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INLEIDINg

ontwikkelaar, Tankens Andel B.V., het beoogde 
ambitieniveau vastleggen, zowel voor de 
bebouwing als voor de openbare ruimte.

Status van beeldkwaliteitplan 

Het beeldkwaliteitplan voor de locatie 
Waardhuizen 12 wordt tegelijkertijd met 
het bestemmingsplan ontwikkeld. Het 
bestemmingsplan is hierbij het juridische 
kader voor de planontwikkeling, en het 
beeldkwaliteitplan het kwaliteitskader. In het 
beeldkwaliteitplan worden specifieke keuzes 
gemaakt ten aanzien van elementen die de sfeer 
van de te ontwikkelen woonbuurt bepalen. Dit 
heeft betrekking op de onderlinge afstemming 
van bebouwing in samenhang met de inrichting 
van de openbare ruimte. 

Het beeldkwaliteitplan doet dienst als 
referentiekader en inspiratiebron. De richting 
wordt aangegeven, niet vastgelegd. Nadat 
het beeldkwaliteitplan door de gemeenteraad 
is vastgesteld kunnen inrichtingsplannen 
en (woning-)bouwplannen hieraan worden 
getoetst. Ter illustratie zijn in het plan 
referentiebeelden opgenomen.

Aanleiding en planbeschrijving

Tankens Andel B.V. wil het perceel 
Waardhuizen 12 tot ontwikkeling brengen. 
Op de afbeelding hiernaast is een schets 
van stedenbouwkundig plan afgebeeld. Het 
concept ‘Wonen op een boerenerf’ bestaat 
uit twee woonhoven waarbij de setting en 
de vormgeving van de bouwvolumes binnen 
een hof gezamenlijk het beeld oproepen van 
een boerenerf. Bestaande boerenerven in de 
omgeving dienen hierbij als referentie. 

Op het boerenerf ten westen van de locatie staat 
een boerderij van het type scholtenboerderij. 
Een boerderij met een voor- en achterhuis dat 
een karakteristiek element is in de omgeving 
van Waardhuizen. Daarnaast zullen aan dit 
boerenerf een aantal boerderijvilla’s gebouwd 
worden met twee wooneenheden of met een 
enkele wooneenheid. In ‘schuur’ aan de straat 
Waardhuizen komen vijf wooneenheden.

Het tweede erf ligt achter een bestaande 
boerderij en ontsluit twee halfvrijstaande en 
drie vrijstaande woningen. 

De afwatering van het regenwater in het 
plangebied gebeurt op de bestaande sloten aan 
de west- en oostzijde van het plangebied. Ook 
komen er drainageboxen onder de funderingen 
van de woningen.

Met dit beeldkwaliteitplan wil de gemeente 
Waardhuizen samen met de verantwoordelijke 



plangebiedde straat Waardhuizen, met het wegdek en het voetgangersdomein op gelijk niveau

het sterk groene karakter van Waardhuizen in Waardhuizen staan voornamelijk vrijstaande woningen van één bouwlaag 
hoog met kap
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plangrens

HuIDIgE SITuATIE

Hiernaast is de ligging van het plangebied 
weergegeven.

Het plangebied ligt in Waardhuizen in de 
gemeente Woudrichem. Het dorp heeft een 
lengte van ongeveer één kilometer en is 
gesitueerd aan de rivier de Alm. Naast enkele 
plassen en moerasbosjes bestaat de omgeving 
voornamelijk uit landbouwgebied.

De locatie ligt aan de straat Waardhuizen in 
een 30 km-zone. De dorpsstraat heeft een 
sterk groen karakter door de graszones aan 
weerszijden met hagen en bomen. Het voetpad 
en het wegdek liggen op hetzelfde niveau, door 
verschil in bestratingspatroon is de begrenzing 
van beide domeinen duidelijk.

