OV 

Algemeen 
Dit overleg is om de afwijkingen op de DIORm.b.t. verlichting in detail te bespreken en te kijken 
waar de (on)mogelijkheden liggen 
 
Armaturen 
De gemeente staat niet afwijzend tegenover het model Prunus. Deze dient gekeurd te worden 
om te bepalen of deze wel/niet goedgekeurd kan worden door de gemeente. De ervaring leert 
echter dat het keuringsproces 4 tot 6 maanden duurt. Dat lijkt in dit geval niet verstandig.. 
 
Er worden andere armaturen besproken. Luc geeft aan dat in het document OVL BH-06, voorge-
schreven materialen waarnaar verwezen wordt vanuit de DIOR, weinig LED armaturen zijn. 
Er blijkt inmiddels een nieuwe lijst te zijn met alleen nog maar LED armaturen. Henny mailt deze 
nieuwe lijst. LANDLAB probeert uit deze lijst een armatuur te kiezen dat voldoet aan de nage-
streefde esthetiek (eenvoudig en sober, niet opzichtig vormgegeven).  
 
Locatie 
Woonstraten: erfgrens 
Het plaatsen van de mast strak tegen de erfgrens aan heeft voor de gemeente een aantal bezwa-
ren. Doordat de bewoners hun haag niet goed bijhouden, is de mast niet goed benaderbaar bij-
voorbeeld voor onderhoud en een verfbeurt. Daarnaast wordt het gras rond deze palen met een 
kantmaaier gemaaid wat schade aan de mast toebrengt. 
Luc laat een voorbeeld zien van een 30x30-tegel om een mast heen in de gemeente Eindhoven. 
Om deze wijze groet er geen gras rechtstreeks tegen de mast op. De gemeente gaat akkoord 
met deze oplossing. Hierbij moet de tegel wel volledig op openbaar terrein komen te liggen. De 
bermbreedte zal hier op moeten worden aangepast. 
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Er wordt nog een andere optie besproken, nl, dat de gemeente ook de haag in beheer neemt. Dit 
is waarschijnlijk voor zowel de gemeente (groenbeheer) als AM een minder gewenste oplossing. 
 
Het voorgestelde paaltoparmatuur is rond stralend en zal door de locatie van de lichtmast voor 
een deel ook de privé tuinen aanlichten. Ook de locatie t.o.v. ramen dient goed bekeken te wor-
den, bewoners kunnen hinder vinden van inschijning. 
Door de breedte van de weg zou een lichtmast van 6 meter zoals ook bij de lanen is toegepast 
met een valkstraler meer tot zijn recht komen. Sweco gaat dit bekijken. 
 
De masten paaltoparmaturen rondstralend worden minder geschikt gehad voor de plaatsing 
langs de erfgrens, aangezien deze veel op het terrein van de bewoners schijnen. Het toepassen 
van vlakstralende armaturen wordt geschikter geacht. Deze zullen dan wel 5 meter hoog worden. 
Sweco zal in de vervolgfase lichtberekeningen maken en aantonen dat aan het lichtniveau wordt 
voldaan. 
 
Lanen 
Uitgangspunt is om de lichtmasten in lijn met de bomen te plaatsen. Het profiel van de Notenlaan 
met grote bomen wordt besproken. De bomen worden op gekroond tot een hoogte die de wette-
lijk verplichte 4,5 meter vrije doorgang garandeert . Hierdoor ligt voor de hand een lichtpunthoog-
te van 5 meter toe te passen; bij een hogere lichtpunthoogte zit de verlichting immers in het bla-
derdak .. Met een zigzag positionering van de verlichting tussen de bomen wordt verwacht vol-
doende lichtopbrengst te halen. Er  zal aangetoond moeten worden dat het lichtniveau wordt 
gehaald.  Wellicht moeten langere uithouders worden toegepast. 
 
Voetpaden 
Lichtmasten dienen 0.6m uit de rand van het pad geplaatst te worden 

05e. Bijlagen: besprekingsverslagen beheerdiensten
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Parkeren 
Lichtmasten kunnen niet in de haag geplaatst worden in verband met onderhoud 
 
Voor de locatie van lichtmasten wordt verwijzen naar Dior Deel C 8.4, hier wordt gemeld dat 
lichtmasten bij parkeerplaatsen geplaatst worden op de scheiding van parkeervakken. 
 
