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Voorwoord 

 
Leeswijzer  
In het eerste deel van het beeldkwaliteitplan leest u algemene informatie over de nieuwe woonwijk Rodenburg. Aan de hand van 

de stedenbouwkundige visie en de voorbeeldverkaveling beschrijven we de gewenste sfeer en karakter van de wijk. In het tweede 

deel staan concrete toetsingscriteria voor bouwpartijen. Deze vindt u vanaf pagina 10. De criteria bestaan uit een sfeerbeschrijving, 

referentiebeelden en toetsingstabel per woningtype. De inrichting van de openbare ruimte draagt in belangrijke mate bij aan de 

beleving en sfeer van de wijk. U vindt een sfeerbeschrijving van de openbare ruimte op pagina 18 en 19. De inrichting openbare 

ruimte wordt niet door de welstandscommissie getoetst. 
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  INLEIDING 

 

Voor u ligt het beeldkwaliteitplan Rodenburg. Rodenburg is een nieuwe woonwijk aan de noordzijde van Heeswijk-Dinther. Hier 

worden in 5 tot 8 jaar tijd 125 tot 150 woningen gebouwd. In het beeldkwaliteitplan staan regels die voor de nieuwbouwwijk Ro-

denburg gelden. Het beeldkwaliteitplan geeft inzicht in de stedenbouwkundige opzet en de gewenste architectonische uitstraling.  

 

We willen zoveel mogelijk woningzoekenden een mooie woonomgeving aanbieden. Van starters en doorstromers tot senioren. 

Ruime kavels voor diegene met een ruim budget maar zeker ook huurwoningen en rijwoningen. In Rodenburg komen daarom 

verschillende woningtypen; rijwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen. Verschillende bouwpartijen gaan de huizen bou-

wen. De woningstichting Kleine Meierij bouwt  huurwoningen. Zelfbouwers krijgen de ruimte om een eigen woning te bouwen. In 

collectief verband of individueel. Bouwbedrijven bouwen casco of kant-en-klare huizen voor toekomstige bewoners. De regels uit 

dit beeldkwaliteitplan gelden voor alle te bouwen woningen en voor alle bouwpartijen. 

 

De gemeente Bernheze is voor het grootste deel welstandsvrij. We stellen beeldkwaliteitplannen op voor grotere woningbouw-

plannen. In dit beeldkwaliteitplan staan regels waaraan de welstandscommissie toetst. De welstandscommissie toetst het bouw-

plan bij de omgevingsvergunningaanvraag. Na de realisatie van de woonwijk vervalt het beeldkwaliteitplan en wordt het woonge-

bied welstandsvrij. De regels uit het beeldkwaliteitplan gelden dus alleen tijdens de bouwfase.  

 

We realiseren samen met bouwpartijen een mooie woonwijk, waar het prettig wonen en leven is. De stedenbouwkundige opzet 

van Rodenburg is ruim met veel groen en een dorps-landelijke uitstraling. Deze dorps-landelijke uitstraling is ook leidend voor dit 

beeldkwaliteitplan. Rodenburg wordt een woonwijk die past bij de look-and-feel van Heeswijk-Dinther. 
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Luchtfoto van de woningbouwlocatie Rodenburg met planbegrenzing 
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Deel 1 
Stedenbouwkundige visie 
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Stedenbouwkundige visie 

Het landelijke karakter van het gebied en omgeving vormt de basis van de stedenbouwkundige visie. Er komt een mix van wo-

ningtypen. Vrijstaande woningen liggen aan de rand. Naar binnen toe en naar de bestaande dorpsrand, wordt de bebouwing 

dichter. Het bestaande groen wordt zoveel mogelijk in het nieuwe plan opgenomen. Ruime voortuinen zorgen voor een groene 

uitstraling. De locatie ontsluit via de hoofdweg die loopt van de Koffiestraat naar de Rodenburgsestraat. Deze hoofdweg wordt 

begeleidt door laanbeplanting. De straten sluiten voornamelijk aan op de hoofdweg maar ook op de Rodenburgseweg en Nieuw-

landsestraat. Door de parkeerhoven achter de woningen wordt het groen aan de voorzijde maximaal beleefd. Water maakt een 

belangrijk onderdeel uit van Rodenburg. In de wijk komt een grote vijver. Een groen-blauwe route loopt van de wijk Heilaren langs 

de westzijde van Rodenburg door naar de Heilarensestraat. De grote eik met zicht op de Dintherse kerktoren vormt een markant 

punt. 