De stedenbouwkundige structuur van de 
locatie en omgeving is landelijk. In de directe 
omgeving staan vooral vrijstaande woningen 
van één bouwlaag met een kap op relatief 
ruime kavels. Daarnaast is de openbare 
ruimte informeel ingericht en is er veel groen 
aanwezig.
Op de te ontwikkelen locatie staan een aantal 
schuren. De huidige perceelsgrenzen worden 
gemarkeerd door houtwallen.



het Boerenerf

het Hof

Waardhuizen

Ontwerp 'Wonen op een boerenerf'
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typologie woningen

scholtenboerderij met
schuurwoningen

boerderijvilla’s

woningen aan het Hof
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BEELDKWALITEIT

De beeldkwaliteiteisen voor de locatie 
beogen een samenhangende en streekeigen 
uitstraling met een afwisselende en eenduidige 
architectuur in natuurlijke materialen en met 
een heldere detaillering. Belangrijk is dat de 
massa- en gevelcomposities evenwichtig zijn.

Binnen het beeldkwaliteitsplan wordt voor 
de erfwoningen een onderscheid gemaakt 
tussen de woningen aan het Boerenerf en de 
woningen aan het Hof. Aan het Boerenerf 
staan drie verschillende bouwtypologien, de 
scholtenboerderij, de schuurwoningen en 
de boerderijvilla’s. De elementen verschillen 
in architectuurstijlen. De bebouwing 
aan het Boerenerf krijgt een traditionele 
architectonische uitstraling. Aan het Hof 
komen bouwvormen met een meer moderne 
architectuurstijl. 

Op de randvoorwaarden voor deze 
verschillende bouwstijlen wordt in de 
richtlijnen verder ingegaan. Voor de 
nokrichting en de verdeling in hoofdvolumes 
van de bebouwing wordt verwezen naar het 
ontwerp afgebeeld op de pagina hiernaast.



mogelijke bouwvormen van de 
scholtenboerderij

de scholtenboerderij heeft een rieten kap en/of 
is afgedekt met keramische pannen in de kleur 
donkergrijs. Zonnepanelen op het dakvlak zijn 
toegestaan.

afmetingen van een wooneenheid in het 
achterhuis en het bijgebouw

situering scholtenboerderij met schuurwoningen

voorhuis
achterhuis

zonnepanelen

schuurwoningen
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BEELDKWALITEIT SCHOLTENBOERDERIJ
De scholtenboerderij is de regiospecifieke vorm van de zogenaamde T-boerderij. Deze boerderij is 
ontstaan vanuit de rechthoekige plattegrond van het hallehuistype. De voorhuizen van deze boerderijen 
werden in de tijd van de Scholteboeren aan beide zijden uitgebouwd. Hoe rijker de boer hoe rijker de 
uitstraling van de voorgevel. Het voorhuis is van oorsprong dus het representatieve deel en het achterhuis 
en de schuren meer functioneel en hebben dan ook. een sobere/gesloten uitstraling. 

Hoofdvorm
Voorhuis
• Het voorhuis staat dwars op het achterhuis   
en is met de lange gevel gericht naar de straat 
Waardhuizen;
• De bouwvorm is eenvoudig en rechthoekig;
• Het bouwvolume bestaat uit twee bouwlagen 
afgedekt met een schildkap;
• De goothoogte is maximaal 7 meter hoog, de 
nokhoogte maximaal 11 meter;
• In de kap van het voorhuis mag aan de 
voorzijde een dakkapel worden geplaatst, 
dat bijdraagt aan het statige karakter van de 
voorgevel.