Voorbeeld van lichtmast tussen parkeerplaatsen is verstrekt. 
Voorbeeld van lichtmast achter parkeerplaatsen is verstrekt. 
(red: het lukt niet om de foto’s te kopiëren in dit verslag) 
 
Gezien de architect/ontwerpen een beeld voor ogen heeft van vloeiende lijnen stelt de gemeente 
het Teceo armatuur voor zoals toegepast in Hoofddorp centrum. Hier dient de mast, opzetstuk en 
bevestiging van het armatuur in een vloeiende lijn door te lopen. Men gaat dit onderzoeken. 
 
Wandarmaturen 
Profiel woonpad woonveld Hoeves. Toepassing wandarmatuur akkoord. Er dient wel rekening 
gehouden te worden met de volgende zaken: 

- er zijn voorzieningen nodig in de woning voor het plaatsen van de wandarmaturen. Ruim-
te voor kabelwerk en plaatsing van kastje in de gevel. Hiervoor zal een en ander in het 
koopcontract vastgelegd moeten worden. De Gemeente levert een schets aan.  

- kabelwerk door openbaar gebied in verband met onderhoud. Hier zou dat betekenen dat 
de geveltuintjes openbaar gebied zijn 

- bij positionering rekening houden met inschijnen in woningen 
 
Overige 
Bij een aantal profielen wordt nog een opmerkingen geplaats: 
- het onverlichte pad in profiel 4 gemixte laan, dient waarschijnlijk wel verlicht te worden  
- verlichting Platanenlaan opnemen in profiel 
- er volgt nadere afstemming in de VO-fase over de verlichting van de vrijliggende voetpaden in 
het plan. 
 
 
Vervolg 
Uit de nieuwe lijst is door de landschapsarchitect gekozen voor: 
Schreder Citea (LED) midi met nader te bepalen mast (niet bijhorende, erg lelijk). Eenvoudige 
conische mast. 
 
We gaan nu uit van allemaal toparmaturen. Standaard mast met een lichtpunt op 5m. Combinatie 
verlichting voetpad/auto met een dubbele toparmatuur op 5m. En voor wandelpaden/fietspaden 
een mast met een armatuur op 4m. Verder nog wandarmaturen.  
 
Uiteraard is dit nog onder voorbehoud van de lichtberekeningen, die door Sweco gemaakt gaan 
worden. Afgesproken wordt om het hele verlichtingsplan te overhandigen aan de gemeente, zo-
dat de gemeente kan toetsen of deze binnen de DIOR valt. Dit om toekomstige obstakels in het 
proces te voorkomen. 
 
Het Voorontwerp wordt t.z.t. ter toetsing voorgelegd. 
Afgesproken wordt dat in de VO fase een afstemmingsoverleg wordt ingepland. 
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Eindconclusie afwijkingen op de DIOR: 
Langs de woonstraat komt een grasberm en geen voetpad. De lichtmasten worden voorzien van 
300x300mm betontegel, waardoor deze vrij blijft van gras. Deze tegel komt geheel op openbaar 
terrein. 
 
Alleen de afwijkingen in de DIOR komen terug in het boekje. De overige punten worden verder 
uitgewerkt in het Voorontwerp en zullen dus moeten voldoen aan de DIOR-eisen. 
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 Besprekingsverslag 
 
 
Plaats en datum Referentienummer Kenmerk 
Alkmaar, 13 november 2017 03- definitief 353959 
 
Plaats en datum bespreking 
Hoofddorp Polderlanden, 13 november 2017  
 
Aanwezig 
Kelly Ladru, Rob ten Rouwelaar en Rudolf Stelpstra (gemeente Haarlemmermeer), Rad-
boud Kok (Sweco) en Bram Breedveld (LANDLAB) 
 
Afwezig 
- 
 
Kopie aan 
Reinier Heideman, Peter Beelen (gemeente Haarlemmermeer), Geer Karman, Klaas van 
der Meer (AM), Luc Joosten (LANDLAB) 
 
Betreft 
Wickevoort Groen 

Algemeen 
Dit overleg is om de afwijkingen op de DIOR te bespreken en te kijken waar de 
(on)mogelijkheden liggen op het gebied van Groen. Rob ten Rouwelaar sluit aan ten behoeve 
van de toetsen en de overdrachtsdossiers. Rudolf Stelpstra is de beheerder groen. 
 
