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Lindewijk in vogelvlucht (voorjaar 2009)
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1. Inleiding

1.1 De achtergrond

Nadat de gemeenteraad in 1999 de Oostflankvi-
sie voor Wolvega had vastgesteld, is in 2001 het 
hierop gebaseerde bestemmingsplan Wolvega 
Lindewijk door de Raad vastgesteld. In de Oost-
flankvisie en het daarop gebaseerde bestem-
mingsplan heeft de gemeente Weststellingwerf 
een aantal kwaliteiten voor het gebied centraal 
gesteld:

• De ruimtelijke kwaliteit.
• De ecologische kwaliteit.
• De milieukwaliteit.

In 2005 is voor Deelgebied 1 een Uitwerkings-
plan ex artikel 11 WRO gemaakt met een daarbij 
behorend Kwaliteitsdocument en enkele aan-
vullingen opgesteld door het Kwaliteitsteam 
Lindewijk. Medio 2009 is besloten om voor Deel-
gebied 1 een nieuw bestemmingsplan en een 
nieuw vereenvoudigd document voor de ruim-
telijke kwaliteit te maken. Dit laatste in de vorm 
van een beeldkwaliteitplan. De nieuwe plannen 
vervangen de oude plannen. 

Thans ligt het ‘Beeldkwaliteitplan Wolvega Lin-
dewijk - Deelgebied 1’ voor. Tezamen met het 
‘Bestemmingsplan Wolvega Lindewijk - Deelge-
bied 1’ vormt het de basis voor de realisering 
van het resterend oostelijk deel van Lindewijk. 
Het bestemmingsplan vormt de planologisch-
juridische basis. Het beeldkwaliteitplan biedt 
aanvullende richtlijnen voor de openbare ruimte, 
erfscheidingen, en de bebouwing en vormt het 
toetsingskader voor welstand.

1.2 Het plangebied Lindewijk en de 
Deelgebieden

Het plangebied Lindewijk bevindt zich in de 
driehoek: spoorlijn Leeuwarden/Zwolle, Lycla-
maweg, en A32. De meest oostelijke punt van 
de driehoek valt buiten het plangebied. Hier zijn 
een tankstation en het hotel/restaurant Van der 
Valk gevestigd. 
Het plangebied Lindewijk bestaat uit een oos-
telijk deel (Deelgebied 1) en een westelijk deel 
(Deelgebied 2). Deelgebied 2 valt binnen de 
geluidszone van de spoorlijn Leeuwarden/
Zwolle. Dit deel wordt gerealiseerd nadat de 
geluidwerende voorzieningen langs het spoor 
zijn aangebracht. Deelgebied 1 is het deel dat 
buiten de geluidszone valt en waarin momenteel 
gebouwd wordt. 
De noordelijke plangrens van het nieuwe be-
stemmingsplan ‘Wolvega Lindewijk - Deelgebied 
1’ sluit aan op de plangrens van het bestem-
mingsplan ‘Wolvega Noordoost’. Een deel van de 
bestaande lintbebouwing langs de Lyclamaweg 
valt daarmee binnen bestemmingsplan ‘Wolvega 
Lindewijk – Deelgebied 1’. Voor deze bebouwing 
zijn in dit document geen richtlijnen opgeno-
men. De bebouwing valt onder de reguliere wel-
standscriteria beschreven in de Welstandsnota.
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2. De status van het kwaliteitsdocument

2.1 De wettelijke regeling

Op 1 januari 2002 is een wijziging van de Wo-
ningwet in werking getreden, op grond waarvan 
het welstandstoezicht gebaseerd dient te zijn 
op door de gemeenteraad vastgesteld beleid. 
Al in de Woningwet van 1992 was de mogelijk-
heid van een ‘beeldkwaliteitplan’ opgenomen, 
maar nu wordt gemeentelijk welstandsbeleid 
verplicht. Zonder gemeentelijk welstandsbeleid 
geen welstandstoezicht.
De aandacht die op deze wijze gevraagd wordt 
voor stedenbouwkundige en architectonische 
kwaliteit is niet nieuw. De rijksoverheid zette er 
in de VINEX al op in en kwam vervolgens met 
een Nota Architectuurbeleid en een Handboek 
voor Gemeentelijk Architectuurbeleid. Een beeld-
kwaliteitplan wordt hierin omschreven als: 

‘Het kwaliteitplan kan uitspraken doen over de 
gewenste stedenbouwkundige structuur en archi-
tectonische verschijningsvorm en over de visuele 
kwaliteit van de openbare ruimte, waarbij de 
samenhang tussen openbare ruimte en architec-
tuur essentieel is.’

In het gemeentelijke welstandsbeleid zal een 
onderscheid worden gemaakt tussen welstands-
beoordeling van bouwplannen in bestaande 
situaties en welstandsbeoordeling bij grootscha-
liger ontwikkelingsprojecten. Bij deze laatste 
projecten (waarvan Lindewijk er één is) dient 
een goede afstemming tot stand te komen tus-
sen de stedenbouwkundige supervisie en de 
beoordeling van de plannen door de welstands-
commissie.

Het voorliggende kwaliteitsdocument is raadsbe-
leid en daarmee bindend voor zowel de steden-
bouwkundige supervisie als voor de welstandsbe-
oordeling.

De in dit document opgenomen richtlijnen voor 
de bebouwing dienen als beoordelingskader ten 
behoeve van de welstandstoetsing. Mits hier-
voor motieven zijn aan te dragen, zijn inciden-

tele afwijkingen van de richtlijnen toegestaan. 
De afwijking is toegestaan mits het doel op een 
gelijkwaardige of betere wijze wordt gediend. 

2.2 De procedure

Dit kwaliteitsdocument wordt door de gemeen-
teraad vastgesteld en bevat voor de burgers bin-
dende voorschriften. Dergelijke plannen dienen 
zorgvuldig tot stand te komen. De Algemene 
Wet Bestuursrecht geeft daarvoor aanwijzingen 
en regels. Voor het voorliggende plan leidt dat 
tot de volgende procedure:
Na advies stellen Burgemeester en Wethouders 
het ontwerp-kwaliteitsdocument vast;
Het ontwerp-kwaliteitsdocument Lindewijk 
wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd, 
belanghebbenden worden in de gelegenheid 
gesteld eventuele bezwaren schriftelijk kenbaar 
te maken bij de gemeenteraad; in een speciale 
hoorzitting kunnen zij hun bezwaren mondeling 
toelichten;
Op basis van een gemotiveerd voorstel van 
Burgemeester en Wethouders zal de raad vervol-
gens een besluit nemen over het kwaliteitsdocu-
ment;
Tenslotte worden de beroepsmogelijkheden zo-
als vastgelegd in de Algemene Wet Bestuursrecht 
geopend voor die mensen die onoverkomelijke 
problemen houden met de bindende richtlijnen 
in het document.

2.3 De realisatie

Realisatie middels samenwerking
De gemeente wil een fors deel van de nieuw-
bouw in Lindewijk realiseren in samenwerking 
met projectontwikkelaars. Een beperkt deel van 
het plangebied zal worden uitgegeven voor indi-
viduele bouw door particulieren.

De inrichting van de openbare ruimte
De vorm en inrichting van de openbare ruimte, 
de groenvoorzieningen, het water en de natuur 
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zal onder verantwoordelijkheid van de ge-
meente plaatsvinden. Dit kwaliteitsdocument is 
daarvoor richtinggevend.

De bebouwing
De stimulering en de bewaking van de ruimte-
lijke kwaliteit van de bebouwing wordt aan het 
bestaande kwaliteitsteam opgedragen. 

In bijzondere situaties kan het wenselijk zijn 
om met de ontwikkelende partners dan wel als 
gemeente alleen een ontwerpwedstrijd uit te 
schrijven. 

Het kwaliteitsteam
Het kwaliteitsteam bestaat uit een vertegen-
woordiger van de welstandsorganisatie Hûs & 
Hiem en een vertegenwoordiger van de gemeen-
telijke afdeling belast met het bouwtoezicht, met 
als voorzitter een onafhankelijk supervisor. De 
taak en werkwijze van het kwaliteitsteam zijn 
als volgt:

• Het kwaliteitsteam begeleidt het tot stand 
komen van de bouwplannen.

• Middels de supervisor is er overleg met de 
architecten en de bouwers. De supervisor 
geeft vooraf informatie en toelichting over 
de bedoelingen van dit kwaliteitsdocument 
en is beschikbaar voor informeel overleg in 
de verschillende stadia van het plan.

• De supervisor bespreekt voorlopige ontwer-
pen met de leden van het kwaliteitsteam. 
Desgewenst kunnen bouwers of architecten 
een toelichting geven op hun plan. Voor 
zover de bouwplannen voldoen aan de 
richtlijnen van dit kwaliteitsdocument is de 
vertegenwoordiger van Hûs & Hiem door de 
welstandscommissie gemandateerd tot het 
geven van een oordeel.

• Definitieve bouwaanvragen worden be-
oordeeld door het kwaliteitsteam in een 
openbare vergadering. In deze vergadering 
wordt een eindadvies aan Burgemeester en 
wethouders opgesteld. Er kunnen zich vier 
situaties voordoen:
1. Het team is unaniem van oordeel dat het 

bouwplan voldoet aan de richtlijnen van 
het kwaliteitsdocument; de vertegen-
woordiger van Hûs & Hiem is gemach-
tigd om het formele welstandsadvies 

overeenkomstig het advies van het 
kwaliteitsteam af te doen.

2. Het team is verdeeld of het bouwplan 
voldoet aan de richtlijnen van het kwa-
liteitsdocument; het eindoordeel wordt 
aan Hûs & Hiem gevraagd.

3. Het team is unaniem negatief over het 
voldoen van het plan aan het kwaliteits-
document; het college wordt negatief 
geadviseerd.

4. Het bouwplan voldoet niet aan de eisen 
van het kwaliteitsdocument, maar het 
team is unaniem van mening dat het 
plan positief beoordeeld zou moeten 
worden; aan Hûs & Hiem wordt ge-
vraagd om te adviseren af te wijken van 
de richtlijnen in dit document en een 
positief eindoordeel af te geven.