Achterhuis
• Het achterhuis bestaat uit één bouwlaag en is 
afgedekt met een wolfskap;
• De goothoogte ligt maximaal op 3,5 meter en 
de nokhoogte maximaal op 11 meter;

• Aan één zijde van het achterste deel mag een 
verspringing van de goothoogte voorkomen; 
Maximaal 1/5 deel mag een goothoogte hebben 
die 1 meter hoger is gelegen dan de goothoogte 
van het overige deel van het achterhuis (zie ook 
afbeelding op pagina 12); 
• Dakkapellen zijn toegestaan; 
• Meerdere dakkapellen dienen in een zelfde 
lijn te liggen. 
• De dakramen dienen bescheiden van omvang 
te zijn; zij mogen niet groter zijn dan de ramen 
in de gevel;
• De dakkapellen worden meeontworpen en 
zijn ondergeschikt aan het dakvlak;
• Uitbouwen zijn niet toegestaan aan de 
hoofdvolumes, zij tasten de karakteristiek van 
het boerenerf aan.



referenties voorhuis

referenties achterhuis
kruisverdeling in 
ramen 

klassieke driedeling van de 
voorgevel van het voorhuis 

verspringing van de 
goothoogte

gevelindeling

Voorhuis
• Het hanteren van een klassieke driedeling van 
de voorgevel wordt aanbevolen; 
• Voor het voorhuis geldt een symmetrische 
gevelopbouw, met veel ramen. De hoofdentree 
bevindt zich in het midden en krijgt een statige 
uitstraling; 
• Er worden uitsluitend staande ramen 
toegepast met, in de ramen, kruisverdelingen.

Achterhuis
• Hoewel er in het achterhuis meerdere 
wooneenheden komen, komt dit in de 
architectuur niet tot uitdrukking. Het 
achterhuis wordt als geheel vormgegeven;
• De ramen, met in de ramen kruisverdelingen, 
worden in een horizontale lijn verdeeld over de 
zijgevel.
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materiaal- en kleurtoepassing voor- en achterhuis

Materiaal- en kleurtoepassing

Voorhuis
• De stenen gevels zijn uitgevoerd in baksteen 
met een structuur (bijvoorbeeld handvorm);
• De kleur van de gevel van het voorhuis 
dient als fris accent te worden uitgevoerd, 
bijvoorbeeld in de kleur warm oranje/rood of 
beige;
• De kap is van riet of is bedekt met keramische 
pannen in de kleur donkergrijs; 
• De daklijsten en kozijnen hebben een lichte 
kleur;
• Deuren en ook overige elementen zoals 
bijvoorbeeld luiken hebben een donkere kleur.

Achterhuis
• De stenen gevels zijn uitgevoerd in dezelfde 
baksteen als die van het voorhuis;
• Delen van de gevels mogen een houtachtige 
uitstraling hebben in een donkere kleur 
(antraciet, zwart, donkergroen of donkerbruin);
• Het dak is van riet en/of is bedekt met 
keramische pannen in de kleur donkergrijs;
• Zonnepanelen op het dakvlak zijn toegestaan;
• De daklijsten en kozijnen hebben een lichte 
kleur;
• Deuren en ook overige elementen zoals 
bijvoorbeeld luiken hebben een donkere kleur.

Detaillering

Voorhuis
• Het voorhuis heeft een klassieke 
architectuurstijl en zal verschillende 
rijke detailleringen hebben, zoals stenen 
schoorstenen, luiken en een plint;
• De plint onder aan de buitenmuur dient 
minimaal 35 cm hoog te zijn.

Achterhuis
• Het achterhuis zal verschillende 
detailleringen hebben, zoals luiken in een 
donkere kleur en een plint. 



mogelijke bouw- en dakvormenreferentie schuurwoningen
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Hoofdvorm

• Het woongebouw is eenvoudig en 
staafvormig;
• De goothoogte ligt maximaal op 7,0 meter en 
de nokhoogte ligt maximaal op 11,0 meter
• Het woongebouw is afgedekt met een 
wolfskap;
• Dakkapellen zijn toegestaan;
• Meerdere dakkapellen dienen in een zelfde 
lijn te liggen;
• De dakramen dienen bescheiden van omvang 
te zijn; zij mogen niet groter zijn dan de ramen 
in de gevel;
• De dakkapellen worden meeontworpen en 
zijn ondergeschikt aan het dakvlak;
• Uitbouwen zijn niet toegestaan aan de 
hoofdvolumes, zij tasten de karakteristiek van 
het boerenerf aan.

gevelindeling

• De gevelopbouw is eenvoudige en 
harmonisch;
• Hoewel er in het woongebouw meerdere 
wooneenheden komen, komt dit in de 
architectuur niet tot uitdrukking. Het wordt als 
geheel vormgegeven;
• De ramen, met in de ramen kruisverdelingen, 
worden in een horizontale lijn verdeeld over de 
zijgevel.

