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Deelgebieden Beeldkwaliteitsplan De Trije Terpen 2.0   



DEELGEBIED 1.  ENTREE MARKERENDE WONINGEN 
 

Geb i ed sb e s c h r i j v i n g  

Deelgebied 1 van het uitbreidingsplan ‘De Trije Terpen’ betreft een gebied met 

projectmatige dan wel individuele vrijstaande woningbouw. Dit gebied betreft de 

rij woningen ter plaatse van de entree van het nieuwe woongebied. In dit gebied 

wordt gestreefd naar een grote mate van samenhang in de bebouwing. De 

bebouwing bestaat uit twee bouwlagen met een kap en reageert op de 

bouwhoogte van de aanliggende bedrijven. De bouwhoogte van de bebouwing 

wordt verzacht door de toepassing van aan- en uitbouwen voor de voorgevel van 

de hoofdbouwmassa, waardoor een zekere dorpsheid in het beeld ontstaat. Bij 

een hoeksituatie heeft de woning een dubbele oriëntatie.  

 

 

Locatie deelgebied 1.  

B e l e i d ,  w aa rde bep a l i n g  en  o n tw i k ke l i n g  

Het beleid is gericht op het realiseren van een samenhangend bebouwingsbeeld 

en het tot stand brengen van een aantrekkelijk en duurzaam woonmilieu.  

 

We l s t and s amb i t i e n i v ea u  

Voor dit gebied is een bijzonder ambitieniveau van kracht. Bouwplannen zullen 

beoordeeld worden uitgaande van een samenhangend bebouwingsbeeld in het 

deelgebied. 

 

 



DEELGEBIED 1. ENTREE MARKERENDE WONINGEN 

Referentiebeelden Gebiedskenmerken en criteria Hh Re Iv 

 

 

Referentiebeelden voor 
plaatsing, hoofdvorm, aanzichten 
en opmaak. 

Plaatsing    

De hoofdvorm van de woning ligt in de rooilijn van de hoofdvorm van de reeds gerealiseerde woningen. ♦   

Voor minimaal 50% van de breedte van de voorgevel is sprake van een aan-/uitbouw.  ♦   

De nokrichting is evenwijdig aan de weg.  ♦   

    

Hoofdvorm    

Projectmatig dan wel individueel ontwikkelde vrijstaande woningen. ♦   

De hoofdvorm is maximaal twee bouwlagen met een kap. ♦   

De kap is vormgegeven als een zadelkap met bescheiden overstekken. ♦   

Geen dwarskappen toepassen. ♦   

Wolfseinden zijn niet toegestaan. ♦   

Aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn ondergeschikt aan de hoofdvorm. ♦   

    

Aanzichten    

De woningen zijn georiënteerd op de openbare weg, dan wel de gezamenlijke toegangsweg. ♦   

Bij een hoeksituatie heeft de woning een dubbele oriëntatie. ♦   

Aan- en uitbouwen zijn qua architectuur in samenhang met het hoofdgebouw. ♦   

Bijgebouwen zijn, voor zover zichtbaar vanaf de openbare ruimte, in samenhang met het hoofdgebouw.  ♦  

    

Opmaak    

De gevels zijn opgetrokken in baksteen in een terughoudende bruine tot antraciete kleurtint. ♦   

De dakbedekking bestaat uit pannen in terughoudende, matte kleurtinten. ♦   

Voor de gehele woning is het kleurgebruik terughoudend en aards. ♦   

Geen accentenkleuren toepassen. ♦   

Zonnepanelen meeontwerpen/integreren in het dakvlak. ‘Hûs en Hiem’ heeft hiervoor een folder met passende voorbeelden opgesteld.  ♦  

De detaillering ondersteunt de architectuur.  ♦   

    

Overige    

Op aan openbare ruimte grenzende achterste erfafscheidingen zijn de objectcriteria voor erfafscheidingen  uit de welstandsnota van 
toepassing. 

 ♦  

Beleidsintentie: Hh – Handhaven/herstel en restauratie; Re - Respecteren en interpreteren; Iv - Incidenteel veranderbaar.  



DEELGEBIED 2 (a&b).  INDIVIDUELE VRIJSTAANDE WONINGEN 
 

Geb i ed sb e s c h r i j v i n g  

Deelgebied 2 (a&b) van het uitbreidingsplan ‘De Trije Terpen’ betreft gebieden 

met individuele vrijstaande woningen en/of via aan- en uitbouwen of 

bijgebouwen geschakelde woningen van maximaal anderhalve bouwlaag met kap. 

In de deelgebieden wordt een grote vrijheid geboden voor individuele wensen van 

bouwers. Belang wordt gehecht aan de oriëntatie van de bebouwing op de 

woonstraat en een dubbele oriëntatie ter plaatse van hoeksituaties. Het 

materiaal en kleurgebruik is naar eigen inzicht, met uitzondering van sterk 

afwijkende materiaal en kleurkeuzes t.o.v. het totale straatbeeld. 

 

Voor erfafscheidingen gelden de objectcriteria erfafscheidingen, behalve voor de 

hoekkavels en kavels grenzend aan de groene openbare ruimte waar groene 

erfafscheidingen worden voorgeschreven (geregeld bij de kavelverkoop).  

 

 

Locatie deelgebied 2 (a&b).  

B e l e i d ,  w aa rde bep a l i n g  en  o n tw i k ke l i n g  

Het beleid is gericht op het realiseren van een samenhangend bebouwingsbeeld 

en het tot stand te brengen van een aantrekkelijk en duurzaam woonmilieu.  

 

We l s t and s amb i t i e n i v ea u  

Voor dit gebied is een regulier ambitieniveau van kracht. Bouwplannen zullen 

beoordeeld worden uitgaande van een samenhangend bebouwingsbeeld in het 

deelgebied. 

 

 



DEELGEBIED 2 (a&b). INDIVIDUELE VRIJSTAANDE WONINGEN 

Referentiebeelden Gebiedskenmerken en criteria Hh Re Iv 

 

 

 

 

Referentiebeelden voor 
hoofdvorm, aanzichten en 
opmaak. 

Plaatsing    

In deelgebied 2b mogen aan- en uitbouwen tot in de voorgevelrooilijn worden gebouwd, mits sprake is van een samenhangend 
bebouwingsbeeld. 

♦   

    

Hoofdvorm    

Individueel ontwikkelde vrijstaande woningen. ♦   

De hoofdvorm is één tot anderhalve bouwlaag met een kap.  ♦   

De kapvorm is vrij, m.u.v. piramidedaken, wolfseinden en vloeiende kapvormen. ♦   

In deelgebied 2a zijn geen dwarskappen toegestaan.  ♦   

Aan- en uitbouwen en bijgebouwen zijn ondergeschikt aan de hoofdvorm. ♦   

    

Aanzichten    

De woningen hebben een sterke oriëntatie op de openbare weg. ♦   

Bij een hoeksituatie heeft de woning een dubbele oriëntatie. ♦   

Er is sprake van hiërarchie in de gevelopbouw; de voor-, zij– en achtergevel zijn duidelijk als zodanig herkenbaar. ♦   

Aan- en uitbouwen zijn qua architectuur in samenhang met het hoofdgebouw.  ♦  

    

Opmaak    

Het materiaal en kleurgebruik is naar eigen inzicht met uitzondering van sterk afwijkende materiaal en kleurkeuzes t.o.v. het totale 
straatbeeld (bijvoorbeeld houtbouw in een straat met uitsluitend baksteenbouw, waarbij in dit voorbeeld hout onder de kap wel als 
afwijking kan worden toegestaan). 