• De eindadviezen van het kwaliteitsteam 
worden schriftelijk uitgebracht. Middels een 
jaarverslag rapporteert het kwaliteitsteam 
één keer per jaar aan de gemeenteraad. 
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Voorbeeldverkaveling van Deelgebied 1

bebouwing gerealiseerd
bebouwing in ontwikkeling
bebouwing in ontwerp

woonperceel
openbaar groen
openbaar water/natuur
bossingel
Deelgebied 1
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3. Het stedenbouwkundig plan 

3.1 De ondergrond en de omgeving

Wolvega ligt op een zuidwest-noordoost lopende 
zandrug tussen het stroomdal van de Tjonger en 
de Linde. Het plangebied, aan de zuidzijde van 
Wolvega, ligt op de noordhelling van het beek-
dal van de Linde. In het noordelijke deel van de 
toekomstige woonwijk bestaat de bodem dan 
ook uit zand, met hier en daar een dunne veen-
laag, meer in de richting van de Linde verandert 
de bodem van zand- in veengronden. De kei-
leemlaag die in vrijwel het hele gebied niet ver 
onder het maaiveld voorkomt, is nabij de Linde 
weggesleten door erosie.

In het verleden is de Lindevallei in gebruik ge-
nomen, enerzijds voor turfwinning, anderzijds 
als landbouwgebied. Waar de turfwinning een 
moerasachtig natuurgebied heeft achtergelaten, 
zijn de meeste landbouwgebieden ingepolderd. 
Zo ook het plangebied dat in zijn geheel bema-
len wordt.
De heldere structuur van het landschap en de 
plek van Wolvega daarin, zijn de inspiratiebron 
geweest voor het stedenbouwkundig ontwerp:

• De fysieke gesteldheid van hoog naar laag 
en van zand naar veen waren de directe aan-
leiding voor een ontwerp met een relatieve 
hoge dichtheid aan de noordzijde, langzaam 
overgaand in een lagere dichtheid aan de 
zuidzijde, uiteindelijk eindigend in een na-
tuurlijke waterplas in het zuidoosten.

• Een tweede thema was de geleidelijke 
overgang van droog naar nat en daarmee 
het streven naar het herstel van een meer 
natuurlijke waterhuishouding in het gebied.

• Het derde ontwerpthema is de fysieke in-
richting van de omgeving, het aansluitende 
tuindorp aan de noordzijde van de Lyckla-
maweg en de verkavelingsrichting van de 
landbouwgebieden en de turfontginningen 
elders langs de Linde.

Historische kaart 1850 + plangebied

Hoog / Zand

Laag / Veen

 ontginningstructuur
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3.2 De stedenbouwkundige structuur

De hoofdlijnen voor de stedenbouwkundige 
structuur zijn vastgelegd in de Oostflankvisie:

• De nieuwe wijk moest aansluiten op de 
dorpsbebouwing in zijn algemeenheid en 
meer specifiek op de sfeer van het Tuindorp 
ten noorden van de Lycklamaweg.

• Naar het oosten en zuiden moest de wijk 
overgaan in een natuurlijke rand van water 
en drassige beplanting.

• Ook werd in de Oostflankvisie de gedachte 
meegegeven om de hoofdstructuur van de 
bebouwing te ontlenen aan de verkavelings-
richting.

In het bestemmingsplan Wolvega Lindewijk 
is als instructie meegegeven dat er circa 700 
woningen gebouwd dienen te worden, overwe-
gend in laagbouw en dat de wijk, gelet op de 
ondergrond en de schaal, uiteen dient te vallen 
in drie onderdelen. Binnen die onderdelen zijn 
meer specifieke thema’s benoemd in de Struc-
tuurschets die richtinggevend is voor de verdere 
uitwerking. Deze structuurschets is de formele 
onderlegger voor de beeldkwaliteiteisen. De on-
derdelen die daarin staan, zijn uitgewerkt in het 
stedenbouwkundige ontwerp en in de richtlijnen 
voor bebouwing en inrichting.

Structuurschets (BügelHajema)

Lyclamaweg
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3.3 De ontsluitingsstructuur

gemotoriseerd verkeer
Lindewijk is voor de auto op twee plekken 
ontsloten vanaf de Lycklamaweg. De belang-
rijkste externe ontsluiting ligt aan de oostzijde, 
van waaruit snel de A32, de Stellingenweg of 
de route Om den Noort bereikt wordt. Aan de 
westzijde ligt een aansluiting die via de overweg 
een korte verbinding met het centrum geeft. 
De voornoemde aansluitpunten zijn met elkaar 
verbonden door de Grote Vuurvlinder, de weg 
van waar alle woonbuurten in Lindewijk bereik-
baar zijn. 
De gehele wijk is uitgevoerd als een 30 km/uur-
gebied. De verkeersstructuur in de woonbuurten 
is zodanig ontworpen dat er geen hiërarchie 
ontstaat in de verschillende straten. De recrea-
tieplas en de aanliggende horecavoorzieningen 
hebben inmiddels een eigen ontsluiting gekre-
gen direct vanaf de minirotonde, waardoor voor-
komen wordt dat dit verkeer zich mengt met het 
verkeer van en naar de Lindewijk.

fietsers
Het gemeentelijke beleid is gericht op het bevor-
deren van het gebruik van de fiets. Dit bete-
kent korte fietsverbindingen op plaatsen waar 
die gewenst zijn (routes naar school, werk en 
openbaar vervoer). Zo is de recreatieplas goed 

ontsloten voor fietsers. Een punt van aandacht 
zijn de oversteekplaatsen op de Lycklamaweg, 
met name voor basisschoolleerlingen. Waar 
het autoverkeer zo snel mogelijk naar de Grote 
Vuurvlinder geleid wordt (noord-zuid), zullen 
voor fietsers extra dwarsverbindingen in de wijk 
worden gerealiseerd (oost-west).
Voor recreatieve fietsers is een fietspad aange-
legd langs de oostzijde van het gebied (tussen 
het water en de A32). Dit fietspad is door middel 
van een brug over de Linde verbonden met het 
recreatieve fietspad langs de Linde in zowel oos-
telijke als westelijke richting als in de richting 
van Peperga. 
 
openbaar vervoer
De Lindewijk ligt op loop- en fietsafstand van 
het station Wolvega. Daarnaast bevindt zich aan 
de Lycklamaweg een halte voor de regionale 
buslijnen. Het is niet noodzakelijk om een bus-
lijn te verleggen door de wijk.

Grote Vuurvlinder
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3.4 De waterstructuur

In de woonwijk geeft het water richting aan de 
stedenbouwkundige structuur. Er zijn geen hoge 
en harde oevers, maar flauwe taluds en natuur-
lijke begroeiing.

Het grootste deel (1) van het water mag niet 
bevaren worden door boten met een explosie-
motor (ter voorkoming van verstoring van de 
rust bij de bewoners en natuur). Ter plaatse 
zijn fluisterboten en kano’s wel toegestaan. De 
waterdiepte wordt hier 1.50 m. 
Een uitzondering daarop vormt de meest wes-
telijke strook (2), die toegankelijk zal worden 
voor kleine motorbootjes, zoals visbootjes en 
sloepen. 
De recreatieplas (3) is met het oog op de water-
kwaliteit afgesloten van de rest van het water. 
De oostelijke oever is ingericht als strandje. 
Met het oog op de waterkwaliteit wordt de 
recreatieplas gevuld met boezemwater dat via 
een helofytenfilter aan de zuidzijde van de plas 
wordt gezuiverd. Met het oog op calamiteiten 
kan de recreatieplas worden doorgespoeld. Aan 
de noordzijde van de plas is daartoe een voor-
ziening gemaakt voor het afstromen van water 
naar de bermsloot langs de A32.

3.5 De groenstructuur

In het hogere deel van het gebied liggen langs 
de A32 kleine bosjes die deels behouden 
worden, deels zijn getransformeerd naar meer 
nattere natuur. Daarnaast ligt in de verkavelings-
richting een vrij brede bossingel welke behou-
den blijft als structurerend element. Een tweede 
en een derde evenwijdig daaraan lopende singel 
zijn voorzien in het plan als nieuwe aanplant. 
Samen met het water geeft deze groenstructuur 
richting aan de stedenbouwkundige verkaveling.

In het zuidelijke en zuidoostelijke deel zullen 
water en groen met elkaar versmelten. De be-
staande bosjes zullen worden getransformeerd 
in een natter bostype, riet- en biezenvelden 
en water met de voor de streek kenmerkende 
waterplanten.

Lindewijk en Lindevallei
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4. Richtlijnen voor de openbare ruimte

4.1 Richtlijnen voor de ontsluiting 

De gehele wijk wordt uitgevoerd als een 30 km/
uur-gebied. De ontsluitingsstructuur bestaat uit 
de centrale as, met aansluitingen aan de west- 
en oostzijde van Lindewijk op de Lycklamaweg. 

4.1.1 De centrale as 

De centrale as heeft een totale breedte van 6.00 
meter en wordt opgesloten door trottoirbanden. 

De weg verspringt in de grote parkachtige 
ruimte om de verkeerssnelheid te temperen en 
een duidelijke ontsluiting te creëren voor de 
buurten. De hier toegepaste binnenbochtstralen 
worden zo vormgegeven dat ook vrachtauto’s 
(inclusief opleggers) de bochten zonder proble-
men kunnen nemen. 
Een informeel slingerend voetpad loopt door de 
gehele groene as van oost naar west. De aanslui-
tingen op de Lycklamaweg bestaan uit T-aan-
sluitingen zonder nadere voorrangsregeling. De 
aansluitingen van de woonstraten op de centrale 
as worden zichtbaar gemaakt. 

4.1.2 Tuindorp 

Het noordelijke deel, de tuindorpbuurt, heeft 
brede groene straatprofielen met consequent 
doorgevoerde korte rechtstanden. 
Uitritten worden in dit woonsfeergebied waar 
mogelijk gecombineerd uitgevoerd, zodat er 
maximaal ruimte overblijft om het groen te kun-
nen realiseren. 

Met het oog op het beperken van de snelheid 
zal ter hoogte van de passage van de bestaande 
bossingel en het daar aanwezige fietspad een 
verkeersremmende maatregel worden gereali-
seerd. De fietsers op het fietspad krijgen hier 
voorrang op de auto’s en het ander verkeer op 
de weg. 

Wegen hebben een rijgedeelte van 5.00 meter 
breed; de voetpaden zijn steeds circa 2.00 meter 
breed. Tussen het rijgedeelte en het voetpad 
bevindt zich op verschillende plaatsen een 
gazonstrook, die met bomen zal worden inge-
plant. Het vrij liggend fietspad krijgt een breedte 
van circa 2.00 meter (indien uitgevoerd met een 
trottoir).

Een deel van de straten wordt geflankeerd met 
een zogenaamde rabatstrook van 2.00 meter 
breedte ten behoeve van parkeren. Tevens zijn 
enkele parkeervakken voor haaks parkeren gere-
aliseerd. Het parkeren van de eigen auto’s vindt 
overigens zoveel mogelijk op eigen erf plaats. 

