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Voor Beekweide II wordt een kwalitatief hoogstaand
eindbeeld nagestreefd, zowel in bebouwing als in de
openbare ruimte. Om deze kwaliteit te waarborgen
is een beeldkwaliteitplan opgesteld. In dit document
worden zaken als kleur en materialisatie van gebouwen,
gebouwvorm, dakvormen en geveluitstraling behandeld.
Het beeldkwaliteitplan dient vooral als richtinggevende
inspiratiebron voor architecten en ontwikkelaars.
Daarnaast vormt het de basis voor de gebiedsgerichte
welstandscriteria.
De beelden die in dit document getoond zijn, geven de
uitgangspunten en sfeer aan die beoogd worden voor
Beekweide II. Geen enkele op zichzelf staande foto of
referentiebeeld laat op zichzelf het beoogde eindbeeld
zien. Wat de beelden aangeven zijn de beeldbepalende
elementen die zorgen voor het karakter van de
architectuur en de buitenruimte en de samenhang in de
wijk.
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3. BEELDKWALITEIT

BEELDKWALITEIT BEBOUWING

3.1 Algemene architectuurvisie
In Beekweide II zal het kampenlandschap de architectuur
mede bepalen en vice versa. De gebouwen mogen
niet het beeld in het gebied domineren, maar zijn
geïntegreerd met de beekachtige groene en waterrijke
omgeving. De gebouwen ontlenen hun kracht aan de
samensmelting tussen architectuur en landschap.
De ontwerpstijl van Beekweide II sluit aan bij Beekweide
I maar is fijner gedetailleerd. Ook zijn zachtere kleuren
mogelijk en is de schuine kap als pet, een thema.
De randvoorwaarden voor de architectuur en vormgeving
van de bebouwing sluiten aan op de natuurlijke
context. Dat wordt met de genoemde aspecten op de
volgende pagina verduidelijkt en met (referentie)beelden
geïllustreerd.

Beeklandschap aan de rand van het plangebied

Luchtfoto Beekweide I
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3.1 Algemene architectuurvisie
Natuurlijke materialen
Natuurlijke en duurzame materialen zijn mooi te
integreren in een groene omgeving. Hout, glas,
natuursteen en baksteen zijn allemaal geschikte
materialen voor Beekweide II. Kunststof zal zo min
mogelijk en alleen in kleine hoeveelheden worden
toegepast. Kunststof is vaak helder gekleurd en heeft
geen natuurlijke reflectie waardoor het materiaal veel
aandacht opeist. Het verdient de voorkeur materialen te
gebruiken die op een mooie manier verouderen.
Contrasterende kleuren met groen
Het palet kan variëren van geel tot bruin getint en kan
ook antracietzwart tot groen/grijs tinten bevatten. Deze
kleuren versterken de groene beleving van de plek
en maken de inpassing van de architectuur erin als
vanzelfsprekend.
Eenheid per bouwblok
De massa is per bouwblok ontworpen. Elk bouwblok
heeft de uitstraling van een ensemble en wordt in één
gebaar ontworpen. Er wordt gestreefd naar eenheid.
Het individuele karakter van de woningen binnen het
bouwblok wordt niet benadrukt.

De groene omgeving is leidend in de vorm van de architectuur

Materiaal- en kleurenpaletten die passend zijn in een groene omgeving

Architectuurstijl in Beekweide II, met crème-geel-bruine tinten en een schuin dak als thema

Bebouwing met eigentijdse uitstraling

Dakbeëindiging
De gebouwen hebben allen een dakbeëindiging in de
vorm van een schuine kap met een ruim overstek of een
luifel-constructie. Een dergelijke dakbeëindiging werpt
een schaduw op de gevel en verlevendigd deze.
Kopgevels
Daar waar rijwoningen met een kop aan de openbare
ruimte grenzen wordt deze kop opengewerkt en bevat
deze ramen. In het plan zijn op de koppen van rijen
veelal benedenboven woningen (bebos) gesitueerd.
Deze bebos zijn op maaiveld naar de straat gericht en
op de eerste verdieping en hoger naar de parkeerkoffers
of openbare ruimte waar vanuit de kopwoning op
uitgekeken wordt.
Een begane grond met een open uitstraling
De gebouwen moeten optimaal gebruikmaken van de
het water in het gebied en de groene omgeving. Daarom
heeft de begane grond van de woningen in principe een
open uitstraling, enerzijds zodat er een goed uitzicht is
vanuit de woningen op de omgeving, anderzijds zodat
het groen in het glas worden gereflecteerd.
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3.2 Materiaal- en kleurgebruik
Materiaal
Er worden gebouwen met een natuurlijke, voornamelijk
informele uitstraling nagestreefd. De gebouwen
worden daarbij uit overwegend natuurlijke materialen
opgetrokken. Voor de erfafscheidingen worden bij
voorkeur materialen uit de natuurlijke omgeving gebruikt.
Er worden circulaire, materialen toegepast met een lage
milieulast.
Gevels
Toegestane gevelmaterialen zijn bijvoorbeeld hout,
glas, baksteen, natuursteen (bijvoorbeeld leien). Al deze
materialen verweren mooi. Zink is ook toegestaan.
Daken
Ook de daken moeten gemaakt worden van natuurlijke
materialen zoals gebakken dakpannen (geen
betonpannen), leien, riet of een vegetatiedak. Materiaal
uit de gevel mag doorlopen in het dakvlak.