 

 

Voorbeeldverkaveling 

De stedenbouwkundige visie is een visie op hoofdlijnen. Bouwpartijen krijgen in Rodenburg veel ontwerpvrijheid. We leggen al-

leen het hoogstnoodzakelijke vast in het beeldkwaliteitplan en het bestemmingsplan. We maken geen gedetailleerd verkavelings-

plan. Het idee hierachter is dat de verschillende bouwpartijen zelf de kavelgrenzen bepalen. We maken een globaal plan met 

bouwvelden dat later opgesplitst wordt in woonkavels. We komen tegemoet aan uiteenlopende bouwwensen door: 

1. Bouwpartijen verkavelen zelf; in het plan liggen grote bouwvelden zonder vooraf bepaalde kavelgrenzen. 

2. Ruime bouwmogelijkheden; woningtypes zijn tussen bouwvelden uitwisselbaar (tweekappers met vrijstaande woningen en 

patio’s met rijen). 

3. Bouwvelden op maat; de bouwvelden worden iets groter of kleiner voor een doelmatige verkaveling.  

4. Het mag iets meer zijn; het totaal aantal woningen per bouwveld kunnen binnen een bandbreedte wijzigen. 

 

Om een idee te geven van de mogelijkheden is een voorbeeldverkaveling opgesteld. De verschillende bouwpartijen staan samen 

aan de lat om de bouwvelden te verkavelen. Dit is geen reguliere werkwijze maar we willen bouwpartijen deze mogelijkheid bie-

den.   
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Stedenbouwkundige visie van de woningbouwlocatie Rodenburg 
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Woningtypologie 

In het plan Rodenburg komt een mix van woningtypen. De woningen worden geclusterd op bouwvelden. De bouwvelden gelegen 

tegen de dorpsrand hebben een hogere woningdichtheid, met afwisselend rijwoningen en patio’s. De bouwvelden aan de Koffie-

straat en Hommelsedijk bestaan uit tweekappers en vrijstaande woningen. Hier is de woningdichtheid lager voor een rustige over-

gang naar het landschap. 

 

Ontsluiting en parkeren 

Het gebied wordt ontsloten via een hoofdweg die loopt van de Rodenburgseweg naar de Koffiestraat. De hoofdweg krijgt laanbe-

planting. De Nieuwlandsestraat blijft in hoofdzaak een langzaamverkeerroute. De wegen hebben een landelijke uitstraling, met 

een slingerende loop en groene bermen. Voetpaden liggen soms los van de perceelgrenzen. De voortuin sluit daar aan op het 

groen in plaats van een voetpad. Het parkeren vindt bij de vrijstaande woningen en tweekappers zoveel mogelijk op eigen terrein 

plaats. Rabatstroken langs de rijbaan zorgen dat er voldoende parkeergelegenheid is voor bezoekers. Haaksparkeren passen we 

zo min mogelijk toe omdat dit niet past bij de landelijke uitstraling. Bij grote concentraties van parkeren bij rijwoningen, komen er 

parkeerhoven naast of achter de woningen. In de parkeerhoven kan wel haaks geparkeerd worden.  

