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Voor u ligt het Stedenbouwkundig plan (Deel A) voor het
gebied Beekpoort-Noord en de Stadsbruglocatie. Dit
Stedenbouwkundig plan bestaat uit een beschrijving van de
visie, een verkavelingsplan en een inrichtingsplan. Naast het
Stedenbouwkundig plan is er een Beeldkwaliteitsplan (Deel B).
1.1 OPGAVE
Het woningbouwprogramma voor Beekpoort-Noord is reeds
vastgelegd in het bestemmingsplan. Voor de Stadsbruglocatie
schrijft het bestemmingsplan kantoren voor, maar op deze locatie
ziet de gemeente de mogelijkheid tot gemengd programma.
Hiervoor zal de gemeente een ontwikkelvraag uitschrijven en
daarna met de winnende partij een ontwerptraject doorlopen,
resulterend in een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie.
1.2 SITUERING
Het plangebied wordt omsloten door het kanaal, de
Eindhovenseweg, de Soffolkweg en de Carringtonlaan en de
Schepenlaan.
Beekpoort-Noord grenst aan het stedelijk woonmilieu van het
centrum en Beekpoort-Zuid, de passantenhaven met woontoren
Panorama de Hameij en woonwijk Molenakker. Daarmee vormt
het plangebied het laatste missende stukje in het klavertje vier
van Weert en biedt het ruimte voor een nieuw woonmilieu.
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Behouden

2

P R O G R A M M A VA N E I S E N
Voorafgaand aan het stedenbouwkundig plan heeft de
gemeente Weert een stedenbouwkundig programma van eisen
opgesteld. Hierbij vormen onderstaande punten de belangrijkste
uitgangspunten.

Stadsbruglocatie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entréelocatie voor centrum
Gemengd programma
Koopappartementen (nog geen onderdeel van
woningbouwprogramma).
Hoogteaccent mogelijk, maar mogelijkheden hangen af van
functioneren van de molen.
Zichtlijnen op Martinustoren, Beekpoort-Zuid en Panorama de
Hameij moet meegenomen worden.
Parkeeruitgangspunt: 1,5 parkeerplek per woning
De nieuwbouw dient een pleinwand te vormen voor het
horecaplein aan de overzijde van de brug.
Op de stadsbruglocatie wenst de gemeente een iconisch
woongebouw.
Het ontwerp en programma moeten zorgen voor levendigheid.

•
•
•
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•
•

Carré met afsluitbaar hofje, met 10 sociale grondgebonden
huurwoningen voor Wonen-Limburg,
Parkeeruitgangspunt: 1 parkeerplek per woning
De bestaande woningen worden ingepast, maar dit is niet
noodzakelijk

Totaal aantal woningen (excl. Stadsbruglocatie) maximaal 67.
Voorontwerp bestemmingsplan Woongebieden 2019 ligt ter inzage,
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Overgangsgebied van hoogbouw naar grondgebonden
woningen.
Gestapelde woningbouw
vrije huur-/koopsector.
Parkeeruitgangspunt: 1 parkeerplek per woning

Beekpoort Noord
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maar kan indien de visie daar aanleding toe geeft nog worden
aangepast.

Ruimtelijk
•
•
•

Bebouwingsvrije zone van 20 meter vanaf de waterkant dient
gewaarborgd te blijven.
Het gebied wordt ontsloten via de Suffolkweg, Schepenlaan en
Schoutlaan richting Ringbaan-Noord en Eindhovenseweg.
Er dient rekening te worden gehouden met de molenbiotoop.

Een hoogte-effectanalyse wijst uiteindelijk uit welke
bouwhoogtes mogelijk zijn.

•
•

•

(Oppervlakte)infiltratie is uitgangspunt.
Er dient slim en creatief met hemelwater te worden
omgegaan: vasthouden (hergebruik) bergen en afvoeren is de
voorkeursvolgorde.
Ruimte voorzien voor groenstructuur aan de Eindhovense weg
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Molens
Ontwikkeling noord-oever en stadsentree

Nieuwe brug

ontwikkeling sportpark

Intensivering

Ontwikkeling industrieel waterfront

industrieel waterfront

1925

1950

1970

1990

3

A N A LY S E
3.1 HISTORISCHE ONTWIKKELING
De historische ontwikkelingen bestaan uit de volgende belangrijke
periodes die van invloed zijn geweest op de ontwikkeling op en
rondom het plangebied.
1925 - historische stad
•
•
•
•

Linten duidelijk herkenbaar, singel idem.
Opgespannen tussen twee infrastructuren: spoor(station) en
kanaal(haven).
Eindhovenseweg is reeds in ontwikkeling: brug en haven.
Kanaaloevers zijn kleinschalig: lintontwikkeling en molens.

1950 – organische groei
•
•
•
•
•

Uitbouw spoornetwerk.
Stad groeit vanuit linten.
Netwerk van kleine kernen herkenbaar op noordoever kanaal.
Zuidelijke kanaaloever toont tekenen van verdichting.
Noordoever blijft ongerept door verstedelijking.

1970 - Kanaalzone groeit uit de stad
•
•
•
•
•

Planmatige stadsontwikkeling: naoorlogse uitbreidingswijken.
Verlegging Eindhovenseweg.
Dorpen groeien door richting noordelijke kanaaloever.
Zuidelijke kanaalzone industrialiseert in oksel infrastructuren.
Schaalvergroting en ruimtegebrek leidt tot beweging uit de
stad.

1990 - Opmaat tot moderne stad
•
•
•

Vrakker als uitbreiding van de stad na aanleg ringbaan.
Vrije gebieden langs kanaal worden opgevuld met
sportvoorzieningen (Tennishal zuid, sportterrein noord).
Eindhovenseweg wordt uitgebouwd tot stadsentree.

2015 – Stad aan het water
•

•

Kanaalzone wordt steeds verder ingevuld met woon- en
werkprogramma’s. (Bedrijvendriehoek, Poort van Limburg,
Ceres.)
Ontwikkeling van kwalitatieve publieke ruimten.

Conclusies
• Het gebied is een restruimte tussen het kanaal, de ringbaan
van Weert en de omliggende kernen. Hedentendage vormt
het een logische inbreidingslocatie aan het waterfront.

2015
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A N A LY S E
3.2 CONTEXT
De locatie ligt tussen gebieden met een divers karakter.
CENTRUM NOORD
Gebied Centrum Noord bestaat uit een grootschalig en wijds
opgezet groen kantorencluster langs de Eindhovenseweg en een
kleinschaligere woonwijk aan het kanaal. Het gebied in totaliteit
onderscheidt zich vanwege de wijdse groene opzet en vanwege de
planmatige verkaveling, die in contrast staat met het organische
gegroeide centrum.