Terughoudend kleurpalet en natuurlijke uitstraling in materiaalgebruik

Veel glas in gevelontwerp

Bakstenen in het kleurenpalet grijs/crème tot oker/bruinachtige tinten

Licht kleurpalet met hout gecombineerd

Kleur
Het kleurgebruik wordt bepaald door de groene
omgeving waarin de gebouwen zich bevinden. De
kleuren zijn gedempt, waardoor de gebouwen een
eenheid vormen met het groen en niet het landschap
domineren. Het gebruik van wit, crème en primaire
kleuren in grote vlakken is niet toegestaan.
Het kleurenpalet beperkt zich tot landelijke kleuren die
goed passen in de groene en waterrijke omgeving.
Het pallet bevat grijs/crème tinten en gedempte oker/
bruinachtige kleuren.
Donkerdere kleuren zoals antraciet passen ook bij de
plek. Daken krijgen daarom keramische dakpannen in
een antracieten kleur. Materiaaleigen kleuren van de
natuurlijke materialen zijn altijd toegestaan.
Het kleurpalet geeft de bredere reeks aan waarbinnen de
kleuren zich mogen bevinden.
Hiernaast zijn beelden van gerealiseerde gebouwen die
binnen het palet gerealiseerd zouden kunnen zijn.
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3.2 Materiaal- en kleurgebruik
Verbijzondering bij de watertuinwoningen
De Watertuin is een bijzondere plek in het gebied en
draagt bij aan de identiteit van Beekweide II. Daar
zijn het beschreven materiaal- en kleurenpalet ook
van toepassing, maar is ook ruimte voor afwijking,
Bijvoorbeeld door voor de bebouwing meer op één
materiaal in te zetten (zoals met hout of met leien) en/of
meer donkere kleuren binnen het palet.
Hiermee wordt bereikt dat enerzijds samenhang
tussen alle bebouwing wordt verkregen, maar dat er
anderzijds ook een interessante differentiatie tussen de
watertuinbebouwing en de rest van de bebouwing in het
plangebied tot stand komt.
Inzet voor deze plek is om de bebouwing binnen het
blok nog meer in één gebaar te ontwerpen, bijna als
sculptuur of monoliet. Dat kan met samenhang in kleur
en materiaal. De ‘stijl“ van de architectuur’ kan dan vrijer
worden gelaten. Op deze plek zijn ruime dakoverstekken
niet per se noodzakelijk. En het weglaten ervan kan
het effect van een monoliet versterken. De vorm van
de daken en het ontwerp van de kopgevels moeten als
leidende thema’s voor de architectuur gelden.

Bebouwing met donkere grijze tinten in een groene omgeving

Strakke vormgeving van de bebouwing, met veel hout toepassen

Ander natuurlijk materiaal toegepast, zoals houten bekleding

Strakke vormgeving van de bebouwing, met veel glas toepassen
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3.3 Massa’s
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De opzet van de bebouwing in de verkaveling past bij
het dorpse context van Renswoude en haar omgeving.
De bebouwing is op de groen- en waterstructuur
georiënteerd, die in de Noord-Zuid richting ligt.
Een uitzondering vormt de losse bebouwing ten
zuiden van de beek, met voorkanten gericht op
het kampenlandschap, en de bebouwing aan de
Meidoornlaan.
De structuur van langere rijen met woningen langs
de straten, versterkt de Noord-Zuid opzet van het
stedenbouwkundige plan en vormt tegelijkertijd een
begeleiding van de straten. Op de koppen van een aantal
rijen worden benedenboven woningen gerealiseerd die
op maaiveld op de straat georiënteerd zijn en op de
verdieping naar het gebied voor de kop.
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In het plan is de meeste bebouwing van beperkte
grootte. De bebouwingshoogte is meestal twee lagen
met een schuine kap. Er is ook bebouwing die één
laag hoog is met een schuine kap. Zodoende past de
korrelgrootte in de omgeving.
De langvormige bebouwing binnen het plangebied
bestaat uit vijf tot maximaal acht woningen in een
rij. De bebouwing met de grootste voetprint is de
gestapelde woningbouw in het midden van het gebied.
Dit appartementengebouw is de schakel tussen de
Wateravenue, aan de kant van het dorp, en de Watertuin,
aan de kant van de beek. Het gebouw is maximaal vier
lagen hoog en heeft een schuine kap.
Het cluster van patiowoningen langs de Wateravenue
heeft ook een grotere voetprint en is één laag hoog met
een schuin dak.

Wateravenue

Voetprint en hoogte

1 laag + kap

De H
okh
orst

2 lagen + kap
tot 4 lagen + kap
2 à 3 lagen + kap
Watertuin-typologieën
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3.3 Massa’s
Aanbouwen
•
•

•
•

veranda’s, serres, balkons etc. aan alle zijden geïntegreerd in het hoofdvolume
aanbouwen grenzend aan de erfgrens aan openbaar
gebied niet toegestaan, bij voorkeur minimaal 1,5 m
afstand
vormgeving, stijl en materialisatie van aanbouwen
sluitend op hoofdvolume
aanbouwen meeontworpen met hoofdvolume, bij
voorkeur voorzien van een kap

Bijzondere bebouwingsvorm
Rondom de Watertuin bevindt zich bebouwing met een
andere opzet, rooilijn en vorm.
Alle rijen hebben aan de zuidzijde van het blok een
vergrote woning met een aanbouw/erker aan de
achterzijde in de tuin.
De twee meest noordelijk gelegen rijen langs de
watertuin, tegenover de Lunterse Beek, hebben twee
dwarsgeplaatste woningen. Hierdoor wordt een optimale
benutting van de ligging aan de beek gerealiseerd.
Het appartementengebouw ligt aan de beëindiging van
de Watertuin. Het appartementengebouw en de andere
woningen rondom de Watertuin vormen één familie van
bebouwing. De stijl van de architectuur sluit aan bij de
Watertuintypologie waarbij het monoliet-aspect met
samenhang in kap en gevels een belangrijk aspect van
is.
De bebouwingsdichtheid in Beekweide II is vergelijkbaar
met die in Beiweide I, maar er is sprake van een grotere
woningdifferentiatie.