Woonstraten 
De oplossing van de lichtmast dmv twee halve tegels wordt toegelicht. Deze komt op de erfgrens. 
 
Ter afscheiding van het particuliere terrein wil de gemeente een duurzame band op de erfgrens, 
tussen deze tegels. Een bandje van 5 cm is te kwetsbaar.  
Het is geen probleem als de molgoot wordt verplaatst. De berm kan nog gemaaid worden. 
 
Special 
Het woonpad van de Hoeves heeft aan 2 zijden een smalle groenstrook. De wens van de ge-
meente is om dit pad naar het zuiden te schuiven zodat aan 1 zijde een bredere groenstrook kan 
komen. Dit komt de kwaliteit en onderhoudbaarheid ten goed.  
 
Paden 
De paden zo veel mogelijk tegen de hagen aanplaatsen om te voorkomen dat er smalle grasstro-
ken overblijven.  
 
Hoofdstructuur 
Het plaatsen van de bomen h.o.h. 12 meter is akkoord. 
Wel graag ander soort overwegen. 
Bram stelt Robinia voor. 
Rudolf geeft de voorkeur aan diverse soorten, omdat dat op termijn meer opgewassen is tegen 
ziektes. Bram legt uit dat de diversiteit er is in het plan, maar dat de hoofdstructuur gekozen 
wordt voor een soort. 
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Vervolg 
Het Voorontwerp wordt t.z.t. ter toetsing voorgelegd. 
Indien nadere afstemming nodig is, kan een afstemmingsoverleg ingepland worden.  
 
Eindconclusie afwijkingen op de DIOR: 
Langs de woonstraat komt een grasberm en geen voetpad. De lichtmasten worden voorzien van 
300x300mm betontegel, waardoor deze vrij blijft van gras. 
Daarnaast wordt een 60x200mm betonband neergezet op de erfgrens, deze is geschikt voor de 
komende 50 jaar.  
 
Alleen de afwijkingen in de DIOR komen terug in het boekje. 
 
De overige punten worden verder uitgewerkt in het Voorontwerp en zullen dus moeten voldoen 
aan de DIOR-eisen. 
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 Besprekingsverslag 
 
 
Plaats en datum Referentienummer Kenmerk 
Alkmaar, 14 november 2017 02- Definitief 353959 
 
Plaats en datum bespreking 
Hoofddorp Polderlanden, 13 november 2017  
 
Aanwezig 
Kelly Ladru, Rob ten Rouwelaar, Joost Koldewee, Sjors Koggel, Peter Beelen en Gijs Ger-
rits (deels) (gemeente Haarlemmermeer), Reza Kamerbeek, Radboud Kok (Sweco) en 
Bram Breedveld (LANDLAB) 
 
Afwezig 
- 
 
Kopie aan 
Reinier Heideman,  (gemeente Haarlemmermeer), Geer Karman, Klaas van der Meer (AM), 
Luc Joosten (LANDLAB) 
 
Betreft 
Wickevoort Verkeer 

Algemeen 
Dit overleg is om de afwijkingen op de DIOR te bespreken en te kijken waar de 
(on)mogelijkheden liggen op het gebied van Verkeer. Rob ten Rouwelaar sluit aan ten behoeve 
van de toetsen en de overdrachtsdossiers. Reza Kamerbeek is de verkeerskundige van Sweco. 
 