Materiaal- en kleurtoepassing

• De stenen gevels zijn uitgevoerd in baksteen 
met een structuur (bijvoorbeeld handvorm);
• De stenen gevels zijn uitgevoerd in dezelfde 
baksteen als die van de scholtenboerderij;
• Delen van de gevels mogen een houtachtige 
uitstraling hebben. De kleur van deze 
delen dient donker te zijn (antraciet, zwart, 
donkergroen of donkerbruin);
• De kap is van riet en/of is bedekt met 
keramische pannen in de kleur donkergrijs;
• De daklijsten en kozijnen hebben een lichte 
kleur. 
• Deuren en ook overige elementen zoals 
bijvoorbeeld luiken hebben een donkere kleur.

Detaillering

• Het woongebouw met schuurwoningen wordt 
gebouwd in een klassieke architectuurstijl en 
heeft verschillende detailleringen, zoals stenen 
schoorstenen, luiken, een daklijst en een plint 
op de buitenmuur. 

BEELDKWALITEIT SCHuuRWONINgEN



referentie boomgaard, dat eventueel de functie van een speelplek 
kan hebben

referentie groen karakter erfi nrichting

groene hagen verplicht, 
maximale hoogte 1,5 meter

Legenda
klinkers

Legenda

grind

pleintje, waar 
geparkeerd kan 
worden

terreininrichting erf hagen grenzend aan openbaar gebied en solitaire boom

leibomen boomgaard

solitaire boom
verlichting

verlengde 
watergang
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voorhuis wordt geaccentueerd door leibomen

Op boerenerven is een verschil te zien tussen het voor- en achtererf. De voorzijde is van oorsprong het 
representatieve deel en de achterzijde van het erf is functioneel. 
Op het voorerf bevinden zich de moestuin, veelal met (beuken- of meidoorn-)hagen omzoomd, leibomen, 
een boomgaard en een beekje (voor de was).  Op het achtererf staan vaak bomen en struiken die je ook in 
houtwallen en bosjes in de omgeving tegenkomt. In de omgeving van Waardhuizen zijn dat essen, maar 
ook beuk en lijsterbes.  Vaak is er een imposante boom als solitair aanwezig op het achtererf. Dit kan een 
kastanje, esdoorn, bruine beuk of notenboom zijn.

In de inrichting van het terrein dient een 
duidelijk onderscheid te zijn tussen voorerf 
en achtererf. Dit komt tot uitdrukking in de 
inrichting van het erf en het groen. 

Voorerf

• Aan het boerenerf ten westen van de locatie 
komt een boomgaard met verschillende 
fruitbomen. De voorkeur gaat uit naar een 
authentieke hoogstam boomgaard. Een nadeel 
van fruitbomen is dat deze gesnoeid moeten 
worden. Als alternatief is de boomgaard 
in te richten met sierfruitbomen. Hiervan 
kan worden opgemerkt dat deze voor kleine 
kinderen minder geschikt zijn. In overleg 
met de toekomstige bewoners kunnen over 
de defi nitieve inrichting nadere afspraken 
gemaakt worden;
 • De voorgevel van de Scholtenboerderij wordt 
geaccentueerd door leibomen;
• De sloot langs de straat Waardhuizen wordt 
verlengd en maakt het historisch beeld van een 
boerenerf compleet;
• Aan de zijden van de kavels grenzend aan het 
openbaar gebied, komt een erfafscheiding door 
middel van een haag. De maximale hoogte van 
de hagen grenzend aan het openbaar gebied is 

BEELDKWALITEIT TERREININRICHTINg



referenties terreininrichting achtererf referenties bijgebouwen voor parkeren en 
bergingen



P/19
1,5 meter (zie afbeelding ‘hagen grenzend aan 
openbaar gebied’)
• Voor de tuintjes grenzend aan de erven wordt 
gedacht aan een boerenerf beplanting, zoals 
hortensia’s, buxushagen, stokrozen, kruiden en 
leibomen.