Bebouwing met crème-bruine tinten en een schuin dak als thema

39

Bebouwing met donkere grijze tinten in een groene omgeving
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3.4 Kapvormen
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Brede overstekken (minimaal 50 cm breed), luifels en
dunne dakranden zijn gewenst, zodat winterzon goed en
zomerzon moeilijk in de woning komt.
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De bebouwing heeft een schuine kap, met een zadeldak
of lessenaarsdak, met de nokrichting in basis evenwijdig
aan de straat. Dit maakt een grote diversiteit aan
landelijke ogende, royale kappen mogelijk. Complexe
daken met veel nokverdraaiingen zijn niet gewenst. Een
kleine topgevel is wel toegestaan, welke doorloopt als
dakkapel.
Dakkappellen worden integraal in het dakontwerp van de
woningen meeontworpen.

e ek

Nokrichtingen

Wateravenue

Als principe is de nokrichting van de bebouwing
evenwijdig aan de staat, de Noord-zuidrichting.
Nokverdraaiing is toegestaan, mits het bouwblok als één
geheel leesbaar is. Een dwarse nokrichting is als variant
mogelijk bij de vrijstaande woningen, de twee-onderéén-kap woningen en als beëindiging van een rijwoning.
Op specifieke plekken, zoals tegenover openbaar groen
en rondom de Watertuin, kan in nokrichting gevarieerd
worden.
Zonne-energie
Er is onderzoek gedaan naar de oriëntatie van de
bebouwing en de nokrichting in verband met het
plaatsen van zonnepanelen. Noord-zuidoriëntatie is het
beste voor passieve zonnewarmte. Bebouwing met een
Oost-westoriëntatie levert het meeste kWh op.

Meido

ornlaa

sportpark

n
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Het plan heeft een mix van oriëntaties en nokrichtingen,
wat het beste is voor het opwekken van zonne-energie.

De H
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orst

bijzondere dakvorm
nokrichting
verbijzondering dakvorm of verdraaiing nokrichting toegestaan
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3.4 Kapvormen

Eenvoudige dakvorm en breed dakoverstek

Eenvoudige dakvorm met nokrichting evenwijdig aan de straat

Nokrichting van de losse bebouwing haaks op de straat

Verbijzondering van de kopwoning met eventueel dwarse nokrichting

Nokverdraaiing bij de twee-onder-één-kap woningen

Zonnepannelen in het dakontwerp meeontworpen
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3.5 Kopgevels
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De koppen van de rijwoningen krijgen een bijzondere
vormgeving. De koppen zijn bebouwingszijden die vanaf
het openbare gebied prominent in beeld zijn.
Op een aantal van de koppen van de rijen worden
benedenboven woningen gerealiseerd met oriëntatie op
de groenrijke omgeving.
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De vormgeving kan ook door een ander materiaal of een
andere kleur te gebruiken tot uitdrukking komen, of door
een bijzondere gevelindeling toe te passen, bijvoorbeeld
een combinatie van verticale stroken.

Be e k w
eide

Ba r

Door grote glasvlakken, of juist meer gesloten delen in
de kop, krijgt deze bebouwing expressie. Veel glas in de
kopse kant geeft zicht op de groene buitenruimte.

e ek

Wateravenue

Een verhoogde woonlaag of een dwarse nokrichting
behoren tot de mogelijkheden. En vooral door de
toepassing van benedenboven woningen kan een
gedraaide oriëntatie (op maaiveld naar de weg en op de
verdieping dwars daarop) de expressie tonen.

Meido

n
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ornlaa

sportpark
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verbijzondering kopgevel verplicht

verbijzondering kopgevel gewenst
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3.5 Kopgevels

Raampartijen en balkons gericht op het groen

Ander materiaal en andere kleur op de kopgevel

Combinatie met verticale stroken in gevelontwerp

Kopgevel met aanbouw naar het groen gericht

Veel glas op de kopgevel

Verhoogde woonlaag bij de kopwoning
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3.6 Duurzaamheid
Energie

In Beekweide II wordt gasloos gebouwd. In een vroeg
stadium zijn duurzaamheidmaatregelen onderdeel van
een strategische aanpak. Dit wordt meegenomen in het
ontwerp van de bebouwing. Duurzaamheidsaspecten
kunnen een expressiemiddel zijn om de identiteit van de
bebouwing en daarmee van de wijk te versterken.
Bij het ontwerp van de wijk is al rekening gehouden met
onderstaande aspecten.
Energiebesparend bouwen
Er wordt compact gebouwd met zo min mogelijk
geveloppervlak door het toepassen van:
• smalle, diepe woningen
• rug-aan-rug woningen
• beperkt aantal vrijstaande woningen
• veel woningen binnen een volume, zoals rijwoningen
en bebos en de watertuinwoningen

PV-cellen worden geïntegreerd in het kapontwerp

In dit voorbeeld zijn zonnepanelen niet in het dak opgenomen maar zijn onderdeel van de
architectonische vormgeving