1 - Zichtas publieke ruimte centrum noord

2 - Werking stadsentree

3 - De molen aan de Eindhovenseweg

4 - Parkeren aan de kade

5 - Klassieke kadewoningen Suffolkweg

6 - Klassieke kadewoningen Suffolkweg

7 - Nieuwe woningen Rentmeesterlaan

8 - Waterelement Rentmeesterlaan en Schepenlaan

9 - Nieuwe woningen Suffolkweg

10 - Zicht op Stadsbruglocatie vanaf Basin

11 - De Hameij

12 - Horecaplein het Bassin

De kadewoningen in Centum Noord binnen het plangebied
passen niet in deze planmatige structuur, maar zijn duidelijk
geadresseerd aan het kanaal. Of en op welke manier deze op een
natuurlijke manier in nieuwe plannen kunnen worden ingepast zal
bestudeerd moeten worden.
BEEKPOORT NOORD EN ZUID
Het gebied Beekpoort bestaat uit twee delen, gelegen aan
weerszijden van het kanaal. Beekpoord Zuid en Beekpoort Noord
hebben beiden een gezicht naar het lange rechtlijnige waterfront.
Plan Beekpoort Zuid is inmiddels ver gevorderd en deels in
aanbouw of zelfs opgeleverd. Het plan wordt gekenmerkt door
grote volumes die verwijzen naar het industrieel verleden van de
stad. Door het wijds profiel van het kanaal zijn dergelijke grote
volumes in schaal en maat ook mogelijk.
Beekpoort Noord is de tegenhanger van Beekpoort Zuid. Met
een kade op de zuidkant is de ligging ideaal voor het creëren van
een verblijfsgebied op de kade en aan het water. Een belangrijke
opgave voor Beekpoort Noord is enerzijds de dialoog tussen
Beekpoort Noord en Zuid en anderzijds de overgang richting
Centrum Noord en het woongebied dat daarbij hoort. Omgaan
met het contrast tussen nieuw en oud, kleinschalig en residentieel
en grootschalig industrieel/recreatief is voor de gehele kanaalzone
een uitdaging.
STADSBRUGLOCATIE
De brug, in het verlengde van de Eindhovenseweg, is een stadspoort in ontwikkeling, zowel bezien vanaf het water als vanaf de
weg. Deze locatie tezamen met de brug vormt een beeldbepalende publieke ruimte in de stad en vormt een van de meest groene
stadspoorten naar het centrum. Deze locatie heeft behoefte aan
een markant en kenmerkend gebouw, dat naast een stadsentrée
ook een verbinding vormt tussen Centrum Noord en de binnenstad.
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3.3 GLOBALE STRUCTUUR
De stedenbouwkundige analyse op een wat ruimere schaal
toont hoe de diverse karakters in de omgeving zich tot elkaar
verhouden.
Beekpoort-Noord en Centrum-Noord bevinden zich in de
“restruimte” tussen de ringweg en het kanaal. Deze locatie
is eerder aangewezen voor de ontwikkeling van kantoren en
sportvoorzieningen. De schaal en maat van deze faciliteiten is
grootschaliger dan de omliggende gebieden.
Duidelijk herkenbaar is het centrumgebied, wat zich bevindt
binnen de Singel en is ontwikkeld vanuit een radiaal klassiek
radiaal lintenstelsel. Het centrum heeft een duidelijke kop
aan het kanaal, die tezamen met de stadsbrug dienst doet als
stadspoort in het verlengde van een stedelijke invalsweg, de
Eindhovenseweg. De opmaat voor deze stadsentree wordt al
gelegd in de overgang van perifere invalsweg tot een stedelijke
wijdse laan met bedrijfsgebouwen aan weerszijden ter hoogte
van Centrum-Noord. De openheid van de Kanaalzone markeert
de overgang van entree tot poort. Deze locatie vraagt om een
landmark!
Het kanaal is als eigenzinnige structuur in het gebied aanwezig
met zijn eigen logica. Het kanaal en de Eindhovenseweg delen
het stedelijk weefsel in vier kwadranten, die elk op hun eigen
manier reageren aan de kanaaloever en de dialoog aangaan
met de overzijde. Zo is de stadszijde van het kanaal hoger van
dichtheid dan de noordoever. Ook is het zuidwestelijke kwadrant
de intermediair tussen de stadse en residentiele kade en de
grootschaligere ruwe industriele kade die richting de rand van de
stad ligt. Deze functionele invulling van elke oever heeft uiteraard
zijn weerslag op de publieke ruimte.
Het kanaal en de kade vormen belangrijke elementen in de
recreatieve structuur van Weert. Vergroening en het verbeteren
van de verblijfskwaliteit van de ruimtes langs het water is daarom
een belangrijk aandachtspunt voor de komende periode.
Conclusies
• Het “restgebied” tussen het kanaal en de ringbaan is een
vreemde eend in de bijt. Bij de ontwikkeling van Beekpoort
Noord moet het nieuwe waterfront reageren op de zuidelijke
verstedelijkte oever. Naast reactie in schaal en maat dient
het gebied ook aansluiting te vinden op het woongebied ten
zuidwesten en het kantorengebied van Centrum noord.
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3.4 STEDENBOUWKUNDIGE INGREDIËNTEN
STADSENTREE EINDHOVENSEWEG
• Van oudsher de primaire toegang tot de stad vanuit richting
Eindhoven.
• Ruimtelijke sequentie van landelijke parkway, versmalde weg,
parkway, rotonde, laanstructuur met een perspectief op de
hoogbouw rond het Bassin en de kerktoren en de brug over
de Zuid Willemsvaart. Daarna vormt het Basssin als stedelijke
publieke ruimte de opmaat voor de binnenstad, waarin de publieke ruimte wordt afgebakend door stedelijke wanden.
• Hoewel het gebied tegen de stadsentree is gelegen, is
de beleefbaarheid ervan vrij beperkt. Het gebied wordt
gedomineerd door infrastructurele voorzieningen. Het
horecaplein het Bassin is een dan ook niet duidelijk
afgebakend en er is geen prettige besloten verblijfsplek
ontstaan.
• De locatie is vrijgegeven voor de ontwikkeling van gemengd
programma in plaats van sec kantoren.

BUSINESSPARK CENTRUM NOORD
• In het gebied tussen de ringweg en het kanaal ligt
businesspark Centrum noord, een kantorenlocatie en
sportpark Boshoven.
• Het businesspark kent een groene inrichting met solitaire
gebouwen en een hoogwaardig ingerichte openbare ruimte.
• De hoofdwegen worden begeleid met bomen.
• In het middengebied en langs de Eindhovenseweg zijn nog
kavels die niet bebouwd zijn. Deze worden nog door de
gemeente uitgegeven.
• Vanaf de Eindhovenseweg dient het wijdse groene profiel op
basis van het bomenenbeidsplan 2012 versterkt te worden.
Door de nog te ontwikkelen gebouwing zo te positioneren
dat er een groene zichtrelatie richting het middengebied van
het Businesspark ontstaat. De bebouwing in deze zone dient
alzijdig georiënteerd te zijn.

WOONGEBIED TUSSEN BUSINESSPARK CENTRUM NOORD EN
KANAAL
• Tussen het businesspark en het sportpark is in de jaren ‘00
een woonwijk gerealiseerd die hoofdzakelijk bestaat uit
grondgebonden gezinswoningen.
• De woonwijk is kleinschaliger dan de grote industriële
gebouwen en fabrieken in de kanaalzone en vormt daarmee
een contrast.
• De woonwijk bestaat voornamelijk uit lage bebouwing met
zadeldaken.
• De Odamolen is een belangrijk herkenningspunt langs het
kanaal en in de woonwijk, maar staat terug ten opzicht van
primaire gevellijn.
• De kadeweg is continu, beschut en autoluw, waardoor fietsers
hier veel gebruik van maken.

KADE
• Van oudsher is de kade langs het kanaal bebouwd. Op
historische afbeeldingen is te zien dat kadebebouwing een
divers dakenlandschap kent en een eenheid vormt door
materialisatie.
• Er is op dit moment een goede verbinding tussen de
kanaaloever en de achterliggende gebieden. De groene
kanaaloever en ontsluitingsweg doen dienst als publieke
ruimte en vergroten de recreatieve waarde van kade. Een
kwaliteitsimpuls ter plaatse van de Suffolkweg kan de
recreatieve waarde en de leefkwaliteit vergroten.
• Door de grote hoeveelheid parkeervakken is er echter een
barrière tussen de bestaande woningen en het water.

ZUYTWILLEMSVAERT (BEEKPOORT - ZUID)
• Het gebied aan de overzijde van het kanaal is nog niet
geheel ontwikkeld, maar inmiddels wel in een vergevorderd
stadium. Het Zuytwillemsvaert-project bestaat uit een aantal
grootschalige volumes en enkele grondgebonden woningen
die de overgang naar het omringend gebied verzachten.
• De laanstructuur van de Kerkhoflaan loopt door in het
Zuytwillemsvaertparkje alvorens deze aantakt op het kanaal.
De open parkruimte waarop de Kerkhoflaan uitkomt vraagt
om een reactie aan de overzijde van het kanaal.

Conclusies
• De zichtas vanaf het Bassin vormt aanleiding voor een
markante invulling op de hoek, al dan niet in de vorm van een
hoogteaccent.Wat uiteindelijk mogelijk is moet blijken uit de
hoogte-effectanalyse i.v.m. de molenbiotoop.
•

Behoud en versterken van het groene profiel van de
Eindhovenseweg en zichtrelaties naar het Businesspark
zorgen voor een sterkere entrée naar het centrum.