  ♦ 

Zonnepanelen meeontwerpen/integreren in het dakvlak. ‘Hûs en Hiem’ heeft hiervoor een folder met passende voorbeelden opgesteld.  ♦  

De detaillering ondersteunt de architectuur. ♦   

    

Overige    

Bij hoekkavels zijn op aan openbare ruimte grenzende erfafscheidingen groene erfscheidingen voorgeschreven. Voor het overige zijn de 
objectcriteria voor erfafscheidingen  uit de welstandsnota van toepassing. 

 ♦  

 
   

Beleidsintentie: Hh – Handhaven/herstel en restauratie; Re - Respecteren en interpreteren; Iv - Incidenteel veranderbaar.  



DEELGEBIED 3 (a&b).  DUBBELE WONINGEN, RIJENWONINGEN EN VRIJSTAANDE WONINGEN 
 

Geb i ed sb e s c h r i j v i n g  

Deelgebied 3 (a&b) van het uitbreidingsplan ‘De Trije Terpen’ betreft een aantal 

gebieden met projectmatige ontwikkelde dubbele woningen, rijenwoningen en 

vrijstaande woningen. Enkele (dubbele) woningen worden mogelijk individueel 

ontwikkeld worden. In alle gevallen wordt per straatzijde gestreefd naar een 

grote mate van samenhang in de hoofdvorm en kleur- en materiaalgebruik, 

zonder in een monotoon beeld te vervallen. De woningen hebben een hoofdvorm 

van maximaal twee bouwlagen met kap. De kap heeft een uitgesproken vorm en 

bepaalt voor een groot deel de uitstraling van de woningen.  

 

In deelgebied 3b is het mogelijk om de daken op de zon te oriënteren (met 

bijvoorbeeld lessenaarskappen of sheddaken) i.v.m. de mogelijkheid tot de 

winning van zonne-energie.  

 

 

Locatie deelgebied 3 (a&b).  

 

In het aanzicht van de woningen bestaat een grote aandacht voor een 

kleinschalige uitstraling van de bebouwing door een onderscheid te maken in een 

onder- en bovenbouw en eventueel door tevens de hoeken te verbijzonderen. 

 

B e l e i d ,  w aa rde bep a l i n g  en  o n tw i k ke l i n g  

Het beleid is gericht op het realiseren van een samenhangend bebouwingsbeeld 

en het tot stand te brengen van een aantrekkelijk en duurzaam woonmilieu.  

 

We l s t and s amb i t i e n i v ea u  

Voor dit gebied is een regulier ambitieniveau van kracht. Bouwplannen zullen 

beoordeeld worden uitgaande van een samenhangend bebouwingsbeeld in het 

deelgebied. 

 

 



DEELGEBIED 3a & 3B.DUBBELE WONINGEN, RIJENWONINGEN EN VRIJSTAANDE WONINGEN 

Referentiebeelden Gebiedskenmerken en criteria Hh Re Iv 

 

 

 

 

 

Referentiebeelden voor 
hoofdvorm, aanzichten en 
opmaak. 

Plaatsing    

In deelgebied 3b mogen aan- en uitbouwen tot in de voorgevelrooilijn worden gebouwd, mits sprake is van een samenhangend 
bebouwingsbeeld. 

♦   

    

Hoofdvorm    

Combinatie van dubbele woningen, rijenwoningen en vrijstaande woningen, waarbij per straatwand sprake is van samenhang in de 
hoofdvorm (gelijke goot- en nokhoogte, nokrichting, kapvorm en dakhelling).  

♦   

De hoofdvorm is maximaal twee bouwlagen met een heldere, uitgesproken kap(vorm). ♦   

In het aanzicht van de woningen bestaat een grote aandacht voor een kleinschalige uitstraling van de bebouwing door een onderscheid te 
maken in een onder- en bovenbouw en eventueel door tevens de hoeken te verbijzonderen. 

  ♦ 

Aan- en uitbouwen en bijgebouwen in de voorgevelrooilijn zijn in samenhang met de hoofdvorm. ♦   

Aan –en uitbouwen zijn ondergeschikt en in samenhang met de hoofdvorm.    ♦ 

Bijgebouwen zijn ondergeschikt aan de hoofdvorm.  ♦  

    

Aanzichten    

De woningen hebben een sterke oriëntatie op de openbare weg. ♦   

Bij een hoeksituatie heeft de woning een dubbele oriëntatie. ♦   

De woningen hebben een duidelijke geleding in een onder– en bovenbouw, waarbij de bovenbouw iets terugligt of overkraagt. Eventueel 
zijn de hoeken verbijzonderd. 

  ♦ 

De gevelgeleding van de vrijstaande woningen is afgestemd op de gevelgeleding van de aangrenzende dubbele woningen en rijenwoningen. ♦   

Aan- en uitbouwen zijn qua architectuur in samenhang met het hoofdgebouw. ♦   

Bijgebouwen voor zover zichtbaar vanaf de openbare ruimte, in samenhang met het hoofdgebouw.  ♦  

    

Opmaak    

De gevels zijn opgetrokken in terughoudende kleurtinten, waarbij er per straatwand sprake is van samenhang.  ♦   

De dakbedekking heeft een matte en terughoudende kleur, waarbij er per straatwand sprake is van samenhang. ♦   

Geen felle accentenkleuren toepassen. ♦   

Het dak heeft een sterke en eenduidige uitstraling en heeft bescheiden tot royale overstekken.  ♦   

Zonnepanelen meeontwerpen/integreren in het dakvlak. ‘Hûs en Hiem’ heeft hiervoor een folder met passende voorbeelden opgesteld.  ♦  

De detaillering ondersteunt de architectuur.  ♦   

    

Overige    

Bij hoekkavels zijn op aan openbare ruimte grenzende erfafscheidingen de objectcriteria voor erfafscheidingen  uit de welstandsnota van 
toepassing. 

 ♦  

Beleidsintentie: Hh – Handhaven/herstel en restauratie; Re - Respecteren en interpreteren; Iv - Incidenteel veranderbaar.  



DEELGEBIED 4a.  VRIJSTAANDE WONINGEN AAN GROENE ZONE 
 

Geb i ed sb e s c h r i j v i n g  

Deelgebied 4a van het uitbreidingsplan ‘De Trije Terpen’ bestaat uit vrijstaande 

woningen aan een kenmerkende structuurlijn binnen het stedenbouwkundig plan.  

 

De vrijstaande woningen hebben een zadelkap met de nokrichting haaks op de 

openbare weg en een zijbeuk met eveneens een zadelkap. De woningen krijgen 

door de repetitie in de kapvormen en bouwhoogte van één tot anderhalve 

bouwlaag met kap een samenhangende uitstraling, die de belangrijkheid van de 

structuurlijn in het plan benadrukt.  

 

De woningen hebben een kenmerkende en samenhangende uitstraling die zich uit 

in situering, kapvorm en overeenkomstig kleur– en materiaalgebruik. De 

individualiteit van de woningen komt tot uitdrukking in de opmaak van de gevels 

(plaatsing en grootte van de gevelopeningen en kleur variërend van (donker) rood 

tot roodbruine tinten). De woningen hebben een verticale geleding. 