Buitenunits van warmtepompen geïntegreerd als schoorsteen

Buitenunits geïntegreerd in het bouwvolume

Ongetwijfeld zullen woningen voorzien worden van PVcellen. Er worden daarom voorwaarden gesteld aan de
uitvoering van installaties.
Voorzieningen / installaties op dak
• zonnepanelen komen niet op, maar in het dak;
meeontwerpen met de woning
• Installaties van verschillende woningen worden zoveel
mogelijk gecombineerd
• buitenunits van warmtepompen moeten opgenomen
worden in het bouwvolume en niet los op, voor,
achter, aan de gevel. De units kunnen bijvoorbeeld
als schoorstenen gecentreerd vormgeven worden
om pijpenrijen op het dak te voorkomen
Biodiversiteit
In het ontwerp van de woningen en de bergingen
zijn voorzieningen te treffen om de biodiversiteit
te bevorderen, zoals dakpannen voor vogels en
vleermuizen, en gevelstenen waarin nestmogelijkheden
zijn, of geschikte plekken voor insecten. Vooral
de koppen en zijgevels van de rijwoningen en
appartementen bieden mogelijkheden in de gevel en
onder de dakoverstekken.
De ambitie is om de bebouwing te vergroenen. Groen
kan op daken, ook op hellende vlakken, en geveldelen
worden aangebracht. Dit bevordert de biodiversiteit en
zorgt voor een prettig binnenklimaat van de woningen.
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3.6 Duurzaamheid

Gevelstenen waarin nestmogelijkheden zijn

Sedemdak op hellende vlak

Vergroening van de gevels - copyrights: Sonia Arrepia

Gevelstenen als onderdeel van het gevelontwerp

Gevelstenen voor insecten

Het is wenselijk de bergingen een groen dak te geven
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3.7 Woningtypes

Rijwoningen
De rijwoningen zijn twee lagen hoog met een dak.
Zij hebben een schuine kap, met een zadeldak of
lessenaarsdak, en de nokrichting in basis evenwijdig aan
de straat. Zij hebben een landelijke uitstraling dankzij de
brede overstekken, de luifels en de dunne dakranden.
Nokverdraaiingen zijn niet gewenst, behalve aan het
eind van het blok. Kleine topgevels zijn toegestaan,
en kunnen als dakkappelen doorlopen. Dakkapellen
worden integraal in het dakontwerp van de woningen
meeontworpen.
De koppen van de rijwoningen krijgen een bijzondere
vormgeving: in gevelindeling, materiaal, kleur, met een
verhoogde woonlaag of met een dwarse nokrichting.
Er zijn grote raampartijen, georiënteerd op de groene
buitenruimtes en op de straat. Erkers en veranda’s zijn
toegestaan.
Benedenboven woningen
Op de koppen van een aantal rijwoningen worden
benedenboven woningen gerealiseerd. De bebo op
de begane grond wordt gerealiseerd in één bouwlaag
en op de woonstraat georiënteerd. De bebo op de
verdiepingen erboven is naar de ruimte aan de kop
georiënteerd. Zo ontstaat een dubbele oriëntatie in het
gevelontwerp van de koppen.

Natuurlijk materiaal in gevels

Natuurlijke materialen in dakontwerp

Verhoogde daklaag bij de kopwoning

Kopgevel gericht op het groen
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3.7 Woningtypes

Rug-aan-rug woningen en seniorenwoningen
De spelregels voor de rijwoningen gelden ook voor de
rug-aan-rug woningen en de seniorenwoningen:
• één laag hoog met een schuine dak (en evt. een
extra slaapkamer in de daklaag)
• landelijke uitstraling van de kap
• nokrichting in basis evenwijdig aan de straat
• nokverdraaiingen niet gewenst, behalve aan het
einde van een bouwblok
• topgevels toegestaan, evt. doorlopend als dakkapel
• dakkapellen worden in het dakontwerp meegenomen
• bijzondere vormgeving van de koppen van de bebouwing
• grote raampartijen, georiënteerd op de groene buitenruimtes en op de straat
• erkers en veranda’s zijn toegestaan
Het verschil met de rijwoningen is de hoogte. De hoogte
van de rug-aan-rug woningen en seniorenwoningen is
één laag met een schuine (woon)kaplaag.

Kopgevel van de rug-aan-rug woningen als één woning ontworpen

Doorlopende dakvlak bij de rug-aan-rug woningen in Beekweide I (in Beekweide II zijn de rugen-rug woningen één laag hoog met een (woon-) daklaag)

Pergola als overgang naar openbaar gebied

Tuinmuur in woningontwerp opgenomen

Hoewel nu niet opgenomen in het stedenbouwkundige
plan, is bij de voor- en achterkant van de rij rug-aanrug woningen en seniorenwoningen eventueel een
haaksgeplaatste woning mogelijk.
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3.7 Woningtypes
Vrijstaande woningen

De vrijstaande woningen zijn maximaal twee lagen hoog
met een schuine kap. Daarbij wordt de schuine kap
gevormd door een zadeldak of lessenaarsdak.
De daken hebben een landelijke uitstraling dankzij een
vormgeving met brede overstekken, luifels en de dunne
dakranden.
Een verschil met de andere woningtypen is dat de
nokrichting haaks op de straat is.
Dakkapellen worden integraal in het dakontwerp van de
woningen meeontworpen.
De voor- en achtergevels van de vrijstaande woningen
krijgen een bijzondere vormgeving: in gevelindeling,
materiaal of kleur.
Er zijn grote raampartijen, georiënteerd op de groene
buitenruimtes en op de openbare straat.
Erkers en veranda’s zijn toegestaan.