•

Er dient aandacht te worden besteed aan de overgang in
hoogte en schaal richting zowel het businesspark als het
woongebied.

•

Het waterfront dient te reageren op het Zuytwillemsvaert
project aan de overzijde van het kanaal.

•

Groene kanaaloever biedt meerwaarde voor recreatieve
routes.
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VISIE
In dit hoofdstuk wordt de visie beschreven. Deze valt uiteen in een
aantal thema’s elk voorzien van een verbeelding en een beschrijving.

Plangebied
Bebouwingsvrije zone RWS
Zichtlijn op Martinuskerktoren
Bomen
UITGANGSPUNTEN:
Voor het opstellen van de visie zijn enkele harde uitgangspunten
meegegeven. Dit zijn:
•

•
•

•

•
•

De drie bestaande woningen aan de kade dienen te worden
ingepast, omdat het nog niet duidelijk is of verwerving
mogelijk is.
Het behoud van de zichtlijn vanaf de Eindhovenseweg naar de
Martinuskerktoren.
De molenbiotoop; het functioneren van de molen mag niet
belemmerd worden door de ontwikkeling, wat consequenties
heeft voor de maximale hoogte van de bebouwing op deze
locatie.
De bebouwingsvrije zone die Rijkswaterstaat langs het kanaal
heeft gevestigd moet worden gehandhaafd. Deze zone heeft
een breedte van 20 meter.
Enkele grote volwassen bomen in het plangebied dienen
behouden te worden.
Binnen het plangebied dient invulling gegeven te worden aan
het bomenbeleidsplan 2012.

Beekpoort-Noord
Stadsbruglocatie
Bedrijfslocatie Eindhovenseweg
		

Water
Groen
Laanbeplanting
		

PLANDELEN:
De locatie kent drie verschillende plandelen. Zijnde BeekpoortNoord, de Stadsbruglocatie en de Bedrijfslocatie aan de
Eindhovense weg. Deze visie richt zich hoofdzakelijk op de
plandelen Beekpoort-Noord en de Stadsbruglocatie.

GROENBLAUWE STRUCTUREN:
De visie takt aan op bestaande groenblauwe structuren in de
omgeving en vormt daarmee een logisch puzzelstuk dat in zijn
context past.
Het groene profiel bij de stadsentrée wordt behouden en
versterkt door dit profiel door te zetten tot aan de Stadsbrug.
De waterstructuur van de Schepenlaan wordt voortgezet en
optisch aangetakt op het kanaal, omdat dit meerwaarde heeft
voor de verblijfskwaliteit, waterberging en klimaatdoelstellingen.
Een fysieke verbinding met het kanaal wordt niet gemaakt omdat
het kanaal in gebruik is voor scheepvaart.
Langs het kanaal is begeleidende beplanting aanwezig, echter is
deze groenstructuur nu op meerdere plekken onderbroken. In de
toekomst dient deze groenstructuur behouden en versterkt te
worden. Dit versterkt de recreatieve fietsroute die langs de kade
loopt.
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17

Voetgangers
Fietsers
Autoverkeer
Parkeerruimte
ONTSLUITING:
Beekpoort-Noord vraagt om een uniek woonmilieu aan het kanaal.
Om verblijfskwaliteit aan het kanaal mogelijk te maken, wordt de
auto zo veel mogelijk buiten het gebied gehouden. Kort parkeren
voor bijvoorbeeld het uitlaten van boodschappen en parkeren
voor invaliden is wel mogelijk langs het kanaal.
De overige auto’s parkeren ondergronds bij de Stadsbruglocatie,
langs de Schepenlaan en de Suffolkweg of op eigen terrein
(achter de gevelrooilijn). Voor het bezoekersparkeren kan men
terecht op het centrale parkeerterrein van businesspark CentrumNoord.
Langs de kade en langs de Stadsbruglocatie zijn doorgaande
fietsroutes die aantakken op het recreatief fietsroutenetwerk
mogelijk.
Het middengebied is zo veel mogelijk verkeersluw en
doordringbaar voor voetgangers en fietsers. Door hier alleen
langzaam verkeer toe te staan ontstaat ruimte voor ontmoeting.

Stedelijk karakter
Kleinschalig karakter

Accent
Oriëntatie
Verblijfsplek
Speciale verblijfsplek
Zichtlijnen

OPENBARE GEBIEDEN:
Het gebied is doorwaadbaar op verschillende plekken, die elk een
ander karakter hebben. Zo kan de ene plek kleinschalig wonen
aan een hofje bieden, terwijl men elders woont aan een stedelijke
pleinruimte.

ORIËNTATIE EN ACCENTEN:
Door het definiëren van plekken en deze te markeren met
accenten en hier gebouwen op te oriënteren maken we fijne
verblijfsplekken met betekenis, zowel tussen de woningen in het
middengebied als aan het water.

De openbare gebieden binnen plandeel Beekpoort-Noord vinden
aansluiting bij de openbare ruimte van de woongebieden, die een
kleinschalig en intiem karakter hebben. Hiermee ontstaat er een
unieke plek voor grondgebonden wonen aan het kanaal.

Vooral met de speciale verblijfsplekken aan het kanaal wordt de
interactie met de overzijde van het kanaal gezocht, waar ook
verblijfsplekken zijn gemaakt.

De openbare ruimte bij plandeel de Stadsbruglocatie vindt zijn
aansluiting bij de stedelijke openbare ruimte zoals die ook aan de
overkant van het kanaal te vinden is. Deze ruimte krijgt een zelfde
stedelijk karakter als het Bassin.
Het accent binnen dit plangebied ligt op stedelijk groen als
contramal voor het stenige van het Bassin.

Het gebouw op de Stadsbruglocatie zal een nieuwe wand gaan
vormen waarmee ook het Bassin aan de overzijde een duidelijk
gedefinieerde ruimte wordt. Daarnaast zal dit gebouw ook een
accent toevoegen aan het eind van de Schepenlaan, waarmee de
beëindiging gemarkeerd wordt.
Alle bebouwing aan het kanaal is ook georiënteerd op het kanaal.
De tweede en derdelijns bebouwing oriënteert op het water aan
de Schepenlaan of de binnenhoven.
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PARKEREN
Het uitgangspunt voor de parkeerbalans is dat iedere grondgebonden woning ten minste 1 parkeerplaats op eigen terrein of in het
openbaar gebied (al dan niet met vergunning) heeft.
Daarbij dient de kade en de binnengebieden autoluw te zijn en
daarom is alleen invalide- en kortparkeren mogelijk langs de kade.
Ook voor bezoekers is parkeerruimte nodig. Deze wordt niet binnen het plangebied gezocht, maar er wordt gebruik gemaakt van
het parkeerterrein in het businesspark Centrum - Noord.
Dit parkeerterrein wordt met name tijdens kantooruren gebruikt
door personeel, maar staat leeg in de avonden en weekenden.
Dubbelgebruik is hier een oplossing om overmaat aan parkeerplaatsen te voorkomen. Minder verharding voor parkeren zorgt
voor meer ruimte voor groen en water, waardoor het prettiger
wonen is!