 

 

Locatie deelgebied 4a. 

B e l e i d ,  w aa rde bep a l i n g  en  o n tw i k ke l i n g  

Het beleid is gericht op het realiseren van een samenhangend bebouwingsbeeld 

en het tot stand te brengen van een aantrekkelijk en duurzaam woonmilieu.  

 

Het college wordt gemandateerd om de criteria van deelgebied 4b van toepassing 

te kunnen verklaren op het deel van deelgebied 4a nabij de groene zone indien 

de omstandigheden hiertoe noodzaken. 

 

We l s t and s amb i t i e n i v ea u  

Voor dit gebied is een bijzonder ambitieniveau van kracht. Bouwplannen zullen 

beoordeeld worden uitgaande van een samenhangend bebouwingsbeeld in het 

deelgebied. 

 

 



DEELGEBIED 4a. VRIJSTAANDE WONINGEN AAN GROENE ZONE 

Referentiebeelden Gebiedskenmerken en criteria Hh Re Iv 

 

 

Referentiebeelden voor 
hoofdvorm, aanzichten en 
opmaak. 

 

 

Referentiebeelden voor 
hoofdvorm, aanzichten en 
opmaak. 

Hoofdvorm    

Individueel ontwikkelde vrijstaande woningen, waarbij per straatzijde sprake is van een sterke onderlinge samenhang in situering, 
hoofdvorm, kleur- en materiaalgebruik. 

♦   

De hoofdvorm is één tot anderhalve bouwlaag met een kap, eventueel uitgebouwd met een zijbeuk. ♦   

De kap kent overstekken en is vormgegeven als een zadelkap, schilddak of een samengesteld dak (dwarskap). ♦   

Wolfseinden en mansardekappen zijn niet toegestaan. ♦   

De nokrichting van de hoofdvorm is haaks op de openbare weg. De nokrichting van een eventuele zijbeuk is evenwijdig aan de weg. ♦   

Aan- en uitbouwen zijn één bouwlaag hoog en plat afgedekt, met uitzondering van het achtererfgebied. Een eventuele zijbeuk mag zijn 
voorzien van een kap. 

♦   

Bijgebouwen zijn één bouwlaag hoog en plat afdekt, met uitzondering van het achtererfgebied  ♦  

    

Aanzichten    

De woningen hebben een sterke oriëntatie op de openbare weg. ♦   

Bij een hoeksituatie heeft de woning een dubbele oriëntatie i.c.m. een architectonische verbijzondering (aan- of uitbouw). ♦   

De individualiteit van de woningen komt tot uitdrukking in het aanzicht van de gevels (plaatsing en grootte van de gevelopeningen). ♦   

De gevelaanzichten hebben een (modern-)traditionele uitstraling. ♦   

De gevelaanzichten hebben een verticale geleiding. ♦   

Aan- en uitbouwen zijn qua architectuur in samenhang met het hoofdgebouw. ♦   

Bijgebouwen zijn voor zover zichtbaar vanaf de openbare ruimte, in samenhang met het hoofdgebouw.  ♦  

    

Opmaak    

De gevels van het hoofdgebouw zijn opgetrokken in één type baksteen in één kleur ((donker)rode tot roodbruine tint).  ♦   

De dakbedekking bestaat uit pannen en is antraciet (mat) van kleur. ♦   

Zonnepanelen meeontwerpen/integreren in het dakvlak. ‘Hûs en Hiem’ heeft hiervoor een folder met passende voorbeelden opgesteld.  ♦  

De detaillering van de woningen ondersteunt de architectuur.  ♦   

    

Overige    

Op aan openbare ruimte grenzende erfafscheidingen zijn de objectcriteria voor erfafscheidingen  uit de welstandsnota van toepassing.  ♦  

Beleidsintentie: Hh – Handhaven/herstel en restauratie; Re - Respecteren en interpreteren; Iv - Incidenteel veranderbaar.  



DEELGEBIED 4b.  VRIJSTAANDE WONINGEN AAN GROENE ZONE 
 

Geb i ed sb e s c h r i j v i n g  

Deelgebied 4b van het uitbreidingsplan ‘De Trije Terpen’ bestaat in collectief 

particulier opdrachtgeverschap ontwikkelde vrijstaande woningen, met een 

onderlinge sterke samenhang in situering, hoofdvorm, kleur- en materiaalgebruik. 

De woningen kennen een moderne uitvoering die een verbijzondering vormen in 

het stedenbouwkundig plan. De vrijstaande woningen hebben geen gemetselde 

gevels en kennen een dakbedekking die doorloopt tot op het maaiveld. De 

woningen benadrukken de belangrijkheid van de structuurlijn in het plan door de 

repetitie in de kapvormen haaks op de weg.  

 

De woningen in deelgebied 4b hebben een kenmerkende en samenhangende 

uitstraling die zich uit in situering, kapvorm en overeenkomstig kleur– en 

materiaalgebruik. De individualiteit van de woningen komt tot uitdrukking in de 

opmaak van de gevels (plaatsing en grootte van de gevelopeningen. De kleur van 

de kappen is antraciet. De woningen hebben verder een transparante, lichte 

uitstraling door de open voor en achtergevel. 

 

 

Locatie deelgebied 4b. 

B e l e i d ,  w aa rde bep a l i n g  en  o n tw i k ke l i n g  

Het beleid is gericht op het realiseren van een samenhangend bebouwingsbeeld 

en het tot stand te brengen van een aantrekkelijk en duurzaam woonmilieu. 

 

Het college wordt gemandateerd om de criteria van deelgebied 4b van toepassing 

te kunnen verklaren op het deel van deelgebied 4a nabij de groene zone indien 

de omstandigheden hiertoe noodzaken. 

 

We l s t and s amb i t i e n i v ea u  

Voor dit gebied is een bijzonder ambitieniveau van kracht. Bouwplannen zullen 

beoordeeld worden uitgaande van een samenhangend bebouwingsbeeld in het 

deelgebied. 

 

 



DEELGEBIED 4b. VRIJSTAANDE WONINGEN AAN GROENE ZONE 

Referentiebeelden Gebiedskenmerken en criteria Hh Re Iv 

 

 

Referentiebeelden voor 
hoofdvorm, aanzichten en 
opmaak. 

Plaatsing    

Zijdelingse aan- en uitbouwen mogen tot in de voorgevelrooilijn worden gebouwd, mits deze aan de zuidzijde van de woning worden 
gebouwd, deze een geïntegreerd onderdeel van de architectuur van de woning zijn en sprake is van een samenhangend bebouwingsbeeld. 

♦   

De nokrichting is haaks op de openbare weg. De nokrichting van een eventuele zijbeuk mag evenwijdig aan de weg zijn. ♦   

    

Hoofdvorm    

Vrijstaande woningen, waarbij per straatzijde sprake is van een sterke onderlinge samenhang in situering, hoofdvorm, kleur- en 
materiaalgebruik. 

♦   

De hoofdvorm is één tot anderhalve bouwlaag met een kap, eventueel uitgebouwd met een zijbeuk. ♦   

De kap is vormgegeven als een zadelkap of een samengesteld dak (dwarskap). Ander kapvormen en wolfseinden zijn niet toegestaan. ♦   

Aan- en uitbouwen zijn één bouwlaag hoog en plat afgedekt met uitzondering van het achtererfgebied. Een eventuele zijbeuk mag zijn 
voorzien van een kap. 