Twee woonlagen en een kapopbouw

De kap heeft een ruime oversteek

Antraciete dakpannen en natuurlijk materiaal voor de gevels

De schuine kap mag steil zijn en ver naar beneden doorlopen

Gevels onder de kap worden in stroken opengewerkt en zijn het gezicht van het ontwerp

STEDENBOUWKUNDIG PLAN EN BEELDKWALITEIT - Beekweide II, Renswoude - oktober 2021

48

BEELDKWALITEIT BEBOUWING

3.7 Woningtypes

Twee-onder-één-kap woningen
De spelregels met betrekking tot vormgeving, schuine
kappen, gevelindeling en kleur- en materiaalgebruik,
zoals aangegeven bij de vrijstaande woningen gelden
hetzelfde voor de twee-onder-één-kap woningen.
• maximaal twee lagen hoog met een schuine kap
• landelijke uitstraling van de kap
• dakkapellen in dakontwerp opgenomen
• bijzondere vormgeving van de voor- en achtergevels
• grote raampartijen, georiënteerd op de groene buitenruimtes en op de straat
• erkers en veranda’s zijn toegestaan
Ook voor de de twee-onder-één-kap woningen geldt
in een nokrichting haaks op de straat ervoor. Daarbij
kunnen twee woningen onder een grote kap worden
geplaatst, of onder twee kappen per individuele woning.
Als aangetoond kan worden dat, dit in het totaalbeeld
past, kunnen één of beide woningen een kap hebben
met een nokrichting evenwijdig aan de straat (zie
tekening op pagina 40).

Asymmetrische kapvorm per individuele woning

Nokrichting is in basis haaks op de straat, twee woningen onder een grote kap

Nokrichting is in basis haaks op de straat, twee woningen onder een grote kap

Nokrichting dwars op de straat, twee woningen met ieder een eigen kap

Eén van de twee woningen mag een andere nokrichting hebben
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3.7 Woningtypes
Appartementengebouw

Het centraal gelegen appartementengebouw is maximaal
vier lagen hoog, heeft een schuine kap en op de
bovenste laag twee penthouses. Er zijn maximaal drie
appartementen per verdieping, met riante balkons en
weids uitzicht naar de buitenruimte.
Het appartementengebouw vormt een schakel
tussen belangrijke groene ruimtes en sluit aan bij de
watertuinwoningen (zie volgende pagina). Daarom is
een afwijkende vormgeving of materiaal- en kleurgebruik
mogelijk. Maar voor dit gebouw mag van het thema van
schuine daken niet worden afgeweken.
Er zijn grote raampartijen, georiënteerd op de groene
buitenruimtes en op de openbare straat.
Gevel(delen) mogen een faunavoorziening en/of een
groene bekleding met planten krijgen. Dit moet dan
integraal meeontworpen worden.

Inpandige balkons bij de appartementen zijn mogelijk

Het dak loopt door over de gevels

Riante balkons in een speelse ritmiek

Veranda’s en een collectieve tuin bij het lage deel van het complex
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3.7 Woningtypes
Watertuinwoningen

De Watertuin is een prachtig openbaar plantsoen dat
aansluit op het beeklandschap. Dit geeft aanleiding om
op deze plek een bijzondere woontypologie te realiseren.
In het stedenbouwkundige plan vormen de
woningen rondom de Watertuin, waar onder het
appartementengebouw, één familie van bebouwing.
De rijwoningen die opgenomen zijn, bevatten bijzondere
kopwoningen. De rijen langs de Watertuin, die het
meest noordelijk liggen, hebben twee dwars geplaatste
woningen die met de voorkant naar de beek zijn gericht.
Voor deze kopgevels wordt een bijzondere uitwerking
gevraagd, zoals op bijgevoegde beelden is aangegeven,
met opengewerkte delen of ramen, bijzonder
materiaalgebruik en een veranda.
Aan de zuidkant van de rijen langs de Watertuin komt
steeds een bijzondere woning met een aanbouw/erker
aan de grote achtertuin. Deze aanbouw of erker wordt
integraal meeontworpen met de woning.
De spelregels voor de tussenwoningen zijn in basis
dezelfde als voor de rijwoningen maar de bebouwing
kunnen een meer uitgesproken monoliete en /of
sculpturale uitstraling krijgen:
• twee lagen hoog met een schuine kap
• landelijke uitstraling van de kap; overstekken zijn hier
niet verplicht
• nokrichting in basis evenwijdig aan de straat
• nokverdraaiingen niet gewenst, behalve aan het eind
van het bouwblok
• kleine topgevels toegestaan, evt. als dakkappelen
doorlopend
• dakkapellen in dakontwerp opgenomen
• bijzondere vormgeving van koppen van bebouwing
• grote raampartijen, georiënteerd op de groene buitenruimtes en op de straat
• erkers en veranda’s zijn toegestaan

Veel natuurlijk materiaal en strakke vormgeving

Onder de prominente kap is een aansprekende buitenruimte als veranda ontworpen

Markante architectuur waarbij dak en gevel een eenheid vormen en PV-cellen zijn geïntegreerd

Glas als onderdeel van de massa

Op deze plek is het gewenst in architectuurstijl en/of met
materiaal- en kleuren binnen de marge af te wijken.
Zo ontstaat een bijzonder gebied dat het visitekaartje van
Beekweide II vormt. De uitdaging ligt bij ontwikkelaars
en architecten om dit vorm te geven, bij voorkeur in
samenwerking met potentiele bewoners.
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3.8 Buitenruimtes en erfafscheidingen
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Als er geen duidelijkheid is over waar de grens tussen
openbaar en privégebied ligt, kunnen er functioneel en
visueel ongewenste situaties ontstaan. Daarom worden
privé buitenruimtes van woningen op de begane grond
duidelijk afgebakend en worden de buitenruimtes in
samenhang met de gebouwen ontwikkeld.
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Woningen met privétuinen
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Watertuin
Beekweide I