Hoofdstructuur 
Snelheid a 30 km/uur is akkoord. 
Er worden qua materialisering verschillende opties besproken.  
De middenloper van asfalt nodigt te veel uit om hard te rijden.  
Asfaltstroken aan de buitenzijde geeft wellicht gevaarlijke randen.  
De voorkeur gaat uit naar volledig baan van straatstenen met één type steen in een doorgaand 
verband. Dit mag zowel kei- als dikformaat zijn. 
Hierbij kunnen de zijstroken een afwijkende kleur krijgen. 
De middenloper niet van rode stenen maken omdat dat op een fietsstraat lijkt en dat is het niet. 
Voor een fietsstraat zijn er er te weinig fietsers aanwezig. In het plan zijn geen specifieke fietspa-
den opgenomen, behalve langs de Spieringweg, daar worden de fietsers van de rijbaan afge-
haald en komt er een vrijliggend fietspad. 
De fietsers door het plan heen zijn recreatief. 
 
Gezien de lange lengtes moeten er snelheidsremmers worden toegepast. 
Kruispuntplateau’s liggen hier het meest voor de hand. 
Punaises op de kruisingen worden niet uitgesloten,  
 
Het is noodzakelijk dat de zijstraten zodanig zijn vormgegeven dat van rechts voorrang wordt 
gegeven.  
Om te voorkomen dat er in de berm of op de weg wordt geparkeerd wordt een parkeerverbodzo-
ne ingevoerd. Daar hoort een parkeervak-indeling bij en moet duidelijk herkenbaar zijn als par-
keervak zodat er op gehandhaafd kan worden.  Het is de bedoeling dat de auto’s in de parkeer-
hofjes worden geparkeerd en zo min mogelijk in het zicht komen. 
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De gemeente heeft de voorkeur om de parkeerhofjes middels een uitrit uit te werken. Mogelijk is 
het hier ook mogelijk een gelijkwaardige kruising van te maken. Als dat laatste aan de orde is dan 
zal Sweco daar eerst een voorstel voor doen. 
 
Woonstraten 
De woonstraten zijn vormgegeven conform het principe shared space. Er worden geen voetpa-
den aangelegd langs de woonstraten, de voetgangers lopen op de weg. Er zijn wel een aantal 
doorgaande wandelroutes opgenomen. 
 
De gemeente heeft de wens de woonstraten aanwijzen als erven, onder meer omdat de woon-
straten een beperkt aantal woningen ontsluiten en 30 km/u wegen met een trottoir worden uitge-
voerd. Erven betekent dat hier borden voor moeten worden geplaatst. De verkeerskundigen zijn 
het eens over het principe shared space en vinden de maatvoering van 4,80 m conform de ASVV 
een goed keuze. Het is de minimum benodigde breedte daarvoor. Aangezien het particulier ter-
rein rechtstreeks grenst aan de weg en hier een haag (en evt in de toekomst een hek kan komen) 
moet hier rekening gehouden worden met een schrikafstand, waardoor smaller dan 4,80m ook 
ongewenst is. Daarnaast is een smallere breedte niet handig bij het indraaien op de inrit. 
 
Het opknippen van de woonstraten middels paaltjes is niet nodig en is ongewenst, mits voldoen-
de aandacht wordt gegeven aan de vormgeving van de woonstraten. De woonstraten zullen niet 
als doorgaande route worden gebruikt omdat de hoofdstructuur een betere doorstroming geeft. 
De wens vanuit de gemeente is om zo min mogelijk paaltjes en geen verwijderbare paaltjes toe 
te passen. Indien er toch paaltjes worden toegepast dient dit met de beheerder van de paaltjes te 
worden afgestemd. 
 
Er zal de nodige aandacht moeten zijn voor de locaties van de ondergrondse vuilcontainers. 
 
Overige 
Het karrespoor langs de droge ecologische zone is alleen toegankelijk voor wandelaars en voor 
de tractor van de stadsboer. Dit is in principe een wandelpad. Middels bijvoorbeeld een klaphek 
wordt fysiek zoveel mogelijk voorkomen dat verkeer hier op gaat rijden en voor de stadsboer kan 
een ontheffing art. 87 RVV worden aangevraagd. 
 