 

Groen en water 

Rodenburg kent drie groengebieden. Het groen geeft de wijk een ruime opzet en zijn landelijk uitstraling. Woningen staan ge-

groepeerd om de groengebieden. De invulling van het groen ligt nog niet vast maar hier is ruimte voor onder andere spelen, wa-

ter en ontspanning. De gebieden zijn parkachtige ruimtes die speels worden ingericht. De inspiratie voor de inrichting komt uit het 

omliggende agrarische landschap. Ruime voortuinen dragen bij aan de groene uitstraling. De eik met zichtlijn naar de Dintherse 

kerktoren vormt een centraal punt in de wijk. Hier kan kunst bijdragen om een bijzondere plek te creëren. In Rodenburg worden 

water en groen samengebracht. Water wordt zoveel mogelijk bovengronds opgevangen in ruime groenzones. 
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Voorbeeldverkaveling woningbouwlocatie Rodenburg 
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Deel 2 
Welstandsregels  

 



 

15 

 

  

 



 

 16 

  VRIJSTAANDE WONING 

Rodenburg wordt een groene en dorps-landelijke wijk. In deze wijk komen woningen met karakter, vaak individueel ontworpen en  

passend bij de dorpse schaal. Dit levert een levendig straatbeeld op. We vermijden seriematige bouw en grootschaligheid. De 

bouwmogelijkheden bieden alle ruimte voor woningen met hedendaags comfort. De welstandsregels mogen de uiteenlopende 

bouwwensen niet (teveel) beknellen. 

 

De tweekappers worden afgewisseld met vrijstaande woningen. De rooilijn kan verspringen, er is geen kaarsrechte bebouwingslijn. 

De woningen staan op minimaal 3 meter van de zijdelingse perceelgrenzen. De voortuinen zijn 4 tot 6 meter diep.  

 

Het architectuurbeeld van de vrijstaande woningen en tweekappers vertonen veel overeenkomsten. De vrijstaande woningen kun-

nen in verschillende architectuurstijlen worden gebouwd. We kijken daarbij naar de dorpslinten, zoals Hommelsedijk. Aan het 

dorpslint komt een mix van architectuurstijlen voor. Van boerderijen en jaren 30 huizen tot naoorlogse en moderne architectuur-

stijlen. Deze mix van architectuurstijlen biedt veel ontwerpvrijheid en zorgt ook voor het gewenste dorps-landelijk overall-beeld.  

 

De woningen worden in de basis 1 laag met kap. Deze beperking geldt omdat de mix aan bouwstijlen op kleine kavels erg rom-

melig  kan ogen. Daarnaast passen grootschalige en stedelijke invullingen niet in de dorps-landelijke karakteristiek. De bijpassen-

de goothoogte is 4 meter. De maximale nokhoogte is 10 meter. Om de woonwensen niet teveel te beperken, mag de goot in 

sommige gevallen worden verhoogd tot maximaal 5,5 meter. De gootverhoging hangt af van drie aspecten, die in samenhang 

gezien moeten worden: 

1. de afstand tot de perceelsgrens. Meer afstand betekent meer bouwmogelijkheden.  

2. de hoogte van de naastgelegen woning. Bouwhoogtes zijn afgestemd.  

3. de goothoogte past bij de architectuur maar te grote en gesloten zijgevelvlakken worden vermeden. 

 

Het materiaal- en kleurgebruik is traditioneel en ingetogen. Incidenteel kan hier van worden afweken, zoals dat bij een afwisselend 

straatbeeld past. De detaillering is afgestemd op de architectuurstijl en kan dus per woning anders zijn. We willen de groene en 

landelijke uitstraling ook in de erfafscheidingen tot uiting laten komen. Hagen hebben de voorkeur maar combinaties met ge-

bouwde afscheidingen en groen zijn mogelijk.  
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Toetsingstabel  

Situering rooilijn  in de wijk: verspringend van 4 tot 6 meter 

 aan de linten: 6 meter en meer 

zijdelingse afstand 3 m. tot 5 m. 

oriëntatie Op de weg (ten noorden van Nieuwlandsestraat op 

een hof) 

Hoofdvorm bouwmassa Één hoofdbouwmassa of samengestelde massa 

bouwhoogte 1 bouwlaag + kap (2
e
 bouwlaag mogelijk onder voor-

waarden) 

kapvorm Zadeldak, mansardedak, schilddaken, tentdak etc. 