Wateravenue

Slo
ots
traa
t

Ba r

In Beekweide II heeft het merendeel van de woningen
privétuinen. De afbakening of erfafscheiding, die de
tuinen van de openbare ruimte scheidt, zijn groen en/of
hebben een natuurlijk karakter.
Daarbij zijn de hagen minimaal 80 cm breed en maximaal
1 m hoog. Dit kan een standaard haag zijn, of een
combinatie van houten paaltjes met groen erachter.
Houten erfafscheiding kunnen gemaakt worden met
materiaal uit het gebied.
Tuinen en erfafscheidingen zullen in de ontwikkeling
worden meegenomen en een onderdeel van de
ontwerpopgave vormen. Beekweide I is daar een goed
voorbeeld van.
In de tekening hiernaast zijn de erfafscheidingen aan de
voorkanten en zijkanten van de tuinen aangegeven.
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verplichte hagen op privéterrein - min. 80 cm breed, max 1,00 m hoog
hagen rondom parkeerkoffers in het openbaar gebied
groene bufferzone rondom woonwagenlocatie op openbaar gebied
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3.8 Buitenruimtes en erfafscheidingen

Houten erfafscheiding met beukhaag erachter

Korte hagen met in het midden een collectieve tuin

Houten pergola’s als overgang met openbaar groen

Natuurlijk materiaal als hout, met groen erachter

Het is duurzaam om hout uit het gebied te hergebruiken als erfafscheiding

Terrassen met een lage muur als overgang met openbaar groen
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3.9 Algemene sfeer openbare ruimte
Beekweide II is prachtig gelegen aan de rand van
Renswoude, tegenover de Lunterse Beek en het
kampenlandschap. Het kampenlandschap dient als basis
voor de planstructuur in de klimaatadaptatieve wijk.
Uitgangspunt voor Beekweide II is dat het gebied een
ingetogen, natuurlijke uitstraling krijgt. Met de gekozen
opzet van het stedenbouwkundige plan en de aanleg
van de Watertuin wordt de beek de wijk binnengehaald
en een optimale groen- en waterbeleving voor bewoners
gerealiseerd. Vanuit de wijk zorgen zichtlijnen richting
beek en kampenlandschap dat het groen ‘voelbaar’ is.
De sfeer van de openbare ruimte is informeel en
ontspannen. Beek, hagen, houtwallen en takkenrillen zijn
in het plan opgenomen.
De watersfeer wordt in grote mate bepaald door de
Watertuin in het middengebied en door de wadi’s langs
de straten. De Watertuin en de wadi’s hebben een
ecologisch en natuurlijk karakter. De straten hebben
karakteristieke profielen met ruimte voor waterberging
in de wadi’s en voor gebiedseigen bomensoorten
en kruidenmengsels, zoals in de beelden hiernaast
aangegeven.
Vanuit het oogpunt van milieu en energiebeheer is
hergebruik van materialen een interessant aspect binnen
de wijk. Er zijn mogelijkheden voor het hergebruik van
gekapt hout.
Het gekapte hout kan op verschillende manieren
hergebruikt worden, met name bij de inrichting van
de openbare ruimte. Als afscheidingen en tussen
privégebieden maar ook langs parkstroken, bijvoorbeeld
rondom de Watertuin. Ook kan hout gebruikt
worden als antiparkeeroplossing langs de wegen,
als speelelementen in de openbare ruimte, of om de
speelplekken veilig vorm te geven, door deze met
boomstammen te omkaderen.

Moerascipres in de Watertuin
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Els langs de wadi’s en in de Watertuin
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3.9 Algemene sfeer openbare ruimte

Meidoorn langs de sportvelden

Hout hergebruikt voor de speelelementen

Hout hergebruikt in de Watertuin

Kruidenmengels in de groene gebieden

Kruidenmengels in de wadizones

Boomstammen tegen parkeren en als buffer tussen rijden en spelen
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3.10 Klimaatadaptatie
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Watertuin
Beekweide I
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De inrichting van de groene gebieden in het plan en
van de wadi’s is niet alleen van invloed op de sfeer, die
informeel en natuurlijk oogt, maar anticipeert ook op het
klimaat en het verbeteren daarvan.
De Wadistraat, de Wateravenue, de Slootstraat, de
Watertuin en de aangelegde beplanting zorgen ervoor
dat water langer wordt vast gehouden en hittestress
wordt voorkomen. Tegelijkertijd wordt de biodiversiteit
vergroot wat bevorderlijk is voor de aanwezige flora en
fauna.
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Groene gebieden en wadizones

e ek

Be e k w
eide

Ba r

In Beekweide II wordt een duurzame wijk gerealiseerd
en wordt geanticipeerd op de risico’s van
klimaatverandering en extreme weersomstandigheden,
met bijvoorbeeld periodes met extreem veel regen of juist
droogte.
Daarnaast is een van de grootste uitdagingen voor de
toekomst het omgaan met water- en grondstofschaarste
en verlies aan biodiversiteit. Daarom moeten zowel
op wijkniveau, in de openbare ruimte, als op (privaat)
kavelniveau randvoorwaarden worden opgesteld.
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Wateravenue