Achterzijde woningen Lycklamaweg
Tussen Lindewijk en de bestaande bebouwing 
langs de Lycklamaweg is ten behoeve van de 
bestaande woningen een ontsluitingspad gerea-
liseerd in asfalt met een verhardingsbreedte van 
3.00 meter. De weg wordt aan de zuidzijde ge-
flankeerd door een sloot en een strook met op-
gaand en afschermend groen. Waar het ontslui-
tingspad wordt aangesloten op de centrale as, 
zal een uitritconstructie worden aangebracht. 

4.1.3 Wonen aan singels en grachten 

Het deel van de woonwijk dat is gekarakte-
riseerd met ‘wonen aan singels en grachten’, 
direct ten zuiden van de centrale as, heeft zowel 
doorgaande als doodlopende woonstraten. De 
straten hebben een breedte van 5.50 meter met 
een trottoir van stoeptegels van 2.00 meter. Par-
keren vindt plaats op het eigen erf en zonodig 
op de weg en parkeerplaatsen

In dit woonsfeergebied is eveneens voorzien in 
een vrij liggend voetpad. Dit wordt circa 2.00 
meter breed. Op één plek is er sprake van een 
rondlopende ontsluiting, in het hart waarvan 
een groene, brinkachtige speelruimte is gecre-
eerd. 
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4.1.4 Wonen aan het water 

De schiereilanden worden gekenmerkt door 
voornamelijk doodlopende wegen. De profielen 
kunnen beperkt blijven tot een rijbaanbreedte 
van 5.00 meter die worden voorzien van een 
klinkerverharding. De woningen op het eiland 
met de bestaande bossingel krijgen een auto-
pad van 5.00 meter. Er zullen ondermeer enkele 
parkeerterreintjes worden ingericht. 

4.1.5 Bruggen 

In Deelgebied 1 van Lindewijk wordt het water 
door de weg of een pad gekruist. Daarbij zal 
zowel gebruik worden gemaakt van bruggen, 
bevaarbare duikers (zogenaamde kanoduikers) 
en dammen. De keuze voor de oplossing hangt 
samen met:
 de hiërarchie in het ontsluitingspatroon; 
• de noodzaak tot bevaarbaarheid van het 

water; 
• de wens om de kruising op schaatsen te 

kunnen passeren; 
• financiële consequenties. 

Kanoduikers hebben een doorvaarthoogte van 
1.25 meter en een doorvaartbreedte van tenmin-
ste 2.00 meter.

Samenhangend voor alle bruggen, maar ook 
voor de duikers en de dammen, geldt dat het 
wegdek licht getoogd is. 
Uitgangspunt is dat daar waar balustrades 
gewenst zijn in verband met de veiligheid, deze 
qua materiaal, vorm en kleur op elkaar en op het 
overige straatmeubilair worden afgestemd. 

4.1.6 Straatmeubilair en speeltoestel-
len 

Met het oog op het beheer en onderhoud is het 
gewenst dat straatmeubilair binnen de gemeente 
zoveel mogelijk op elkaar wordt afgestemd. 
Straatlantaarns langs de centrale as worden 
uitgevoerd met een armatuur op tenminste 4.50 
meter hoogte, terwijl de andere straatlantaarns 
worden uitgevoerd met armatuur op circa 4.00 
meter hoogte. 

4.2 Richtlijnen voor de inrichting van 
het groen 

4.2.1 Uitgangspunten 

In het gehele gebied wordt uitgegaan van een 
duurzame en kwalitatieve invulling van het 
groen. Dit betekent het volgende:
 
• de toepassing van soorten die passen bij de 

aanwezige grondslag; 
• de toepassing van sortiment waarmee de 

gemeente goede ervaringen heeft; - het toe-
passen van duurzaam sortiment. 

• de toepassing van een sortiment waarbij 
rekening wordt gehouden met takbreukge-
voeligheid (zoals acacia en (enkele) esdoorn-
soorten), allergiegevoelige soorten (berk, 
els, hazelaar en wilg), windworpgevoelige 
soorten (zoals lijsterbes en meidoorn) en 
ziektegevoelige soorten (zoals iep, meidoorn 
en wilg); 

• bij sortimentskeuze zo mogelijk ook waard- 
en nectarplanten toepassen; 

• het bieden van goede onder- en boven-
grondse omstandigheden voor het groen; 

• het afstemmen van sortiment op aanwezige 
maatvoeringen zodanig dat de beplanting 
tot zijn recht komt en onderhouden kan 
worden. 

Concreet betekent dit dat er een aantal minimale 
maten zijn waar beplantingen of beplantingsvak-
ken aan moeten voldoen:
 
• daar waar gazon met bomen wordt toege-

past, dient 2.00 meter vanaf de wegkant en 
andere fysieke grenzen te worden aange-
houden; 

• plantvakken voor hagen dienen een minima-
le breedte te hebben van 1.50 meter; 

• gazon met bomen dient een minimale 
breedte te hebben van 5.00 meter; 

• overige beplantingsvakken dienen een mini-
male breedte te hebben van 3.00 meter; 

• voor bomen gelden plantafstanden van 
6.00 – 12.00 meter afhankelijk van soort en 
standplaats. 



Bossingel
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4.2.2 Beplantingsstructuur

Op de kaart zijn indicatief de locaties van het 
groen aangegeven en is functioneel groen 
gemarkeerd. Voor het functioneel groen is een 
beschrijving gegeven van de globale ruimtelijke 
opzet en de te realiseren voorzieningen met de 
doelgroep waarvoor deze voorziening wordt 
gemaakt. 

4.2.3 Bossingel 

In het uitbreidingsplan komen bossingels voor. 
Deels worden deze volledig nieuw aangeplant, 
deels gaat het om bestaande beplanting. Het 
beeld dat hier wordt nagestreefd is dat van een 
singel met zowel bomen als struiken (met name 
aan de randen). In nieuwe situaties zal bosplant-
soen worden aangeplant en zal dit beeld mede 
door het beheer worden bewerkstelligd. 

4.2.4 Wonen in het tuindorp 

Sfeer
Groen is onlosmakelijk verbonden met het tuin-
dorp. De grenzen van openbaar en privé worden 
gevormd door hagen met een hoogte van 0.50 
tot 0.70 meter. Op het centraal gelegen groen 
wordt de inrichting bepaald door gazon, hees-
tergroepen, solitaire bomen en boomgroepen. 
Bij de boomkeuze wordt rekening gehouden met 
het referentiebeeld tuindorp. 

Functioneel groen
In het tuindorp is centraal een groenvoorziening 
opgenomen die dienst doet als speelplek voor 
kleinere kinderen. 

4.2.5 De centrale as 

Sfeer
De centrale as is de meest dominante groene 
ruimte en dient door de aanplant een monumen-
tale inrichting te krijgen. De sfeer die hier uit-
gangspunt is, is die van een parkachtig gebied 

met lichte glooiingen, boom- en heestergroepen 
in een speelse opzet. Tussen de kopse parkeer-
plaatsen worden forse bomen aangeplant. Bij 
het sortiment dat in de vrij geplaatste heester-
groepen voorkomt, wordt gekozen voor soorten 
die aantrekkelijk zijn voor vlinders (nectarplan-
ten), dit in verband met het thema dat mede 
in de naamgeving van de straten in Lindewijk 
uitgangspunt is. 

Functioneel groen
In het centrale groengebied dient een trapveld 
met goals en speeltoestellen voor de wat oudere 
jeugd te worden opgenomen. 

Door het centrale groengebied loopt een lang-
zaam verkeerroute. Dit pad zal zodanig worden 
uitgevoerd dat het comfortabel te bereiken is. 

4.2.6 Wonen aan lanen en grachten 

Sfeer
Ruimtelijk is dit het gebied van de lange, ge-
strekte structuren in de richting van de oor-
spronkelijke verkaveling. Groen en water spelen 
in deze structuur een belangrijke rol. Daar waar 
grachten zijn toegepast, worden deze onder-
steund door een lineaire beplanting van bomen. 
Daar waar meer ruimte aanwezig is zijn dubbele 
bomenrijen toegestaan. Aan de zuidzijde van 
woonsfeergebied 2 ligt een tweede oost-west-
gerichte groenzone. Rond deze woongebouwen 
zal een gebied van circa 50.00 bij 50.00 meter 
met verharding, groen, bomen en hagen worden 
uitgerust. De inrichting is strak in contrast met 
de natuurlijke wijdere omgeving. 

Functioneel groen
Centraal in dit gebied wordt een speelvoorzie-
ning opgenomen voor kleine kinderen. Het ge-
bied wordt ingericht met enkele speeltoestellen. 
Tevens wordt op deze locatie een jeu de boules 
baan ingericht op de middenstrook tussen de 
laanbeplanting.



25
4.2.7 Wonen aan en in het water 

Sfeer
Het woonsfeergebied wonen aan en in het water 
is open van karakter. Het water is alom aanwe-
zig, de kavels zijn relatief groot en zullen met 
hun privé-beplantingen ook invloed hebben op 
de beleving van het gebied. Het openbaar groen 
speelt een wat minder grote rol. Daar waar 
het aanwezig is flankeert het een eenvoudig 
wegprofiel, dat afwisselend aan de west- en de 
oostzijde aansluit op de privé-erven. 

Functioneel groen
Binnen het woonsfeergebied zijn enkele plekken 
aan het water opgenomen. Deze plekken zullen 
met gazon en solitaire bomen worden ingericht 
daar waar zij georiënteerd zijn op het water en 
kunnen verder worden ingericht met visvlonders 
die toegankelijk zijn voor minder valide mensen. 
Daar waar de plekken grenzen aan de zijerven 
van particulieren zullen lage heesters worden 
toegepast om een buffer te creëren richting de 
privé-erven. 

4.2.8 Waterkant 

De overgang van land naar water wordt in de 
wijk vormgegeven door brede oevers met plas-
dras-stroken. Deze oevers worden ingeplant 
met zeggen, biezen en oeverkruiden en daarbij 
behorende vegetatie. 

4.2.9 Oostoever 

De oostelijke oever van Lindewijk is ingericht 
met het oog op de ontwikkeling van een natuur-
lijke vegetatie en wordt beheerd door It Fryske 
Gea. Basis voor de ontwikkeling in dit gebied is 
het document Inrichtingsplan Oostoever Linde-
wijk.
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5. Richtlijnen voor de bebouwing 

In dit hoofdstuk wordt per woonsfeer de richt-
lijnen beschreven. De gekozen systematiek is 
nagenoeg gelijk aan die in de Welstandsnota 
(2004) van Weststellingwerf is gehanteerd. De 
toetsingscriteria bestaan uit de volgende onder-
delen:

• algemeen (type, sfeer en samenhang, en 
ambitie);

• plaatsing (rooilijn, nokrichting, oriëntatie, en 
bij- en aanbouwen);

• hoofdvorm (bouwlagen, kapvorm, en bij- en 
aanbouwen);

• aanzichten (gevelexpressie, geleding en dak-
kapellen); 

• opmaak (materiaal en kleur(toon), en detail-
lering);

• diversen (erfafscheidingen en parkeren). 