Goothoogte 4 meter, gootverhoging tot 5,5 meter, mits onderge-

schikt of onderdeel van totaal architectuur met lage 

goot 

Gevelaanzicht gevelopbouw Diverse architectuurstijlen zijn mogelijk. Afgestemd op 

de gekozen architectuurstijl 

gevelgeleding Afgestemd op de architectuurstijl 

Plasticiteit Afgestemd op de architectuurstijl 

Detaillering Materiaal 

 

Traditioneel; Baksteen en pannendak of riet. Inciden-

teel worden hout of moderne materialen toegepast. 

Kleur  

 

Traditioneel; Gedekte kleuren in naturel, rood of aarde 

tinten. Bij ondergeschikte delen is het kleurgebruik 

passend bij het pallet van de hoofdvlakken 

detaillering Diverse architectuurstijlen zijn mogelijk. Afgestemd op 

de gekozen architectuurstijl 

Specifieke aspecten Erfafscheiding Erfafscheidingen grenzend aan de openbare ruimte 

bestaan uit groen en hagen gecombineerd met ge-

bouwde delen die bestaan uit ambachtelijke materia-

len. Geen grote houten schuttingdelen of doek. 

 

 



 

 18 

TWEE ONDER EEN KAP WONINGEN 

Rodenburg wordt een groene en dorps-landelijke wijk. In deze wijk komen woningen met karakter, vaak individueel ontworpen en  

passend bij de dorpse schaal. Dit levert een levendig straatbeeld op. We vermijden seriematige bouw en grootschaligheid. De 

bouwmogelijkheden bieden alle ruimte voor woningen met hedendaags comfort. De welstandsregels mogen de uiteenlopende 

bouwwensen niet (teveel) beknellen. 

 

De tweekappers worden afgewisseld met vrijstaande woningen. De rooilijn kan verspringen, er is geen kaarsrechte bebouwingslijn. 

De woningen staan op minimaal 3 meter van de zijdelingse perceelgrenzen. De voortuinen zijn 4 tot 6 meter diep.  

 

Het architectuurbeeld van de tweekappers en vrijstaande woningen vertonen veel overeenkomsten. De tweekappers kunnen in 

verschillende architectuurstijlen worden gebouwd. We kijken daarbij naar de dorpslinten, zoals Hommelsedijk. Aan het dorpslint 

komt een mix van architectuurstijlen voor. Van boerderijen en jaren 30 stijl tot naoorlogse en moderne architectuurstijlen. Deze 

mix van architectuurstijlen biedt veel ontwerpvrijheid en zorgt ook voor het gewenste dorps-landelijk overall-beeld.  

 

De woningen hebben in de basis één laag met kap. Deze beperking geldt omdat de mix aan bouwstijlen op kleine kavels erg 

rommelig  kan ogen. Daarnaast passen grootschalige en stedelijke invullingen niet in het dorps-landelijke karakter. De bijpassende 

goothoogte is 4 meter. De maximale nokhoogte is 10 meter. Om de woonwensen niet teveel te beperken, mag de goot in sommi-

ge gevallen worden verhoogd tot maximaal 5,5 meter. De gootverhoging hangt af van drie aspecten, die in samenhang gezien 

moeten worden: 

1. de afstand tot de perceelsgrens. Meer afstand betekent meer bouwmogelijkheden.  

2. de hoogte van de naastgelegen woning. Bouwhoogtes zijn afgestemd.  

3. de goothoogte past bij de architectuur maar te grote en gesloten zijgevelvlakken worden vermeden. 