Achtererf

• De erfafscheidingen tussen de verschillende 
percelen dienen zich te voegen in het 
landschap. Gedacht kan worden aan 
verschillende mogelijkheden. Bij de toepassing 
van hagen zijn bijvoorbeeld de volgende 
soorten mogelijk: beuk, liguster, meidoorn of 
veldesdoorn;
• De erfafscheidingen tussen aangrenzende 
kavels mogen niet hoger dan 2,0 meter zijn;
• Voor de overgang naar het landschap heeft 
een houtwal / singel de voorkeur (zie ook het 
ontwerp op pagina 8);
• Voor de houtwal moet gebruik 
worden gemaakt van een inheems 
beplantingsassortiment. 
• Het pleintje op het achtererf wordt ingericht 
als informele ontmoetingsruimte. Het wordt 
afgebakend door bomen op de hoekpunten. 
Op het pleintje kan geparkeerd worden. De 
parkeerplaatsen worden niet gemarkeerd.

 

Algemeen

• Karakteristiek voor een boerenerf is de 
aanwezigheid van een grindverharding. Deze 
verharding of vergelijkbare halfverharding 
moet in een licht grijze kleur worden 
uitgevoerd op de daarvoor aangegeven lokatie 
(zie afbeelding ‘terreininrichting erf’);
• Voor de overige verharding kan gebruik 
worden gemaakt van (gebakken) klinkers; 
• De toepassing van stoeptegels moet vermeden 
worden. 
• Bezoekers kunnen op het pleintje van het 
Boerenerf parkeren, aan de westzijde van de 
Scholtenboerderij en in het Hof; 
• Het aantal parkeerplaatsen dient te voldoen 
aan de gemeentelijke normen;
• Het is denkbaar dat er extra bijgebouwen 
gerealiseerd worden voor parkeren en 
bergingen; 
• Een garage/berging dient qua uitstraling 
en materiaalgebruik te harmoniëren met de 
woningen;
• De deuren van de garages worden uitgevoerd 
in hetzelfde materiaal als de gevel;

 • Verlichting van het achtererf is gericht op 
het pleintje en past binnen het thema van een 
boerenerf;

• Opstelplaatsen voor vuilcontainers dienen 
naast de inritten van de erftoegangswegen 
gerealiseerd te worden.



mogelijke bouwvormen van de boerderijvilla’s 
met een enkele wooneenheid of twee 
wooneenheden

situering boerderijvilla’s

referenties boerderijvilla’s
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Hoofdvorm

• De boerderijvilla’s zijn één bouwlaag hoog en 
afgedekt met een wolfskap;
• De goothoogte ligt maximaal op 3,5 meter en 
de nokhoogte ligt maximaal op 10 meter;
• Dakkapellen zijn toegestaan;
• Meerdere dakkapellen dienen in een zelfde 
lijn te liggen;
• De dakramen dienen bescheiden van omvang 
te zijn; zij mogen niet groter zijn dan de ramen 
in de gevel;
• De dakkapellen worden meeontworpen en 
zijn ondergeschikt aan het dakvlak;
• Uitbouwen zijn niet toegestaan aan de 
hoofdvolumes, zij tasten de karakteristiek van 
het boerenerf aan.

gevelindeling

• De gevelopbouw is eenvoudige en 
harmonisch;
• Wanneer er in de boerderijvilla meerdere 
wooneenheden komen, komt dit in de 
architectuur niet tot uitdrukking. De 
boerderijvilla wordt als geheel vormgegeven;
• De ramen, met in de ramen kruisverdelingen, 
worden in een horizontale lijn verdeeld over de 
zijgevel.