♦   

Bijgebouwen zijn één bouwlaag hoog en plat afdekt met uitzondering van het achtererfgebied.  ♦   

    

Aanzichten    

De woningen hebben een sterke oriëntatie op de openbare weg. ♦   

Bij een hoeksituatie heeft de woning een dubbele oriëntatie i.c.m. een architectonische verbijzondering  ♦   

De individualiteit van de woningen komt tot uitdrukking in de compositie van de gevels (plaatsing en grootte van de gevelopeningen). ♦   

De gevelaanzichten hebben een transparante uitstraling. ♦   

De gevelaanzichten hebben een verticale geleding. ♦   

Aan- en uitbouwen zijn qua architectuur in samenhang met het hoofdgebouw. ♦   

Bijgebouwen zijn voor zover zichtbaar vanaf de openbare ruimte, in samenhang met het hoofdgebouw.  ♦  

    

Opmaak    

De gevels zijn opgetrokken uit lichte bouwmaterialen waarbij de antracietkleurige kap visueel doorloopt tot het maaiveld. ♦   

De dakbedekking bestaat uit pannen en is antraciet (mat) van kleur.  ♦   

Materiaalgebruik van bijgebouwen afstemmen op het hoofdgebouw. ♦   

De detaillering van de woningen ondersteunt de architectuur. ♦   

Zonnepanelen meeontwerpen/integreren in het dakvlak. ‘Hûs en Hiem’ heeft hiervoor een folder met passende voorbeelden opgesteld.   ♦  

    

Overige    

Op aan openbare ruimte grenzende erfafscheidingen zijn de objectcriteria voor erfafscheidingen  uit de welstandsnota van toepassing.  ♦  

Beleidsintentie: Hh – Handhaven/herstel en restauratie; Re - Respecteren en interpreteren; Iv - Incidenteel veranderbaar.  



DEELGEBIED 5 (a&b).  B IJZONDER WONEN AAN GROENE RANDEN 
 

Geb i ed sb e s c h r i j v i n g  

Deelgebied 5 van het uitbreidingsplan ‘De Trije Terpen’ betreft individuele 

vrijstaande woningbouw naast de natuurlijke zone aan de Woudvaart en 

tegenover de terp. In deze gebieden wordt gestreefd naar een grote mate van 

samenhang in de bebouwing. De bebouwing betreft (moderne) traditionele 

woningen met dorps karakter (allure) met een duidelijke oriëntatie op de 

openbare weg, de terp en op de Woudvaart. De woningen hebben een 

kleinschalige en (moderne) traditionele/dorpse uitstraling. De bebouwing is 

maximaal anderhalve bouwlaag met een kap. De schaal van de bebouwing wordt 

verder verzacht door bijvoorbeeld erkers i.c.m. dakkapellen, waardoor een 

zekere kleinschaligheid en dorpsheid in het beeld ontstaat. 

 

 

Locatie deelgebied 5 (a&b).  

B e l e i d ,  w aa rde bep a l i n g  en  o n tw i k ke l i n g  

Het beleid is gericht op het realiseren van een samenhangend bebouwingsbeeld 

en het tot stand te brengen van een aantrekkelijk en duurzaam woonmilieu.  

 

We l s t and s amb i t i e n i v ea u  

Voor dit gebied is een bijzonder ambitieniveau van kracht. Bouwplannen zullen 

beoordeeld worden uitgaande van een samenhangend bebouwingsbeeld in het 

deelgebied, waarbij samenhang in bouwhoogte, goothoogte en ook een niet 

afwijkende hoofdvorm in de straatwand van belang is. 

 

 



DEELGEBIED 5 (a&b). BIJZONDER WONEN AAN GROENE RANDEN 

Referentiebeelden Gebiedskenmerken en criteria Hh Re Iv 

 

 

 

Referentiebeelden voor 
hoofdvorm, aanzichten en 
opmaak. 

Plaatsing    

Aan- en uitbouwen mogen tot in de voorgevelrooilijn worden gebouwd, mits deze een geïntegreerd onderdeel van de architectuur van de 
woning zijn en sprake is van een samenhangend bebouwingsbeeld. 

♦   

De nokrichting is evenwijdig aan of haaks op de openbare weg, waarbij voor de woningen langs de Woudvaart geldt dat hier de openbare 
weg evenwijdig aan de Woudvaart is bedoeld. 

♦   

    

Hoofdvorm    

Projectmatig dan wel individueel ontwikkelde vrijstaande woningen.  ♦   

De hoofdvorm is maximaal anderhalve bouwlaag met een kap. ♦   

De kap is in deelgebied 5a vormgegeven als een zadelkap met eventuele zijbeuk.  ♦   

In deelgebied 5b is de kap vormgegeven als een zadeldak, schilddak of tentdak, waarbij een mogelijke dwarskap duidelijk geïntegreerd 
moet zijn in de architectuur van de woning.  

   

Wolfseinden en vloeiende kapvormen zijn niet toegestaan. ♦   

Een aan- of uitbouw mag plat afgedekt worden als dit past binnen een samenhangend bebouwingsbeeld.  ♦  

Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt aan de hoofdvorm. ♦   

Bijgebouwen zijn ondergeschikt aan de hoofdvorm.  ♦  

    

Aanzichten    

De woningen zijn georiënteerd op de openbare weg. ♦   

Bij een hoeksituatie heeft de woning in het gevelbeeld een dubbele oriëntatie. ♦   

Aan- en uitbouwen zijn qua architectuur in samenhang met het hoofdgebouw. ♦   

Voor zover zichtbaar vanaf de openbare ruimte in samenhang met het hoofdgebouw.  ♦  

    

Opmaak    

De gevels zijn opgetrokken in baksteen in een terughoudende roodbruine tot antraciete kleurtint. ♦   

De dakbedekking bestaat uit pannen in terughoudende, matte kleurtinten. ♦   

Voor de gehele woning is het kleurgebruik terughoudend en aards. Geen accentenkleuren toepassen. ♦   

Zonnepanelen meeontwerpen/integreren in het dakvlak. ‘Hûs en Hiem’ heeft hiervoor een folder met passende voorbeelden opgesteld.  ♦  

De detaillering ondersteunt de architectuur. ♦   

    

Overige    

Op aan openbare ruimte grenzende erfafscheidingen zijn de objectcriteria voor erfafscheidingen uit de welstandsnota van toepassing.  ♦  

Beleidsintentie: Hh – Handhaven/herstel en restauratie; Re - Respecteren en interpreteren; Iv - Incidenteel veranderbaar.  



DEELGEBIED 6 (a&b).  VRIJSTAAND WONEN AAN GROENE RUIMTE (EN WATER) 
 

Geb i ed sb e s c h r i j v i n g  

Deelgebied 6a van het uitbreidingsplan ‘De Trije Terpen’ betreft tien villa-

achtige woningen die in de groene ruimte zijn geplaatst. Deelgebied 6b van het 

uitbreidingsplan ‘De Trije Terpen’ betreft een gebied met twee of drie villa-

achtige woningen die aan de rand van de terp en het water zijn geplaatst.  

