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1. Kavelinrichting

Bij de invulling van de kavels moet zowel 
rekening gehouden worden met het bestem-
mingsplan (dimensionering en plaatsing van de 
woningen) als de architectonische richtlijnen 
van dit beeldkwaliteitplan (gewenste uitstraling 
van de woningen). Op de kavel is plaats voor 
een eigen oprit naar de woning, waarop twee 
auto’s worden geparkeerd. Hiermee dient 
voldaan te worden aan de geldende parkeer-
norm. Tevens is er, bij de vrijstaande woningen, 
een vrije doorgang naar de achtertuin. De 
opening in de erfafscheiding ten behoeve van 
de oprit is maximaal 4 m1 breed, De randen 
van de kavels, die de overgang vormen naar 
de openbare ruimte; de lanen, de watergang 
en de parkachtig ingerichte gebieden, dienen 
een groen karakter te krijgen. Voor het overige 
zijn de bewoners vrij hun tuin naar eigen smaak 
in te richten.

1.1 Bebouwingsgrenzen 
Vanaf de voorzijde van de kavel mag binnen 
een in het bestemmingsplan aangegeven 

zone geen bouwwerk gebouwd worden. Dit 
waarborgt het groene karakter van de lanen. 
Eén zijgevel van het hoofdgebouw mag op 
de zijerfgrens van het bouwperceel worden 
gebouwd, mits de andere zijgevel wordt 
gebouwd op een afstand van minimaal 2 m1 
van de zijerfgrens, ingeval dit een ander bouw-
perceel betreft. In alle overige situaties is een 
afstand van 1,5 m1 tot de erfgrens voldoende. 
Zie afbeelding.
Hierdoor wordt het vrijstaande karakter van 
de woningen behouden en is er voldoende 
ruimte voor een groene afscheiding tussen 
de percelen onderling en een vrije doorgang 
naar de achtertuin. Een vrijstaand bijgebouw 
in de achtertuin dient binnen het op de 
bestemmingsplankaart aangegeven bouwvlak 
te worden gebouwd en mag op de erfgrens 
gelegen zijn. Hierdoor wordt gezorgd voor een 
geleidelijke overgang tussen tuin en openbaar 
groen of waterpartij en deze overgang niet 
wordt afgesloten door bebouwing. Overige 
richtlijnen staan vermeld in het bestemmings-
plan en in Bijlage II, artikel 2 van de BOR.
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2. Hagen

De voorzijdes van de kavels worden begeleid door hagen. De hagen 
staan op de kavel direct tegen de grens van de openbare ruimte. Deze 
erfafscheidingen	definiëren	de	overgang	van	openbaar	naar	privé.	De	
hagen grenzend aan het openbaar gebied, welke door de ontwikke-
laar reeds worden aangebracht, varieren in hoogte. De hagen op de 
voorerfgrens mogen niet hoger zijn dan 1 m1. Beeindiging van de haag 
door vormgevingselementen, zoals sierhekken en gemetselde muurtjes, 
zijn ter plaatste van de inrit toegestaan. Deze vormgevingselementen 
dienen aan te sluiten op de stijl van de woning. In de zijerfgrens zijn ha-
gen maximaal 2 m1 hoog. Hierdoor blijft voldoende zicht op de kavel en 
de woning maar blijft privacy gewaarborgd. Bij de achtererfgrens wordt 
door de ontwikkelaar, grenzend aan het openbaar gebied, een groene 
afscheiding gerealiseerd.
Afhankelijk van de situatie en of keuze van de ontwikkelaar zal dit bos-
plantsoen (eventueel met gaashekwerk) of een haag zijn.
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Hagen in de tuin 

woningen gerealiseerd

Hagen bosplantsoen (eventueel met gaashekwerk) of haag

3.3  Hagen

De voorzijdes van de kavels worden begeleid door hagen. De hagen staan 
op de kavel direct tegen de grens van de openbare ruimte. Deze erfaf-
scheidingen definiëren de overgang van openbaar naar privé. De hagen 
grenzend aan het openbaar gebied, welke door de ontwikkelaar reeds 
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afbeelding 14
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3. Vlonders

Kavels die grenzen aan de watergang hebben de mogelijkheid een 
eigen houten steiger of terras(vlonders) aan te leggen. De steigers en 
de terrassen kunnen maximaal 2,7 m1 uit de oever (bovenkant talud) 
worden aangelegd. Om een natuurlijke overgang tussen water en tuin 
te behouden is per kavel maximaal 40% van de oeverlengte als terras of 
steiger uitgevoerd .