 

Het materiaal- en kleurgebruik is traditioneel en ingetogen. Incidenteel kan hier van worden afweken, zoals dat bij een afwisselend 

straatbeeld past. De detaillering is afgestemd op de architectuurstijl en kan dus per woning anders zijn. We willen de groene en 

landelijke uitstraling ook in de erfafscheidingen tot uiting laten komen. Hagen hebben de voorkeur maar combinaties met ge-

bouwde afscheidingen en groen zijn mogelijk.  
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  Toetsingstabel 

 

Situering rooilijn Verspringend 

zijdelingse afstand Eén zijde: 3 tot 5 meter  

oriëntatie Op de weg 

Hoofdvorm bouwmassa Één hoofdbouwmassa en samengestelde massa zijn 

mogelijk. Massaopbouw bestaat uit 1 laag met kap. 

goothoogte 4 meter, gootverhoging tot 5,5 meter, mits onderge-

schikt of onderdeel van totaal architectuur met lage 

goot 

kapvorm Zadeldak, mansardedak, schilddak, tentdak etc. 

Gevelaanzicht gevelopbouw Diverse architectuurstijlen zijn mogelijk. Afgestemd op 

de gekozen architectuurstijl 

gevelgeleding Afgestemd op de architectuurstijl 

Plasticiteit Afgestemd op de architectuurstijl 

Detaillering Materiaal 

 

Traditioneel; Baksteen en pannendak of riet. Incidenteel 

worden hout of moderne materialen toegepast. 

Kleur  

 

Traditioneel; Gedekte kleuren in naturel, rood of aarde 

tinten. Bij ondergeschikte delen is het kleurgebruik 

passend bij het pallet van de hoofdvlakken 

detaillering Diverse architectuurstijlen zijn mogelijk. Afgestemd op 

de gekozen architectuurstijl 

Specifieke aspecten Erfafscheiding Erfafscheidingen grenzend aan de openbare ruimte 

bestaan uit groen en hagen gecombineerd met ge-

bouwde delen die bestaan uit ambachtelijke materialen. 

Geen grote houten schuttingdelen of doek. 
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RIJWONING 

Rodenburg wordt een groene en dorps-landelijke wijk. In deze wijk komen woningen met karakter, vaak individueel ontworpen en  

passend bij de dorpse schaal. Dit levert een levendig straatbeeld op. We vermijden seriematige bouw en grootschaligheid. De 

bouwmogelijkheden bieden alle ruimte voor woningen met hedendaags comfort. De welstandsregels mogen de uiteenlopende 

bouwwensen niet (teveel) beknellen. 

 

De individuele rijwoning wordt samen met de rij ontworpen. Dit leidt automatisch tot seriematig bouwen, maar ook hier willen we 

grootschaligheid en eentonigheid voorkomen. Het levendige straatbeeld komt ook bij rijwoningen tot uiting. De rijen zijn daarom 

niet te lang. Ze bestaan uit maximaal 6 woningen. Indien de rijen uit meer huizen bestaan, dan worden deze onderbroken door 

een architectonisch accent of een sprong in de rooilijn. De rijwoningen krijgen een speelse opzet. Dit komt tot uiting in de archi-

tectuur en plaatsing. Een te strak en eentonig ritme past niet. De rijen kunnen verschillende architectuurstijlen krijgen, zoals dit 

ook bij de tweekappers en vrijstaande woningen het geval is. Het is zelfs mogelijk om enkele woningen in één rij een afwijkende 

architectuurstijl te geven. Dit mag echter niet leiden tot een te stedelijk of chaotisch gevelbeeld. De mix van architectuurstijlen 

biedt veel ontwerpvrijheid en zorgt ook voor het gewenste dorps-landelijk overall-beeld. 

 

De rijwoningen worden in de basis 1 laag met kap. Deze beperking geldt omdat een stedelijke en grootschalige invulling niet past 

in de dorps-landelijke karakteristiek. De maximale goothoogte is 4 meter. De maximale nokhoogte is 10 meter. Om de woonwen-

sen niet teveel te beperken, mag de goot in sommige gevallen worden verhoogd tot maximaal 6 meter. De gootverhoging hangt 

af van twee aspecten die in samenhang gezien moeten worden: 

1. de hoogte van de naastgelegen woning. Bouwhoogtes zijn afgestemd.  