 

De woningen hebben een modern traditionele uitstraling en reageren op de plek 

in de open groene zone langs de Woudvaart of de groene ruimte van de terp en 

het water door gebruik te maken van het aanwezige uitzicht en het groene 

karakter van de plek. De massaopbouw is enkelvoudig tot samengesteld, maar 

kent een horizontale opbouw en is maximaal één bouwlaag met een flauw hellend 

dak. Afgeleiden van woningen van de Amsterdamse School van Frank Loyd Wright 

zijn in dit deelgebied goed denkbaar. 

 

 

Locatie deelgebied 6 (a&b).  

 

B e l e i d ,  w aa rde bep a l i n g  en  o n tw i k ke l i n g  

Het beleid is gericht op het realiseren van een samenhangend bebouwingsbeeld 

en het tot stand te brengen van een aantrekkelijk en duurzaam woonmilieu.  

 

We l s t and s amb i t i e n i v ea u  

Voor dit gebied is een bijzonder ambitieniveau van kracht. Dit betekent dat voor 

de locatie een plan ontworpen moet worden dat specifiek ingaat op de 

kwaliteiten en ruimtelijke aspecten van de locatie.  

 

Bij het indienen van het bouwplan dient een ontwerp voor de totale inrichting te 

worden overhandigd. Aanvrager kan verzocht worden bij het plan eigen 

referentiebeelden in te dienen. 

 

 

 

 

 



DEELGEBIED 6 (a&b). VRIJSTAAND WONEN AAN GROENE RUIMTE (EN WATER) 

Referentiebeelden Gebiedskenmerken en criteria Hh Re Iv 

 

 

 

Referentiebeelden voor 
hoofdvorm, aanzichten en 
opmaak. 

Plaatsing    

In deelgebied 6a is de plaatsing vrij, mits er sprake is van een sterke relatie met de groene openbare ruimte en de openbare weg. (6b 
bouwen in de voorste begrenzing van het bouwvlak) 

♦   

    

Hoofdvorm    

Individueel ontwikkelde vrijstaande woningen. ♦   

In deelgebied 6a is de hoofdvorm is maximaal één bouwlaag met een flauw hellende zadelkap of schildkap met royale overstekken. ♦   

In deelgebied 6b is de hoofdvorm maximaal één bouwlaag met een flauw hellende schildkap met royale overstekken. ♦   

De massaopbouw is enkelvoudig tot samengesteld en heeft een horizontale geleding. ♦   

Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt aan de hoofdvorm. ♦   

Bijgebouwen zijn ondergeschikt aan de hoofdvorm.  ♦  

    

Aanzichten    

De woning is georiënteerd op de openbare ruimte waaraan de woning grenst.  ♦   

De geleding van de gevels en massa benadrukt het horizontale karakter van de woningen. ♦   

Aan- en uitbouwen zijn qua architectuur in samenhang met het hoofdgebouw. ♦   

Bijgebouwen zijn qua architectuur in samenhang met het hoofdgebouw.  ♦  

    

Opmaak    

De gevels van één woning zijn opgetrokken uit één hoofdmateriaal. Dit hoofdmateriaal is terughoudend van kleur en heeft een relatie met 
de natuurlijke ligging. 

♦   

De dakbedekking heeft een matte afwerking en een terughoudende kleur. ♦   

Geen felle accentenkleuren toepassen. ♦   

Zonnepanelen meeontwerpen/integreren in het dakvlak. ‘Hûs en Hiem’ heeft hiervoor een folder met passende voorbeelden opgesteld.  ♦  

De detaillering ondersteunt de architectuur. ♦   

    

Overige    

Op aan openbare ruimte grenzende erfafscheidingen zijn de objectcriteria voor erfafscheidingen  uit de welstandsnota van toepassing.  ♦  

Een inrichting van de buitenruimte passend bij de landschappelijke omgeving is uitgangspunt. ♦   

Beleidsintentie: Hh – Handhaven/herstel en restauratie; Re - Respecteren en interpreteren; Iv - Incidenteel veranderbaar.  



DEELGEBIED 7.  VRIJSTAANDE WONINGEN NABIJ DE GEASTMERMAR 
 

Geb i ed sb e s c h r i j v i n g  

Deelgebied 7 van het uitbreidingsplan ‘De Trije Terpen’ bestaat uit vrijstaande 

woningen in het gebied grenzend aan de Geastmermar. 

 

De vrijstaande woningen hebben een (modern-)traditionele, dorpse uitstraling en 

hebben een bouwhoogte van één bouwlaag met kap. De woningen kennen 

samenhang in de situering en de hoofdvorm en hebben een overeenkomstig kleur– 

en materiaalgebruik. De individualiteit van de woningen komt tot uitdrukking in 

de compositie van de gevels (plaatsing en grootte van de gevelopeningen) en de 

vrij te kiezen kapvorm. De woningen hebben een verticale geleding. 

 

 

Locatie deelgebied 7. 

B e l e i d ,  w aa rde bep a l i n g  en  o n tw i k ke l i n g  

Het beleid is gericht op het realiseren van een samenhangend bebouwingsbeeld 

en het tot stand te brengen van een aantrekkelijk en duurzaam woonmilieu.  

 

We l s t and s amb i t i e n i v ea u  

Voor dit gebied is een bijzonder ambitieniveau van kracht. Bouwplannen zullen 

beoordeeld worden uitgaande van een samenhangend bebouwingsbeeld in het 

deelgebied. 

 

 



DEELGEBIED 7. VRIJSTAANDE WONINGEN NABIJ DE GEASTMERMAR 

Referentiebeelden Gebiedskenmerken en criteria Hh Re Iv 

 

 

 

Referentiebeelden voor 
hoofdvorm, aanzichten en 
opmaak. 

Hoofdvorm    

Individueel ontwikkelde vrijstaande woningen, met een sterke onderlinge samenhang in situering, kleur- en materiaalgebruik. ♦   

De hoofdvorm is één bouwlaag met een kap. ♦   

De kap kent overstekken en is vormgegeven als een zadelkap, schilddak of een samengesteld dak (dwarskap). ♦   

Wolfseinden zijn niet toegestaan. ♦   

De nokrichting van de hoofdvorm is haaks op de openbare weg. De nokrichting van een eventuele zijbeuk is evenwijdig aan de weg.  ♦   

Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt en in samenhang met de hoofdvorm.  ♦   

Bijgebouwen zijn ondergeschikt.  ♦   

    

Aanzichten    

De woningen hebben een sterke oriëntatie op de openbare weg. ♦   

Bij een hoeksituatie heeft de woning een dubbele oriëntatie.  ♦   

De individualiteit van de woningen komt tot uitdrukking in het aanzicht van de gevels (plaatsing en grootte van de gevelopeningen). ♦   

De gevelaanzichten hebben een (modern-)traditionele, dorpse uitstraling en hebben een verticale geleiding..  ♦  

Aan- en uitbouwen zijn qua architectuur in samenhang met het hoofdgebouw. ♦   

Bijgebouwen zijn voor zover zichtbaar vanaf de openbare ruimte, in samenhang met het hoofdgebouw.  ♦  

    

Opmaak    

De gevels van het hoofdgebouw zijn opgetrokken in één type baksteen in één kleur (roodbruin).  ♦   

De dakbedekking bestaat uit pannen en is antraciet (mat) van kleur. ♦   

Zonnepanelen meeontwerpen/integreren in het dakvlak. ‘Hûs en Hiem’ heeft hiervoor een folder met passende voorbeelden opgesteld.  ♦  

De detaillering ondersteunt de architectuur.  ♦   

    

Overige    

Op aan openbare ruimte grenzende erfafscheidingen zijn de objectcriteria voor erfafscheidingen  uit de welstandsnota van toepassing.  ♦  

De oevers kennen een scherpe begrenzing naar het water. Steigers, vlonders, insteekhaventjes etc. worden met de bouwaanvraag 
ingediend. De al gerealiseerde oeverwerken in deelgebied 8b vormen de referentie. 