BEELDKWALITEIT BOERDERIJVILLA’S
De boerderijvilla’s worden gebouwd in een klassieke architectuurstijl, waarbij boerderijen in de omgeving 
als referentie dienen.

Materiaal- en kleurtoepassing

• De stenen gevels zijn uitgevoerd in baksteen 
met een structuur (bijvoorbeeld handvorm);
• De kleur van de baksteen wisselt binnen een 
natuurlijk palet van warme aardetinten van 
zandkleurig tot donkerbruin;
• Delen van de gevels mogen een houtachtige 
uitstraling hebben. De kleur van deze 
delen dient donker te zijn (antraciet, zwart, 
donkergroen of donkerbruin);
• De kap is van riet en/of is bedekt met 
keramische pannen in de kleur donkergrijs;
• De daklijsten en kozijnen hebben een lichte 
kleur. 
• Deuren en ook overige elementen zoals 
bijvoorbeeld luiken hebben een donkere kleur.

Detaillering

• De boerderijvilla’s worden gebouwd in 
een klassieke architectuurstijl en hebben 
verschillende detailleringen, zoals stenen 
schoorstenen, luiken, een daklijst en een plint 
op de buitenmuur. 
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DRIE OPTIES VOOR DE WONINgEN AAN HET HOF

Jaren '30 woningen

Buitenhuizen

Landschapsvilla’s

Voor de woningen aan het Hof 
worden drie opties gegeven voor de 
architectonische uitstraling. 

De opdrachtgever dient, eventueel in 
overleg met toekomstige bewoners, 
een keuze te maken voor een van 
de drie architectuurstijlen. De 
randvoorwaarden voor de drie 
verschillende architectuurstijlen 
worden op de volgende pagina’s 
beschreven.



referenties jaren '30 woningen 

Waardhuizen 18
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situering jaren '30 woningen

BEELDKWALITEIT JAREN '30 WONINgEN

Hoofdvorm

• De hoofdvorm is eenvoudig en staafvormig;
• De goothoogte ligt maximaal op 3,5 meter, de 
nokhoogte maximaal op 10,0 meter;
• De woning heeft een mansardekap. De 
hellingen van de dakvlakken zijn respectievelijk 
maximaal 75 graden (onderste dakvlak) en 
minimaal 45 graden (bovenste dakvlak);
• Uitbouwen aan de hoofdvolumes tasten de 
karakteristiek van de bouwstijl aan;

• Dakkapellen en dakramen zijn toegestaan;
• De dakkapellen en dakramen worden 
meeontworpen en zijn ondergeschikt aan het 
dakvlak.

gevelindeling

• De gevels worden ontworpen in een 
traditionele metselwerkarchitecteur;
• Meerdere dakramen dienen in eenzelfde lijn 
te liggen.

Materiaal- en kleurgebruik

• De kap is bedekt met keramische pannen in 
de kleur donkergrijs;
• De gevels zijn uitgevoerd in baksteen met een 
structuur (bijvoorbeeld handvorm);
• De gevelkleur wisselt binnen een natuurlijk 
palet van warme aardetinten van zandkleurig 
tot donkerbruin.

Detaillering

• De architectuurstijl is traditioneel en sluit aan 
bij de bouwstijl van de boerderij Waardhuizen 
18.

