
Beeldkwaliteit wonen

1. Woning

De woningtypologie in het plan Polderzicht zal 
zijn aansluiting vinden bij de woningen in de di-
recte omgeving. De woningen zullen derhalve 
vrijstaand zijn, waarbij de gevels worden opge-
trokken uit gebakken stenen in natuurlijke tinten. 
Voor de dakvlakken is er de keuzemogelijkheid 
tussen een pannendak of met riet gedekt. Indien 
voor pannen gekozen wordt, is de kleurenrange 
verlopend van grijs tot zwart. Binnen de typolo-
gie vrijstaand is dus een diversiteit aan verschij-
ningsvormen mogelijk, waardoor een afwisse-
lend beeld ontstaat.

2. Architectuur

De afgebeelde woningen dienen als referentie 
voor de toe te passen architectuur binnen het 
projectgebied.

3. Aan en bijgebouwen

Om eenheid in de afzonderlijke bouwblokken 
te krijgen, dient de architectuur van de aan- en 
bijgebouwen aan te sluiten bij de verschijnings-
vorm van het hoofdgebouw, de woning.

4. Erfafscheidingen

De erfafscheidingen worden bij voorkeur uitge-
voerd in hagen of andere beplanting. Indien ge-
kozen wordt voor een stenen afscheiding of hek-
werk, dan dient deze in stijl met de architectuur 
van het hoofdgebouw meegenomen te worden.



Beeldkwaliteit openbare ruimte

1. Ontsluiting

Om de ontsluiting te kunnen regelen van de ge-
projecteerde kavels zal een rondgang gecreëerd 
worden in aansluiting op de reeds bestaande 
weg polderzicht. Er zal een snelheidsregime van 
30 km/uur heersen. Vanwege de lage verkeers-
intensiteit in combinatie met een lage maximum-
snelheid kan de wegbreedte worden geminimali-
seerd. Vanuit hetzelfde perspectief zullen zowel 
 etsers alsook voetgangers gebruik maken van 
de rijbaan. In het verlengde van de bestaande 
woningen gelegen aan het ‘pleintje’ zal een in-
steek gerealiseerd worden, waarbij de watergang 
haaks overgestoken wordt. Om ruimte te creëren 
en om een keermogelijkheid in de doodlopende 
structuur tot stand te brengen is voldoende ruim-
te noodzakelijk. In dit pro el, ruimer van opzet, 
zal een ruime groenstrook ingebracht worden, 
met de mogelijkheid om een separaat voetpad 
of parkeerplaatsen te kunnen realiseren. Middels 
de pro elen is het bovenstaande nader verbeeld.

2. Parkeren

Het parkeren binnen het plan zal plaatsvinden op 
eigen terrein. In het openbare gebied is mogelijk 
om parkeervoorzieningen aan te brengen in de 
groenzone aan de kant van de woningen. 

3. Materiaalgebruik

Om een eenduidig beeld in de uitvoering van 
de openbare ruimte te verkrijgen met de directe 
omgeving, zal qua materialisering hierop worden 
aangesloten. De rijbaan zal derhalve uitgevoerd 
worden in een gebakken klinker in keiformaat, 
gestraat in een keperverband. De kleur van de 
rijbaan is rood-bruin. Om de aan de rijbaan, op 
hetzelfde niveau gelegen groenstroken (gras) te 
versterken,  zullen aan weerszijde grasbetonte-
gels worden toegepast. Aan de waterkant in een 
breedte van 50 centimeter. Aan de kant van de 
woningen, ten behoeve van parkeervoorzienin-
gen in de openbare ruimte in een breedte van 
2 meter.
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4. Centrale watergang

Het duurzame watersysteem zal ook in het huidi-
ge projectgebied worden doorgevoerd. Hiervoor 
zal de watergang uitgebreid worden om de extra 
berging te kunnen realiseren.  De watergang, de 
aanpalende bermen en de taluds zullen voldoen 
aan de gestelde eisen. De bermen en het talud 
zal bestaan uit gazon, waarbij het talud een hel-
lingspercentage heeft in de verhouding  van 1:2. 
In de berm is er de mogelijkheid voor het plaat-
sen van bomen.

5. Verlichting

Ook de verlichting in het plangebied zal aan-
sluiten op de bestaande situatie. In het plan zal 
derhalve één type mast en armatuur worden 
aangebracht. De verlichting zal éénzijdig worden 
aangebracht in de aanwezige bermen. De tech-
nische gegevens van de masten zijn als volgt 
opgegeven.

 - Conisch thermisch verzinkte masten
 - Masten gecoat kleur RAL 6009
 - Lichtpunthoogte 4 meter
 - Armatuur Philips, HPS100

6. Straatmeubilair

Ter plaatse van de locaties waar de wegen de 
waterloop kruisen, zullen aanvullende maatrege-
len noodzakelijk zijn om de verkeersveiligheid te 
waarborgen.  Deze maatregelen zullen bestaan 
uit het plaatsen van hekwerken, welke standaard 
bij onder andere bruggen worden toegepast. Het 
hekwerk bestaat uit twee  horizontale liggers die 
voor de helft verzonken zijn in stalen staanders. 
Het hekwerk zal uitgevoerd worden in de kleur 
RAL 6009.