♦   

Beleidsintentie: Hh – Handhaven/herstel en restauratie; Re - Respecteren en interpreteren; Iv - Incidenteel veranderbaar.  



DEELGEBIED 8 (a&b).  NATUURLIJK WONEN AAN HET WATER  
 

Geb i ed sb e s c h r i j v i n g  

Deelgebied 8 (a&b) van het uitbreidingsplan ‘De Trije Terpen’ betreft een gebied 

met woningen met een natuurlijke uitstraling aan het water. De woningen in 8a 

hebben een (modern-)traditioneel karakter. Deelgebied 8b is bedoeld voor 

woningen van een Scandinavisch, Zweeds type of hiervan afgeleid type. Voor het 

materiaalgebruik van de gevels in de deelgebieden 8a en 8b is voor de onderste 

bouwlaag naast een natuurlijk materiaal als hout ook baksteen mogelijk.  

 

De inrichting van het (achter-)erf heeft een sterke relatie met het water. 

Steigers, vlonders, insteekhaventjes liggen op het eigen erf. De erfafscheiding 

naar de openbare weg, het water achter de woning en ook de Woudvaart heeft 

een groene uitstraling.  

 

 

Locatie deelgebied 8 (a&b).  

 

In de nabije toekomst wordt de verbindingsvaart tussen de Dokkumer Ee en de 

Woudvaart gerealiseerd en komt het uitbreidingsplan ‘De Trije Terpen’ aan 

vaarwater te liggen. 

 

B e l e i d ,  w aa rde bep a l i n g  en  o n tw i k ke l i n g  

Het beleid is gericht op het realiseren van een samenhangend bebouwingsbeeld 

en het tot stand te brengen van een aantrekkelijk en duurzaam woonmilieu.  

 

We l s t and s amb i t i e n i v ea u  

Voor dit gebied is een bijzonder ambitieniveau van kracht. Bouwplannen zullen 

beoordeeld worden uitgaande van een samenhangend bebouwingsbeeld in het 

deelgebied. 

 

 



DEELGEBIED 8 (a&b). NATUURLIJK WONEN AAN HET WATER 

Referentiebeelden Gebiedskenmerken en criteria Hh Re Iv 

 

Referentiebeeld deelgebied 8a 
voor hoofdvorm, aanzichten en 
opmaak. 

 

Referentiebeeld deelgebied 8b 
voor hoofdvorm, aanzichten en 
opmaak. 

 

Referentiebeeld voor hoofdvorm, 
aanzichten en opmaak. 

Plaatsing    

Zijdelingse aan- en uitbouwen mogen tot in de voorgevelrooilijn worden gebouwd, mits deze een geïntegreerd onderdeel van de 
architectuur van de woning zijn en sprake is van een samenhangend bebouwingsbeeld. 

♦   

    

Hoofdvorm    

Individueel ontwikkelde vrijstaande woningen ♦   

De hoofdvorm is één bouwlaag met een zadelkap met duidelijke tot royale overstekken.  ♦   

Wolfseinden zijn niet toegestaan.  ♦   

De nokrichting is haaks op de weg en het water.  ♦   

Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt en in samenhang met de hoofdvorm.    ♦ 

Bijgebouwen zijn ondergeschikt en in samenhang met de hoofdvorm.  ♦  

    

Aanzichten    

In deelgebied 8a is sprake van (modern-)traditionele architectuur. ♦   

In deelgebied 8b is sprake van Scandinavische of Zweedse, of hiervan afgeleide, architectuur. ♦   

De woningen zijn georiënteerd op de openbare weg. ♦   

Bij een hoeksituatie heeft de woning een dubbele oriëntatie. ♦   

Aan- en uitbouwen zijn qua architectuur in samenhang met het hoofdgebouw. ♦   

Bijgebouwen zijn qua architectuur in samenhang met het hoofdgebouw.  ♦  

    

Opmaak    

Het kleur- en materiaalgebruik voor de gevels in deelgebied 8a is terughoudend in aantal en expressie, heeft een natuurlijke uitstraling en 
is passend bij de architectuur. 

♦   

Het kleur- en materiaalgebruik voor de gevels in deelgebied 8b is terughoudend in aantal en expressie en is passend bij de architectuur.  ♦   

Voor de gevels is in elk geval voor de onderste bouwlaag naast een natuurlijk materiaal als hout ook baksteen als materiaal mogelijk.  ♦   

Voor het materiaalgebruik op of aan de gevels onder de kap geldt een samenhangend bebouwingsbeeld. ♦   

Het kleur- en materiaalgebruik voor het dak is vrij, mits het kleurgebruik terughoudend is in aantal en expressie en geen sprake is van sterk 
afwijkend materiaal. 

♦   

De detaillering ondersteunt de architectuur.  ♦   

Zonnepanelen meeontwerpen/integreren in het dakvlak. ‘Hûs en Hiem’ heeft hiervoor een folder met passende voorbeelden opgesteld.  ♦  

    

Overige    

Op aan openbare ruimte grenzende erfafscheidingen zijn de objectcriteria voor erfafscheidingen  uit de welstandsnota van toepassing.  ♦  

De oevers kennen een scherpe begrenzing naar het water. Steigers, vlonders, insteekhaventjes etc. worden met de bouwaanvraag 
ingediend. De al gerealiseerde oeverwerken in deelgebied 8b vormen de referentie. 

♦   

Beleidsintentie: Hh – Handhaven/herstel en restauratie; Re - Respecteren en interpreteren; Iv - Incidenteel veranderbaar.  



DEELGEBIED 9.  WELSTANDSVRIJE WONINGEN 
 

Geb i ed sb e s c h r i j v i n g  

Deelgebied 9 van het uitbreidingsplan ‘De Trije Terpen’ betreft een locatie aan 

de zuidelijke rand van het plangebied, grenzend aan de zuid– en oostelijk gelegen 

waterpartij. In dit deelgebied mogen onder architectuur welstandsvrije woningen 

worden gerealiseerd. 

 

 

Locatie deelgebied 9. 

B e l e i d ,  w aa rde bep a l i n g  en  o n tw i k ke l i n g  

Het beleid is gericht op het realiseren van een samenhangend bebouwingsbeeld 

en het tot stand te brengen van een aantrekkelijk en duurzaam woonmilieu.  

 

We l s t and s amb i t i e n i v ea u  

Deelgebied 9 is een welstandsvrij gebied waarvoor slechts beperkte criteria 

gelden. 