Ook voor de bebouwing die al gebouwd is, zijn 
toetsingscriteria opgenomen. 

Op het overzichtskaartje staan alle criteriagebie-
den per woonsfeer van Deelgebied 1. De stippen 
geven aan waar een overhoekse uitstraling in de 
zijgevel verplicht is. De sterretjes geven bebou-
wing aan waarbij meerdere gevels een represen-
tatieve (voorgevel) uitstraling hebben en zoda-
nig dienen te worden ontworpen. 

5.1 Tuindorp (woonsfeer 1) 

De noordelijke deel van Lindewijk getypeerd 
als ‘Tuindorp’. De nieuwbouw grenst aan de 
bestaande bebouwing van de Lycklamaweg. 
De Lycklamaweg en het noordelijk daaraan 
grenzende buurtje hebben een heel specifieke 
identiteit en kwaliteit. Vroeger domineerde hier 
de melkfabriek, nu is het afwisseling in eenvoud 
die het beeld bepaalt. De buurt bestaat uit niet 
al te grote woningen, soms vrijstaand, soms 
twee-onder-één-kap en op een enkele plaats in 
de vorm van korte rijtjes. Het is overwegend 
lage bebouwing met karaktervolle pannen daken 
en een aantrekkelijke gevelindeling. In samen-

hang met de voortuinen en de rustige, brede 
straatprofielen wordt deze buurt getypeerd als 
een ‘Tuindorp’. 
De nieuwbouw dient aan te sluiten bij deze 
sfeer. Het behoeft geen imitatie te zijn, maar 
eerder een hedendaags gebruik van karakte-
ristieke elementen in de architectuur. Waarbij 
het binnengebied ingetogener mag zijn dan de 
buitenrand van de woonsfeer. Tuindorp wordt in 
zijn geheel projectmatig gebouwd. 
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5.1.1 Bestaande bebouwing

Woonsfeer 1a 
(Grote Vuurvlinder)

Algemeen
Type: rijwoningen.
Sfeer en samenhang: westelijke buitenrand van 
korte rijwoningen die een gesloten straatwand 
vormen met accenten op de hoeken.
Ambitie: regulier.

Plaatsing
• Rooilijn: in verplichte rechte rooilijn.
• Nokrichting: parallel aan de weg.
• Oriëntatie: op de weg
• Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen: 

achter de voorgevel.

Hoofdvorm
• Bouwlagen: 2 lagen met kap.
• Kapvorm: zadeldak, dakhelling 45-50 gra-

den, overstek minimaal 0,5 meter.
• Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen 

zijn ondergeschikt en in een afgeleide archi-
tectuur.

Aanzichten
• Gevelexpressie: Tuindorp. Eenvoudige ge-

sloten gevel met openingen. Kopwoningen 
grenzend aan de openbare ruimte hebben 
een overhoekse uitstraling.

• Geleding: sterk horizontaal.
• Dakkapellen: maximaal 1 meter hoge op-

stand over de gehele woningbreedte, platte 
afdekking met een minimaal 20 centimeter 
overstekende daklijst. 

• Erkers: tot maximaal 1 meter uit de gevel, 
platte afdekking.

Opmaak
• Materiaal en kleur(toon): Huidige kleur bak-

steen en pannen. Gedekt witte kozijnen en 
daklijsten.

• Detaillering: ondersteunend aan de architec-
tuur.

Diversen
• Perceelsafscheidingen: alleen groene tuinaf-

scheidingen op de grens met de openbare 
ruimte.

Woonsfeer 1b (Kleine vos)

Algemeen
Type: halfvrijstaande woningen.
Sfeer en samenhang: binnengebied met klein-
schalige woningen rondom een pleintje.
Ambitie: regulier.

Plaatsing
• Rooilijn: in verplichte rechte rooilijn.
• Nokrichting: parallel aan de weg.
• Oriëntatie: op de weg.
• Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen: 

achter de voorgevel.

Hoofdvorm
• Bouwlagen: 1 laag met kap.
• Kapvorm: zadeldak, dakhelling 45-50 gra-

den, overstek minimaal 0,5 meter.
• Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen 

zijn ondergeschikt en in een afgeleide archi-
tectuur.

Aanzichten
• Gevelexpressie: Tuindorp. Eenvoudige ge-

sloten gevel met openingen. Kopwoningen 
grenzend aan de openbare ruimte hebben 
een overhoekse uitstraling.

• Geleding: sterk horizontaal.

Opmaak
• Materiaal en kleur(toon): Huidige kleur bak-

steen en pannen. Gedekt witte kozijnen en 
daklijsten.

• Detaillering: ondersteunend aan de architec-
tuur.

Diversen
• Perceelsafscheidingen: alleen groene tuinaf-

scheidingen op de grens met de openbare 
ruimte.

Woonsfeer 1c 
(Kleine Vos/Citroenvlinder)

Algemeen
Type: halfvrijstaande woningen.
Sfeer en samenhang: binnengebied met klein-
schalige woningen aan een straat.
Ambitie: regulier.
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Plaatsing
• Rooilijn: in verplichte rechte rooilijn.
• Nokrichting: parallel aan de weg.
• Oriëntatie: op de weg.
• Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen: 

achter de voorgevel.

Hoofdvorm
• Bouwlagen: 1 laag met kap.
• Kapvorm: zadeldak, dakhelling 45-50 gra-

den, overstek minimaal 0,5 meter.
• Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen 

zijn ondergeschikt en in een afgeleide archi-
tectuur.

Aanzichten
• Gevelexpressie: Tuindorp. Eenvoudige ge-

sloten gevel met openingen. Kopwoningen 
grenzend aan de openbare ruimte hebben 
een overhoekse uitstraling.

• Geleding: sterk horizontaal.

Opmaak
• Materiaal en kleur(toon): Huidige kleur bak-

steen en pannen. Gedekt witte kozijnen en 
daklijsten. Gedekt groene houten topgevels.

• Detaillering: ondersteunend aan de architec-
tuur.

Diversen
• Perceelsafscheidingen: alleen groene tuinaf-

scheidingen op de grens met de openbare 
ruimte.

Woonsfeer 1d 
(Kommavlinder/Citroenvlinder)

Algemeen
Type: halfvrijstaande woningen.
Sfeer en samenhang: binnengebied met klein-
schalige woningen aan een straat.
Ambitie: regulier.

Plaatsing
• Rooilijn: in verplichte rechte rooilijn.
• Nokrichting: parallel aan de weg.
• Oriëntatie: op de weg.
• Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen: 

achter de voorgevel.

Hoofdvorm
• Bouwlagen: 1 laag met kap.
• Kapvorm: mansardekap, overstek minimaal 

0,5 meter.
• Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen 

zijn ondergeschikt en in een afgeleide archi-
tectuur.

Aanzichten
• Gevelexpressie: Tuindorp. Eenvoudige geslo-

ten gevel met openingen.
• Geleding: horizontaal met verticale elemen-

ten.

Opmaak
• Materiaal en kleur(toon): Huidige kleur bak-

steen en pannen. Gedekt witte kozijnen en 
daklijsten.

• Detaillering: ondersteunend aan de architec-
tuur.

Diversen
• Perceelsafscheidingen: alleen groene tuinaf-

scheidingen op de grens met de openbare 
ruimte.

5.1.2 Aan de Centrale As

Woonsfeer 1e 
(Grote Vuurvlinder/Citroenvlinder)

Algemeen
Type: vrijstaande woongebouwen (wonen met 
praktijk/bedrijvigheid aan huis.
Sfeer en samenhang: 8 sterk op elkaar lijkende 
woongebouwen in gemeenschappelijk groen 
met een verspringende ligging aan de buiten-
rand van Tuindorp.
Ambitie: bijzonder.

Plaatsing
• Rooilijn: binnen de reeds bepaalde 8 bouw-

vlakken.
• Nokrichting: samengesteld, zowel parallel 

aan als haaks op de weg.
• Oriëntatie: zowel op de Citroenvlinder als op 

de Centrale as. Geen hoofdentrees aan kant 
van de Centrale as.

• Aanbouwen: achter de na de openbare weg 
toegekeerde gevels.
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• Bijgebouwen: losse bijgebouwen niet toege-

staan.

Hoofdvorm
• Bouwlagen: 2 lagen met kap, incidenteel 1,5 

laag.
• Kapvorm: samengestelde kapvorm met 

keuze uit zadel-, afgeplat schild-, en/of 
mansardedaken, dakhelling 45-50 graden, 
overstek minimaal 0,5 meter.

• Erkers: tot maximaal 2 meter uit de gevel, 
platte afdekking (dakterras).

•  

Aanzichten
• Gevelexpressie: Tuindorp, statige gevels met 

veel plastiek door middel van verspringen in 
het gevelvlak, erkers, aanbouwen en entree-
markeringen.

• Geleding: een spel van verticale met hori-
zontale elementen.

Opmaak
• Materiaal en kleur(toon): minimaal 20% van 

het geveloppervlak in baksteen gecombi-
neerd met minimaal 40% van het gevelop-
pervlak in gedekt wit gevelstucwerk. kleur 
baksteen en pannen gelijk aan woonsfeer 1a 
t/m 1d. Gedekt donkere daklijsten en kozij-
nen met gedekt witte raamdelen.

• Detaillering: ondersteunend aan de architec-
tuur.

Diversen
• Perceelsafscheidingen: alleen groene tuinaf-

scheidingen op de grens met de openbare 
ruimte.

• Parkeren in de openbare ruimte wordt alleen 
aan de Citroenvlinder toegestaan.

Woonsfeer 1f 
(Citroenvlinder)

Algemeen
Type: vrijstaand niet-woongebouw met maat-
schappelijke doeleinden. 
Sfeer en samenhang: autonome bebouwing op 
een grote kavel aan de buitenrand van Tuindorp 
in de stijl van 1e.
Ambitie: bijzonder.

Plaatsing
• Rooilijn: in verplichte rechte rooilijn.
• Nokrichting: zowel parallel aan als haaks op 

de weg.
• Oriëntatie: driezijdig, op alle openbare we-

gen, entree aan de Citroenvlinder.
• Aan- en uitbouwen: alleen aan de kant van 

de bossingel.
• Bijgebouwen: alleen aan de kant van de bos-

singel.