ONTWERPSITUATIE

PARKEERVRAAG
Aantal Woningtype

Norm

5

Vrijstaande woningen

1

5

Locatie

20

Appartementen

1

20

Eigen terrein (erf)

9

7

Kadewoningen

1

7

Eigen terrein (ondergronds)

20

9

Geschakelde woningen

1

9

Openbaar gebied

37

11

levensloopbestendige woningen

1

11

Kort-parkeren

3

3

bestaande woningen

1

3

Invalide parkeren

3

55

Aantal parkeerplaatsen beschikbaar binnen plangebied

72

Minimaal benodigd aantal parkeerplaatsen

parkeerterrein
bedrijvigheid
Overloop

ope

nba

ar g
ebie

eigen terrein

d

half verdiept

Kort- en invalide parkeren
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WATER
De gevolgen van de klimaatverandering zijn steeds duidelijker
merkbaar. Buien worden heviger en temperaturen zijn steeds
voor lange periodes extreem hoog. Het is daarom belangrijk om
voldoende groen en waterberging in het plan te voorzien, zodat
overtollig regenwater kan worden opgevangen en vanwege het
verkoelend effect in het geval van extreme hitte. Regenwater
wordt daarom bovengronds afgevoerd richting het waterlichaam
dat aansluit op de Schepenlaan en het kanaal.
Het nieuwe waterlichaam is van voldoende formaat om zo goed
als de totale wateropgave te bergen. Bij de inrichting van de
groenstroken zal nog moeten worden gezocht naar wadi’s waarin
de resterende 20m³ geborgen kunnen worden. Vanwege het
afvoeren van regenwater, via het openbaar gebied, zal de waterkwaliteit van het waterlichaam extra aandacht vereisen. Dit om te
voorkomen dat hier algen of kroos gaan groeien.
Algen- of kroosgroei kan worden verminderd door te zorgen voor
een goede doorstroming, wat kan worden gerealiseerd door middel van een fysieke koppeling met het kanaal (inlaat). Ook door
het gebruik van ondergedoken waterplanten, kan het zelfreinigende vermogen van de watergangen worden vergroot.
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5

V E R K AV E L I N G S P L A N
Het verkavelingsplan is een concrete uitwerking van de stedenbouwkundige visie. Het verkavelingsplan is samen met de gemeentelijke disciplines tot stand gekomen. Het verkavelingsplan
kent een oppervlaktetabel met de kavels en een parkeerbalans.

De inhoudelijke beschrijving van het verkavelingsplan valt uiteen
in een aantal woonsferen.

kavelnummer oppervlakte type hoofdgebouw
1
336,3 m² vrijstaand
2
409,0 m² vrijstaand
3
374,8 m² vrijstaand
4
382,0 m² vrijstaand
5
396,9 m² vrijstaand
6
171,9 m² twee‐onder‐een kap
7
169,8 m² twee‐onder‐een kap
8
170,4 m² twee‐onder‐een kap
9
174,0 m² twee‐onder‐een kap
10
122,6 m² kadewoning
11
108,5 m² kadewoning
12
108,5 m² kadewoning
13
112,9 m² kadewoning
14
194,0 m² kadewoning
15
124,0 m² kadewoning
16
130,8 m² kadewoning
17
187,2 m² twee‐onder‐een kap
18
187,2 m² twee‐onder‐een kap
19
183,8 m² meer‐onder‐een kap
20
164,8 m² meer‐onder‐een kap
21
170,7 m² meer‐onder‐een kap
22
436,7 m² bestaand
23
174,8 m² levensloopbestendig
24
115,7 m² levensloopbestendig
25
115,7 m ² levensloopbestendig
26
108,2 m² levensloopbestendig
27
108,2 m² levensloopbestendig
28
124,8 m² levensloopbestendig
29
165,6 m² levensloopbestendig
30
116,1 m² levensloopbestendig
31
113,9 m² levensloopbestendig
32
119,4 m² levensloopbestendig
gemeenschappelijke ruimte / mogelijk
33
117,4 m² levensloopbestendige woning
34
314,9 m² bestaand
35
139,1 m² bestaand
36
430,2 m² bestaand
37
1.150,8 m² appartementen
totaal

8.232 m²
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WOONSFEREN
Binnen het plangebied zijn verschillende woonsferen gedefinieerd,
afhankelijk van hun ligging en het programma. De woonsferen
variëren van stedelijk wonen aan een plein op de Stadsbruglocatie, naar gestapeld wonen aan het water, gezamenlijk wonen aan
een collectief woonhof en grondgebonden woningen rond een
bomenrijk binnengebied waar kinderen vrij kunnen spelen.

4

3

2

1
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HET PLEIN
Het deelgebied het plein is een stedelijk woonmilieu rond een
centraal levendig plein dat aan twee kanten aan het water grenst.
Dat plein vindt in zijn profilering aansluiting bij het Bassin aan
de overzijde van het kanaal en vormt een steppingstone tussen
bedrijvenpark Centrum Noord en de binnenstad.
Het is van belang dat deze route wordt begeleid door een
aantrekkelijke openbare gebied, wat wordt versterkt door een
plint met een goede maat en schaal.

Het plein zal iets hoger komen te liggen dan het omliggend
gebied, omdat er een half verdiepte parkeerkelder onder ligt.
Het hoogteverschil zorgt er tevens voor dat het kanaal en het
stedelijk water beter beleefbaar zijn. Dat betekent dat het plein
en de begane grond toegankelijk zijn via trappen of een kleine
hellingbaan voor mindervaliden. Vanaf het plein kom je via
trappen aan bij een boulevard voor langzaamverkeer.

Het plein zal naast een stedelijke sfeer ook een groene inrichting
krijgen, waarbij het groen in elementen/bakken zal komen te
staan. Daarmee dient rekening gehouden te worden bij de
constructie van de parkeergarage.
Verder zal ook aan de ontwerper van de bebouwing worden
verzocht om verticaal groen in te passen en zullen de
buitenruimtes van de woningen op de begane grond van het
openbaar gebied worden gescheiden door middel van lage hagen.

DE SUFFOLKKADE
Deelgebied de Suffolkkade vormt de overgang van de hogere bebouwing op de Stadsbruglocatie, naar de lagere grondgebonden
(bestaande) woningen in het plandeel Beekpoort-Noord.
Het appartementengebouw zal aan drie zijden grenzen aan stedelijk water: het kanaal en de nieuwe watergang. Daarbij komt er
géén fysieke verbinding tussen het kanaal en de nieuwe watergang, maar wel een optische. Beiden worden van elkaar gescheiden door middel van een grondlichaam.

De nieuwe watergang heeft een belangrijke rol in het bergen en
vertraagd afvoeren van regenwater, afkomstig uit het gehele gebied. Het profiel van de noordelijke oever van de watergang sluit
aan op de bestaande waterstructuur op de Schepenlaan. Door
middel van bruggetjes kan men oversteken vanaf de Schepenlaan
het plangebied in.

om aan de kant van het appartementencomplex een brede trap
richting het water aan te leggen zodat ook aan de nieuwe watergang verblijfsplekken kunnen ontstaan.

De bewoners van de appartementen hebben buitenruimtes die
georiënteerd zijn op het water. Daarnaast is er de mogelijkheid
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HET LEVENSLOOPBESTENDIGE HOFJE
Een enthousiaste groep mensen hebben een collectief opgericht,
waarmee ze gezamenlijk een woonhofje willen realiseren. De
bewoners die aan het hofje wonen zullen elkaar op sociaal vlak
ondersteunen. Ze hebben gezamenlijk een programma van eisen
opgesteld waaraan de woningen en de omgeving moeten voldoen
en ze hebben WonenLimburg bereid gevonden om de realisatie
en exploitatie op zich te nemen. Aan de hand van het programma
van eisen is het hofje ontworpen en ingepast tussen de bestaande
woningen.

Tussen de gevels onstaat een hofje van ten minste 10 meter
breed. In deze ruimte wordt een groenstrook van minimaal 6 meter breed aangelegd en deze strook wordt zodanig ingericht dat
deze sociale interactie stimuleert. Zo is er ruimte voor bijvoorbeeld een gezamenlijk moestuintje of zit plek. Mogelijk kunnen
de bewoners ook iets betekenen in het beheer van de openbare
ruimte van het hofje, met dien verstande het hofje te allen tijde
openbaar toegankelijk is.

DE SPEELBOOM
Deelgebied de Speelboom bestaat uit grondgebonden gezinswoningen. De woningen zijn zo gepositioneerd dat elke woning relatie met het water (kanaal en/of stedelijk water aan de Schepenlaan) kan hebben, of interactie heeft aan het woonhofje.
Het deelgebied kent in principe drie verschillende woontypologiën: kadewoningen, drie-onder-een-kapwoningen en vrijstaande
woningen.

De kadewoningen zijn direct aan de langzaamverkeersboulevard
gelegen en vormen samen een continue wand aan het kanaal.
De meer-onder-een-kapwoningen zijn gelegen aan en georiënteerd op het binnenhofje, dats toegankelijk is per auto omdat de
vrijstaande woningen parkeerplekken op eigen terrein hebben. De
auto is echter te gast. De bewoners van de meer-onder-een-kapwoningen en de kadewoningen parkeren in het openbaar gebied
aan de randen van het plangebied.