 



DEELGEBIED 9. WELSTANDSVRIJE WONINGEN 

Referentiebeelden Gebiedskenmerken en criteria Hh Re Iv 

 Plaatsing    

De voorgevel is gesitueerd in de op de plankaart van het bestemmingsplan aangegeven verplichte gevellijn. ♦   

    

Hoofdvorm    

Individueel ontwikkelde vrijstaande woningen. ♦   

Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt aan de hoofdmassa. ♦   

Bijgebouwen zijn ondergeschikt aan de hoofdmassa.  ♦  

    

Aanzichten    

De woningen zijn georiënteerd op de openbare weg. ♦   

Beleidsintentie: Hh – Handhaven/herstel en restauratie; Re - Respecteren en interpreteren; Iv - Incidenteel veranderbaar.  



DEELGEBIED 10.  MARKANTE WATERWONINGEN 
 

Geb i ed sb e s c h r i j v i n g  

Deelgebied 10 van het uitbreidingsplan ‘De Trije Terpen’ betreft twee kavels die 

aan drie zijden met een royale waterpartij omringd zijn. De kavels liggen op de 

kop van een woonstraatje, waardoor de woningen tevens een markante 

beëindiging van de straat zijn.  

 

De ligging in het open water en de ligging op de kop van een straat bepalen het 

hoge ambitieniveau voor dit deelgebied. De openheid van de ruimte dient in de 

woningen verbeeld te worden door een enigszins transparante, maar vooral lichte 

uitstraling. Een te sterke massavorming moet dan ook voorkomen worden. Met 

deze lichte (en niet traditionele) uitstraling vormen deze twee woningen een 

scherp contrast met de woningen aan de woonstraten, waardoor er sprake is van 

een bijzondere beëindiging van deze straten. 

 

 

Locatie deelgebied 10. 

B e l e i d ,  w aa rde bep a l i n g  en  o n tw i k ke l i n g  

Het beleid is gericht op het realiseren van een samenhangend bebouwingsbeeld 

en het tot stand te brengen van een aantrekkelijk en duurzaam woonmilieu.  

 

We l s t and s amb i t i e n i v ea u  

Voor dit gebied is een bijzonder ambitieniveau van kracht. Dit betekent dat voor 

de locatie een plan ontworpen moet worden dat specifiek ingaat op de 

kwaliteiten en ruimtelijke aspecten van de locatie. Bouwplannen zullen 

beoordeeld worden uitgaande van een samenhangend bebouwingsbeeld in het 

deelgebied. 

 

Bij het indienen van het bouwplan dient een ontwerp voor de totale inrichting te 

worden overhandigd. Een inrichting van de buitenruimte passend bij de 

landschappelijke omgeving en de architectuur van de woningen is uitgangspunt. 

Aanvrager kan verzocht worden bij het plan eigen referentiebeelden in te 

dienen. 

 



DEELGEBIED 10. MARKANTE WATERWONINGEN 

Referentiebeelden Gebiedskenmerken en criteria Hh Re Iv 

 

 

 

 

Referentiebeelden voor 
hoofdvorm, aanzichten en 
opmaak. 

 

Referentiebeeld m.b.t. 
terreininrichting 

Plaatsing    

De woningen liggen in de voorste begrenzing van het bouwvlak. ♦   

    

Hoofdvorm    

Individueel ontwikkelde vrijstaande woningen. ♦   

De hoofdvorm is twee bouwlagen met een lessenaarskap. ♦   

Wolfseinden zijn niet toegestaan. ♦   

De nokrichting is haaks op de weg. ♦   

De woning kent een samengestelde massaopbouw. ♦   

Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt aan de hoofdmassa. ♦   

Bijgebouwen zijn niet toegestaan.   ♦ 

    

Aanzichten    

De woningen hebben een sterke oriëntatie op het water en op de openbare weg. De oriëntatie is alzijdig. ♦   

De samengestelde massaopbouw is in de gevelgeleding herkenbaar.   ♦   

De gevels zijn dusdanig geleed dat een sterke massavorming voorkomen wordt. ♦   

Aan- en uitbouwen zijn qua architectuur in samenhang met het hoofdgebouw. ♦   

    

Opmaak    

De materialisatie is vrij, mits een lichte en niet traditionele uitstraling naar de omgeving ontstaat.  ♦   

Het kleur– en materiaalgebruik geeft de woningen een lichte en enigszins transparante uitstraling. ♦   

De dakbedekking heeft een matte afwerking en een terughoudende kleur. ♦   

Voor de gehele woning is het kleurgebruik terughoudend in aantal en expressie.  ♦   

Geen felle accentenkleuren toepassen. ♦   

Het dak heeft redelijke overstekken.  ♦  

De detaillering van de op het water en de openbare ruimte georiënteerde gevels draagt bij aan het voorkomen van een sterke 
massavorming. 

♦   

De detaillering ondersteunt de architectuur. ♦   

    

Overige    

Een inrichting van de buitenruimte passend bij de landschappelijke omgeving is uitgangspunt. ♦   

Op aan openbare ruimte grenzende erfafscheidingen zijn de objectcriteria voor erfafscheidingen  uit de welstandsnota van toepassing.  ♦  

Eventuele terrasafscheidingen vormen een integraal onderdeel van de bouwmassa.  ♦  

Beleidsintentie: Hh – Handhaven/herstel en restauratie; Re - Respecteren en interpreteren; Iv - Incidenteel veranderbaar.  



DEELGEBIED 11.  HET WIJKGEBOUW 
 

Geb i ed sb e s c h r i j v i n g  

Deelgebied 11 van het uitbreidingsplan ‘De Trije Terpen’ betreft de centrale plek 

voor bijzondere voorzieningen in het plangebied. Hierbij wordt gedacht aan 

voorzieningen zoals bijvoorbeeld een school, wijk– of kerkgebouw. De functionele 

invulling is nog niet bekend en zal aan de hand van toekomstige ontwikkelingen 

bepaald worden. Deelgebied 11 zal tijdelijk als trapveld en speelvoorziening 

fungeren.  

 

De locatie in het stedenbouwkundig plan betreft een markante en grote plek 

waardoor de bebouwing bijzondere aandacht verdient met betrekking tot de 

plaatsing, schaal en de architectuur. Gedacht wordt aan bebouwing met een 

transparante en lichte uitstraling met zowel een verticale als horizontale 

geleding in de gevelindeling, waardoor de bebouwing fijnmazig oogt. De 

bebouwing is gedacht in een lichte en transparante uitstraling, opdat de 

bebouwing niet te zwaar en dominant wordt in een omgeving met overwegend 

woningbouw. 

 

 

Locatie deelgebied 11.  

B e l e i d ,  w aa rde bep a l i n g  en  o n tw i k ke l i n g  

Het beleid is gericht op het realiseren van een samenhangend bebouwingsbeeld 

en het tot stand te brengen van een aantrekkelijk en duurzaam woonmilieu.  

 

We l s t and s amb i t i e n i v ea u  

Voor dit gebied is een bijzonder ambitieniveau van kracht. Aanvrager kan 

verzocht worden bij het plan eigen referentiebeelden in te dienen. 

 

 



DEELGEBIED 11. HET WIJKGEBOUW 

Referentiebeelden Gebiedskenmerken en criteria Hh Re Iv 

 

Referentiebeeld voor aanzichten 
en opmaak. 

 

Referentiebeeld voor hoofdvorm, 
aanzichten en opmaak. 