Hoofdvorm
• Bouwlagen: 2 lagen met kap.
• Kapvorm: samengestelde kapvorm met 

keuze uit zadel-, afgeplat schild-, en/of man-
sardedaken, overstek minimaal 0,5 meter. 

• Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen 
zijn ondergeschikt en in een afgeleide archi-
tectuur.

Aanzichten
• Gevelexpressie: Tuindorp, statige gevels 

met veel plastiek door middel van kleine 
verspringen, erkers, aanbouwen en entree-
markeringen.

• Geleding: een spel van verticale met hori-
zontale elementen.

Opmaak
• Materiaal en kleur(toon): minimaal 20% van 

het geveloppervlak baksteen gecombineerd 
met minimaal 40% van het geveloppervlak 
in gedekt wit gevelstucwerk. kleur baksteen 
en pannen gelijk aan woonsfeer 1a t/m 1d. 
Gedekt donkere daklijsten en kozijnen met 
gedekt witte raamdelen. 

• Detaillering: ondersteunend aan de architec-
tuur.

Diversen
• Perceelsafscheidingen: alleen groene tuinaf-

scheidingen op de grens met de openbare 
ruimte.

• Parkeren: georganiseerd op eigen erf en in 
de openbare ruimte in parkeervakken.
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5.1.3 Noordoosthoek

Woonsfeer 1g 
(Kommavlinder/Ciroenvlinder)

Algemeen
Type: halfvrijstaande woningen.
Sfeer en samenhang: binnengebied met klein-
schalige woningen aan een straat.
Ambitie: regulier.

Plaatsing
• Rooilijn: in verplichte rechte rooilijn.
• Nokrichting: parallel aan de weg.
• Oriëntatie: op de weg.
• Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen: 

achter de voorgevel.

Hoofdvorm
• Bouwlagen: 1 laag met kap.
• Kapvorm: mansardedak, overstek minimaal 

0,5 meter. 
• Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen 

zijn ondergeschikt en in een afgeleide archi-
tectuur.

Aanzichten
• Gevelexpressie: Tuindorp. Eenvoudige ge-

sloten gevel met openingen. Kopwoningen 
grenzend aan de openbare ruimte hebben 
een overhoekse uitstraling.

• Geleding: horizontaal.

Opmaak
• Materiaal en kleur(toon): kleur baksteen en 

pannen gelijk aan woonsfeer 1a t/m 1d. Ge-
dekt witte houten kozijnen en daklijsten.

• Detaillering: ondersteunend aan de architec-
tuur.

Diversen
• Perceelsafscheidingen: alleen groene tuinaf-

scheidingen en bij de architectuur passende 
tuinmuren aan de zijkant op de grens met de 
openbare ruimte.

Woonsfeer 1h 
(Lyclamaweg)

Algemeen
Type: vrijstaande woningen. 
Sfeer en samenhang: smal ogende lintwoningen. 
Onderlinge verschillen geven de woningen een 
individueel karakter. Garages staan los achter op 
het erf.
Ambitie: regulier tot bijzonder.

Plaatsing
• Rooilijn: in verplichte rechte rooilijn.
• Nokrichting: haaks op de weg.
• Oriëntatie: op de weg.
• Aan- en uitbouwen en aangebouwde bij-

gebouwen: minimaal 1,5 meter achter de 
voorgevel. Losse bijgebouwen (garages) 
achter op het erf minimaal 1 meter achter 
het hoofdgebouw.

Hoofdvorm
• Bouwlagen: 1 laag (incidenteel 1,5) met kap.
• Kapvorm: zadeldak, dakhelling 50-55 gra-

den, overstek minimaal 0,5 meter.
• Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen 

zijn ondergeschikt en in een afgeleide archi-
tectuur voorzien van een kap.

Aanzichten
• Gevelexpressie: Tuindorp. Smal ogende 

voorgevel met een individueel karakter.
• Geleding: een spel van verticale met hori-

zontale elementen.

Opmaak
• Materiaal en kleur(toon): kleur baksteen 

en pannen gelijk aan woonsfeer 1a t/m 1d. 
Gedekt witte houten kozijnen en daklijsten, 
draaiende delen en ondergeschikte delen 
(bijvoorbeeld topgevel of kozijnpaneel) in 
één donkere gedekte kleur.

• Detaillering: veel aandacht voor details.

Diversen
• Perceelsafscheidingen: alleen groene tuinaf-

scheidingen op de grens met de openbare 
ruimte.
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Woonsfeer 1i 
(Kommavlinder/Keizersmantel)

Algemeen
Type: rijwoningen (starterswoningen).
Sfeer en samenhang: binnengebied met klein-
schalige rijwoningen en bijzondere kopwonin-
gen. 
Ambitie: regulier.

Plaatsing
• Rooilijn: in verplichte rooilijn.
• Nokrichting: parallel aan de weg, hoekwo-

ningen haaks op de weg.
• Oriëntatie: op de weg, hoekwoningen. 
• Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen: 

achter de voorgevel.

Hoofdvorm
• Bouwlagen: 1 laag met kap.
• Kapvorm: mansardekap, overstek minimaal 

0,5 meter.
• Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen 

zijn ondergeschikt en in een afgeleide archi-
tectuur.

• Dakkapellen: aan de voorzijde niet toege-
staan. 

Aanzichten
• Gevelexpressie: ingetogen met uitgespro-

ken naar voren verspringende kopwoningen 
(maximaal 0,5 meter) met een overhoekse 
uitstraling.

• Geleding: sterk horizontaal met vertikale ele-
menten in de kopwoningen.

Opmaak
• Materiaal en kleur(toon): kleur baksteen 

en pannen gelijk aan woonsfeer 1a t/m 1d. 
Gedekt witte houten kozijnen en daklijsten, 
draaiende delen en ondergeschikte delen 
(bijvoorbeeld topgevel of kozijnpaneel) in 
één donkere gedekte kleur. 

• Detaillering: ondersteunend aan de architec-
tuur.

Diversen
• Perceelsafscheidingen: alleen groene tuinaf-

scheidingen op de grens met de openbare 
ruimte.

Woonsfeer 1j 
(Grote Vuurvlinder)

Algemeen
Type: vrijstaande woningen.
Sfeer en samenhang: onderling sterk verschil-
lende karaktervolle woningen op ruime kavels 
in groene zetting vormen samen de oostelijke 
entree en de rand van Tuindorp. 
Ambitie: bijzonder.

Plaatsing
• Rooilijn: in verplichte rechte rooilijn.
• Nokrichting: hoofdhaaks op de weg.
• Oriëntatie: op de weg.
• Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen: 

achter de voorgevel.

Hoofdvorm
• Bouwlagen: 1,5 laag met kap.
• Kapvorm: mansardekap of zadelkap, dakhel-

ling 50-55 graden, overstek minimaal 0,5 
meter.

• Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen 
zijn ondergeschikt en in een afgeleide archi-
tectuur voorzien van een kap. Garage vast 
aan de woning met eigen ondergeschikte 
gelijkvormige kap.

• Erkers: maximaal 1 meter uit de gevellijn, 
platte afdekking.

Aanzichten
• Gevelexpressie: Tuindorp. Stijlvolle samen-

gesteld volume met veel plastiek.
• Geleding: een spel van verticale met hori-

zontale elementen.

Opmaak
• Materiaal en kleur(toon): kleur baksteen en 

pannen gelijk aan woonsfeer 1a t/m 1d in 
combinatie met delen in gedekt wit gevel-
stucwerk. Gedekt witte houten kozijnen en 
daklijsten, draaiende delen en ondergeschik-
te delen (bijvoorbeeld topgevel of kozijnpa-
neel) in een donkere gedekte kleur.

• Detaillering: veel aandacht voor details.

Diversen
• Perceelsafscheidingen: alleen groene tuinaf-

scheidingen op de grens met de openbare 
ruimte.
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5.2 Wonen aan singels en grachten 
(woonsfeer 2) 

De stedenbouwkundige structuur van dit mid-
delste deel van Lindewijk volgt de richting van 
het landschap, de ontginningsrichting en verka-
velingsrichting van de Lindevallei. Kapstok voor 
de structuur vormen afwisselend (bestaande 
en nieuwe) bossingels en grachten. Deze beide 
elementen krijgen zoveel mogelijk een natuurlijk 
karakter, dus zachte oevers met riet langs het 
water en de bestaande beplanting aangevuld 
met soorten die in het buitengebied voorkomen. 
De straten volgen de ritmiek van de voornoem-
de elementen.
In dit gebied zijn vooral vrijstaande en half-
vrijstaande woningen voorzien. Aan de westrand 
is het mogelijk om rijwoningen te realiseren. 
De brink wordt duidelijke beëindigd met een 
ensemble van gestapelde appartementen.
Wonen aan singels en grachten wordt groten-
deels projectmatig gebouwd. 

5.2.1 Oostkant 

Woonsfeer 2a (aan de rand)

Algemeen
Type: (geschakelde) halfvrijstaande woningen.
Sfeer en samenhang: sterk wandvormende 
woningen met een dubbele oriëntatie langs de 
oostrand van de wijk. Een fris -op elkaar afge-
stemd- kleurenplalet maakt dat de individuele 
woning afleesbaar blijft.
Ambitie: regulier tot bijzonder.

Plaatsing
• Rooilijn: in verplichte rechte rooilijn met 

diepe voortuinen.
• Nokrichting: haaks op de weg.
• Oriëntatie: op de recreatieplas en op de weg. 
• Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen: 

achter de voorgevel (wegzijde).

Hoofdvorm
• Bouwlagen: 1,5 tot 2 lagen met kap.
• Kapvorm: zadeldak, dakhelling 45-55 gra-

den, overstek minimaal 0,5 meter.
• Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen 

zijn ondergeschikt en in een afgeleide archi-
tectuur.

Aanzichten
• Gevelexpressie: wandvormende woningen 

met grote gevelopeningen. De individuele 
woning is afleesbaar door middel van kleur.  

• Geleding: vertikaal.

Opmaak
• Materiaal en kleur(toon): minimaal 40% van 

het geveloppervlak in hout voorzien van een 
fris gekleurde verflaag. Overige delen bak-
steen met aardse gedekte tinten in donkere 
toon met een donkere bijpassende voeg-
kleur. Antraciet/zwart gebakken pan, mat 
tot matzwart verglaasd. Gedekt witte houten 
kozijnen en daklijsten. 

• Detaillering: ondersteunend aan de architec-
tuur met aandacht voor details.

Diversen
• Perceelsafscheidingen: alleen groene tuinaf-

scheidingen op de grens met de openbare 
ruimte.
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Woonsfeer 2b  (aan de Centrale As)

Algemeen
Type: woongebouw met een maatschappelijk 
doeleinde. 
Sfeer en samenhang: woongebouw met aan 3 
representatieve voorkanten. 
Ambitie: regulier tot bijzonder.