In het hofje is ruimte voor speelaanleidingen zodat kinderen hier
op een veilige plek, met veel sociale controle kunnen spelen. De
bestaande ‘speelboom’ wordt in deze speelplek geïntegreerd.
De vrijstaande woningen zijn georiënteerd op het water of op de
Suffolkweg. Ook deze hebben allen een parkeerplaats op eigen
terrein en zijn bereikbaar met de auto. De woningen die aan de
Schepenweg liggen staan letterlijk met hun voeten in het water,
wat zorgt voor een unieke woonkwaliteit.
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INPASSING BESTAANDE WONINGEN EN PERCELEN
Binnen het plangebied bevinding zich een 3-tal woningen. Om de
ontwikkeling niet afhankelijk te maken van deze percelen zijn verschillende inzetstukken ontworpen.

VARIANT 1:
NIEUWBOUW AAN KADE EN SCHEPENLAAN.
De bestaande bebouwing maakt plaats voor nieuwe kadewoningen waarbij er achter op de percelen ruimte komt voor een aantal
twee-onder-een-kapwoningen aan de Schepenlaan en de watergang kan worden doorgezet.

VARIANT 2:
NIEUWBOUW SCHEPENLAAN BEHOUD KADEWONINGEN.
De bestaande bebouwing blijft behouden waarbij er achter op de
percelen ruimte komt voor een aantal twee-onder-een-kapwoningen aan de Schepenlaan en de watergang kan worden doorgezet.
Deze situatie is uitgangspunt geweest voor de stedenbouwkundige
visie.

VARIANT 3:
BEHOUD KADEWONINGEN EN ACHTERPERCEEL.
Stedenbouwkundig is deze variant het minst gewenst. De bestaande bebouwing is behouden waarbij ook de achterpercelen
ongewijzigd blijven. Er komt hiermee een visuele onderbreking in
de watergang langs de Schepenlaan. Het is van belang dat er uniforme erfafscheidingen komen aan de zijde van de Schepenlaan
van levend groen.
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6

INRICHTINGSPLAN
In dit hoofdstuk worden de richtlijnen voor de openbare ruimte
en tuinen beschreven. Deze richtlijnen zijn meer globaal van karakter en geven een algemeen sfeerbeeld.
Bij de openbare ruimte wordt aandacht besteed aan onder andere
de inrichtingsprincipes, de (bestratings)materialen, groenprincipes en meubilering van het openbaar gebied.
Bij de inrichting van de tuinen wordt aandacht besteed aan onder
andere de erfafscheidingen, de overgang naar het landschap en
de situering van parkeren op eigen terrein.

ECOLOGIE
Met name de oevers van de watergang zullen ook op het gebied
van ecologie een belangrijke functie vervullen. Om de biodiversiteit van planten en dieren zoveel mogelijk te stimuleren moet
rekening gehouden worden met de volgende aspecten:

•

Gebruik van inheemse planten soorten, die liefst ook van biologische kwekerij afkomstig zijn. Geen cultivars.

•

Gemengde beplanting met verschillende bloeiperioden zodat
er altijd iets bloeiends aanwezig is.

•

In het droge begeleidende groen een afwisseling in hoogte
(boom, struik, kruiden).

•

Soorten die onderwater groeien, soorten die op het water
drijven, soorten die met de voeten nat staan maar op de oever groeien én soorten die op de drogere oever groeien.

•

Eetbare planten zoals kruiden (ook leuk voor de
mens en komen vele insecten op af).

wegen
fiets en woonpad
parkeren
gebouwen incl. bestaand en bijgebouwen
tuin
overig onverhard
water
totaal

Beekpoort
Stadsbruglocatie Sufflolkkade
Noord
[m2]
[m2]
[m2]
0
1549
445
2925
3944
1466
1171
11500

1718
63
2452
195
1680
0
6108

2698
108

2270
152
5228
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Welstandsnota Weert - Algemeen
Voor de bouw van vergunningplichtige bouwwerken wordt bij de
aanvraag omgevingsvergunning getoetst of wordt voldaan aan de
stedenbouwkundige kaders en of een welstandstoets aan de orde
is. Alleen wanneer blijkt dat het aangevraagde of het vooroverleg
volledig is, voldoet aan het stedenbouwkundig kader, en niet
vrijgesteld is van een preventieve welstandstoets, wordt het
voorgelegd aan de welstandscommissie.
Gebied Beekpoort-Noord is gelegen in een welstandsvrij gebied.
Dat betekent dat de welstandscommissie de bouwaanvraag niet
zal beoordelen. Bij grootschalige ontwikkelingen zoals BeekpoortNoord geeft de gemeente wel een Beeldkwaliteitsplan mee
waaraan moet worden voldaan.
In dit geval worden plannen door een supervisor getoetst aan
het Beeldkwaliteitsplan. Met dit Beeldkwaliteitsplan is getracht
zo veel als mogelijk aan te sluiten bij de methodiek van de
welstandstoets van Gemeente Weert, waarbij wordt gekeken naar
(1) de manier waarop het gebouw in zijn omgeving past en (2) de
verschijningsvorm van het gebouw an sich.
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Bouwwerk in de context
Een bouwwerk is dan niet ernstig strijdig met “redelijke eisen van
welstand” wanneer:

Bouwwerk op zichzelf
Een bouwwerk is dan niet ernstig strijdig met “redelijke eisen van
welstand” wanneer:

1. het gebruik maakt van de karakteristieken van het perceel;

4. er ongeacht de bouwstijl of aan het ontwerp ten grondslag
liggende architectuuropvatting sprake is van een naar zijn
verschijningsvorm consistent ontwerp;

2. er ongeacht de stijl of de aan het ontwerp ten grondslag
liggende architectuuropvatting sprake is van een naar typologie in
zijn omgeving niet storend bouwwerk;
3. er ongeacht de stijl of de aan het ontwerp ten grondslag
liggende architectuuropvatting sprake is van een naar vorm en
schaal in zijn omgeving niet storend bouwwerk;

5. de verschijningsvorm een heldere relatie vertoont met de
functie;
6. de structuur van de plattegronden consequent in de massaopbouw tot uiting komt;
7. er sprake is van een evenwichtige opzet in maatverhoudingen
van bouwvolumes, vlakverdelingen en gevelelementen;
8. kleur- en materiaalgebruik in overeenstemming zijn met het
karakter van het ontwerp en niet storend in de omgeving.

1

INLEIDING
1.1 INLEIDING
Voor het gebied Beekpoort-Noord en de Stadsbruglocatie is een
stedenbouwkundig plan opgesteld. Het verschil tussen Beekpoord-Noord en de Stadsbruglocatie is het proces wat wordt
doorlopen voordat er kan worden gewoond. De Stadsbruglocatie
kent qua woontypologie uitsluitend appartementen waarvoor de
gemeente een ontwikkelvraag uitschrijft en daarna met de winnende partij een ontwerptraject doorloopt, resulterend in een
nieuw bestemmingsplan voor deze locatie.		
Beekpoord-Noord, bestaat uit twee plandelen. Tussen de Stadsbruglocatie en de bestaande woningen is een plandeel waar door
middel van gestapelde woningbouw een overgang tussen het
nieuwe stadsbrugblok en de lagere grondgebonden woningbouw
gemaakt wordt. Daarnaast bestaat Beekpoort-Noord uit grondgebonden woningbouw.
Het vigerend bestemmingsplan zal niet gewijzigd worden en vormt
daarmee het kader voor de ontwikkeling van Beekpoort-Noord. Er
kan dus direct gestart worden met het ontwerp en realisatie van
de woningen. In dit deel B beeldkwaliteitsplan worden de sfeer
van Beekpoord-Noord gevisualiseerd en beschreven met betrekking tot de architectuur van de bebouwing.

1.2 DOEL VAN HET BEELDKWALITEITSPLAN
Het beeldkwaliteitplan is een (compact) document dat concreet
inzicht geeft in het gewenste ambitieniveau. Gezien de wens om
in te kunnen spelen op marktontwikkelingen heeft het beeldkwaliteitplan Beekpoort-Noord een globaal en flexibel karakter.
De basis voor het beeldkwaliteitplan is het stedenbouwkundig
plan. De principes uit het stedenbouwkundig plan worden in het
beeldkwaliteitplan op een vooral beeldende manier verduidelijkt
en onderbouwd. Het beeldkwaliteitplan is dan ook een toegesneden mix van foto’s, schetsen en teksten die de gewenste sfeer en
identiteit van de stedenbouw, architectuur en openbare ruimte
inzichtelijk maken.