Plaatsing    

De plaatsing van de bebouwing benadrukt de markante positie in het stedenbouwkundig plan.  ♦   

    

Hoofdvorm    

Zelfstandige hoofdvorm(en). ♦   

De hoofdvorm is maximaal twee bouwlagen met een plat dak, dan wel flauw hellend dak. ♦   

Het gebouw is plat of met een flauw hellend dak afgedekt. ♦   

De bebouwing moet een fijnmazige uitstraling hebben. ♦   

Aan- en uitbouwen zijn in samenhang met de hoofdvorm. ♦   

Bijgebouwen zijn in samenhang met de hoofdvorm.  ♦  

    

Aanzichten    

Bebouwing aan de hoofdroute is georiënteerd op de deze hoofdroute. De bebouwing heeft bij voorkeur een alzijdige oriëntatie.  ♦   

De bebouwing heeft zowel een horizontale als verticale geleding. De geleding draagt bij aan een meer kleinschalige en luchtige uitstraling 
van de bebouwing. 

♦   

Aan- en uitbouwen zijn qua architectuur in samenhang met het hoofdgebouw. ♦   

Bijgebouwen zijn qua architectuur in samenhang met het hoofdgebouw.   ♦  

    

Opmaak    

De materialisatie van de gevels is vrij, mits een transparante uitstraling naar de omgeving ontstaat. ♦   

De dakbedekking heeft een matte, antraciete tot zwarte kleur.  ♦  

Voor de bebouwing is het kleurgebruik terughoudend. Eventuele accentenkleuren gedoseerd toepassen. Het materiaal– en kleurgebruik 
draagt bij aan een transparante, luchtige en fijnmazige uitstraling van de bebouwing. 

♦   

De detaillering is zorgvuldig. ♦   

    

Overige    

Op de aan de openbare ruimte grenzende perceelsrand zijn de objectcriteria voor erfafscheidingen uit de welstandsnota van toepassing.  ♦  

In het geval van speelplaatsen e.d. zijn mee-ontworpen afscheiding tevens toegestaan. ♦   

Algemeen geldt dat parkeren op het eigen terrein plaats moet vinden en zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken moet worden, 
bijvoorbeeld door het gebruik van hagen. 

♦   

Beleidsintentie: Hh – Handhaven/herstel en restauratie; Re - Respecteren en interpreteren; Iv - Incidenteel veranderbaar.  



DEELGEBIED 12 (a&b).  HOOGWAARDIG BEDRIJVENTERREIN 
 

Geb i ed sb e s c h r i j v i n g  

Deelgebied 12 (a&b) van het uitbreidingsplan ‘De Trije Terpen’ betreft een 

hoogwaardig bedrijventerrein voor bijzondere representatieve functies, zoals 

autobedrijven (showroom met ondergeschikte werkplaats), kantoren, zorg-

/praktijkfuncties of representatieve bedrijvigheid. De gebouwen hebben 

overwegend transparante en lichte uitstraling, passend bij het open en groene 

karakter van de Murmerwoudsterweg. De Murmerwoudsterweg behoort tot de 

hoofdontsluitingswegen van Dokkum, waardoor een hoog ambitieniveau van 

toepassing is. Deelgebied 12a kent een groene inrichting die aansluit bij 

natuurlijke zone langs de Woudvaart, waarbij aandacht bestaat voor het 

handhaven van de zichtlijn op het woongebied. In deelgebied 12a kunnen één of 

twee bedrijfspanden gesitueerd worden. De bedrijven hebben een 

representatieve uitstraling naar de Murmerwoudsterweg/Pier Prinslaan, de 

ontsluitingsweg van het plangebied en de woonwijk. 

 

 

Locatie deelgebied 12 (a&b).  

B e l e i d ,  w aa rde bep a l i n g  en  o n tw i k ke l i n g  

Het beleid is gericht op het realiseren van een samenhangend bebouwingsbeeld. 

 

We l s t and s amb i t i e n i v ea u  

Voor dit gebied is een bijzonder ambitieniveau van kracht. Bij het indienen van 

het bouwplan dient een ontwerp voor de totale inrichting te worden 

overhandigd. 

 



DEELGEBIED 12 (a&b). HOOGWAARDIG BEDRIJVENTERREIN 

Referentiebeelden Gebiedskenmerken en criteria Hh Re Iv 

 

 

 

Referentiebeelden voor 
hoofdvorm, aanzichten en 
opmaak. 

 

Referentiebeeld voor opmaak. 

Plaatsing    

In deelgebied 12a is het van belang de zichtlijn op het woongebied te handhaven.  ♦   

    

Hoofdvorm    

Individueel ontwikkelde bedrijfspanden.    

In deelgebied 12a is de hoofdvorm maximaal drie bouwlagen, afgedekt met een flauw hellend dak of een plat dak.  ♦   

In deelgebied 12b is de hoofdvorm maximaal twee bouwlagen, afgedekt met een flauw hellend dak of een plat dak. ♦   

Het bedrijfspand moet een krachtige uitstraling hebben, passend bij de schaal van de Murmerwoudsterweg. ♦   

Aan- en uitbouwen zijn in samenhang met de hoofdvorm. ♦   

Bijgebouwen, indien van toepassing, zijn in samenhang met de hoofdvorm.  ♦  

    

Aanzichten    

De bedrijfspanden zijn (voor zover van toepassing) georiënteerd op de Murmerwoudsterweg, de ontsluitingswegen in het plangebied en de 
aangrenzende woningbouw. 

♦   

In het geval van een hoeksituatie heeft de bebouwing een dubbele oriëntatie in het gevelbeeld. ♦   

Het gebouw heeft zowel een horizontale als verticale geleding. ♦   

Aan- en uitbouwen zijn qua architectuur in samenhang met het hoofdgebouw. ♦   

Bijgebouwen zijn qua architectuur in samenhang met het hoofdgebouw.  ♦  

    

Opmaak    

De materialisatie is vrij, mits een overwegend transparante uitstraling naar de omgeving ontstaat. ♦   

De dakbedekking heeft een matte, antraciete tot zwarte kleur. ♦   

Voor het gebouw is het kleurgebruik terughoudend. Eventuele accentenkleuren voor reclame-uitingen gedoseerd toepassen. Het kleur– 
materiaalgebruik draagt bij aan een overwegend transparante en luchtige uitstraling van de bebouwing. 

♦   

De detaillering is zorgvuldig. ♦   

    

Overige    

Op de aan de openbare ruimte grenzende perceelsrand zijn in principe uitsluitend groene erfafscheidingen toegestaan. Uitgangspunt zijn 
hagen van op de grondsoort passend inheems beplantingsmateriaal. 

 ♦  

De oevers worden uitgevoerd volgens het groenplan voor de wijk.  ♦   

Voor het noordelijke deel van het plangebied is een inrichting passend bij de groene, natuurlijke zone langs de Woudvaart uitgangspunt. De 
bebouwing moet omringd zijn door de groene zone. 

♦   

Het parkeren vindt plaats op eigen terrein en is omringd met groen. Algemeen geldt dat parkeren en opslag zoveel mogelijk aan het zicht 
onttrokken moet worden, bijvoorbeeld door het gebruik van hagen. 

♦   

Voor reclame-uitingen wordt verwezen naar de objectgerichte reclamecriteria Economisch Gebied Zuiderpoort. ♦   

Beleidsintentie: Hh – Handhaven/herstel en restauratie; Re - Respecteren en interpreteren; Iv - Incidenteel veranderbaar. 