Plaatsing
• Rooilijn: in verplichte rechte rooilijn met 

ondiepe voortuinen.
• Nokrichting: parallel aan de (zij)weg.
• Oriëntatie: driezijdig, op alle openbare 

wegen. 
• Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen: 

achter de voorgevelrooilijn behorende bij 
woonsfeer 2c.

Hoofdvorm
• Bouwlagen: 1,5 laag met kap.
• Kapvorm: afwisselend plat en lessenaarskap 

met een dakhelling van 30-40 graden, over-
stek minimaal 0,5 meter.

• Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen 
zijn ondergeschikt en in een afgeleide archi-
tectuur.

Aanzichten
• Gevelexpressie: traditionele gevelindeling 

(gesloten wand met openingen).
• Geleding: horizontaal, afleesbare beukmaat 

van de individuele wooneenheden. 
• Dakkapellen: aan de voorzijde niet toege-

staan.

Opmaak
• Materiaal en kleur(toon): baksteen met 

aardse kleuren in middentoon. Gedekt witte 
houten kozijnen, raampanelen in heldere 
kleurenspel. Antraciet/zwart gebakken pan, 
mat tot matzwart verglaasd.

• Detaillering: ondersteunend aan de architec-
tuur.

Diversen
• Perceelsafscheidingen: alleen groene tuinaf-

scheidingen op de grens met de openbare 
ruimte.

Woonsfeer 2c (Koninginnenpage)

Algemeen
Type: vrijstaande woningen
Sfeer en samenhang: traditionele woningen met 
een individueel karakter.
Ambitie: regulier.

Plaatsing
• Rooilijn: in verplichte rechte rooilijn met 

ondiepe voortuinen.
• Nokrichting: haaks op de weg.
• Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen: 

minimaal 4 meter achter de voorgevel.

Hoofdvorm
• Bouwlagen: 1 tot 1,5 laag met kap.
• Kapvorm: zadeldak, dakhelling 45-55 gra-

den, overstek minimaal 0,5 meter.
• Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen 

zijn ondergeschikt en in een afgeleide archi-
tectuur.

Aanzichten
• Gevelexpressie: gericht op de wegl. 
• Geleding: evenwichtig.

Opmaak
• Materiaal en kleur(toon): baksteen met 

aardse kleuren in middentoon. Gedekt witte 
houten kozijnen en daklijsten. Antraciet/
zwart gebakken pan, mat tot matzwart 
verglaasd.

• Detaillering: ondersteunend aan de architec-
tuur.

Diversen
• Perceelsafscheidingen: alleen groene tuinaf-

scheidingen op de grens met de openbare 
ruimte.

• Parkeren: georganiseerd op eigen erf, bezoe-
kers in de openbare ruimte op straat.
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Woonsfeer 2d 
(Eikepage)

Algemeen
Type: vrijstaande woningen.
Sfeer en samenhang: statige woningen met een 
karakteristieke baksteen-architectuur uit de 
periode 1920-1940. Wandvormend, bebouwing 
begeleid het wijkontsluitende verkeer.
Ambitie: regulier.

Plaatsing
• Rooilijn: in verplichte rechte rooilijn.
• Nokrichting: parallel aan de weg.
• Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen: 

achter de voorgevel.

Hoofdvorm
• Bouwlagen: 2 lagen met kap.
• Kapvorm: schilddak, dakhelling 40-50 gra-

den, dakoverstek minimaal 0,5 meter. 
• Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen 

zijn ondergeschikt en in een afgeleide archi-
tectuur.

• Erkers en voordeurportalen: maximaal 1 
meter voor de rooilijn. 

Aanzichten
• Gevelexpressie: wandvormend, naar de weg 

gekeerd. 
• Geleding: evenwichtig.

Opmaak
• Materiaal en kleur(toon): baksteen met aard-

se gedekte tinten in donkere toon. Antraciet/
zwart gebakken pan, mat tot matzwart 
verglaasd. Gedekt witte houten kozijnen en 
daklijsten. 

• Detaillering: ondersteunend aan de karakte-
ristieke baksteen-architectuur uit de periode 
1920-1940, entree centraal in de voorgevel. 
Schoorstenen op de twee nokhoeken ver-
plicht.

Diversen
• Perceelsafscheidingen: alleen groene tuinaf-

scheidingen op de grens met de openbare 
ruimte.
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5.2.2 Landkaartje

Woonsfeer 2e 
(aan de brink)

Algemeen
Type: vrijstaande woningen.
Sfeer en samenhang: wandvormend. Kleinscha-
lige dorpse woningen met terug geplaatste 
aanbouw op smalle kavels.
Ambitie: regulier.

Plaatsing
• Rooilijn: in verplichte rechte rooilijn met 

ondiepe voortuinen.
• Nokrichting: haaks op de weg.
• Oriëntatie: op de weg.
• Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen: 

achter de voorgevel.

Hoofdvorm
• Bouwlagen: 1 laag met kap.
• Kapvorm: zadeldak, dakhelling 45-50 gra-

den, overstek minimaal 0,5 graden.
• Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen 

zijn ondergeschikt en in een afgeleide archi-
tectuur.

Aanzichten
• Gevelexpressie: wandvormend, geen insprin-

gen in de voorgevel. 
• Geleding: evenwichtig.

Opmaak
• Materiaal en kleur(toon): baksteen met 

aardse gedekte tinten in lichte, midden- en 
donkere toon. Antraciet/zwart gebakken 
pan, mat tot matzwart verglaasd. Woningen 
aan de oostkant (bossingel) mogen worden 
voorzien van een houten topgevel. Gedekt 
witte houten kozijnen en daklijsten.

• Detaillering: ondersteunend aan de architec-
tuur.

Diversen
• Perceelsafscheidingen: alleen groene tuinaf-

scheidingen op de grens met de openbare 
ruimte.

• Parkeren: georganiseerd op eigen erf en in 
de openbare ruimte op de brink.
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Woonsfeer 2f 
(op de kop van de brink) 

Algemeen
Type: appartementen.
Sfeer en samenhang: 2 samengestelde gebou-
wen aan weerszijde van een gewenste zichtlijn. 
Beide met een meerdere representatieve gevels. 
Het totaal ensemble past in de sfeer van het hui-
dige landkaartje en geeft een duidelijke beëin-
digd van de brink. 
Ambitie: bijzonder.

Plaatsing
• Rooilijn: binnen het bouwvlak. 
• Nokrichting: haaks op het water.
• Oriëntatie: zowel op de brink als op het wa-

ter (Noord en Zuid). 
• Aan- en uitbouwen, alsmede aangebouwde 

bijgebouwen vormen één architectonisch 
geheel met het hoofdvolume, losse bijge-
bouwen niet toegestaan. 

Hoofdvorm
• Bouwlagen: samengesteld uit 2 en 3 lagen 

met (hoge) kap.

• Kapvorm: zadeldak (minimaal twee per ge-
bouw) met dezelfde dakhelling tussen 45-50 
graden, overstek minimaal 0,5 meter.

Aanzichten
• Gevelexpressie: gesloten aan de brink- en 

zijkant met kleine openingen, en open aan 
de waterkant.

• Geleding: vertikaal aan de gesloten zijden, 
horizontaal aan de waterzijde.

Opmaak
• Materiaal en kleur(toon): baksteen met 

aardse gedekte tinten in midden- tot donke-
re toon. Antraciet/zwart gebakken pan, mat 
tot matzwart verglaasd. Gedekt witte houten 
kozijnen en daklijsten.

• Detaillering: veel aandacht voor de details.

Diversen
• Perceelsafscheidingen: alleen groene tuinaf-

scheidingen op de grens met de openbare 
ruimte, natuurlijke overgangen bij water-
kant.

• Parkeren: georganiseerd op eigen erf (par-
keergarage/bezoek op maaiveld).

e
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5.2.3 Aurelia

Woonsfeer 2g

Algemeen
Type: (half)vrijstaande woningen.
Sfeer en samenhang: traditionele woningen. 
Wandvormend, bebouwing begeleid het wijkont-
sluitende verkeer. 
Ambitie: regulier

Plaatsing
• Rooilijn: in verplichte rechte rooilijn.
• Nokrichting: hoofdzakelijk parallel aan de 

weg, vrijstaande woningen op de hoeken 
haaks op de weg.

• Oriëntatie: op de weg.
• Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen: 

achter de voorgevel en overhoekse zijgevel.

Hoofdvorm
• Bouwlagen: 2 laag met kap.
• Kapvorm: schilddak, dakhelling 40-50 gra-

den, overstek minimaal 0,5 meter.

• Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen 
zijn ondergeschikt en in een afgeleide archi-
tectuur. 

Aanzichten
• Gevelexpressie: wandvormend, gericht op 

de weg.
• Geleding: horizontaal.
• Erkers: tot maximaal 1 meter uit de gevel, 

platte afdekking.

Opmaak
• Materiaal en kleur(toon): baksteen met 

aardse gedekte tinten in middentoon. Antra-
ciet/zwart gebakken pan, mat tot matzwart 
verglaasd. Gedekt witte houten kozijnen en 
daklijsten.

• Detaillering: ondersteunend aan de architec-
tuur.

Diversen
• Perceelsafscheidingen: alleen groene tuinaf-

scheidingen op de grens met de openbare 
ruimte.

a
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Woonsfeer 2h 
(Hofjes-bestaand)

Algemeen
Type: (half)vrijstaande woningen.
Sfeer en samenhang: traditionele woningen ge-
organiseerd in hofjes.
Ambitie: regulier.

Plaatsing
• Rooilijn: in verplichte rechte rooilijn.
• Nokrichting: parallel aan de weg.
• Oriëntatie: op de hof.

Hoofdvorm
• Bouwlagen: 2 lagen met kap.
• Kapvorm: schilddak, dakhelling 40-50 gra-

den, overstek minimaal 0,5 meter.
• Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen 

zijn ondergeschikt en in een afgeleide archi-
tectuur opgenomen in de hoofdmassa.

Aanzichten
• Gevelexpressie: wandvormend, gericht op 

de hof.
• Geleding: horizontaal.

Opmaak
• Materiaal en kleur(toon): baksteen met aard-

se gedekte tinten in donkere toon. Antraciet/
zwart gebakken pan, mat tot matzwart 
verglaasd. Gedekt witte houten kozijnen en 
daklijsten.

• Detaillering: ondersteunend aan de architec-
tuur.

Diversen
• Perceelsafscheidingen: alleen groene tuinaf-

scheidingen op de grens met de openbare 
ruimte.