1.3 LINK NAAR HET STEDENBOUWKUNDIG PLAN
In deel A is uitleg gegeven van de planfilosofie en de gedachtengang onderliggend aan het stedenbouwkundig plan. Voor een
toelichting op de ruimtelijke en functionele structuren verwijzen
wedan ook naar deel A. Met betrekking tot het beeldkwaliteitsplan is het van belang om de gewenste kwaliteiten te benoemen
en te waarborgen.

Het uiteindelijke beeldkwaliteitplan dient inspirerend te zijn voor
architecten en voor ontwerpers van het openbaar gebied, maar
ook begrijpelijk voor leken. Het beeldkwaliteitplan is tevens bedoeld als kader voor beleid en advisering.
Het document vormt een sturend element op drie verschillende
niveaus, waarmee de kwaliteit van het stedenbouwkundig plan
geborgd wordt. Daarbij wordt gezocht naar een aansluiting bij de
identiteit van Weert (geborgd in de welstandsnota) en tevens voldoende flexibiliteit.
Als beleidskader: het vastleggen van de hoofdlijnen van beleid
gericht op de algemene betekenis en de hoofdstructuur van het
plangebied.
Als ontwerp- en uitvoeringskader: bij de start van het ontwerpproces vormt het plan een basis van concrete aanbevelingen en
richtlijnen als leidraad bij de op uitvoering gerichte uitwerking van
bouw-en inrichtingsplannen.
Als toetsingskader: bij de gemeentelijke en welstandstechnische
beoordeling fungeert het plan als objectieve achtergrond waartegen de bouw- en inrichtingsplannen kunnen worden beoordeeld.
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Gevelstudie Suffolkkade

Gevelstudie Suffolkkade
maximale massa - opknippen - hoogte - kaprichting - kapvorm - materiaal - elementen

kaprichtingen
gevarieerd beeld met dwars- en langskappen

Maximale massa

golvend verloop in silhouet versterken

bestaande bebouwing

Gevelstudie Suffolkkade

Gevelstudie Suffolkkade

Massa opknippen

Kapvormen

openbare ruimtes aan het kanaal (wijk- en stadniveau)

golvend verloop in silhouet versterken

dooradering van het gebied

bestaande bebouwing integreren - asymmetrische kappen

kabels en leidingen strook

accenten leggen op de kop en staart

Gevelstudie Suffolkkade

Gevelstudie Suffolkkade

Variatie in hoogte

Materiaal: frisse lichte kleuren, complementair kleurgebruik met nuances

golvend oplopend naar stadsbrug

Kappen: kerarmische pannen antraciet mat

aansluitend bij bestaande bebouwing

Gevels: baksteen in aardetinten
Gemeeschappelijke gebouwen/bijgebouwen: hout
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HUIDIGE SFEER
Op dit moment is de locatie een groot grasveld met 3 kadewoningen en enkele grote volwassen bomen. Deze woningen zijn niet
als monumentaal of als waardevol aangemerkt, maar particulier
bezit en worden daarom ingepast. Ook enkele bomen zijn van een
dusdanig formaat dat deze in het plan worden ingepast. Langs en
door het plangebied lopen (recreatieve) fietsroutes, waardoor het
plangebied met name voor langzaam verkeer goed bereikbaar is.
Vooral de fietsroute langs het kanaal heeft een meerwaarde op
recreatief gebied.

TOEKOMSTIGE SFEER
Gebiedsontwikkeling Beekpoort-Noord zal de voormalige grasvelden aan het kanaal geleidelijk omvormen naar een groene
levendige woonbuurt aan het water. In die woonbuurt is ruimte
voor elke doelgroep doordat er een mix van woningen wordt gerealiseerd, in zowel koop- als huursegment. Binnen de wijk kent
de openbare ruimte verschillende sferen, wat zorgt voor een gemengd woonmilieu. Daarbij zal de nieuwe wijk naadloos aansluiten op het omringend openbaar gebied.

Aan de oostkant van het plangebied loopt de Eindhovenseweg wat
een van de belangrijkste ontsluitingswegen van Weert is. Via deze
weg rijdt men het centrum binnen. De stadsbrug vormt op dit
moment de entree.

Gevelstudie
SuffolkkadeGevelstudie Suffolkkade
Gevelstudie
Suffolkkade

Langs de Schepenlaan loopt een waterstructuur, die stopt aan de
grens van het plangebied. Deze watergang heeft natuurlijke oevers en een groen profiel.
Aan de noordkant van het plangebied ligt businesspark Centrum
Noord, waar grootschalige (hoofdzakelijk) kantoorpanden liggen,
omringd door een groene grasmat.

Verbijzonderingen

Verbijzonderingen

elementen zoals: zitje in vensterbank,
elementen
Delftse stoep,
zoals: dakkapellen,
zitje in vensterbank,
voordeuren
Delftse
en stoep,
deurlijsten,
dakkapellen,
dakterrassen,
voordeuren en deurlijsten, dakte

Verbijzonderingen

erkers, zijramen, verdiepingshoge ramen,
erkers,daklijsten
zijramen, verdiepingshoge ramen, daklijsten

elementen zoals: zitje in vensterbank, Delftse stoep, dakkapellen, voordeuren en deurlijsten, dakterrassen,
plasticiteit in de gevel

erkers, zijramen, verdiepingshoge ramen, daklijsten

plasticiteit in de gevel

plasticiteit in de gevel
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DEELGEBIED 1
S TA D S B R U G E N S E M B L E
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5.
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ICONISCHE GEBOUWEN
VERDIEPINGSHOGE GEVELOPENINGEN
ÉÉN ENSEMBLE
A N T R A C T I E T E D A K PA N N E N O F L E I E N
A A R D E T I N T E N M E T S E LW E R K

TYPOLOGIE:
A ppa r te me nte n
Dr i e to t ze s l a gen m et ka p

8.

9.

10.

11.

7.

6. V E R B I J Z O N D E R I N G M E T S E LW E R K
7. G E B O U W E N V O R M E N S A M E N E E N P L E I N
8. V E R S P R I N G E N D E B A L KO N S
9. S A M E N G E S T E L D E K A P P E N
10. H A L F V E R H O O G D P L E I N
11. V E G E TAT I E G E V E L WA A R M O G E L I J K

2

B E E L D K WA L I T E I T B E B O U W I N G
2.1

WELSTANDSCRITERIA - STADSBRUG ENSEMBLE

ALGEMEEN BEELD
Op de stadsbruglocatie wenst de gemeente een iconisch
woongebouw te zien. De locatie vormt zowel de entrée van het
centrum van Weert als een stepping stone voor de wandelroute
van kantorenlocatie Centrum-Noord, via het Bassin naar de
binnenstad. Het is van belang dat deze route wordt begeleid door
een aantrekkelijke openbare gebied, wat wordt versterkt door een
plint met een goede maat en schaal. Het ontwerp en programma
moeten zorgen voor levendigheid op het plein. Daarbij is het aan
de ontwikkelaar om te komen tot een financieel en planologische
haalbaar en afzetbaar programma, passend bij de Gemeentelijke
woonvisie en de marktvraag. Wel wenst de gemeente flexibiliteit
in de plint, zodat omvorming van een mogelijke commerciële
functie naar wonen tot de mogelijkheden behoort.

Situering

Oriëntatie

•
•

Hoofdvorm

Rooilijn

•

Bouwmassa

•
•

•
•
•

Bouwhoogte

•

Kapvorm

•
•
•

Er is bewust gekozen voor een opengewerkt blok, met een
openbare ruimte in het midden, waar het centrum stedelijk
leven overvloeit in stedelijk wonen. Daarbij is stedelijk wonen
ook groen wonen, denk daarbij ook aan verticaal groen en groen
op het plein. Voor de groene inrichting op het plein (in bakken)
moet rekening gehouden worden met voldoende opbouw voor de
parkeergarage.