Privétuinen en collectieve tuinen
Voor niet openbare gebieden zoals privétuinen en
collectieve tuinen geldt de volgende regels:
- kavels tot 150 m²: minimaal 50% van de tuin is
onverhard*
- kavels vanaf 150 m²: minimaal 50% van de
kavel is onverhard*
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* openverharding wordt gezien als “onverhard” en telt niet mee
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3.10 Klimaatadaptatie

Brede groene straatprofielen

Ruimte voor wateromvang/-infiltratie in de wadi’s

Kruidenmengels in de openbare ruimte

Informele groene sfeer

Ruimte voor biodiversiteit in de wadi’s

Openverharding in de straatprofielen
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3.11 Bestrating
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Materiaal

e ek

Er is sprake van een eenduidig ingerichte openbare
ruimte met natuurlijke materialen en aandacht voor
duurzaamheid. Zoveel mogelijk materialen zijn circulair.
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Om de parkeerplaatsen langs de wegen van buitenaf
visueel minder aanwezig te maken worden deze groen
ingericht. Dat gebeurt met grasbetontegels of met
kunststof rasters waarbinnen het gras groeit (ook wel
verhard gras genoemd).
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In de straten komen gebakken klinkers voor de rijbanen
en klinkers of tegels voor de voetpaden en voor de
parkeerplaatsen in de parkeerkoffers.
Een aantal paden bestaat uit waterdoorlatende
verharding, zoals deze ook al wordt toegepast in
Beekweide I. Dit principe wordt doorgetrokken.

Wateravenue

Indien gewenst, kunnen langs de wegen antiparkeervoorzieningen komen, zodat mensen alleen op de
aangewezen parkeerplaatsen hun auto kwijt kunnen. De
anti-parkeervoorzieningen hebben zoveel mogelijk een
natuurlijke uitstraling. Te denken valt aan boomstammen,
houten paaltjes, ed.
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rijbaan: gebakken klinkers
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fietspad: klinkers
trottoir: gebakken klinkers/tegels
wandelpad: granietgruis
achterpad: trottoirtegels
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langsparkeren: grasbetontegels of verhardgras
parkeerkoffers: gebakken klinkers
parkeren op eigen terrein
inrit naar kavels: verhard gras of grind in rasters
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3.11 Bestrating

Straatprofielen van gebakken klinkers

Wandelpaden van granietgruis

Openverharding voor de inritten, hier grind in kunstof rasters

Straatprofielen met wadizones

Wandelpaden van granietgruis

Langsparkeren: grasbetontegels, of zoals hier verhardgras
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3.12 Infrastructuur

Lun
ters
eB

In Beekweide II wordt een robuust, toekomstbestendig
openbaar gebied ingericht. Dit heeft invloed op het type
waterinfrastructuur om de relatie met het buitengebied
aan te leggen.
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Watertuin en Lunterse Beek
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Het watersysteem in Beekweide II staat in verbinding met
het water in Beekweide I. Water uit het systeem voedt
ook een deel van de Watertuin.
De Watertuin kent twee parallelle waterpartijen waarvan
er één gevuld wordt met water vanuit het systeem in de
wijk -1- en het andere deel eventueel met water uit de
Lunterse Beek bij veel regenval -2.
In het watersysteem wordt de Watertuin gebruikt voor
het vertraagd afvoeren van water uit het plangebied en
de omgeving naar de Lunterse Beek. Andersom kan
bij extreme waterval water uit de beek in de Watertuin
gebufferd worden.
Brug over de Beekweide
De visuele en functionele relatie tussen Watertuin
en Lunterse Beek kan ook ruimtelijk geaccentueerd
worden door de vormgeving van de Beekweide langs de
Watertuin.
Op de pagina hiernaast is aangegeven hoe de
Beekweide ter plaatse van de Watertuin vorm krijgt als
verhoging en brug. Door het creëren van een brugeffect
wordt de visuele link tussen plangebied en buitengebied
versterkt.

Wateravenue

-1-
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3.12 Infrastructuur

Grote duikers zijn naast elkaar aangelegd om een brug te omvormen

Rand langs het brug-deel met brugleuning gecombineerd

*

Het brug-effect wordt gecreërd door het profiel van de Beekweide visueel smaller te maken:
de voetpaden tegen de rijbaan aan schuiven, lage brugleuning aanbrengen, het deel van de
weg licht verhogen.

Schematisch profielprincipe

* optioneel is de bestaande brug te verplaatsen in het verlengde van het Watertuin pad
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3.12 Infrastructuur
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Voetgangersbrug over de Lunterse Beek
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Watertuin
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Beekweide I

Wateravenue

De bruggen en duikerdammen in de wijk krijgen een
eenduidige vormgeving.
Er zijn twee autobruggen, één over de Wateravenue en
één bij de Slootstraat. De beleving van de waterstructuur
wordt hierdoor versterkt.
Er zijn vier duikerdammen die naar de parkeerkoffers
leiden, allemaal op dezelfde manier vormgegeven. De
vormgeving is minimaal en onopvallend. Belangrijk is hier
dat de natuurlijke uitstraling van de wadi’s doorloopt.
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Andere autobruggen en duikerdammen

-3-
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Een ander middel om de relatie tussen Watertuin en
Lunterse Beek te accentueren is een fysieke verbinding
aan te leggen tussen de wijk en het buitengebied. Dit
zou een essentiële schakel in het recreatieve netwerk van
Renswoude kunnen zijn. Een optie is het verplaatsen van
de bestaande brug die ten oosten van het plangebied
ligt. -3-
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3.12 Infrastructuur