5.2.4 Dagpauwoog

Woonsfeer 2i 
(Hofjes)

Algemeen
Type: (half)vrijstaande woningen.
Sfeer en samenhang: traditionele woningen 
georganiseerd in hofjes met een sterke verwant-
schap naar woonsfeer 2h.
Ambitie: regulier.

Plaatsing
• Rooilijn: in verplichte rechte rooilijn.
• Nokrichting: parallel aan de weg.
• Oriëntatie: op de hof.

Hoofdvorm
• Bouwlagen: 1,5 laag met kap.
• Kapvorm: schilddak, dakhelling 40-50 gra-

den, overstek minimaal 0,5 meter.
• Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen 

zijn ondergeschikt en in een afgeleide archi-
tectuur opgenomen in de hoofdmassa.

Aanzichten
• Gevelexpressie: wandvormend, gericht op 

de hof.
• Geleding: horizontaal.

Opmaak
• Materiaal en kleur(toon): baksteen met aard-

se gedekte tinten in middentoon (elk hofje 
een eigen toon). Antraciet/zwart gebakken 
pan, mat tot matzwart verglaasd. Houten 
kozijnen en daklijsten met in elk hofje een 
eigen gedekte kleur of gedekt wit.

• Detaillering: ondersteunend aan de architec-
tuur.

Diversen
• Perceelsafscheidingen: alleen groene tuinaf-

scheidingen op de grens met de openbare 
ruimte.
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5.2.5 Dagpauwoog/Distelvlinder

Woonsfeer 2j

Algemeen
Type: (half)vrijstaande woningen en rijwonin-
gen.
Sfeer en samenhang: traditionele woningen. 
Wandvormend, bebouwing begeleid het wijkont-
sluitende verkeer. 
Ambitie: regulier.

Plaatsing
• Rooilijn: in verplichte rechte rooilijn met 

ondiepe voortuinen.
• Nokrichting: parallel aan de weg. De kopse 

bouwvelden (noord en zuid) haaks op de 
weg. 

• Oriëntatie: op de weg.

Hoofdvorm
• Bouwlagen: 1,5 laag met kap.
• Kapvorm: zadeldak, 40-50 graden, met een 

minimale overstek van 0,5 meter.
• Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen 

zijn ondergeschikt en in een afgeleide archi-
tectuur.

Aanzichten
• Gevelexpressie: wandvormend, gericht op 

de weg.
• Geleding: horizontaal.
• Erkers en voordeurportalen: tot maximaal 1 

meter uit de gevel, platte afdekking.

Opmaak
• Materiaal en kleur(toon): baksteen met 

aardse gedekte tinten in midden- tot donker 
toon. Antraciet/zwart gebakken pan, mat tot 
matzwart verglaasd. Kozijnen en daklijsten 
in een gedekte kleur of gedekt wit.

• Detaillering: ondersteunend aan de architec-
tuur.

Diversen
• Perceelsafscheidingen: alleen groene tuinaf-

scheidingen op de grens met de openbare 
ruimte. Overhoekse woningen aan de zijkant 
voorzien van een lage tuinmuur met daarop 
een groene tuinafscheiding in de rooilijn 
Distelvlinder/Dagpauwoog. 

• Parkeren: georganiseerd op eigen erf (bij 
rijwoningen geclusterd), bezoekers in de 
openbare ruimte op straat. 

Overige delen van ‘Singels en Grachten’ behoren niet tot Deelgebied 1.

voorbeelduitwerking van geclusterd parkeren op 
eigen erf voor rijwoningen (2j)
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5.3.1 Argusvlinder 

Woonsfeer 3a 
(west- en oostzijde)

Algemeen
Type: vrijstaande woningen. 
Sfeer en samenhang: traditionele woningen met 
een zijbeuk. Onderlinge verspringende rooilijn 
van 1 meter.
Ambitie: regulier tot bijzonder.

Plaatsing
• Rooilijn: verplichte verspringende rooilijn.
• Nokrichting: haaks op de weg. Onderge-

schikte aanbouw (zijbeuk) evenwijdig aan de 
weg. 

• Oriëntatie: westzijde eenzijdig; op de weg. 
Oostzijde tweezijdig; op de weg en op het 
water.

Hoofdvorm
• Bouwlagen: 1 laag met kap.
• Kapvorm: zadeldak 40 tot 50 graden, over-

stek minimaal 0,5 meter.
• Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen 

zijn ondergeschikt en in een afgeleide archi-
tectuur.

Aanzichten
• Gevelexpressie: traditionele gesloten met 

openingen.
• Geleding: evenwichtig.

Opmaak
• Materiaal en kleur(toon): baksteen met 

aardse gedekte tinten in midden- tot donker 
toon. Antraciet/zwart gebakken pan, mat 
tot matzwart verglaasd. Houten kozijnen 
en daklijsten in een gedekte kleur of gedekt 
wit. 

• Detaillering: Westzijde; ondersteunend aan 
de architectuur. Oostzijde; extra aandacht 
voor details aan de open waterzijde.

Diversen
• Perceelsafscheidingen: groene erfafscheidin-

gen aan de voorzijde, natuurlijke overgan-
gen bij waterkant.

5.3 Wonen aan het water 
(woonsfeer 3) 

De zuidelijke deel van Lindewijk bestaat uit 
wooneilanden gescheiden door watergangen, 
die in dezelfde richting als de onderliggende 
verkavelingsrichting liggen. De woningen staan 
aan de straat. De achtertuinen grenzen aan de 
watergangen. 
Het aantal wooneilanden nodigen uit tot dif-
ferentiatie per eiland binnen de eenheid van 
woonsfeer 3. 

Strikte richtlijnen zijn er voor de behandeling 
van de oevers, de overgang van land naar water 
en de oriëntatie van de bebouwing op het water. 
Zowel uit ecologisch als uit visueel oogpunt zijn 
natuurlijke oevers met riet, biezen en lisdodde 
op een flauw talud gewenst. Waar nodig zal 
de oever wordt versterkt tegen afslag met een 
kunststof mat. 

In dit gebied wordt voornamelijk gebouwd voor 
particuliere opdrachtgevers. 
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5.3.2 Eikepage 

Woonsfeer 3b 
(aan de bossingel - oost)

Algemeen
Type: vrijstaande woningen.
Sfeer en samenhang: robuuste vrijstaande wo-
ningen aan de bossingel en het water.
Ambitie: bijzonder.

Plaatsing
• Rooilijn: in verplichte verspringende rooilijn. 
• Nokrichting: haaks op de weg.
• Oriëntatie: op de bossingel.

Hoofdvorm
• Bouwlagen: 1 laag (incidenteel 1,5 laag) met 

kap.
• Kapvorm: zadeldak, 40 tot 45 graden, over-

stek minimaal 0,5 meter.
• Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen 

zijn ondergeschikt en in een afgeleide archi-
tectuur met een platte afwerking.

Aanzichten
• Gevelexpressie: traditioneel gesloten gevel 

met openingen. Robuuste en meervoudige 
hoofdvorm.

• Geleding: evenwichtig.

Opmaak
• Materiaal en kleur(toon): gevels in geschil-

derd hout en/of baksteen, beide met aardse 
gedekte tinten in middentoon. Antraciet/
zwart gebakken pan, mat tot matzwart 
verglaasd of rieten kap. Houten kozijnen en 
daklijsten in een gedekte kleur of gedekt 
wit.

• Detaillering: veel aandacht voor details.

Diversen
• Perceelsafscheidingen: groene erfafscheidin-

gen aan de voorzijde, natuurlijke overgan-
gen bij waterkant.

Woonsfeer 3c 
(aan de bossingel - west) 

Algemeen
Type: vrijstaande woningen.
Sfeer en samenhang: individuele vrijstaande 
woningen aan de bossingel en het water.
Ambitie: bijzonder.

Plaatsing
• Rooilijn: in verplichte verspringende rooilijn. 
• Nokrichting: haaks op de weg.
• Oriëntatie: op de bossingel.

Hoofdvorm
• Bouwlagen: 1 laag (incidenteel 1,5 laag) met 

kap.
• Kapvorm: zadeldak, 40 tot 45 graden, over-

stek minimaal 0,5 meter.
• Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen 

zijn ondergeschikt en in een afgeleide archi-
tectuur met een platte afwerking.

Aanzichten
• Gevelexpressie: traditionele gevel met vol-

doende openingen van enige omvang. lichte 
en enkelvoudige hoofdvorm.

• Geleding: evenwichtig.

Opmaak
• Materiaal en kleur(toon): baksteen met 

aardse gedekte tinten in middentoon. Antra-
ciet/zwart gebakken pan, mat tot matzwart 
verglaasd of rieten kap. Houten kozijnen en 
daklijsten in een gedekte kleur of gedekt 
wit.

• Detaillering: veel aandacht voor details.

Diversen
• Perceelsafscheidingen: groene erfafscheidin-

gen aan de voorzijde, natuurlijke overgan-
gen bij waterkant.
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5.3.3 Aurelia

Woonsfeer 3d

Algemeen
Type: vrijstaande woningen.
Sfeer en samenhang: individuele vrijstaande 
woningen in een groot verspringende rooilijn.
Ambitie: regulier tot bijzonder.

Plaatsing
• Rooilijn: in verplichte verspringende rooilijn. 
• Nokrichting: haaks op de weg.
• Oriëntatie: op de weg en/of het water, kop-

woningen op water.

Hoofdvorm
• Bouwlagen: 1 laag (incidenteel 1,5) met kap.
• Kapvorm: (gebroken) zadeldak of lesse-

naarsdak, 40 tot 45 graden, overstek mini-
maal 0,5 meter.

• Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen 
zijn ondergeschikt en in een afgeleide archi-
tectuur.

Aanzichten
• Gevelexpressie: traditionele tot moderne 

gevel met voldoende openingen van enige 
omvang.

• Geleding: evenwichtig.

Opmaak
• Materiaal en kleur(toon): baksteen met 

aardse gedekte tinten in alle tonen. Antra-
ciet/zwart gebakken pan, mat tot matzwart 
verglaasd. Houten kozijnen en daklijsten in 
een gedekte kleur of wit.

• Detaillering: ondersteunend aan de architec-
tuur en extra aandacht voor details voor de 
woningen aan de open waterzijde.

Diversen
• Perceelsafscheidingen: groene erfafscheidin-

gen aan de voorzijde, natuurlijke overgan-
gen bij waterkant.
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5.3.4 Heideblauwtje

Woonsfeer 3e (oostzijde)

Algemeen
Type: vrijstaande woningen.
Sfeer en samenhang: moderne vrijstaande wo-
ningen in verspringende rooilijn, projectmatig.
Ambitie: regulier tot bijzonder.