Gevelaanzicht

Kaprichting
Gevelopbouw

•
•
•

Gevelgeleding

•
•
•
•

SFEERBESCHRIJVING
Het Stadsbrug ensemble is een solitair icoon, bestaande uit
meerdere massa’s die samen een duidelijk geheel vormen. In de
binnenwereld van het blok vindt het stedelijk leven plaats en in de
plint van het gebouw zijn enkele stedenlijke functies opgenomen,
die levendigheid op het plein stimuleren.

Plasticiteit

•

•

Materialisatie

Materiaal

•

•
•
•

De massa’s hebben verschillende hoogtes en communiceren met
elkaar door asymmetrische kappen, daardoor heeft het gebouw
vanuit elke kant een ander gezicht. Met de kappen kan worden
ingespeeld op de beperkingen die de molenbiotoop met zich mee
brengt.

•
•

Kleur

•
•

Programmatisch bestaat het gebouw hoofdzakelijk uit
koopappartementen in het dure segment.

•

Buitenruimte

Afscheidingen en
privacy

•
•
•

Alzijdige oriëntatie
Entree’s van woningen en commerciële functies zijn naar het plein gericht
In rooilijn met bebouwing aan de Suffolkweg en in lijn met de bebouwing aan de
Eindhovenseweg
Robuuste hoofdmassa met geponste gate
Eenvoudige hoofdvolumes, beperkt toepassen ondergeschikte bouwdelen (geen
aan- en bijgebouwen maar kloeke gebouwen)
Uitstraling collectief, de gebouwen vormen samen 1 compositie
De hoek bij de Stadsbrug is het accent van het ensemble
Aandacht voor hoek / beëindiging Schepenlaan
Rekening houdend met functioneren van de molen (molenbiotoop en/of
hoogteeffectanalyse)
Asymmetrische kap of samengestelde kap
Afgeschuinde hoeken
In hoogte aflopend van Stadsbrug naar Beekpoort-Noord
Verschillende kaprichtingen, asymmetrisch
Samenhangend en evenwichtig, maar toch spannend
Markante hoeken zijn ruimte voor variatie in kap (dwars, vorm, hoogte) en meer
ruimte voor ondergeschikte bouwdelen (entreepartij, erker, aanbouw)
Verticaal
Benadering van de massa met gaten
Alle openingen verdiepingshoog
Zorgen voor een open en levendige plint zonder dat het gebouw gaat zweven
Toepassing van subtiele detailleringen (b.v. rollagen, afwijkende verbanden) bij
ramen, deuren, gevelbeëindiging, dakgoot, schoorsteen, dorpels
Geen goten of HWA’s in het zicht
Hoofdmateriaal van het hoofdvolume is duurzaam en hoogwaardig, in ingetogen
natuurlijke aarde tinten, variatie in de kleurstelling tussen de blokken is mogelijk
1 hoofdmateriaal en kleur per gebouw
Accenten zijn mogelijk
Schuine daken dienen uitgevoerd te worden met keramische pannen, lei of levend
groen
Gebruik van hoogwaardige en duurzame materialen
Levend groene gevels
Aardetinten
Daken antraciet
Felle kleuren zijn niet toegestaan
Relatie tussen gebouw en openbare ruimte met gevelopeningen
Géén gesloten hekwerken of afgeschermde privétuinen
Verspringende balkons ivm privacy
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DEELGEBIED 2
BEEKPOORT
A P PA R T E M E N T E N
TYPOLOGIE:
a ppa r te me nten
dr i e to t v i e r l a ge n m et ka p
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6.
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1. S A M E N G E S T E L D E K A P
2. V E R B I J Z O N D E R I N G M E T S E LW E R K
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5. G E V E L E N B U I T E N R U I M T E A F G E S T E M D
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8. V E R T I C A L I T E I T
9 G E E N G O O T O F H WA Z I C H T B A A R

7.

8.

9.

4.

2.2

WELSTANDSCRITERIA - BEEKPOORT APPARTEMENTEN

ALGEMEEN BEELD
Tussen het grootschalige ensemble op de Stadsbruglocatie en
de kleinschalige grondgebonden bestaande woningen komt een
appartementenblok. Dit blok maakt subtiel de overgang tussen
deze twee sferen, door zowel in massa als architectuur een juiste
verschaling te zoeken.

Situering
Hoofdvorm

Oriëntatie
Rooilijn
Bouwmassa

•

Driezijdige oriëntatie op wateren (kanaal en watergang)
In rooilijn met bebouwing aan de Suffolkweg
Eenvoudige hoofdvolume, uitbouwen of bijgebouwen alleen aan achterzijde
Geen parcellering in panden maar 1 robuust hoofdvolume
Uitstraling is afgestemd de naastgelegen bebouwing
Wandvorming langs nieuwe watergang is essentiëel
Asymmetrische samengestelde kap
Hoekaccent aan zijde Stadsbruglocatie
In hoogte als intermediar bij de naastgelegen kappen
Verschillende kaprichtingen mogelijk om oriëntatie te versterken overhoeks.
Benadering van de massa met gaten
Alle openingen kunnen verschillen van grootte en versterken de schaalsprong met
de Stadsbruglocatie
Levendige plint

SFEERBESCHRIJVING
Het appartementenblok verdient extra aandacht als verbindende
schakel tussen twee gebieden met verschillende woonsferen.
Voor het realiseren van een stedenbouwkundig geheel is
een asymmetrische kap noodzakelijk die reageert op de
hoogteverschillen van naastgelegen panden. De asymetrische kap
is ook in materiaal onderdeel van de monoliete verschijningsvorm
van het gebouw. Daarnaast dient het gebouw te reageren op
de ligging aan zowel het kanaal als de watergang. De massa
en verticaliteit wordt benadrukt, door met de positie van
gevelopeningen te spelen.

Gevelgeleding

•

Verticaal

Plasticiteit

•

Toepassing van subtiele detailleringen in het metselwerk (b.v. rollagen, afwijkende
verbanden) bij ramen, deuren, gevelbeëindiging
Geïntegreerde/verzonken goten of HWA’s
Gebouw heeft monoliete verschijningsvorm
Schuine dakvlakken dienen uitgevoerd te worden in hetzelfde materiaal/dezelfde
kleurstelling als de gevel
Hoofdmateriaal van het hoofdvolume is metselwerk
Accenten met baksteen, wit gekeimde bakstenen of stucwerk zijn mogelijk
Gebruik van hoogwaardige en duurzame materialen
Natuurlijke/ingetogen aarde tinten richting het grijs
Felle kleuren zijn niet toegestaan
Relatie tussen gebouw en openbare ruimte met gevelopeningen
Géén gesloten hekwerken of afgeschermde privétuinen
Loggia’s

•
•
•
•
•

Kapvorm
Het appartementenblok is gelegen aan de oostelijke zijde tegen
de Stadsbruglocatie en telt drie en plaatselijk vier lagen met
een asymmetrische kap. Op de Stadsbruglocatie zijn uitsluitend
appartementengebouwen gelegen en Beekpoort-Noord bestaat
naast het voorliggend appartementenblok uit uitsluitend
grondgebonden woningen.

•

•
•
•

Gevelaanzicht

Kaprichting
Gevelopbouw

•
•
•

•

Materialisatie

Materiaal

•
•

•
•
•

Kleur

•
•

De woningen worden gebouwd met traditionele, natuurlijke
materialen zoals baksteen, hout en glas. Om de relatie tussen
de bouwmassa’s in het gebied te versterken zijn er eisen gesteld
aan de gevel, gevelopbouw en gevelkleuren. De gevel is in aarde
tinten baksteen uitgevoerd.

Buitenruimte

Afscheidingen en
privacy

•
•
•
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DEELGEBIED 3
LEVENSLOOPBESTENDIGE
HOFWONINGEN
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M E T S E LW E R K V E R B A N D E N
A N T R A C I E T E D A K E N L E I O F K E R A M I S C H E PA N
VERBIJZONDERING ROND RAMEN
STUCWERK MOGELIJK
S O B E R E / F U N C T I O N E L E D E TA I L L E R I N G
ASYMMETRISCHE KAPPEN
VA R I AT I E I N K A P V O R M E N
WA R M E M AT E R I A L E N H O U T I N V U L L I N G
HAGEN

TYPOLOGIE:
g ro nd ge bo nden woni nge n
é é n l a a g m et ka p

7.