2. de goothoogte past bij de architectuur maar te grote en gesloten zijgevelvlakken worden vermeden. 

 

Het materiaal- en kleurgebruik is traditioneel en ingetogen. Incidenteel kan hier van worden afweken, zoals dat bij een afwisselend 

straatbeeld past. De detaillering is afgestemd op de architectuurstijl en kan dus per woning anders zijn. We willen de groene en 

landelijke uitstraling ook in de erfafscheidingen tot uiting laten komen. Hagen hebben de voorkeur maar combinaties met ge-

bouwde afscheidingen en groen zijn mogelijk.  
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Situering rooilijn Licht verspringend of in de rooilijn 

 4-5 meter van een woonstraat 

 1-2 meter direct grenzend aan een groengebied 

zijdelingse afstand Eindwon. grenzend aan openbare ruimte: min 2 meter  

Eindwon. binnen bouwblok: min. in de perceelsgrens 

oriëntatie Op de weg 

Hoofdvorm bouwmassa Één hoofdbouwmassa of samengestelde massa. Massaop-

bouw bestaat uit 1 laag met steile kap > 40%. 

goothoogte 4 meter, gootverhoging tot 6 meter, mits ondergeschikt of 

onderdeel van totaal architectuur met lage goot 

kapvorm Zadeldak, mansardedak, schilddaken, tentdak etc 

Gevelaanzicht gevelopbouw Diverse architectuurstijlen zijn mogelijk. Afgestemd op de 

gekozen architectuurstijl 

gevelgeleding Afgestemd op de architectuurstijl 

Plasticiteit Afgestemd op de architectuurstijl 

Detaillering Materiaal 

 

Traditioneel; Baksteen en pannendak of riet. Incidenteel 

worden hout of moderne materialen toegepast. 

Kleur  

 

Traditioneel; Gedekte kleuren in naturel, rood of aarde tin-

ten. Bij ondergeschikte delen is het kleurgebruik passend bij 

het pallet van de hoofdvlakken 

detaillering Diverse architectuurstijlen zijn mogelijk. Afgestemd op de 

gekozen architectuurstijl 

Specifieke aspec-

ten 

Erfafscheiding Erfafscheidingen grenzend aan de openbare ruimte bestaan 

uit groen en hagen gecombineerd met gebouwde delen die 

bestaan uit ambachtelijke materialen. Geen grote houten 

schuttingdelen of doek. 
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PATIOWONING 

Rodenburg wordt een groene en dorps-landelijke wijk. In deze wijk komen woningen met karakter, vaak individueel ontworpen en  

passend bij de dorpse schaal. Dit levert een levendig straatbeeld op. We vermijden seriematige bouw en grootschaligheid. De 

bouwmogelijkheden bieden alle ruimte voor woningen met hedendaags comfort. De patiowoning verschilt met de rijwoning door 

het grote woonprogramma op de begane grond. De patiowoning is een levensloop bestendige woning. We bieden veel ruimte 

voor deze woonwens. De welstandsregels mogen de uiteenlopende bouwwensen niet (teveel) beknellen. 

 

De patiowoning wordt samen met een cluster of rij patiowoningen ontworpen. Dit leidt automatisch tot seriematig bouwen, maar 

ook hier wordt grootschaligheid en eentonigheid voorkomen. Het levendige straatbeeld komt ook bij patiowoningen tot uiting. 

De rijen zijn daarom niet te lang en de clusters niet te groot. Een rij bestaat uit maximaal 4 woningen. Indien er langere rijen ko-

men, dan worden deze onderbroken door een architectonisch accent of een sprong in de rooilijn. De patiowoning krijgt een 

speelse opzet. Dit komt tot uiting in de architectuur en plaatsing. Een te strak en eentonig ritme past niet. De patiowoningen kun-

nen verschillende architectuurstijlen krijgen, zoals dit ook bij de tweekappers en vrijstaande woningen het geval is. Het is zelfs 

mogelijk om enkele woningen in één rij een afwijkende architectuurstijl te geven. Dit mag echter niet leiden tot een rommelig 

gevelbeeld. De mix van architectuurstijlen biedt veel ontwerpvrijheid en zorgt voor het gewenste dorps-landelijke overall-beeld. 