33

3.4 Vlonders

Kavels die grenzen aan de watergang hebben de mogelijkheid een eigen 
houten steiger of terras(vlonders) aan te leggen. De steigers en de ter-
rassen kunnen maximaal 2,7 m1 uit de oever (bovenkant talud) worden 
aangelegd. Om een natuurlijke overgang tussen water en tuin te behou-
den is per kavel  maximaal 40% van de oeverlengte als terras of steiger 
uitgevoerd .

afbeelding 15
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A

A
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kavelgrens

tuin steiger/vlonder
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4. Architectuur van de woningen

Kenmerkend voor de” landelijke” stijl van 
Buitenhof is dat deze traditioneel en herken-
baar is vormgegeven, waarbij de bebouwing 
vrijstaand gesitueerd is op royale woonkavels.
Deze woonkavels zijn gelegen aan brede lanen 
en rustige woonstraten i n een ruime en groene 
omgeving. Iedere woning heeft een forse tuin 
die aansluit op de groene omgeving er om-
heen, vaak met sierbeplanting, hagen en grote 
bomen, die de woning omringen, maar niet 
verstoppen. De diepte van de achtertuin zorgt 
samen met de beplanting voor voldoende
privacy en versterkt daarmee het landelijke 
karakter. De gedifferentieerde bebouwing 
staat met de voorgevel in of nabij een strakke 
rooilijn die de weg volgt. Zie hiervoor de regels 
betreffende het bouwvlak in het bestemmings-
plan. Elke woning is anders. In het gevarieerde 
straatbeeld dat hierdoor ontstaat treft men 
diversiteit aan in kaprichtingen, in grootte 
en in materiaalgebruik. Het materiaal en het 
terughoudende kleurgebruik van de gevels, 
aan- en uitbouwen en daken, harmonieert met 
elkaar en het landschap. Gevels zijn met hun 
indeling	georiënteerd	op	de	groene	omgeving	
en traditioneel gemetseld in een natuurlijke 
rood- bruintint, wit gestuukt of wit geverfd. 
Ook gevels ,gedeeltelijk, voorzien van houten 
geveldelen komen voor, maar vormen niet de 
overhand.	Kozijnen,	verdiept	geprofileerd,	zijn	
van hout of kunststof. De veelal steile kapvorm 
(zadeldak of schilddak) is traditioneel gedekt 
met een keramische pan, lei of riet. 
De detaillering van goot- en daklijsten, over-
stekken	en	aanuit-	en	bijgebouwen	is	fijnzinnig	
en consistent uitgevoerd.
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4.1 Landelijke stijl
Garages, erkers , aan- en- uitbouwen en 
geaccentueerde entrees dragen in het 
totaalbeeld van de woning bij aan de voor 
deze stijl kenmerkende en gewenste diversiteit. 
In dit gevarieerde straatbeeld echter zorgen de 
dakvorm (overwegend zadel- en schilddak) en 
het materiaal- en kleurgebruik voor de archi-
tectonische samenhang tussen de woningen. 
De vrijstaande en halfvrijstaande woningen zijn 
maximaal 2 bouwlagen met een kap.
Gestreefd wordt in de architectonische 
uitwerking de 2e bouwlaag in de steile kap 
van de woning op te nemen. Door afsnijdingen 
van het hoofdvolume en aan- en uitbouwen, 
kan de op één of meerdere plaatsen de 
goothoogte wisselen. Alleen aan- of bijge-
bouwen en erkers kunnen met een plat dak 
constructie worden uitgevoerd. Aanpassingen 
en toevoegingen moeten de architectonische 
kwaliteit van de woning evenaren en passen in 
de stijl en de detaillering. Beoordelingscriteria 
vrije bouwkavels;

 Massa
• De massa van het hoofdvolume varieert door toepassing van aan- en uitbouwen.
• Zowel een samengestelde als een enkelvoudige kapvorm is mogelijk.
 Een samengestelde kap heeft echter de voorkeur,
• Maximaal 2 bouwlagen + kap, bij voorkeur 2e bouwlaag in de kap.
• hellende of licht gebogen kap is minimaal 30 en maximaal 60 graden.
• Door afsnijdingen van het hoofdvolume of aanbouwen, wisselende goothoogte.
• Plat dak constructie alleen bij aan- of bijgebouwen, erkers en dakkapellen
.
• Dakkapellen bevinden zich in het dakvlak
• Toevoegingen aan het hoofdgebouw in dezelfde stijl als het hoofdgebouw

36

BEELDKWALITEIT



pag. 8

Beoordelingscriteria vrije bouwkavels;

Toe te passen kleurgebruik.