De architectonische uitstraling van jaren '30 woningen is traditioneel en dorps. De beeldkwaliteiteisen 
van deze woningen zijn soepeler dan die van de woningen aan het Boerenerf. Er is meer vrijheid in 
de keuze van materialen en in de toepassing daarvan. De samenhang ontstaat doordat alle jaren '30 
woningen een eenvoudige en staafvormige bouwvorm hebben en afgedekt zijn met een mansardekap. 



referenties buitenhuizen
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situering buitenhuizen

BEELDKWALITEIT BuITENHuIZEN

Hoofdvorm

• De woningen zijn maximaal 1,5 bouwlaag 
hoog en de bouwvolumes zijn afgedekt met een 
kap;
• De goothoogte ligt maximaal op 3,5 meter, de 
nokhoogte maximaal op 10,0 meter;
• De woningen hebben een samengestelde 
bouw- en kapvorm;
• Dakkapellen en dakramen zijn toegestaan; 
• De dakkappelen en dakramen worden 
meeontworpen en zijn ondergeschikt aan het 
dakvlak.

gevelindeling

• De gevels worden ontworpen in een 
traditionele metselwerkarchitectuur met 
heldere raam- en deuropeningen. Delen van de 
gevel kunnen worden uitgevoerd in hout;
• Dakoverstekken zijn minimaal 50 cm breed.

Materiaal- en kleurgebruik

• De kappen zijn van riet (geeft eenheid);
• De stenen gevels zijn uitgevoerd in baksteen 
met een structuur (bijvoorbeeld handvorm);
• De gevelkleur wisselt binnen een natuurlijk 
palet van warme aardetinten van zandkleurig 
tot donkerbruin;
• Verspreid kunnen enige gestucte of gekeimde 
gevels voorkomen in een lichte gevelkleur of 
met een houtachtige uitstraling.

Detaillering

•  De detaillering is verfijnd en sluit aan 
bij de ambachtelijke, dorpse sfeer van de 
architectuur.

De buitenhuizen krijgen een landelijke uitstraling.  De beeldkwaliteiteisen van deze woningen zijn 
soepeler dan die van de woningen aan het Boerenerf. Er is meer vrijheid in de keuze van materialen en in 
de toepassing daarvan. De samenhang ontstaat doordat alle buitenhuizen zijn afgedekt met een rieten 
kap en de detaillering verfijnd is.
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Hoofdvorm

• De hoofdvorm is eenvoudig en staafvormig;
• De woningen zijn maximaal 1,5 bouwlaag 
hoog en zijn afgedekt met een zadelkap; 
• De goothoogte ligt maximaal op 3,5 meter, de 
nokhoogte maximaal op 10,0 meter;
• De woning heeft een zadelkap;
• Uitbouwen aan de hoofdvolumes tasten de 
karakteristiek van de bouwstijl aan;
• Dakkapellen zijn niet toegestaan. Een 
dakraam in het dakvlak is wel mogelijk.

gevelindeling

• Meerdere dakramen dienen in eenzelfde lijn 
te liggen;
• De villa wordt ook wanneer er meerdere 
wooneenheden in komen als geheel 
vormgegeven.

Materiaal- en kleurgebruik

• Er dient gebruik te worden gemaakt van 
gedempte kleuren en natuurlijke materialen, 
zoals hout, glas en staal;
• Signaalkleuren zijn niet toegestaan;
• De kap is bedekt met een materiaal 
(bijvoorbeeld pannen of zink) in de kleur 
donkergrijs;
• De gevels zijn uitgevoerd in baksteen en/of 
hout. Minimaal 30% van het totale 
geveloppervlak dient van hout te zijn.

Detaillering

• De architectonische uitstraling van de villa’s is 
modern en experimenteel;
• Detailleringen worden terughoudend 
uitgevoerd.

De architectonische uitstraling van de landschapsvilla’s is modern en experimenteel. De 
beeldkwaliteiteisen van deze woningen zijn soepeler dan die van de woningen aan het Boerenerf. Er is 
meer vrijheid in de keuze van materialen en in de toepassing daarvan. De samenhang ontstaat doordat 
alle landschapsvilla’s een eenvoudige en staafvormige bouwvorm hebben en zijn gemaakt van materialen 
met een natuurlijke uitstraling. De landschapsvilla’s zijn een eigentijdse vertaling van de boerenschuur.
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