Ten aanzien van het toepassen van Nobrecal wordt een deze week een bezoek gebracht aan 
Heerhugowaard. Indien Nobrecal geen optie is, dan zou asfalt in aanmerking kunnen komen, 
echter hier zijn de boomwortels weer een aandachtspunt. Als dat ook niet acceptabel is komen 
de straatstenen weer in beeld. 
 
Vervolg 
Het Voorontwerp wordt t.z.t. ter toetsing voorgelegd. 
Indien nadere afstemming nodig is mbt bijvoorbeeld de snelheidsremmende maatregelen dan 
kunnen hier snel afstemmingsoverleggen over ingepland worden.  
 
Eindconclusie afwijkingen op de DIOR: 
De woonstraten worden vormgegeven conform het principe shared space. Er worden geen voet-
paden aangelegd langs de woonstraten, de voetgangers lopen op de weg. Er zijn wel een aantal 
doorgaande wandelroutes opgenomen. 
 De verkeerskundigen zijn het eens over het principe shared space en vinden de maatvoering 
van 4,80 m conform de ASVV een goed keuze.  
 
Alleen de afwijkingen in de DIOR komen terug in het boekje. De overige punten worden verder 
uitgewerkt in het Voorontwerp en zullen dus moeten voldoen aan de DIOR-eisen. 
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 Besprekingsverslag 
 
 
Plaats en datum Referentienummer Kenmerk 
Alkmaar, 16 november 2017 04- Definitief 353959 
 
Plaats en datum bespreking 
Heerhugowaard, 16 november 2017  
 
Aanwezig 
Rob ten Rouwelaar en Gijs Gerrits (gemeente Haarlemmermeer), Radboud Kok (Sweco)  
 
Afwezig 
- 
 
Kopie aan 
Peter Beelen, Kelly Ladru en Reinier Heideman,  (gemeente Haarlemmermeer), Geer Kar-
man, Klaas van der Meer (AM), Luc Joosten en Bram Breedveld (LANDLAB) 
 
Betreft 
Wickevoort Nobrecal 

Bezoek locaties 
Op 16 november hebben Gijs Gerrits, Rob ten Rouwelaar en Radboud Kok een bezoek gebracht 
aan gemeente Heerhugowaard. De heer Hans Woerlee heeft telefonisch e.e.a. toegelicht. 
 
Er zijn 3 locaties bekeken. 
Twee recent aangelegd en een van 3 jaar oud. 
De recente aangelegde paden zien er erg goed uit. 
 
De oudere laat zien dat er onkruid op kan gaan groeien. 
Dit kan komen door het beperkt hoogteverschil. 
Ook bij een andere locatie (de Draai) speelt de discussie over onkruid. Hier groeit onkruid omdat 
het te weinig belopen wordt. 
 
Door de gemeente Heerhugowaard (HHW) wordt op de werf een apart hoopje Nobrecal beheerd, 
waarmee gaten worden gevuld. 
 
Een van de recent aangelegde paden is recent verhoogd omdat dit nat bleef en de bewoners 
klaagde over inlopen. Nu het verhoogd is zijn er geen klachten meer. 
 
HHW ziet Nobrecal als de beste halfverharding en vindt het een goed alternatief van stenen, 
waar veel onkruid in gaat groeien. 
 
Conclusie 
Nobrecal is geschikt voor recreatieve doeleinden, maar minder voor woonwijken. 
Het toepassen van Nobrecal op een beperkt aantal doorgaande recreatieve wandelpaden in Wic-
kevoort is niet gewenst aangezien er regelmatig onderhoud gepleegd zal moeten worden en de 
gemeente dit product niet in het standaard beheerprogramma heeft opgenomen. 
 
Het afgestrooide asfalt is een goed alternatief. Wel aandacht voor de wortels van de bomen. 
Bij de minder belopen voetpaden heeft asfalt de voorkeur op stenen i.v.m. onkruidgroei tussen de 
straatstenen. 
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Eindconclusie afwijkingen op de DIOR: 
Er wordt geen Nobrecal toegepast maar afgestrooid asfalt. Afgestrooid is een afwijking op de 
DIOR. 
 
Het aandachtspunt met betrekking tot de boomwortels komt terug in de VO-fase. 
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