 

De patiowoning bestaat uit minimaal 1 laag. Een (forse) opbouw is mogelijk maar alleen in een kapvorm. We willen ruime bouw-

mogelijkheden bieden voor de patiowoningen. De maximale goothoogte en nokhoogte zijn daarom hetzelfde als bij rijwoningen. 

Deze ruime bouwmogelijkheden gelden voor de voorste helft van het perceel. Op de achterste helft mag de bebouwing hoog-

stens 1 laag zijn om hinder naar de buurpercelen te voorkomen. De maximale goothoogte aan de voorzijde is 4 meter. De maxi-

male nokhoogte is hier 10 meter. De goot mag in sommige gevallen worden verhoogd tot maximaal 5,5 meter. De gootverhoging 

hangt af van twee aspecten die in samenhang gezien moeten worden: 

1. de hoogte van de naastgelegen woning. Bouwhoogtes zijn afgestemd.  

2. de goothoogte past bij de architectuur maar te grote en gesloten zijgevelvlakken worden vermeden. 

 

Het materiaal- en kleurgebruik is traditioneel en ingetogen. Incidenteel kan hier van worden afweken, zoals dat bij een afwisselend 

straatbeeld past. De detaillering is afgestemd op de architectuurstijl en kan dus per woning anders zijn. We willen de groene en 

landelijke uitstraling ook in de erfafscheidingen tot uiting laten komen. Hagen hebben de voorkeur maar combinaties met ge-

bouwde afscheidingen en groen zijn mogelijk.  
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Toetsingstabel 

 

Situering rooilijn Licht verspringend of in de rooilijn 

 4-5 meter van een woonstraat 

 1-2 meter direct grenzend aan een groengebied 

zijdelingse afstand Eindwon. grenzend aan openbare ruimte: min 2 meter  

Eindwon. binnen bouwblok: in de perceelsgrens  

oriëntatie Op de weg of aan het park, 

Op hoeken dubbele oriëntatie 

Hoofdvorm bouwmassa Één hoofdbouwmassa of samengestelde massa. Massa-

opbouw bestaat uit 1 laag met steile kap > 40%. 

goothoogte 4 meter, gootverhoging tot 5,5 meter, mits onderge-

schikt of onderdeel van totaal architectuur. 

kapvorm Plat afgedekt of diverse kapvormen mogelijk 

Gevelaanzicht gevelopbouw Diverse architectuurstijlen zijn mogelijk. Afgestemd op 

de gekozen architectuurstijl 

gevelgeleding Afgestemd op de architectuurstijl 

Plasticiteit Afgestemd op de architectuurstijl 

Detaillering Materiaal 

 

Traditioneel; Baksteen en pannendak of riet. Incidenteel 

worden hout of moderne materialen toegepast. 

Kleur  

 

Traditioneel; Gedekte kleuren in naturel, rood of aarde 

tinten. Bij ondergeschikte delen is het kleurgebruik pas-

send bij het pallet van de hoofdvlakken 

detaillering Eenvoudig en sober 

Specifieke aspecten Erfafscheiding Erfafscheidingen grenzend aan de openbare ruimte be-

staan uit groen en hagen gecombineerd met gebouwde 

delen die bestaan uit ambachtelijke materialen. Geen 

grote houten schuttingdelen of doek. 
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  INRICHTING OPENBARE RUIMTE 

 
De inrichting van de openbare ruimte krijgt een informele uitstraling. Dit uit zich onder meer in natuurlijke en ambachtelijke mate-

rialen en ingetogen kleurgebruik. Het landelijke karakter is ook duidelijk te zien in het straatprofiel. Tussen de woningen is veel 

onverharde ruimte. Er is ruimte voor bermen, hagen, slootjes enz. De straten, stoepen en wandelpaden slingeren door het groen. 