Granietgruis- en vlonderpaden over het beeklandschap

Smalle strook in de rijbaan uitgevoerd van ander materiaal over de wadizone

Bestaande autobruggen in Beekweide I ook in Beekweide II toepassen

Bestaande brug over de beek tegenover de Watertuin eventueel verplaatsen

Kleine duikers in de wadizones voor minimaal visueel impact

Voor auto’s kunnen ook duikerdammen toegepast worden
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3.13 Gezond woonmilieu
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In een duurzame en circulaire samenleving ontmoeten
mensen elkaar en is er aandacht en zorg voor elkaar.
Daarom moeten er in de buitenruimte voorzieningen zijn
om te ontmoeten en gezond bezig te zijn.
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Beekweide I

Wateravenue

Mochten daar initiatieven voor zijn, dan is de openbare ruimte geschikt voor collectieve (eetbare) tuinen.
Bijvoorbeeld in de groenstroken ten noorden van het
appartementengebouw of in het plantsoen tegenover
De Hokhorst. Dergelijke initiatieven kunnen uiteraard
ook op privéterrein.
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“Eetbare” buitenruimte
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In de wijk is volop ruimte voor ontmoetingen en groene plekken voor verkoeling tijdens warme perioden.
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ontmoetingsplekken
ontmoetingsplekken met collectieve (eetbare) tuinen
zitplekken
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3.13 Gezond woonmilieu
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3.13 Gezond woonmilieu
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De infrastructuur is ingericht voor wandelen, fietsen
en sporten met een fijnmazig netwerk vanuit het dorp
door Beekweide II naar het buitengebied en het omliggende open landschap.

Spelen

•
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Beekweide I

Wateravenue

•

Watertuin
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De wijk heeft meerdere locaties voor spelen en ontmoeten, waarbij rekening is gehouden met verschillende leeftijdsgroepen en de mate van avontuurlijk
spelen. De feitelijke situatie met water en/of groen
bepaalt het thema van de inrichting van de speelplek.
De Watertuin is de belangrijke speeltuin van de wijk
en heeft een avontuurlijk waterthema. De inrichting
van de Watertuin is voor iedereen bestemd: voor
jong en oud. De speelattributen vallen niet op en zijn
subtiel in het landschap geïntegreerd.
Naast de Watertuin kunnen gebieden langs De Hokhorst, naast de sportvelden en naast het centraalgelegen wooncomplex invulling krijgen.
In het groengebied naast de tennisbaan ontstaat de
mogelijkheid een grotere speelplek voor de jeugd in
te richten, met evt. een pannaveld of skatevoorziening. Door de sloot naast de weg te schuiven, wordt
een veilige overgang tussen het rijden en het spelen
gecreëerd.
De inrichting van de speelplekken wordt uitgewerkt
door de gemeente in afstemming met de bewoners.
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3.13 Gezond woonmilieu

De Watertuin voor iedereen

De speelplek naast het appartementgebouw voor de kleinsten

67

Spelen en sporten naast het sportpark voor de jeugd
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3.14 Andere aspecten van duurzaamheid
Energie
In Beekweide II wordt gasloos gebouwd.
Een aanvullende studie zal aantonen wat de ideale vorm
van energie is voor de wijk en in hoeverre dit financieel
en in relatie tot het gefaseerd ontwikkelen met meerdere
partijen, (collectief) haalbaar is.
Aspecten die nog verder uitgewerkt moeten worden,
maar die erg goed passen bij het ontwerp van de wijk
zijn:
Opwekken en verdelen
• bi-directioneel laden. Zelf duurzaam opgewekte
elektriciteit gebruiken en verdelen in de wijk
Collectief organiseren
• een WKO (warmte koudeopslag) met een
bodemwarmtepomp kan goed toegepast worden als
collectief systeem

Elektrische laadpalen in de parkeerkoffers

Elektrische laadpalen in de openbare ruimte naast het fietsparkeren

Nestvoorzieningen in het openbaar groen

Voorzieningen langs de watergangen opgenemen

Toegankelijk maken
• mantelbuizen voor elektrische laadpalen in de
parkeerkoffers aanbrengen. Aansluitingen voor
elektrische (brom)fietsen in bergingen realiseren
Biodiversiteit
In het plan is rekening gehouden met fauna, zoals
mussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Naast
voorzieningen in de bebouwing kunnen er voorzieningen
voor deze soorten komen in de openbare buitenruimte.
Als leefgebied en met broed- en verblijflocaties.
•
•

Natuurinclusief ontwerpen van de buitenruimte en de
woningen is het basisuitgangspunt voor de wijk.
Collectieve buitenruimtes met voorzieningen voor
watervogels, mussen, gierzwaluwen en vleermuizen
krijgen daarbinnen een plek.
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3.15 Overige
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Huisvuil wordt aangeboden langs de straat. Hiervoor is
ruimte in het straatprofiel opgenomen in de vorm van een
groenstrook. Rolcontainers dienen daarvoor in rijen te
worden opgesteld. In het stedenbouwkundige plan zijn
hier plekken voor opgenomen.
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Beekweide I

Wateravenue

In het plan is rekening gehouden met ruimte voor
brandweer opstelplekken en plekken waar bluswater
getapt kan worden.
Alle woningen zijn voor de brandweer bereikbaar. Bij
het appartementengebouw is het mogelijk om via de
parkeerkoffer het terrein achter het gebouw op te rijden.
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BDP.
Vogelvlucht impressie* van het stedenbouwkundige plan
* Deze impressie berust niet op het definitieve ontwerp. Het gaat hierbij om de stedenbouwkundige opzet, niet over de exacte verkaveling.