- Gevel; 
 hoofdgebouw, aan- en metselwerk, rood/oranjerood tot rood - bruin of keim wit.
 uitbouwen en bijgebouwen stucwerk wit
  sidings zwart
 plint  donker/licht-grijs of mangaan

- Kozijnen en gevelbetimmeringen; wit, parelwit, steengrijs of transparant gelakt/okerbruin

- Dakbedekking;
 hoofdgebouw  keramische dakpannen of Leigedekt in de kleur,
  donkergrijs of zwart.
  riet (rietvorsten grijs)
 aan- uitbouwen en bijgebouwen - 

- Dakkapellen wit, parelwit, steengrijs of okerbruin

5. Kleur- en materiaalgebruik
De woningen zijn qua stijl, het rustige kleur- en materiaalgebruik in har-
monie met de omgeving. De woningen moeten zich in architectuur op 
de landelijke en parkachtige omgeving richten en een ‘gezicht’ maken 
naar de weg. De woningen moeten naar alle zijden verzorgde gevels 
hebben. De projectmatige woningen in Buitenhof zijn onderverdeeld in 
de sferen A t/m G, waarmee diverse kleuren- en materiaalcombinaties 
zijn vastgelegd. In aansluiting op deze, voor de projectmatige woningen, 
vastgelegde sferen A t/m G, dient het toe te passen kleurgebruik van de 
vrije bouwkavels te voldoen aan onderstaand overzicht.

BEELDKWALITEIT
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6. Ensembles

Bijgebouwen en andere bouwwerken op de 
individuele kavels dienen in dezelfde stijl te 
worden ontworpen. Ook wordt geadviseerd 
het tuinontwerp te baseren op dezelfde stijl als 
de woning om te komen tot een harmonieus 
totaalbeeld.

7. Stijlherkenning en detaillering

De	gekozen	landelijke	stijl	moet	duidelijk	aflees-
baar zijn en in het ontwerp consequent worden 
doorgevoerd. De woningen dienen met zorg 
en aandacht te worden ontworpen, dit wordt 
zichtbaar in de zorgvuldige en rijke detaillering 
en de toepassing van hoogwaardige en 
natuurlijke materialen. Naast het apparte-
menten gebouw bij de haven is het gestapeld 
bouwen en of toepassen van andere stedelijke 
bouwvormen niet toegestaan.
Het appartementen gebouw is in volume ste-
delijker, maar sluit in zijn architectuur aan op de 
omschreven stijlkenmerken van de woningen.

BEELDKWALITEIT
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1. Bouwwerken 

Voor het bouwen van bouwwerken geldt de 
volgende regel:
a. de gezamenlijke oppervlakte van de 

bouwwerken zal ten hoogste 50% van 
het bouwperceel bedragen, tenzij de 
bestaande gezamenlijke oppervlakte meer 
bedraagt dan 50% van het bouwperceel, in 
welk geval de bestaande oppervlakte als 
maximale toegestane oppervlakte geldt.

2. Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden 
de volgende regels:
a. de hoofdgebouwen dienen binnen een 

bouwvlak te worden gebouwd;
b. de afstand van de zijde van het 

hoofdgebouw, waar de verschillende 
hoofdgebouwen niet aaneengebouwd zijn, 
tot de zijdelingse perceelgrens dient ten 
minste 2,00 m te bedragen;

c. de afstand van een vrijstaand hoofdgebouw 
tot de zijdelingse perceelgrens dient ten 
minste 1,50 m te bedragen;

d. de goot- en bouwhoogte van een 
hoofdgebouw zullen ten hoogste de ter 
plaatse van de aanduiding “maximale goot- 
en bouwhoogte (m)” aangegeven hoogte 
bedragen;

e. een hoofdgebouw mag over een breedte 
van maximaal 60% van het bouwperceel 
het naar de weg gekeerde bouwvlak 
overschrijden tot een diepte van 2,50 m met 
inachtneming van de volgende bepaling:

1. het bebouwingspercentage van het 
gedeelte van het bestemmingsvlak 
gelegen vóór de voorgevel van het 
hoofdgebouw dan wel vóór het 
verlengde daarvan, mag ten hoogste 
50% mag bedragen.

3. Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende 
bouwwerken gelden de volgende regels:
a. bijbehorende bouwwerken dienen ten 

minste 1,00 m achter de voorgevel van 
het hoofdgebouw of het verlengde 
daarvan te worden gebouwd, tenzij:
1. in de bestaande situatie een 

bijbehorend bouwwerk minder dan 
1,00 m achter de voorgevel van het 
hoofdgebouw is gesitueerd, in welk 
geval de bestaande situatie geldt;

2. een bijbehorend bouwwerk vóór de 
voorgevel van het hoofdgebouw 
is gesitueerd, in welk geval de 
bijbehorende bouwwerken uitsluitend 
over de halve aaneengesloten 
breedte van de voorgevel van 
het hoofdgebouw mogen worden 
gebouwd, met inachtneming van de 
volgende regel:
• het bebouwingspercentage van 

het gedeelte van het bouwperceel 
gelegen vóór de voorgevel van het 
hoofdgebouw dan wel vóór het 
verlengde daarvan, ten hoogste 
50% zal bedragen;

b. de gezamenlijke oppervlakte van 
de bijbehorende bouwwerken per 
hoofdgebouw zal voldoen aan de 
volgende regels:
1. de gezamenlijke oppervlakte zal ten 

hoogste 50 m² bedragen, indien de 
oppervlakte van een bouwperceel 500 
m² of minder bedraagt;

2. de gezamenlijke oppervlakte zal ten 
hoogste 10% van de oppervlakte van 
het bouwperceel tot een maximum 
van 100 m² bedragen, indien de 
oppervlakte van een bouwperceel 
meer dan 500 m² bedraagt;

BOUWREGELS
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c. de diepte van een aan de achtergevel 
van het hoofdgebouw gebouwd aan- of 
uitgebouwd bijbehorend bouwwerk zal 
ten hoogste 5,00 m bedragen;

d. de goothoogte van een aan- of 
uitgebouwd bijbehorend bouwwerk zal 
ten hoogste 3,50 m bedragen;

e. de bouwhoogte van een aan- of 
uitgebouwd bijbehorend bouwwerk 
zal ten hoogste de bouwhoogte van 
het hoofdgebouw verminderd met 1 m 
bedragen, met een maximum van 5,00 
m;

f. de goothoogte van een vrijstaand 
bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste 
3,50 m bedragen;

g. de bouwhoogte van een vrijstaand 
bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste 
6,00 m bedragen.

4. Afwijken van de bouwregels 

Mits geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan het straat- en 
bebouwingsbeeld, de woonsituatie, 
de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden, kan met een 
omgevingsvergunning worden afgeweken 
van:
a. het bepaalde in lid 2 sub b in die zin 

dat de afstand van de zijde van het 
hoofdgebouw, waar de verschillende 
hoofdgebouwen niet aaneengebouwd 
zijn, tot de perceelgrens wordt verkleind;

b. het bepaalde in lid 3 sub b onder 1 dan 
wel 2 in die zin dat de gezamenlijke 

oppervlakte van de bijbehorende 
bouwwerken per hoofdgebouw wordt 
vergroot tot ten hoogste 80 m², mits:
1. deze afwijking uitsluitend wordt 

toegepast ten behoeve van de 
huisvesting van (een) minder valide(n);

2. de noodzaak ten behoeve van het 
treffen van bijzondere voorzieningen 
wordt aangetoond;

c. het bepaalde in lid 3 sub a en/of b 
en in 7.2.5 onder a in die zin dat per 
hoofdgebouw een carport wordt 
opgericht, mits de oppervlakte van de 
carport ten hoogste 25 m² bedraagt;

d. het bepaalde in lid 7.2.5 onder a in die 
zin dat per hoofdgebouw een niet-
overdekt zwembad wordt opgericht, 
mits:
1. het zwembad in het achtererfgebied 

van een woning wordt gesitueerd;
2. de bruto-oppervlakte (uitwendig 

gemeten constructie) van het 
zwembad niet meer bedraagt dan 75 
m²;

3. de bouwhoogte van het zwembad, 
gemeten vanaf het aansluitende 
terrein, niet meer bedraagt dan 0,50 
meter;

4. de bruto-oppervlakte (uitwendig 
gemeten constructie) van het 
zwembad niet meer bedraagt dan 
50% van de oppervlakte van het 
achtererfgebied van de woning;

5. het totale bebouwingspercentage van 
de kavel niet meer bedraagt dan 50%;

6. de afstand van het zwembad tot 
enige perceelsgrens ten minste 1,50 
meter bedraagt.