De straten en parkeervakken bestaan uit klinkers. Het parkeren gebeurt niet in parkeerhavens maar op rabatstroken. Haaks-

parkeren wordt zoveel mogelijk vermeden. Wandelpaden slingeren door het groen. De stoep ligt niet altijd direct aan de woonka-

vels maar wordt ook vormgegeven als wandelpad. De wandelpaden in rustige gebieden blijven onverhard of krijgen een halfver-

harding. 

 

Bestaand groen maakt onderdeel uit van de nieuwe wijk. De bomen aan de Nieuwlandsestraat blijven behouden. De solitaire Eik 

midden in het plangebied wordt een markant punt. De houtwal achter Koffiestraat 1 geeft nieuwbouw een beschutte ligging. 

Nieuw groen bestaat uit gazons, (bloemrijk) grasland en bermen. Het opgaande groen bestaat uit de laanbeplanting aan de 

hoofdweg, boomgroepen, hagen of struikgewas in de groengebieden. In de wijk komen inheemse soorten. De groeninrichting 

wordt niet al te gecultiveerd maar krijgt een landelijk-agrarische uitstraling. Schoon regenwater maken we zichtbaar in de wijk. Via 

sloten en wadi’s stroomt het regenwater naar de centrale vijver. 

 

Het straatmeubilair heeft een traditionele vormgeving en ingetogen, donkere kleur. Op verschillende plekken is ruimte gereser-

veerd voor spelen. We betrekken de toekomstige bewoners bij de inrichting van speelplekken, de keuze voor het straatmeubilair 

en de plaatsing daarvan.  
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Toetsingstabel 

 

 

 
 

Profiel Profiel 1: Hoofdas Rijbaan (ca. 4,5m), rabatstrook (2 m.) berm met laan-

beplanting 

Profiel 2: straat aan park Rijbaan (ca. 4,5m), rabatstrook (2 m.), berm en slinge-

rend pad (2 m.) 

Profiel 3: woonstraat Rijbaan (4,5m), parkeervakken (langsparkeren), stoep. 

Verharding Paden: gesloten of halfverharding in lichte aardentinten 

Wegen: Klinkers in bruin en aardentinten 

Parkeren: Halfverharding of zwarte klinkers 

Groen Lanen en woonstraten Laanbomen met deels gras en deels natuurlijk berm-

begroeiing. 

parkgebied Informele inrichting, slingerende paden met halfver-

harding. Veel openheid, gazon met aan de rand berm-

begroeiing. Afwisselend boomgroepen  

vijver Flauwe taluds, waterberging in natuurlijk glooiing. 

Taluds deels gazon en deels bermbegroeiing. 

Straatmeubilair De bankjes, prullenbakken, lantaarnpalen e.d. krijgen een traditionele uitstraling 

en  donkere kleur. 

Speelplekken De locatie en inrichting van de speelplekken worden in samenspraak met bewo-

ners bepaald. Het plan biedt veel ruimte voor spelen. Het inrichtingsplan biedt 

ruimte voor bv. een waterspeelplaats voor oudere kinderen of juist omheind, 

veilig en ‘in het zicht’ spelen voor kleinere kinderen.  

Bijzondere plekken Enkele plekken worden ingericht als informele ontmoetingsplekken. Het gebruik 

volgt uit de wensen en de initiatieven uit de buurt. Deze plekken zijn geschikt 

voor bijvoorbeeld een buurtfeest of straatspeeldag. De locaties en de inrichting 

bepalen we met toekomstige bewoners. Hier liggen ook kansen voor toegepaste 

kunst of bijzonder design. Het uitgangspunt is dat de kunstobjecten iets toevoe-

gen aan de woonkwaliteit en identiteit van Rodenburg.  

 