Plaatsing
• Rooilijn: in verplichte verspringende rooilijn. 
• Nokrichting: haaks op de weg.
• Aan- en bijgebouwen: achter de voorgevel.

Hoofdvorm
• Bouwlagen: 1 laag (incidenteel 1,5) met kap.
• Kapvorm: zadeldak, dakhelling 40-45 gra-

den, overstek minimaal 0,5 meter of vlak 
met de zijgevel indien dakbedekkingmateri-
aal doorloopt in dezelfde zijgevel.

• Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen 
zijn ondergeschikt en in een afgeleide archi-
tectuur met een platte afwerking.

Aanzichten
• Gevelexpressie: modern met voldoende ope-

ningen van enige omvang.
• Geleding: evenwichtig.

Opmaak
• Materiaal en kleur(toon): baksteen met aard-

se gedekte tinten in donkere toon. Antraciet/
zwart vlakke gebaken pan, mat tot matzwart 
verglaasd. Houten kozijnen en daklijsten in 
een gedekte kleur of wit.

• Detaillering: ondersteunend aan de architec-
tuur met aandacht voor de details.

Diversen
• Perceelsafscheidingen: groene erfafscheidin-

gen aan de voorzijde, natuurlijke overgan-
gen bij waterkant.

Woonsfeer 3e (westzijde)

Algemeen
Type: vrijstaande of halfvrijstaande woningen.
Sfeer en samenhang: moderne vrijstaande wo-
ningen in verspringende rooilijn. De mogelijke 
halfvrijstaande woningen verspringen onder-
ling. Bij projectmatige bouw dienen minimaal 
twee verschillende ontwerpen met verschillende 
breedten worden gerealiseerd.
Ambitie: regulier tot bijzonder.

Plaatsing
• Rooilijn: in verplichte verspringende rooilijn. 
• Nokrichting: haaks op de weg.
• Aan- en bijgebouwen: achter de voorgevel.

Hoofdvorm
• Bouwlagen: 1 laag (incidenteel 1,5) met kap.
• Kapvorm: zadeldak, dakhelling 40-45 gra-

den, overstek minimaal 0,5 meter of vlak 
met de zijgevel indien dakbedekkingmateri-
aal doorloopt in dezelfde zijgevel.

• Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen 
zijn ondergeschikt en in een afgeleide archi-
tectuur met een platte afwerking.

Aanzichten
• Gevelexpressie: modern met voldoende ope-

ningen van enige omvang.
• Geleding: evenwichtig.

Opmaak
• Materiaal en kleur(toon): voor de gevels 

geldt minimaal 40% glas en minimaal 40% 
baksteen met aardse gedekte tinten in mid-
dentoon. Het dak met een antraciet/zwart 
vlakke gebakken pan, mat tot matzwart 
verglaasd. Houten kozijnen en daklijsten in 
een gedekte kleur of wit.

• Detaillering: ondersteunend aan de architec-
tuur met aandacht voor de details.

Diversen
• Perceelsafscheidingen: groene erfafscheidin-

gen aan de voorzijde, natuurlijke overgan-
gen bij waterkant.



52
Woonsfeer 3f 

Algemeen
Type: vrijstaande woningen.
Sfeer en samenhang: brede woningen geheel ge-
organiseerd onder een grote overstekende kap, 
in een onderling sterk verspringende rooilijn, en 
opgaand in de omliggende natuurontwikkeling.
Ambitie: bijzonder.

Plaatsing
• Situatie: in verplichte verspringende rooilijn, 

zijgevels op minimaal 5 meter van de onder-
linge perceelgrens.

• Nokrichting: haaks op de weg.
• Aan- en uitbouwen, alsmede aangebouwde 

bijgebouwen: opgenomen in het hoofdvo-
lume.

• Losse bijgebouwen: minimaal 1 meter achter 
het hoofdvolume.

Hoofdvorm
• Bouwlagen: 1 laag met kap.
• Kapvorm: (gebroken) zadeldak, dakhelling 

30-35 graden, overstek minimaal 0,5 meter 
of vlak met de zijgevel indien dakbedekking-
materiaal doorloopt in dezelfde zijgevel.

• Aan- en uitbouwen, alsmede aangebouwde 
bijgebouwen: onder de kap, opgenomen in 
het hoofdvolume.

• Losse bijgebouwen: met kap met gelijke dak-
helling als het hoofdgebouw, ondergeschikt 
en in een afgeleide architectuur.

Aanzichten
• Gevelexpressie: modern, gesloten zijkanten 

en open voor- en achterkanten.
• Geleding: verticale elementen onder een 

flauw hellend dak. 
• Dakkapellen: in de stijl van het hoofdvo-

lume.

Opmaak
• Materiaal en kleur(toon): voor de gevels 

geldt minimaal 40% glas en minimaal 40% 
baksteen met aardse gedekte tinten in don-
kere toon met een donkere voeg. Het dak 
met een antraciet/zwart vlakke gebakken 
pan, mat tot matzwart verglaasd. Houten 
kozijnen en daklijsten in een gedekte kleur 
of wit.

• Detaillering: ondersteunend aan de architec-
tuur met veel aandacht voor de details.

Diversen
• Perceelsafscheidingen: groene erfafscheidin-

gen aan de voorzijde, natuurlijke overgan-
gen bij waterkant.

5.3.5 Icarusblauwtje

Woonsfeer 3g 

Algemeen
Type: vrijstaande of halfvrijstaande woningen.
Sfeer en samenhang: moderne vrijstaande wo-
ningen in verspringende rooilijn. De mogelijke 
halfvrijstaande woningen verspringen onderling. 
Ambitie: regulier tot bijzonder.

Plaatsing
• Rooilijn: in verplichte verspringende rooilijn. 
• Nokrichting: haaks op de weg.
• Aan- en bijgebouwen: achter de voorgevel.

Hoofdvorm
• Bouwlagen: 1 laag (incidenteel 1,5) met kap.
• Kapvorm: zadeldak, dakhelling 40-45 gra-

den, overstek minimaal 0,5 meter of vlak 
met de zijgevel indien dakbedekkingmateri-
aal doorloopt in dezelfde zijgevel.

• Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen 
zijn ondergeschikt en in een afgeleide archi-
tectuur met een platte afwerking.

Aanzichten
• Gevelexpressie: modern met voldoende ope-

ningen van enige omvang.
• Geleding: evenwichtig.

Opmaak
• Materiaal en kleur(toon): voor de gevels 

geldt minimaal 40% glas en minimaal 40% 
blank behandeld hout. Het dak met een 
antraciet/zwart vlakke gebakken pan, mat 
tot matzwart verglaasd, riet of blank be-
handelde houten delen. Houten kozijnen en 
daklijsten in een gedekte kleur of in blank 
behandeld hout.
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• Detaillering: ondersteunend aan de architec-

tuur met aandacht voor de details.

Diversen
• Perceelsafscheidingen: groene erfafscheidin-

gen aan de voorzijde, natuurlijke overgan-
gen bij waterkant.

Woonsfeer 3h 

Algemeen
Type: vrijstaande woningen.
Sfeer en samenhang: brede woningen geheel ge-
organiseerd onder een grote overstekende kap, 
in een onderling sterk verspringende rooilijn, 
opgaand in de omliggende natuurontwikkeling.
Ambitie: bijzonder.

Plaatsing
• Situatie: in verplichte verspringende rooilijn, 

zijgevels op minimaal 5 meter van de onder-
linge perceelgrens.

• Nokrichting: haaks op de weg.
• Aan- en uitbouwen, alsmede aangebouwde 

bijgebouwen: opgenomen in het hoofdvo-
lume.

• Losse bijgebouwen: minimaal 1 meter achter 
het hoofdvolume.

Hoofdvorm
• Bouwlagen: 1 laag met kap.
• Kapvorm: (gebroken) zadeldak, dakhelling 

30-35 graden, overstek minimaal 0,5 meter 
of vlak met de zijgevel indien dakbedekking-
materiaal doorloopt in dezelfde zijgevel.

• Aan- en uitbouwen, alsmede aangebouwde 
bijgebouwen: onder de kap, opgenomen in 
het hoofdvolume.

• Losse bijgebouwen: met kap met gelijke dak-
helling als het hoofdgebouw, ondergeschikt 
en in een afgeleide architectuur.

Aanzichten
• Gevelexpressie: modern, gesloten zijkanten 

en open voor- en achterkanten.
• Geleding: verticale elementen onder een 

flauw hellend dak. 
• Dakkapellen: in de stijl van het hoofdvo-

lume.

Opmaak
• Materiaal en kleur(toon): voor de gevels 

geldt minimaal 40% glas en minimaal 40% 
in blank behandeld hout. Het dak met een 
antraciet/zwart vlakke gebakken pan, mat 
tot matzwart verglaasd, riet of blank be-
handelde houten delen. Houten kozijnen en 
daklijsten in een gedekte kleur of in blank 
behandeld hout.

• Detaillering: ondersteunend aan de architec-
tuur met veel aandacht voor de details.

Diversen
• Perceelsafscheidingen: groene erfafscheidin-

gen aan de voorzijde, natuurlijke overgan-
gen bij waterkant.

Overige delen van ‘Wonen aan het water’ beho-
ren niet tot Deelgebied 1.
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Deze beelden benaderen het beoogde materiaal-
gebruik voor woonsfeer 3g en 3h. 
 
Geen van de beelden is een letterlijke vertaling 
van de criteria.     

Antraciete vlakke pan, vertikale geleding, natuur-
lijke overgangen bij waterkant, overstek 

Georganiseerd onder één dak (3h +3f), vertikale gele-
ding, rieten dak loopt door in zijgevel, houten bekle-
ding.  

Georganiseerd onder één dak, vertikale geleding, rieten 
dak (stenen gevel past bij 3f, mits donker).  

Georganiseerd onder één dak, houten dak, mogelijke 
verbijzonderde zijgevel bij de twee woningen op de kop 
van het eiland.   
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5.4 Appartementengebouw 
(woonsfeer 4)

Centraal in de wijk wordt, op een kruispunt 
van twee open lijnen, een markant rank ogend 
woongebouw gerealiseerd. De toekomstige 
‘landmark’ dient als oriëntatiepunt in de wijk en 
is bepalend voor het silhouet van Lindewijk. 
Het parkeren dient zoveel mogelijk aan het 
zicht te worden onttrokken. Bij voorkeur vindt 
dit plaats in een parkeerkelder. Zo nodig wor-
den parkeerplaatsen gerealiseerd die enigszins 
verdiept worden aangelegd en door hagen en/of 
taluds omzoomd.

Voor deze ontwerpopgave is in 2007 een prijs-
vraag uitgeschreven en het winnend ontwerp 
wordt uitgevoerd.
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