BOUWREGELS
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1. Inleiding

Voor Buitenhof gelden naast heet beeldkwaliteitplan geen nadere 
welstandcriteria. Om het hoge ambitieniveau  te realiseren worden 
de afzonderlijke woningtypen getoetst door een supervisor. Deze 
supervisor beoordeelt op gezette tijden de ontwerpen  in de 
verschillende stadia. 

2. De supervisor

De supervisor voor Buitenhof is Zeelenberg Architectuur, opsteller 
van het beeldkwaliteitsplan.

3. Architect

De kopers van een bouwkavel dienen een geregistreerde 
architect in te schakelen om het ontwerp van de woning te 
maken. De ontwerpen van de kopers worden dan in 3 fasen door 
de supervisor beoordeeld, te weten:
• Fase I schetsontwerp (SO)
• Fase II voorlopig ontwerp (VO)
•	 Fase	III	 definitief	ontwerp	(DO)

4. Aan te leveren stukken

Voor de beoordeling van de verschillende fases dienen de 
volgende stukken door de architect te worden aangeleverd:

5. Fase I (schetsontwerp):

1. Situatietekening kavel in plangebied 1 : 1000
2. Situatietekening kavel + woning 1 : 100
3. Plattegronden 1 : 100
4. Gevels 1 : 100

6, Fase II (voorlopig ontwerp):

1. Situatietekening kavel in plangebied 1 : 1000
2. Situatietekening kavel + woning 1 : 100
3. Plattegronden 1 : 100
4. Gevels 1 : 100
5. Doorsneden  2x 1 : 100
6. Kleuren-/materialenoverzicht exterieur

PROCEDURE KWALITEITSTEAM
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7. Fase III (definitief ontwerp):

1. Situatietekening kavel in plangebied  1 : 1000
2. Situatietekening kavel + woning  1 : 100
3. Plattegronden  1 : 100
4. Gevels 1 : 100
5. Doorsneden 2x 1 : 100
6. Kleuren-/materialenoverzicht exterieur
7. Beeldbepalende details  1 : 10

Alle stukken dienen analoog (2-voud) en digitaal (pdf-bestand) 
te worden aangeleverd bij Arcus Zuid Projectontwikkeling

Adresgegevens:
t.a.v. R. Kamerman
Dorpstraat 98
6438 JX Oirsbeek
r.kamerman@arcuszuid.nl  

Indien gewenst kan de architect het ontwerp in een gesprek 
toelichten. Hiervoor kunnen te zijner tijd afspraken gemaakt 
worden.	Nadat	de	supervisor	het	definitief	ontwerp	(DO)	heeft	
goedgekeurd kan de koper de omgevingsvergunning bij de 
gemeente Lelystad  aanvragen.

Een kopie van de aanvraag van de omgevingsvergunning 
(inclusief bijlagen) dient verstuurd te worden naar Zeelenberg 
Architectuur

PROCEDURE KWALITEITSTEAM
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1. Algemeen

Dit beeldkwaliteitplan is nauwkeurig en 
met zorg samengesteld. In het gezamenlijk 
streven naar een optimale kwaliteit van 
Buitenhof wordt niet uitgesloten dat er 
wijzigingen kunnen plaatsvinden, alsmede 
eventuele afwijkingen die kunnen 
voortkomen uit nader eisen en wensen van 
overheden en/of nutsbedrijven.

2. Beeldmateriaal

Het beeldmateriaal in dit beeldkwaliteitplan 
is slechts bedoeld om u een indruk te 
geven van de voorgeschreven kwaliteit 
en uitgangpunten. Het zijn geen 
bindende afbeeldingen en foto’s. Aan 
het beeldmateriaal kunnen dan ook geen 
rechten worden ontleend.

3. Tekeningen

Het ontwikkelen van een project is een 
voortdurend proces, waarbij naarmate 
het proces vordert, een steeds verdere 
verfijning	en	bijstelling	van	het	plan	
plaatsvindt. De situatietekeningen 
en overige illustraties die in dit 
beeldkwaliteitplan zijn opgenomen 
betreffen nagenoeg in alle gevallen 
een momentopname. Wijzigingen met 
betrekking tot juiste ligging, terreininrichting, 
zoals taluds, groenstroken, voet- en 
fietspaden,	parkeervoorzieningen	en	
dergelijke kunnen zich dan ook voordoen; 
aan de (situatie)tekeningen en kunnen 
geen rechten worden ontleend.

DISCLAIMER