8.

9.

6.

2.3

WELSTANDSCRITERIA - LEVENSLOOPBESTENDIGE HOFWONINGEN

ALGEMEEN BEELD
Het hofje bestaat uit levensloopbestendige woningen, waarbij
de woonvorm is gericht op ‘samen wonen’. De woningen zijn
gelijkvloers en hebben o.a. lage vensterbanken, brede deuren en
eenvoudig te openen ramen, zodat deze ook goed bewoonbaar
zijn voor mensen die op leeftijd zijn. De woningen hebben daarom
maar één laag met een kap. Onder de kap is extra bergruimte of
bijvoorbeeld een slaapkamer voor bezoek mogelijk.
Om de ontmoeting in de openbare ruimte te stimuleren en om
het onderhoud te beperken hebben de woningen geen diepe
tuinen, maar wel voldoende ruimte voor een prettig terrasje.
SFEERBESCHRIJVING
De woningen zijn geclusterd in een hofje met een open karakter,
deze omgeving moet veiligheid en geborgenheid bieden. De
verbinding tussen buiten en binnen is dan ook belangrijk. Ook
is er een gemeenschappelijke ruimte, die indien de behoefte
verandert kan worden omgezet in een reguliere woning.

Situering

Oriëntatie

•
•
•
•

Rooilijn

•
•
•

Hoofdvorm

Gevelaanzicht

Materialisatie

Bouwmassa
Bouwhoogte
Kapvorm
Kaprichting

•

Gevelopbouw
Gevelgeleding

•

Plasticiteit
Materiaal

•

•
•
•

•

•

•
•

•

De beleving van het hofje wordt niet alleen bepaald door de
bebouwingsformatie, maar ook door de compactheid waarmee
gebouwd wordt, samenhang in architectuur en de ruimte die
overblijft voor groen.

Buitenruimte

Kleur
Afscheidingen en
privacy

•
•
•
•

Op het hof
Hoekwoningen aan de Schepenlaan zijn georiënteerd op het hof en de watergang
Hoekwoningen aan de Suffolkkade zijn georiënteerd op het hof en het kanaal
Gemeenschappelijke ruimte aan de Suffolkweg gericht op het kanaal en hof
Voorkomen rijen langer dan 3 door bijvoorbeeld verspringen in de rooilijn
Rooilijn aan de kanaal kant is in lijn met de met bebouwing aan de Suffolkweg
Rooilijn aan de Schepenlaan is vertand
Eenvoudige hoofdvolume, beperkt toepassen ondergeschikte bouwdelen
Één laag met kap
Asymmetrische kappen
Gevarieerd
Samenhangend en evenwichtig
Verticaal
Toepassing van sobere/functionele detailleringen in het metselwerk
Hoofdmateriaal van het hoofdvolume is metselwerk in ingetogen natuurlijke aarde
tinten richting het grijs
Accenten met baksteen, wit gekeimde bakstenen of stucwerk zijn mogelijk
Schuine daken dienen uitgevoerd te worden met keramische pannen of leien in
antraciet
Gebruik van hoogwaardige en duurzame materialen
Natuurlijk / ingetogen kleurgebruik, felle kleuren zijn niet toegestaan
Relatie tussen gebouw en openbare ruimte met gevelopeningen
Géén gesloten hekwerken of afgeschermde privétuinen
Hagen

De woningen moeten als individuele panden te onderscheiden
zijn, maar tevens een geheel vormen. Daarbij moet gestreefd
worden naar een balans tussen diversiteit en eenheid. Het hofje
moet passen bij de architectuur van de rest van het plangebied.
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M E T S E LW E R K M E T V E R B I J Z O N D E R I N G E N
A N T R A C I E T E K E R A M I S C H E PA N N E N / L E I E N
RAMEN MET VERSCHILLENDE GROOT TES
ARCHETYPE HUISVORM BENADRUKKEN
MASSA BENADRUKKEN
R I J W O N I N G E N T E L B A A R D O O R D WA R S K A P
É É N H O O F D M AT E R I A A L P E R W O N I N G
KADEWONINGEN VERSCHILLENDE KAPVORMEN

8.

5.

2.4

WELSTANDSCRITERIA - GRONDGEBONDEN WONINGEN

ALGEMEEN BEELD
Het programma van het meeste westelijke deel van BeekpoortNoord bestaat uit grondgebonden woningen in drie verschillende
woontypologiën: kadewoningen, rijwoningen en vrijstaande
woningen. Aan de Suffolkade zijn kadewoningen voorzien met
uitzicht op het kanaal, aan de oost- en noordzijde vrijstaande
woningen op ruime kavels en binnenin dit gebiedje is er een hofje
waaraan rijwoningen en vrijstaande woningen zijn gesitueerd. Het
hofje is een kindvriendelijke omgeving.
SFEERBESCHRIJVING
Er is veel vrijheid in de uitstraling van de verschillende typen
grondgebonden woningen. Het gevelbeeld van de individuele
kadewoningen moet zorgen voor een interessant waterfront,
door veel variatie, in kappen, materiaal en gevelinvulling. De
kadewoningen staan in de rooilijn met bestaande bebouwing
en deze vormen samen een continue wand aan het kanaal,
waarmee de rechtlijnige structuur van het kanaal wordt versterkt.
De vrijstaande woningen en rijwoningen aan het hof en de
watergang zijn daarentegen losjes en speels verkaveld. Via het
hof ontstaat er doorzicht naar de achterliggende woningen. Deze
woningen zijn ‘familie’ door toepassing van bijzondere kapvormen
waardoor een kappenlandschap ontstaat.

Situering

Oriëntatie

•
•

Rooilijn

•

•

Hoofdvorm

Bouwmassa
Kapvorm
Kaprichting

•
•
•
•

Gevelaanzicht

Gevelopbouw
Gevelgeleding

•

Plasticiteit

•

•

•
•
•

Materialisatie

Materiaal

•
•
•
•

Kleur
De woningen worden gebouwd met traditionele, natuurlijke
materialen zoals baksteen, hout en glas. De gevel is in aarde
tinten baksteen uitgevoerd. De daken zijn voorzien van antraciete
pannen of leien.

•

•
•

Overgang privé
openbaar

Afscheidingen

•
•
•
•

Op het hof, naar binnen gericht
Aan de Suffolkkade gericht op het kanaal
Aan de Schepenlaan, gericht op het water
Woningen aan Suffolkade in de rooilijn met bestaande woningen; kleine verspringingen
van 1 meter naar voren of achter zijn toegestaan
Vrijstaande woningen mogen tot 5 meter uit de voorste perceelsgrens om te kunnen
komen tot een gevarieerd beeld
Robuuste massa, archetype huis benaderen qua vorm
Asymmetrische kappen
Gevarieerde dwarskappen
Enkele langskap ter variatie
Samenhangend en evenwichtig
Verticaal
Toepassing van subtiele detailleringen in het metselwerk (bijv. rollagen, afwijkende
verbanden) bij ramen, deuren, gevelbeëindiging
Goten of HWA’s zijn geïntegreerd/verzonken
Hoogwaardige ingetogen eigentijdse baksteenarchitectuur
Markante hoeken bieden ruimte voor variatie in kap (dwars, vorm, hoogte) en meer
ruimte voor ondergeschikte bouwdelen (entreepartij, erker, aanbouw)
Hoofdmateriaal van het hoofdvolume is metselwerk
Accenten met baksteen, wit gekeimde bakstenen of stucwerk zijn mogelijk
Schuine daken dienen uitgevoerd te worden met keramische pannen in antraciet
Gebruik van hoogwaardige en duurzame materialen
Natuurlijke/ingetogen tinten, variatie in de kleurstelling tussen de blokken is mogelijk
Felle kleuren zijn niet toegestaan
Relatie tussen gebouw en openbare ruimte met gevelopeningen
Géén gesloten hekwerken of afgeschermde privétuinen vanuit het openbaar gebied
Hagen
De kadewoningen hebben een Delftse stoep
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